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Vážení spoluobčané, 
ať chceme, či ne-
chceme, podzim je 
tady. Jeho příchod je 
u nás tradičně spo-
jen s připomínkou 
jubilea nejslavnější-
ho holického rodáka 
Dr. Emila Holuba. 
Holubovy Holice le-
tos začínají ve středu 

1. října 2014 a více informací se dozvíte na 
straně 4.
Dne 18. října oslaví 90 let další významný 
rodák, čestný občan našeho města, význam-
ný výtvarník Karel Malich. Na jeho počest se 
uskuteční v kulturním domě 3. října vernisáž 
výstavy jeho děl a 16. října slavnostní koncert. 
Tolik výčet nejdůležitějších akcí k oslavám vý-
ročí, ale Vás však určitě budou zajímat zprávy 
z našeho zastupitelstva. Na zářijovém zasedání 
bylo hlavním bodem plnění rozpočtu města za I. 
pololetí roku 2014. Hodnocení bylo kladné, 
příjmy byly naplněny a nebylo třeba přijímat 
žádná úsporná opatření. Na výdajové straně 
rozpočtu bylo menší zpoždění, způsobené na-
plánováním větších investičních akcí v době 
prázdnin a sice zateplení MŠ Holubova za cca 
7,6 mil. Kč s dotací 5,6 mil. Kč, MŠ Pardubická 
za cca 5,1 mil. Kč s dotací 3,8 mil. Kč, rozvody 
v MŠ Pardubické za cca 2 mil. Kč a zateplení ZŠ 
Holubova za cca 7 mil. Kč s dotací 5,3 mil. Kč.
Dále zastupitelstvo projednalo zprávu týkající 
se uvedení do provozu nové budovy ZUŠ Karla 
Malicha. Všechny akce byly plánovány tak, aby 
nenarušily provoz škol od 1. září 2014.
Šibeniční termín k 1. září 2014 na výměnu oken 
budovy ZŠ Holubova, nebyl dodržen a žáci za-
hájili školní rok o týden později. Důvodem bylo 
pozdržení s přidělením dotace ze Státního fon-
du životního prostředí. Přesto se domníváme, že 
tyto akce o prázdninách byly úspěšné a některé 
se ještě v souladu s harmonogramem prací do-
končují. 
Zastupitelé byli informováni také o probíhají-
cím zateplování budovy č.p. 2 na náměstí T. G. 
Masaryka. Samozřejmě se zastupitelstvo města 
zabývalo i jinými záležitostmi, což je patrné 
ve zveřejněných usneseních v tomto čísle listů.
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou v na-
šem městě komunální a senátní volby. Chtěl bych 
Vás pozvat k účasti a popřát Vám šťastnou volbu. 
Záleží na Vás, jak se bude nově město a senátní 
obvod č. 48 v dalších letech rozvíjet.
Na závěr Vám přeji krásný barevný podzim a zá-
roveň Vás chci pozvat na vzpomínkové setkání 
k 96. výročí vzniku Československé republiky.

Povídání u kávy
Jedním z největších zaměstnavatelů v našem re-
gionu je fi rma Erwin Junker Grinding Techno-
logy, a.s. V současné době patří i k významným 
investorům, a tak nejen proto jsem si na kávu do-
volil pozvat jejího majitele pana Erwina Junkera.
Pane Junkere, jak jste přišel na nápad začít 
podnikat v Čechách?
Erwin Junker: „To má delší historii. Procestoval 
jsem celý svět a na těchto cestách jsem dospěl 
k názoru, že Češi jsou nám jižním Němcům 
nejbližší a také mě fascinovala kulturnost v Če-
chách. Vždyť v Praze máte nejstarší univerzitu 
v Evropě. Důležitá pro mě byla i návštěva Tech-
nického muzea v Praze, kde jsem si potvrdil, 
že Češi byli už před Druhou světovou válkou 
ve strojírenských oborech dál než Němci. Čes-
ká republika vyráběla a vyvíjela v rámci vý-
chodního bloku také svůj vlastní automobil. To 
všechno byly důvody, které mě utvrdily v roz-
hodnutí investovat v České republice. Musím 
říct, že mí přátelé mi toto rozhodnutí rozmlou-
vali a doporučovali investovat ve Východním 
Německu. Já jsem však přesvědčen, že investi-
ce v Čechách byl správný krok.“ 
Naše čtenáře bude asi nejvíce zajímat, co se to 
vlastně v areálu bývalého „TOSu“ momentálně 
staví?
Erwin Junker: „V Holicích budeme vyrábět nej-
větší stroje v naší historii. Pro zajímavost, první 
stroj jsme již prodali a to dříve, než byla defi -
nitivně dokončena konstrukce. V současnosti 
se musíte neustále dívat dopředu, tlak Číny je 
obrovský, a proto v Holicích stavíme akademii 
pro vzdělávání našich zaměstnanců a studentů, 
pro které zde bude k dispozici mimo jiné třicet 
pokojů. To v Čechách asi nikde nenaleznete. 
V nové budově kromě již zmíněné akademie 
bude i výrobní hala, kde budeme vyrábět a pře-
dávat stroje zákazníkům. Závod Holice je totiž 
spolu se závodem v Nordrachu jediným, kde se 
stroje zákazníkům předávají. Z tohoto důvodu je 
součástí stavby i hotel pro naše zákazníky a re-
staurace, která bude k dispozici i veřejnosti.“

Kdy bude hotovo?
Erwin Junker: „Podle plánu mělo být hotovo 
do letošních Vánoc, ale asi se vše nestihne. Naší 
prioritou je, aby do konce roku byla plně funkč-
ní montážní hala, celý komplex pak chceme 
otevřít v únoru nebo březnu.“
Na internetových stránkách vaší fi rmy jsem se do-
četl, že v Holicích zaměstnáváte téměř 300 lidí. 
Kolik nových míst nabídne tato nová investice?
Erwin Junker: „Momentálně je svět dost nepře-
hledný, ale pokud bude vše pokračovat tak jak 
předpokládám, měli bychom stále růst, ale jak, 
to vám přesně neřeknu.“
Při mé poslední návštěvě mě pan ředitel Panuš 
říkal, že se fi rmě daří dobře, což je ostatně vidět 
i na změnách holického závodu za několik po-
sledních let. Já doufám, že to stále platí?
Erwin Junker: „Důležité je, že fi rma má 70 % 
vlastního kapitálu, že vydělané peníze jsme in-
vestovali zpět do rozvoje fi rmy a ne do jachet 
a podobných hraček. Naše fi rma je zdravá.“
Děkuji za rozhovor a hodně zdraví přeji i Vám 
a vlastně všem Vašim zaměstnancům.
Za tlumočení panu Ing. Karlu Panušovi děkuje 
Petr Kačer.

Město Holice a organizace Svazu bojovníků za svobodu v Holicích
Vás zvou

K ÚČASTI NA SHROMÁŽDĚNÍ K PŘIPOMENUTÍ 96. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,

která se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce u školní budovy v Růžičkově ulici
a u pomníku T. G. Masaryka v Holubově ulici

V PÁTEK 24. ŘÍJNA 2014 VE 14.30 HODIN
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
11. srpna 2014
Usnesení č. 260 RM schvaluje 11. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014. Č. 261 
RM schvaluje podání žádosti o změnu názvu 
a adresy školy ZUŠ Holice, okres Pardubice se 
sídlem Husova 406, 534 01 Holice na Základní 
uměleckou školu Karla Malicha se sídlem Ho-
lubova 1234, 534 01 Holice a o výmaz dalších 
míst poskytovaného vzdělávání na adrese Ho-
lubova 47, 534 01 Holice, Komenského 500, 
534 01 Holice, Růžičkova 673, 534 01 Holice, 
a to vše s účinností od 1. 9. 2014. Č. 262 RM 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičních 
příspěvků z rozpočtových prostředků Pardu-
bického kraje na 14. olympiádu škol holického 
regionu. Výše podpory 5 000 Kč. Č. 263 RM 
schvaluje dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 2 
v domě č.p. 345, ulice Smetanova, 534 01 Ho-
lice ke dni 31. 8. 2014. Č. 264 RM vylučuje 
ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka 
a odběr zemního plynu“ uchazeče Armex ener-
gy, a.s., Děčín, IČO 27266141 pro nesplnění 
zadávacích podmínek. Č. 265 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení „Dodávka a od-
běr zemního plynu“ dodavatele plynu pro rok 
2015 fi rmu SPP CZ a.s. Praha , IČO 28488016. 
Cena dodávky činí 678 Kč za 1 MWh. Tato 
cena neobsahuje DPH a ostatní náklady spojené 
s dodávkou a odběrem zemního plynu. Č. 266 
RM schvaluje, na základě výběrového řízení 
„Dodávka a odběr elektrické energie“ , dodava-
tele elektrické energie pro rok 2015 fi rmu Sy-
nergy Solution s.r.o. Praha. Dodávka za 1MWh 
činí 1 100 Kč (jednotarif); 1 340 Kč (dvoutarif 
VT), 850 Kč (dvoutarif NT) a 910 Kč (veřejné 
osvětlení). Tyto ceny neobsahují DPH a ostatní 
náklady spojené s dodávkou a odběrem elek-
trické energie. Č. 267 RM schvaluje Dodatek 
č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 
zdrojů tepla a zateplení objektů MŠ Pardubická 
č.p. 992“, s fi rmou První Vysokomýtská staveb-
ní s.r.o. Vysoké Mýto. Č. 268 RM schvaluje 
pronájem 2 ks vývěsních skříněk na severní 
straně Obchodního střediska Qanto v Holicích 
za cenu 1 000 Kč/rok včetně základní sazby 
DPH za 1 kus pro Pohybové studio Energy o.s., 
Ve Drahách 207, Holice a TJ Jiskru Holice, 
Jan Švec, Budovatelů 954, Holice s platností 
od 1. 9. 2014. Č. 269 RM schvaluje pronájem 
veřejné zelené plochy za novou ZUŠ v ulici Ho-
lubova pro hostování cirkusu JUNG ve dnech 
16.–22. 9. 2014 za poplatek 2 000 Kč. Č. 270 
RM schvaluje bezplatný pronájem části parko-
viště na náměstí T. G. Masaryka dne 4. 9. 2014 
od 13.00 do 18.00 hodin pro předvolební mítink 
OVV ČSSD Pardubice senátora JUDr. Mirosla-
va Antla. Č. 271 RM schvaluje úhradu více-
prací zpevněné plochy o rozloze 62 m2 v ulici 
Puškinově v celkové výši 30 383,10 Kč včetně 
21 % DPH. Č. 272 RM schvaluje Dodatek č. 1 
ke smlouvě s fi rmou Strabag a.s., Hradec Krá-
lové ze dne 9. 6. 2014 na akci „Lokální opravy 
komunikací: v ul. Vysokomýtská ke hřbitovu, 
v Roveňsku a v ul. Smetanova v roce 2014“ 
v rozsahu: a) vícenáklady na stavbu „Lokál-
ní opravy místních komunikací: zadní ces-
ta na hřbitov, komunikace v Roveňsku a ul. 

Smetanova v roce 2014“ ve výši 20 954,78 Kč, 
b) opravu místní komunikace – ul. Puškinova 
před novou halou společnosti PENTA SERVIS, 
s.r.o., Holice ve výši 147 583,70 Kč včetně 
21% DPH c) termín dokončení stavebních prací 
15. 8. 2014. Č. 273 RM schvaluje bezplatný 
pronájem veřejného prostranství – části So-
kolského parku při zahradě MŠ Holubova dne 
4. září 2014 od 8.00 do 19.00 hodin organiza-
ci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středis-
ko „Dr. E. Holuba“ Holice, Husova 442, Ho-
lice pro náborovou a prezentační akci. Č. 274 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na akci: „MŠ Holice, Pardubická 992 – rekon-
strukce rozvodů vody a topení v pavilonu dětí“. 
Č. 275 RM schvaluje ZŠ, Komenského 100 
uzavření Smlouvy o partnerství s fi nančním 
příspěvkem v rámci projektu Podpora interakti-
vity ve výuce pomocí ICT nástrojů z operační-
ho programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení. Č. 276 
RM schvaluje na základě žádosti hejtmana Pce 
kraje příspěvek ve výši 30 tis. Kč na zakoupení 
radaru RAMER10C pro Policii ČR k zajištění 
zvýšené kontroly bezpečnosti na silnici I/35.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
25. srpna 2014
Usnesení č. 277 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti komise pro zvelebení města a na-
kládání s jeho majetkem na základě předklá-
daných zápisů z jednání komise. Č. 278 RM 
doporučuje ZM schválit: a) plnění rozpočtu 
města k 30. 6. 2014; b) vyplacení 2. části fi nanč-
ní podpory sportovním klubům. Č. 279 RM: a) 
schvaluje hospodaření příspěvkových orga-
nizací města za I. pololetí r. 2014; b) ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací nespotře-
bovávat fi nanční úspory z energií po uplatnění 
metody EPC v roce 2014. Č. 280 RM schvalu-
je odměny ředitelům příspěvkových organizací 
města za I. pololetí roku 2014 dle předloženého 
návrhu. Č. 281 RM schvaluje dlouhodobé pro-
nájmy – nájemné Městské sportovní haly Ho-
lice pro školní rok 2014/2015 dle předložené-
ho návrhu Technických služeb Holice. Č. 282 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci „Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení 
objektů MŠ Holubova čp. 39“, s fi rmou První 
Vysokomýtská stavební s. r. o. Vysoké Mýto. 
Č. 283 RM schvaluje převod družstevního 
podílu v BYTOVÉM DRUŽSTVU NÁJEMCŮ 
HOLICE, k bytu E2, Pod Homolí 1146, 
z Martiny Hoffmanové na Josefa Kubálka, 
Závodu Míru 1886, 530 02 Pardubice. 
Č. 284 RM schvaluje převod družstevního 
podílu v DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ 
V HOLICÍCH, k bytu A2, Na Mušce 1120, 
z Miroslava Šandy na MVDr. Jindřicha Millera, 
Ke Hrázi 126, 530 02 Pardubice. Č. 285 RM 
bere na vědomí informace o situaci a dalším 
postupu řešení přístupové cesty k nemovitos-
tem manželů Kaskových a Uhlířových ve Vyso-
komýtské ulici. Č. 286 RM schvaluje uzavření 
smlouvy o fi remním řešení na telekomunikační 
služby městského úřadu se společností T- Mo-
bile Czech Republic a.s. na 36 měsíců. Č. 287 
RM schvaluje 12. rozpočtovou změnu v roz-

počtu města na rok 2014. Č. 288 RM schvaluje 
ZUŠ převod částky 167 000 Kč z rezervního 
do investičního fondu školy. Č. 289 RM schva-
luje na základě výběrového řízení na dodava-
tele serveru a síťových prvků pro ZUŠ, Holu-
bova 1234, Holice, fi rmu OMcom s.r.o., Horní 
Ředice. Č. 290 RM schvaluje Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na akci „Bezbariérové úpra-
vy komunikace Holubova“, s fi rmou Agrostav 
Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory. 
Č. 291 RM schvaluje umístění dopravní znač-
ky s omezením rychlosti 30 km/h v ulici Holu-
bova od pošty po křižovatku s ulicí Tyršovou. 
Č. 292 RM schvaluje bezplatný pronájem trav-
naté plochy městské tržnice občanskému sdru-
žení Kultura pro město na akci „Posvícenecké 
stínání kohouta“ pořádané dne 14. září 2014 
v odpoledních hodinách. Č. 293 RM schvaluje 
ZŠ Holubova uzavření Smlouvy o partnerství 
s fi nančním příspěvkem v rámci projektu 
„Dotkněte se inspirace“ z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 
podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
8. září 2014
Usnesení č. 294 RM bere na vědomí Zprávu 
o činnosti komise pro školství, mládež a tělo-
výchovu. Č. 295 RM doporučuje ZM schvá-
lit 13. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
na rok 2014 v objemu 5 677 117 Kč. Č. 296 
RM doporučuje ZM schválit Rozpočtový vý-
hled města na období let 2015–2017. Č. 297 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 6 – 
změnu přílohy č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Sta-
roholická, Dodatek č. 2 – změnu přílohy č. 1 
ke Zřizovací listině ZŠ Komenského a Dodatek 
č. 4 – změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině 
DDM. Č. 298 RM schvaluje Ceník nájmů 
a služeb ZUŠ Holice s platností od 8. 9. 2014. 
Č. 299 RM bere na vědomí přípravu zasedání 
ZM 22. září 2014. Č. 300 RM schvaluje SAŠ 
Holice, bezplatný pronájem části parkoviš-
tě na náměstí T. G. M. za účelem konání Do-
pravně – servisního a prezentačního dne 1. 10. 
2014 v době od 7.00 do 17.00 hodin. Č. 301 
RM schvaluje 14. rozpočtovou změnu v roz-
počtu města na rok 2014. Č. 302 RM ukládá 
vedoucímu odboru správy majetku a výstavby 
města předložit návrh řešení úprav prostor v bu-
dově č.p. 29, náměstí T. G. M. (bývalá ordina-
ce chirurgie) včetně předpokládaných nákladů 
na realizaci úprav. T: 22. 9. 2014 Z: Stanislav 
Novák Č. 303 RM schvaluje uzavření Smlou-
vy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Zateplení Základní školy Holubova, Holice“. 
Č. 304 RM schvaluje bezplatné použití znaku 
města fi rmě Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 
Praha 5 na základě smlouvy o spolupráci. 
Č. 305 RM ukládá komisi dopravy a veřejného 
pořádku projednat žádost paní Lenky Štěrbové 
ze dne 8. září 2014. T: ihned Z: Jiří Růžička 
Č. 306 RM bere na vědomí žádosti fi rmy 
Hanyš, Jeřábnické práce s.r.o., Počernická 425, 
Radvanice a fi rmy Rádl s.r.o., Domažlická 178, 
Plzeň o celkem 4 průjezdy nadměrných nákladů 
městem ve dnech 10. 9.–11. 10. 2014.
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Po dvou úklidech lesa za holickou zastávkou 
jsme se rozhodli v pokračování těchto akcí, pro-
tože nám není lhostejné, že se v přírodě nachází 
tolik nepořádku.
Úklid remízu lesíku Na Březině na Starých 
Holicích nám navrhla ing. Poláková z odboru 
životního prostředí holického městského úřadu, 
protože se zde jedná o jeden z významných kra-
jinných prvků, (lokální biocentrum) na k.ú. Ho-
lice v Čechách. Tyto významné krajinné prvky 
(dále jen VKP) přispívají k přirozené funkč-
nosti v krajině a stávají se útočištěm živočichů, 
případně chráněných rostlin. V tomto případě to 
však vypadalo, že se stal tento VKP útočištěm 
bezohledných spoluobčanů.
S tímto nápadem jsme souhlasili a zorganizo-
vali, již třetí úklidovou akci na sobotní dopo-
ledne 6. září. Pozvali jsme několik našich přá-
tel, z nichž se někteří k nám nadšeně připojili 
a přidali tak ruku k dílu v čistění remízu. Mezi 
odpad, který se zde nacházel, patřilo několik 
pneumatik, velké množství polystyrenu, plastů 
nebo staré matrace a křesla. Holické technické 
služby opět zajistily odvoz veškerého odpadu, 
nakonec se jednalo o dvě plné multikáry s vle-
kem.
Chceme těmito akcemi hlavně upozornit na to, 
že v lesích vzniká velké množství černých sklá-
dek. Přitom lidé mohou bezplatně odvážet tento 
odpad na sběrný dvůr v Holicích a nevidíme 
proto důvod k tomu vozit tyto odpady do lesů. 
Proto vyzýváme všechny nepořádné spoluob-
čany k tomu, aby přestali vozit odpad do míst, 
kam nepatří a raději se řídili heslem: Nerozčiluj 
se nad černými skládkami odpadků, raději při-
lož ruku k dílu!
Nutno podotknout, že v současné době těchto 
černých skládek neubývá a proto zástupci měs-
ta zvažují, že do takových míst, jako je remíz 
Na Březině umístí fotopasti, aby se provinilci 
usvědčili sami.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastně-
ným a doufáme, že se příště připojí více tako-
vých lidí nebo ještě lépe, že nebude v budoucnu 
nutnost tyto akce pořádat.

„Dobráci od kosti“

Správní odbor informuje – o vítání 
občánků teď rodiče musí požádat
Novopečení rodiče se už pozvánky na tradič-
ní vítání občánků ze strany městského úřadu 
nedočkají. Když rodiče stojí o to, aby bylo 
jejich miminko ofi ciálně přivítáno mezi obča-
ny města, musí o to požádat. Respektive vy-
slovit souhlas, aby jim byla zaslána pozvánka 
na vítání. Tak praví zákon o ochraně osobních 
údajů. Úřad nemůže oslovovat rodiče (a ani 
o nich nemá informace), protože nemá prá-
vo získávat pro tento účel informace úřední 
cestou.
Žádáme proto rodiče, kteří si přejí účastnit 

se obřadu vítání občánků a jejichž dítě se na-
rodilo s trvalým pobytem v Holicích, nebo 
získalo trvalý pobyt v našem městě do věku 
3 měsíců (a neúčastnilo se vítání v předcho-
zím bydlišti), aby se s rodným listem dosta-
vili na matriku, kde písemně uvedou, že si 
přejí účastnit se vítání občánků nebo zaslali 
souhlas e-mailem (spolu s rodným listem) 
na adresu: kamenicka@mestoholice nebo 
holice@mestoholice.cz. Následně obdrží po-
zvánku. 
Doufáme, že Vás tento krok neodradí a že tra-
dice obřadů „vítání dětí“, o které je stále vel-
ký zájem, zůstane v našem městě zachována.

Informace o volbách do Zastupitelstva města Holic a Senátu PČR 
Volby do Zastupitelstva města Holic a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 10. října 2014 
od 14. do 22. hodiny a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Případné druhé kolo voleb 
do Senátu PČR se uskuteční v pátek 17. října 2014 od 14. do 22. hodiny a v sobotu 18. října 2014 
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a místní části Holic:

 Okrsek číslo
 Volební místnost Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části) nebo v čp.:

 1 Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní),
 Kulturní dům Polní, Tyršova a voliči z čp. 655 v Dukelské ul. a čp. 502 Hradecká ul.
 Holice

 2 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova,
 Gymnazium Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí

 3 Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého k rest. Na Trandě),
 ZŚ Holubova Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova, Bratří Čapků (přesun
  z OVK č. 2), Havlíčkova (přesun z OVK č. 5)

 4 Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku,
 MŠ Pardubická Pardubická, Sadová, Tylova, Zborovská,

 5 Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského,
 ZŠ Komenského Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova,
  Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz,
  Dudychova (přesun z OVK č. 3), U Kapličky (přesun z OVK č. 4)

 6 5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, 
 Dům chovatelů Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova,
  Staroholická (od Nádražní k čp. 41)

 7 Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova,
 ZŠ Staré Holice Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)

 8 v místní části Kamenec a Podlesí
 Kadeřnictví na
 Podlesí

 9 v místní části Koudelka
 Koudelka - restaurace

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY VE VOLEBNÍCH OKRSCÍCH OD 1. 1. 2014 (APLIKACE 
ZÁKONA O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH). V TABULCE JSOU TUČNĚ!!! 
• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb,doručeny hlasovací lístky, které po-
užije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je 
ve volební místnosti v době konání voleb.
• Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a před-
loží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz, 
na serveru Českého statistického úřadu na adrese www.volby.cz budou výsledky voleb a je tam 
i archiv všech minulých voleb.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ JE POPSÁN NA STRANĚ 6.

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

Úklid remízu Na Březině
na Starých Holicích

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní dům města Holic pod záštitou města 
Holic a ve spolupráci s Východočeskou gale-
rií Pardubice pořádá výstavu holického rodáka 
a světově uznávaného výtvarníka Karla Mali-
cha, který 18. října oslaví devadesáté narozeni-
ny. Výstava v Galerii kulturního domu začíná 
v pátek 3. října a potrvá do čtvrtka 31. října. 
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. října 
od 17.00 a úvodní slovo přednese ředitelka Vý-
chodočeské galerie v Pardubicích PhDr. Hana 
Řeháková.

sobota 11. 10. 2014 od 20.00 hodin 
- koncert kapely Streetmachine
 vstupné: 50 Kč

sobota 18. 10. 2014 od 20.00 hodin 
- Aldaman – přednáška o Austrálii spojená 
s workshopem
 vstupné: 50 Kč

pátek 31. 10. 2014 od 20.00 hodin 
- Rockový Halloween – koncert skupiny Rogers
 vstupné: 50 Kč

Jako každý rok i letos si začátkem října připo-
meneme narození holického rodáka Dr. Emila 
Holuba. Při té příležitosti se v Africkém muzeu 
Dr. Emila Holuba a Kulturním domě města Ho-
lic uskuteční několik akcí. Pro děti je připrave-
no loutkové a divadelní představení, přednáška 
o dalekých australských krajích a v neposlední 
řadě Africká dílnička. Uskuteční se také cesta 
do Vídně k hrobu Dr. Holuba a v pátek večer 
se Africké muzeum rozezní divokými africkými 
rytmy. V rámci Holubových Holic se také ote-
vře venkovní výstava výtvarných prací děti ze 
základních škol. Vstup na všechny akce (mimo 
zájezd do Vídně) je zdarma.
Středa 1. 10. 
Africké muzeum
9.00 „Jak šel Kozlík do světa“ – loutkové divadlo
10.30 „Vodnická pohádka“ – loutkové divadlo
14.00 Položení kytice u pomníku Dr. Holuba
14.30 Otevření venkovní výstavy
Čtvrtek 2.10.
Zájezd do Vídně
Africké muzeum:
9.00 „Jak šel Kozlík do světa“ – loutkové divadlo
Kulturní dům:
9.00 „Austrálie“ – cestopisná přednáška
Pátek 3.10.
Kulturní dům:
9.00 „Austrálie“ – cestopisná přednáška
Africké muzeum:
koncert skupiny „SORO“
Sobota 4. 10.
Kulturní dům:
13.00 Africká dílna
15.00  „Slon Bimbo v Tramtárii“ – divadelní 

představení pro děti
Bára Vohralíková

Karel Malich – devadesát

Klub „U Holuba“

Holubovy Holice 2014

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
1. 10.–4. 10.   Holubovy Holice 2014
   Podrobný program projektu uveden na samostatném plakátu. zdarma
4. 10. 15.00  Slon Bimbo v Tramtárii
sobota   Pohádka o hledání pravého kamaráda.
   V rámci Holubových Holic uvádí Divadlo Pohádka Praha. zdarma
15.10.  8.30+10.15  Chovej se jako člověk 
středa   Koncert Pavla Nováka o chování a vztazích. Školní představení. 45 Kč
16. 10. 18.00  Koncert pro Malicha
čtvrtek   S gratulací k významnému životnímu jubileu holického rodáka Karla Malicha 

přichází pedagogové ze ZUŠ Karla Malicha Holice. 50 Kč
22. 10. 10.30  Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej
středa   Základy slušného chování s nadhledem. Pro školy 2. stupně.
   Hrají: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. 50 Kč
25. 10. 19.30  Miro Garvan Vše o ženách 
sobota   Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví...a to nejen o ženách. Pět 

životních příběhů z pěti etap v životech žen, jež se mezi sebou prolínají.
   Hrají: Jitka Schneiderová, Anna Šišková a Jana Krausová.
   Režie: Jana Janěková.
   Studio Dva Praha – Zahájení divadelního předplatné ABO. 300-280-260 Kč
2. 11. 15.00  Bosorky a zpívající havran
neděle   Bosé bosorky Dorka a Zorka, zpívající havran, ježibaba a dva ježibabí kluci nás 

zavedou do lesa ke čtvrtému smrku a možná vás naučí čarovat.
  Hrají: Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská a Barbora Seidlová.
  Divadlo MaléHry Brno. 70 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
14. 10. 18.30  Koncert JG DIX – zahájení fi lmového promítání v novější technologii
14. 10. 19.30  Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
úterý   Podle knižního bestselleru J. Jonassona. Vypráví o jednom veselém útěku a také 

o šíleném životním příběhu muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale 
přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století… 

   Režie: Felix Herngren.
   Žánr: Komedie, dobrodružný. Délka: 114 minut. 70 Kč
21. 10. 17.00  O myšce a medvědovi
úterý   Jednou chytí medvěd Ernest, chudý a často hladový hudebník, malou myšku 

Celestinu. Upovídaná myška s ním uzavře jistou dohodu, aby ji nesnědl. Tak 
postupně začíná jejich neobvyklé přátelství i dobrodružství.

   Žánr: Animovaná komedie. Délka: 80 minut. 40 Kč
4. 11. 19.30  Anna Karenina
úterý   Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. Osud Anny Kareniny je všeo-

becně známý, ale režisér Joe Wright z něj dokázal vytvořit naprosto unikátní 
zážitek.

  Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson.
  Žánr: Romantický, drama. Délka 130 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
7. 10. 16.00 Knihy o Holicích
úterý  Přednáška Mgr. Pavla Hladíka. 30 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
datum hodina program vstupné
3. 10.–31. 10.  KAREL MALICH / 90
   Výstava světově uznávaného sochaře a malíře – holického rodáka k jeho život-

nímu výročí. Vernisáž se uskuteční dne 3. 10. od 17 hodin.

Kulturní kalendář na měsíc říjen 2014

KULTURA
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V sobotu 13. září se „Na vagóně“ ve Starých Holicích konala Valná hro-
mada Dělnické tělocvičné jednoty Holice. Kromě toho, že účastníci zhod-
notili činnost za uplynulý rok, poslechli si příjemnou hudbu v podání čle-
nů Pražské fi lharmonie, přivítali i vzácné hosty. „Jsem velice rád, že naši 
akci navštívili a tím i podpořili premiér České republiky pan Mgr. Bo-
huslav Sobotka, senátor JUDr. Miroslav Antl a starosta města Holic 
Mgr. Ladislav Effenberk.“ řekl starosta DTJ Holice Milan Štěpánek.

Premiér v Holicích „Na vagóně“ Dechový orchestr BaŠaPa
zářil za hranicemi Holicka

Základní umělecká škola Karla Malicha zahájila nový školní rok nejen 
otevřením nové budovy a úspěšnými dny otevřených dveří, ale o výbor-
nou reprezentaci školy se postaral i dechový orchestr BaŠaPa.

V závěru prázdnin 21. 8. na pozvání senátora JUDr. Miroslava Ant-
la reprezentoval volební obvod. 48 dechový orchestr BaŠaPa v senátu 
ve Valdštejnských zahradách. Žáci naší školy předvedli vynikající výkon, 
který se dočkal nejen velkého publika, ale i pozitivních ohlasů z řad po-
sluchačů i hudebníků. Děti měly možnost prohlédnout si Valdštejnský pa-
lác a přilehlé zahrady. Byl to nezapomenutelný zážitek nejen pro ně, ale 
také pro rodiče a přátele, kteří nás přijeli podpořit.

Prázdninová šňůra koncertů pokračovala dalším vystoupením 
na „Loučení s prázdninami“ v Holicích.

Dechový orchestr se podílel i na kulturním programu během slavnost-
ního otevření nové budovy Základní umělecké školy Karla Malicha v pon-
dělí 1. 9., neboť během celého odpoledne zpříjemňoval pobyt pozvaným 
hostům a návštěvníkům, kteří si přišli prohlédnout nové prostory. Dny ote-
vřených dveří se dočkaly velké návštěvnosti nejen z řad rodičů, ale i z řad 
široké veřejnosti. Během 3 dnů školu navštívilo kolem 2000 lidí.

První víkend školního roku se BaŠaPa zúčastnila 2 přehlídek decho-
vých hudeb a to v Novém Bydžově a v Jenišovicích, opět s velkým úspě-
chem a ohlasem. Tímto bychom chtěli poděkovat dětem a jejich rodičům 
za podporu a spolupráci. Těšíme se, že celý školní rok nás budou provázet 
podobné úspěchy. Dechový orchestr BaŠaPa můžete v nejbližší době sly-
šet na těchto akcích: 14. 9. Horní Ředice ve 14.00 hod., 21. 9. sokolovna 
Dolní Roveň od 13.00 hod., 3.10. Častolovice – Zahrada východních Čech 
od 14.00 hod., 11. 10. přehlídka dechových hudeb Dubina Pardubice.

Dále bychom touto cestou chtěli informovat rodiče, že momentálně ne-
přijímáme nové žáky. Zápis a přijímací řízení proběhly během měsíce června 
a byly ukončeny k 30. 6. 2014, neboť jsme výběrovou školou a kapacita ško-
ly nám bohužel neumožňuje další uchazeče přijímat. Děkujeme za pocho-
pení a těšíme se popřípadě na spolupráci v dalším školním roce 2015/2016.

Mgr. Eva Mastíková

Snad není tak zle
Taky vám to tak připadá, že je všechno špatně? Televize, rádia, noviny, internet, ale i kamarádi, sousedé, spolupracovníci a já nevím kdo všechno, 
do vás hrnou především špatné zprávy. Kolikrát si říkám, jak je možné, že ten svět vůbec ještě nějak funguje. Aby se to změnilo, měl bych nápad. 
Co kdyby vznikla televizní stanice, která by 24 hodin denně vysílala jenom pozitivní zprávy a pořady, po kterých člověk usíná s přiblblým úsměvem 
na rtu. Nabízím vysílací schéma:
Zprávy: Zdárně dokončené projekty, dobré skutky dobrých lidí, profi ly úspěšných fi rem atd.
Počasí: Lhát se nemá, ale i déšť má svoje pozitiva a bez větru vám ten drak nikdy nepoletí.
Doprava: Zdárně opravené komunikace popřípadě nový obchvat malebného jihočeského městečka.
Sport: V tom jsme přece hodně dobrý, a že se vždycky všechno nepovede, tak proto je to sport. Byla by trochu nuda, kdyby Češi všechno vyhráli.
Filmy: Razil bych cestu Slavností sněženek, Vesničky mé střediskové, Kolji a všechno bych doplnil cestopisy. Na Zeměkouli je tolik krásných míst, 
že se to snad ani nedá zmapovat.
Myslím si, že by si v této televizi „škrtnul“ Marek Eben s „Plovárnou“, v sedě bych shlédnul „Na stojáka“, panák v Baru krásný ztráty na noc neu-
škodí a samozřejmě pohádky, ty máme nádherný. Pan Pohlreich asi vaří dobře, ale toho bych do tohoto projektu nepřetahoval. 
Našlo by se určitě ještě spousta dalších vhodných pořadů, ale to nechám na vaší fantazii. No a že se vám tento kanál zdá trochu povrchní a fádní, přepněte 
si svoji plazmu nebo LCD na jiný. Myslím si, že jich máme až moc. Petr Kačer

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Stojíme o Vaši důvěru

Naše hlavní úkoly
na období 2015-2018

• Naplňovat Program rozvoje  
města na roky 2014-2020 a  
Program rozvoje zeleně města 
Holic.

• Pokračovat v získávání dotací  
z regionálních, národních a  
evropských fondů.

• Zaměřit se více na podporu  
aktivit mládeže a seniorů.

• Projednávat nadále zásadní plány 
o rozvoji města s občany.

Kandidátní listina č. 4 
Komunální volby 10. - 11. října 2014

1. Ing. Vítězslav Vondrouš
2. Mgr. Roman Matoušek
3. Mgr. Dagmar Kulhavá

4. Ing David Urbánek
5. MUDr. Petr Skála

více na www.holickenoviny.cz

DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS!

Změňte s námi tvář Holic!
Vaše nápady jsme připraveni uskutečnit!

Námi navržení kandidáti prokázali, 
že pro rozvoj města pracovat umí.
Povedeme město společně s Vámi!

JE ČAS NA LEPŠÍ HOLICE!

STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

www.soukromnici.cz

Strana_soukromniku_09.14.indd   2 15.09.14   9:39
 

 

SSPPOOLLEEČČNNĚĚ        
PPOOCCTTIIVVĚĚ            

OODDPPOOVVĚĚDDNNĚĚ  

  

„„SSPPOOkkoojjeennéé  HHoolliiccee““  ––  vvýýttaahh  zz  vvoolleebbnnííhhoo  pprrooggrraammuu  

SSPPOO  pprroossaazzuujjee::  

 konkursy na ředitele městských příspěvkových organizací;  
 prodloužení otevírací doby sběrného dvora; 
 systematickou rekonstrukci infrastruktury, protipovodňová opatření; 
 řešení parku „pod kopcem“; 
 studii na zefektivnění školského systému; 
 nové skautské středisko; 
 cyklostezku na Hradec Králové; 
 zlevnění parkovacích karet, zvláštní slevu pro seniory; 
 studii vzniku městské policie v mikroregionu Holicko; 
 smlouvy města na internetu; 

 
SSPPOO  ooddmmííttáá::  

 zvyšování poplatků za odpad i daně z nemovitostí; 
 rozšiřování placeného a časově omezeného parkování; 
 zastoupení ředitelů městských příspěvkových organizací v radě; 
 podomní prodej; 
 zvyšování reálného nájemného pro podnikatele v městských objektech; 
 privatizaci majetku města; 
 neodborné vedení finančního výboru; 
 stagnující kulturní akce; 
 opomíjení okrajových částí města; 
 pasivní přístup k funkci zastupitele; 

 

VVííccee  nnaa  wwwwww..ssppoohhoolliiccee..88uu..cczz  

VVÁÁŠŠ  HHLLAASS BBUUDDEE  SSLLYYŠŠEETT!! 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Vzhledem k tomu, že v Holicích probíhají souběžně s volbami do Zastu-
pitelstva města Holic i volby do Senátu PČR – obvod č. 48, obdrží voliči 
do svých schránek sadu volebních lístků do senátu (7 kandidátů) a jeden 
složený a oboustranně potištěný volební lístek formátu A3 s kandidáty 
do holického zastupitelstva (7 volebních stran). 
Ve volební místnosti pak obdrží dvě tzv. úřední obálky. Do žluté obálky 
vloží jednoho vybraného kandidáta na senátora, do šedé obálky pak upra-
vený volební lístek s kandidáty do zastupitelstva města.

Úprava volebního lístku kandidátů do městského zastupitelstva:
1.  Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik je v Holicích členů za-

stupitelstva, tedy 21.
2.  Volič označí jednotlivé kandidáty, které volí (křížkem v rámečku před 

jménem kandidáta) a to v kterémkoliv ze sloupců , v nichž jsou uvedeni 
kandidáti jednotlivých volebních stran, přičemž maximální počet je 21! 
Pokud označí více než 21 kandidátů, je lístek neplatný.

3.  Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stra-
nu. Tímto způsobem volí uvedený počet kandidátů označené volební 
strany.

4.  Možná je kombinace, kdy volič označí křížkem jednu volební stranu 
a dále jednotlivé kandidáty z jiných volebních stran. Takto volí před-
nostně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené 
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva (21) a ozna-
čených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

Případné 2. kolo voleb do Senátu PČR proběhne v pátek 17. října a v so-
botu 18. října. 
VOLEBNÍ LÍSTKY V TOMTO PŘÍPADĚ OBDRŽÍ VOLIČI AŽ 
VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!

VOLBY 2014
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VOLBY 2014

NEZÁVISLÍ S PODPOROU 
NAŠE PRIORITY PRO OBDOBÍ 2014-2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

KONKRÉTNÍ PROGRAM, 
KONKRÉTNÍ LIDÉ 

 

Mgr. Ladislav Effenberk
58 let, starosta města  

Holice, ČSSD

Mgr. Zdeňka Krátká
50 let, ředitelka mateřské školy

Staré Holice, ČSSD

Ing. Marek Duba Ph.D.
39 let, zástupce generálního 
ředitele výroby, Holice, ČSSD

Radek Chotěnovský
44 let, údržbář
Holice, ČSSD

Josef Bartoníček
52 let, majitel soukromé

autoškoly, Holice, bez pol. přísl.

Petr Rychlík
51 let, živnostník

Staré Holice, bez pol. přísl.

Hana Flekrová
56 let, vedoucí úpravny vody

Holice, bez pol. přísl.

Ing. Luboš Valenta
46 let, jednatel BV elektronik

Staré Holice, bez pol. přísl.

Hana Shejbalová
39 let, zdravotní sestra

Holice, ČSSD

Bc. Lenka Chotěnovská 
49 let, ředitelka mateřské školy

Holice, ČSSD

Marcela Jeřábková
40 let, vedoucí Afrického muzea 

Dr. E. Holuba, Holice, bez pol. přísl.

Ladislav Kašpar
62 let, montér vodovodů

Holice, bez pol. přísl.

Květoslava Krčálová
43 let, poštovní doručovatelka

Holice, bez pol. přísl.

Michal Vojtěch
35 let, podnikatel

Holice, bez pol. přísl.

Tomáš Bartoníček
27 let, mistr vodovodů a kanali-

zací, Holice, bez pol. přísl.

Michaela Píšová
38 let, administrativní pracovnice

Holice – Podlesí, bez pol. přísl.

Lenka Palečková
38 let, zástupce ředitele TS 

Holice, bez pol. přísl.

Petra Paseková
44 let, hlavní účetní
Holice, bez pol. přísl.

Martina Vašíčková
43 let, účetní

Holice, bez pol. přísl.

Božena Šulcová
65 let, důchodkyně
Staré Holice, ČSSD

Zdeňka Syrová
42 let, prodavačka
Staré Holice, ČSSD

 Nový víceúčelový sportovní areál 
  Maximální čerpání fondů EU pro rozvoj města
 Zachování všech typů škol
 Důstojná zdravotní a sociální péče
 Spolupráce s podnikateli pro rozvoj města
 Bezpečnější město 
 Kultura ve městě – setkávání lidí z regiónu

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VÁŽENÍ VOLIČI!
Holice vstupují do předvolebního období pro volby do zastupitelstva města Holic. Občané si pro období let 2014 – 2018 zvolí 
zástupce do samosprávy našeho města. O zvolení se budou ucházet též kandidáti navržení Českou stranou sociálně demo-
kratickou v Holicích. 

základních programových bodů

volte naše kandidáty 10.–11. října 2014

www.cssd.cz

 

 

 

KSČM BUDE PROSAZOVAT:

PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA.

KVALITNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A PÉČI 
O MÍSTNÍ KOMUNIKACE.

DOSTUPNOU A KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI.

BEZPEČNOST OBČANŮ, ŘEŠENÍ KRIMINALITY.

ZŘIZOVÁNÍ MÍST V MŠ A ZŠ PODLE POTŘEB 
RODIN S DĚTMI.

PODPORU OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, PRÁCE 
S MLÁDEŽÍ A MÍSTNÍCH TRADIC.

PODPORU MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ K ZVÝŠENÍ 
POČTU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

ROZŠÍŘENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI NA ZÁ-
KLADĚ VAŠICH PŘÁNÍ VYJÁDŘENÝCH V AN-
KETĚ PŘI PŘÍPRAVĚ ROZVOJOVÉHO PLÁNU 
MĚSTA.
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Seznamování s novým prostředím, navazování kamarádských vztahů, 
zážitky ze společného výletu s rodiči do naší partnerské ZOO Dvůr Krá-
lové nad Labem, dojmy ze setkání se zvířaty na školní zahradě, to jsou 
zážitky dětí z prvního měsíce stráveného v mateřské škole.

Mateřská škola se ,,oblékla“ do nového barevného kabátu a postupně 
pje dokončována výzdoba vnitřního interiéru školy, kde pod štětcem naší 
paní učitelky na děti pokukují zvířata z Afriky. Na stěnách se objevují 
žirafy, slůňata, želvičky, lvíčata, nesmí chybět typický africký strom bao-
bab. Interiér doplňujeme exponáty, které do Afriky patří – děti si mohou 
zahrát na bongo, obří tykev…

V říjnu nás čeká pohádka:,,Děda Listnáč a Skřítek Kvítek.“ V pod-
zimním období prospěje dětem relaxační pobyt v solné jeskyni. Připra-
víme také podzimní výzdobu- nazdobené dýně budou dětem připomínat 
Halloween. Ve třídách proběhnou reje plné soutěží, halloweenský průvod 
nebude samozřejmě chybět. Od října mohou děti také navštěvovat krouž-
ky, které mateřská škola nabízí. V letošním školním roce to je keramika, 
muzikoterapie, výtvarný kroužek, veselé pískání – hra na zobcovou fl ét-
nu, angličtina hrou, angličtina pro nejmenší, sportovní kroužek, aerobik, 
zumba, taneční kroužek. Více informací najdete na naších internetových 
stránkách www.msholubova.cz. 
Přejeme čtenářům krásný podzim. Lenka Chotěnovská

Do Mateřské školy Holubova
přichází podzim

MŠ Pardubická informuje

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ – NOVÁČCI VE ŠKOLCE

S loňským školním rokem se budova naší mateřské školy rozloučila po-
slední den v květnu, ne však paní učitelky a děti. Týden od 2. do 6. 6. 2014 
prožila část dětí ve škole v přírodě v Peci pod Sněžkou na chatě Logla. 
Některé děti a paní učitelky strávily červen na MŠ Holubova, červenec 
a srpen na MŠ Staroholická. Ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří 
si zajistili zázemí pro své děti po dobu rekonstrukce školky.
A jak to tedy u nás v létě probíhalo?
Již v průběhu měsíce května započaly přípravy. Celé léto se pilně pra-
covalo. Máme zateplenou budovu, zrekonstruované kuchyňky, umývárny 
i záchodky, rozvod vody, topení, světla, nové obklady, dlažbu, okna a všu-
de vymalováno. Všichni zaměstnanci v srpnu přiložili ruce k dílu, odklí-
zeli, uklízeli, čistili, stěhovali a montovali, aby 1. září děti přišly do čisté 
a uklizené školy. Pro nově příchozí nejmladší děti byla berušková třída 
vybavena novým nábytkem. Společně se již těšíme, až budou během září 
dokončeny i práce na venkovní fasádě a celá budova školy se předvede 
v novém „kabátku“.
V měsíci říjnu proběhne Den otevřených dveří, konkrétní datum bude 
zveřejněno.
www.mspardubicka.cz

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Září je pro všechny mateřské školy měsícem adaptace. Zářijová rána tra-
dičně bývají v mateřské škole slzavým obdobím. Velká změna nastává 
v životě nejmenších, tříletých dětí, občas si popláčou i ty starší, zvláště 
pokud vyměnily pohodové roky doma za nový režim.
Do školky nastupují nové děti, mnohdy se změní složení dětí ve třídě či 
děti vítá nová učitelka. Většina dětí zvládne změny bez větších problémů, 
jiné se potýkají s adaptačními obtížemi.
Nejinak to bude v naší školce. Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě 
a spolupráce s rodiči.
Zajímáme se o to, co má dítě rádo, s čím si hraje, na co je šikovné, zda 
rádo zpívá, sportuje, jak zvládá sebeobsluhu, co mu chutná, co nejí, jaký 
je výchovný styl rodiny a dále seznámíme rodiče s výchovnou fi losofi í 
mateřské školy.
Dalším důležitým krokem je seznámení dítěte s mateřskou školou a jejím 
režimem. Zabere to více času, ale tahle investice se rychle vrátí. Dále 
dětem nabízíme veselé a přitom nenáročné hry, pomocí nich si rychle 
zvyknou na nové prostředí.
Mateřská škola Staroholická je dvoutřídní – kapacita 54 dětí. Personální 
obsazení zůstává stejné.
,,Žabičky“ – 1. třída: Mgr. Zdeňka Krátká a Bc. Veronika Kaplanová
,,Berušky“ – 2. třída: Lucie Flekrová Dis. a Anna Pavlíková Dis.

Co dětem ve školním roce 2014/2015 nabízíme?
• sportovní a kulturní akce, společná výtvarná odpoledne
• společné výlety
• divadelní a fi lmová představení
• pořádání Dětského dne, Rozsvícení vánočního stromu
• akce pro rodiče a děti – Rozloučení s předškoláky
• plavecký výcvik a pobyt v solné jeskyni
• hudebně-pohybový kroužek
• výtvarné práce, netradiční techniky
• výuku hry na fl étnu
• výuku anglického jazyka
• logopedickou prevenci

Od školního roku 2014/2015 zařazujeme logopedickou prevenci na naší 
škole, která bude spočívat v individuální práci s dítětem, ale také i skupi-
nové činnosti pod vedením kvalifi kované učitelky naší MŠ. 
Celé prázdniny měla naše školka prázdninový provoz, zajišťovala tak do-
cházku dětí z rekonstruovaných škol.
Přejeme dětem a jejich rodičům krásný a pohodový začátek nového škol-
ní roku!

Mgr. Z. Krátká, ředitelka MŠ

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Ve dnech 8. a 9. 9. 2014 proběhl každoroční adaptační kurz prvních roční-
ků vyššího gymnázia v prostorách rekreačního zařízení Radost v Horním 
Jelení. Tradičně s námi spolupracovali osvědčení lektoři a třídní učitelé. 
Hlavním cílem akce bylo vzájemně se poznat a navazovat vztahy v no-
vých kolektivech. K tomu byla využita celá řada sociálních her. Zároveň 
se studenti dozvěděli aktuální informace o rizicích nejčastěji užívaných 
návykových látek i o rizicích sociálních sítí a byli rovněž seznámeni 
s problematikou změn v právním postavení osob po dosažení věku 15 let. 
V průběhu sportovních aktivit prokázali odvahu, výbornou schopnost tý-
mové práce a fyzickou zdatnost.
Studenti sami hodnotili průběh akce následovně: „Přednášky byly pouč-
né a zajímavé, sportovní aktivity byly vítané zpestření.“„Lepší poznání 
třídy, jiné stránky učitelů a částečně 1. A.“„Akci hodnotím velmi kladně, 
skvělý kolektiv i pedagogický sbor, moc se mi tu líbilo (až na ty prostory). 
Mám velmi ráda vaše přednášky, jsou zajímavé a poučné, mohla bych je 
poslouchat stále. Myslím si, že jednou by mě taková práce bavila.“„Veli-
ce povedená akce – dokonce předčila velká očekávání.“„Akce je velkým 
přínosem a je to hezký začátek školního roku.“
Projekt pokračoval 10. a 11. 9. ve škole, kde se uskutečnily tříhodino-
vé bloky besed pro studenty nižších ročníků gymnázia zaměřené na ná-
vykové látky, sociální sítě a vztahy v třídních kolektivech. Pro studenty 
druhých ročníků bylo ústředním tématem zvyšování úrovně právního 
vědomí.
Celý projekt se uskutečnil díky fi nančnímu přispění krajské pobočky Vše-
obecné zdravotní pojišťovny pro Pardubický kraj, SRPDŠ při gymnáziu, 
MÚ v Holicích a fi rmy ODEKO. Všem sponzorům upřímně děkujeme.

Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce

Základní škola v Komenského ulici zahájila letošní školní rok 
s 345 žáky v 18 třídách. Třídy mají v průměru po 19 žácích, což je bohu-
žel méně než v loňském školním roce. Pro vyučující je to však příjemný 
počet. V takové třídě se při hodině dostane každý žák ke slovu, učitel 
snadno zkontroluje zadané úkoly, je prostor pro komunikaci s žáky, pro 
práci s interaktivní tabulí a plnění projektových úkolů. Nevýhodou ma-
lého počtu žáků je samozřejmě ekonomická stránka školy. Přesto byla 
učebna fyziky a chemie na druhém stupni vybavena novým nábytkem 
a linoleem, všechny třídy byly vymalovány. Doufejme, že se žáci v pro-
středí školy budou cítit dobře a budou si nového vybavení vážit.

V současné době učitelé připravují učební plány svých předmětů pro 
nový školní rok. Vybírají alternativní metody výuky, jako jsou exkurze, 
výlety, ekologicky zaměřené programy, divadelní představení či koncerty. 
Sledujte naše internetové stránky a využívejte služeb internetové žákov-
ské knížky. Ve dnech 20.–21. října vás zveme na dny otevřených dveří. 
Rádi přivítáme nejen rodiče, ale srdečně jsou zváni i prarodiče a zvědavci 
z řad široké veřejnosti. 

Věříme, že školní rok 2014/15 bude plodný a úspěšný.
Mgr. Blanka Málková

Na jaře roku 2014 na Základní škole Holice, Holubova 47 začala roz-
sáhlá rekonstrukce.  Nejprve téměř v celé budově byly vyměněny prasta-
ré kompaktní zářivky za moderní světelný zdroj, úsporná LED svítidla. 
V duchu modernizace elektro a ekologických úspor se pokračovalo! 
Centrální vytápění řízené počítačem umožňuje efektivněji ovládat tepel-
ný konfort budovy. Od letošního září jsou také v provozu zbrusu nové 
učebny matematiky, chemie a fyziky, které jsou samozřejmě připraveny 
na pokusná bádání žáků.

Vzhledem k velkému zájmu předškoláčků vznikly 3 první třídy, a tak 
se opět budovalo! Doslova od cihly vznikla třída 3. C, která se pyšní 
od štuku po nábytek novotou, dokonce i novou paní učitelkou.

A přišly prázdniny a s nimi dlouho očekávaná výměna oken, díky zís-
kané dotaci a péči města. Z technických důvodů se musel začátek škol-
ního roku odložit na 8. září a místo z minulosti dobře známých uhelných 
prázdnin měly děti prázdniny okenní. Nyní však bezpečnost a novotu 
ocení určitě i rodiče.

Že rekonstrukce zdaleka neskončila, napovídá lešení! Školu čeká za-
teplení a nová fasáda.

A plány do budoucnosti? Na jaře proběhne renovace stavbou poškoze-
ného dvora a pak přijdou na řadu šatny.

Za spolupráci děkujeme všem fi rmám, pečlivým uklizečkám, panu 
školníkovi, pracovníkům z technických služeb, učitelům, kteří do pozd-
ních odpoledních hodin vše stěhovali zpět a připravovali nový školní rok, 
a paní ředitelce, že má vše pevně „pod palcem“.

Mgr. Lucie Jáchimová

Poznej sebe sama i své nové spolužáky!Půl roku stavebních úprav

Začátky…

 

                                         
 
 

 

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Koncem prázdnin jste se s Holoubkem potkali na ve-
liké akci na stadiónu v Holicích a od září v našem 
centru probíhají pravidelné programy zaměřené 
na výtvarnou a tvořivou činnost, na písničky a taneč-
ky s klavírním doprovodem, svět pohádek a poznává-
ní, hravé cvičení na lavičce, s míči a míčky, s lanem, 
barevným padákem…
Herna je volně přístupná pro děti a rodiče každý den od 8.30 do 11.30 
hodin a pravidelné programy probíhají mezi 9. a 10. hodinou.
Baby studio pro maminky a děti ve věku od tří měsíců do 1 roku začíná 
7. 10. 2014. Opět se na Vás těší porodní asistentka Mgr. Hana Poláková 
každé liché úterý v herně Holoubka.
Rodiče malých zájemců ve věku 4–6 let o „Angličtinu hrou“ se mohou 
hlásit na tel. 733 141 960.
Zpívání pro dospělé se v Holoubku koná každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 
hodin s klavírním doprovodem a lahodným čajem.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek. 

Příběh absolventky projektu paní Soni
Soňa je maminkou tří dětí, nyní má již stabilní práci, ale také předchozí 
nepříjemnou zkušenost s obdobím, kdy byla nezaměstnaná: „Když jsem 
se dozvěděla o možnosti bezplatně absolvovat počítačové kurzy, kurzy 
angličtiny a osobního rozvoje, neváhala jsem s přihlášením. Vytipovala 
jsem si pro účast v kurzech MATAPE pracovně klidnější podzimní ob-
dobí a nastřádala dovolenou. Nutno říci, že bez pomoci manžela a vstříc-
nosti zaměstnavatele by pro mě absolvování všech 30 školících dnů bě-

hem 3 měsíců nebylo možné. Raději využiji každé příležitosti k dalšímu 
sebevzdělávání a zvýším svou zaměstnatelnost, než abych znovu prožila 
období bez práce.“
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ bude realizován 
do června 2015. Můžete se těšit na další osobní příběhy absolventek. Po-
drobné informace o projektu a výstupy z něj, včetně videa Rodina a práce, 
naleznete na www.MATAPE.cz. Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je fi nancován z ESF prostřednictvím OPLZZ 
a ze státního rozpočtu ČR. Místem realizace je Rodinné a vzdělávací cen-
trum Holoubek, Dudychova 782, Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, 
e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

JM

ZÁŘÍ V HOLOUBKU

Dekorka Nikolka 
Obchod s dekoračními předměty, 
textilními bytovými interierovými doplňky, 
látkami a vybranou textilní galanterií

Palackého 195, Holice
otevírací doba:  po–pá   8–17 hodin
 so           8–11 hodin
eshop: dekorka-nikolka.cz
 so           8–11 hodin
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PROVENCE

style

solár •  voda  •  topení  •  plyn •  koupelny

13 399,-
Cena v Kč

6 089,-
Cena v Kč

10 724,-
Cena v Kč

KRBOVÁ KAMNA KOZA K6
průměr kouřovodu: 130 mm
palivo: dřevo
hmotnost: 120 kg
vyhřívaný prostor: 100–120m2

jmenovitý výkon: 11  kW
účinnost: 78 %
délka polen: 35 cm

KRBOVÁ KAMNA KOZA K9
palivo:  dřevo, hnědé uhlí 
jmenovitý výkon: 10 kW, 13 kW
účinnost: 78 %, 74 %
vyhřívaný prostor:
 90–110m2, 80–130m2

průměr kouřovodu: 130 mm
délka polen: 35 cm

KRBOVÁ KAMNA KOZA K7
průměr kouřovodu: 130 mm
palivo: dřevo
hmotnost: 79 kg
vyhřívaný prostor 50–80m2

jmenovitý výkon: 7 kW
účinnost: 64 %
délka polen: 30 cm

Nemusíte se zimy bát, kamna od nás Vás budou hřát.

Akční nabídka

Ke každým akčním 
kamnům:

Ekologické brikety
20 kg

ZDARMA

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Akce platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob.

Září znamená začátek nového období nejen pro školáky, ale i pro skauty 
z holického střediska. To letošní se neslo ve znamení náboru nových čle-
nů, který je už tradičně spojený s oblíbenou akcí pro veřejnost, pořádanou 
v Sokolském parku – Skautským odpolednem. Zde byla dětem nabídnuta 
menší „ochutnávka“ toho, co vše můžou se skauty zažít – zkoušely lanové 
aktivity, skákání v pytlích, ruské kuželky, obří bublifuk, ale také si lámaly 
hlavu nad hádankami či třídily odpad. Touto cestou chceme poděkovat 
jak nadšeným mrňousům, kteří se po hlavě vrhli do plnění úkolů a dis-
ciplín (a jejich v mnohých případech neméně nadšeným rodičům), tak 
i všem pomocníkům z řad skautů. Ty jste letos mohli poznat podle no-
vých modrých střediskových triček, za které jsme vděčni fi rmě Moravec 
a Kalavský s.r.o. 
Že mělo Skautské odpoledne úspěch se nám potvrdilo v podobě přívalu 
malých nováčků, kteří přišli na první schůzky. Nezbývá než doufat, že se 
jim u nás bude líbit! Martina Horáková

Jak skauti vkročili do nového školního roku?

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V našem líčení o době první světové války se dostáváme k roku 1917. 
Obecní zastupitelstvo činilo veškerá opatření k zmírnění dopadu války 
na holické občany. Tak například 19. listopadu byla ustavena hospodářská 
rada a aprovizační komise, které měly na starosti zásobování obyvatel 
potravinami.

Zásobování – to byl právě hlavní problém. Všeho byl nedostatek 
a kdeco podléhalo vázanému hospodářství. Takže k již dříve zavedeným 
poukázkám na chléb a mouku přibyly postupně poukázky na cukr, kávu, 
mýdlo, tuky, uhlí, lístky na petrolej, svíčky, krupici pro kojence, sůl, dříví. 
Volné obchodování bylo v podstatě zakázáno. 18. února vydalo okresní 
hejtmanství nařízení o úsporných opatřeních při osvětlování a topení. Ro-
dina měla nárok na kubický metr dřeva na rok, který měl posloužit jen 
na zatápění. Přikládat se mělo jen uhlím, které však nebylo k mání. Ti, co 
bydleli blízko lesa, si poradili, horší to měli ti ze středu města. Na mouku, 
chleba, tuky a uhlí se stály dlouhé fronty a strážníci dohlíželi, aby se ženy 
a děti stavěly do řady a nikdo nepředbíhal. Poslední dva válečné roky 
dolehly na obyvatelstvo nejhůře. 

Kupodivu v hostincích bylo stále živo. Mnozí návštěvníci se přeorien-
tovali na víno, protože pivo bylo slabé a špatné kvality. Také ho bylo málo, 
a když bylo, tak si každý nechal natočit hned dvě až tři sklenice. Za chvíli 
hlásil hostinský, že pivo došlo. Něco však za války přece jenom zazna-
menalo progres. Byl to karban. Hrál se hlavně ferbl a v banku byly často 
tisíce. Někteří prohráli v kartách celé majetky. 

Na bojištích se dál bojovalo a vyhlášky k odvodům se objevovaly 
po celý rok. I zaopatření vojáků na bojištích bylo čím dál tím více 
problematické. Pořádaly se proto různé sbírky pro vojáky v poli. Na-
příklad v listopadu se objevila vyhláška o odevzdávání textilního zbo-
ží, v prvé řadě bavlněného, k čemuž byly zřízeny příslušné ústředny. 
K ošacení vojska se tkaly látky z vláken kopřiv a z papíroviny. Válečná 
mašinerie rovněž pociťovala nedostatek kovů, proto byly rekvírovány 
i kostelní zvony. 10. ledna byly vojenskou správou odvezeny dva zvony 
z holického kostela. Třetí zvon, zvaný hranák, byl zrekvírován 21. úno-
ra 1918.

Z dalších událostí roku 1917 v Holicích uveďme, že 4. června obecní 
zastupitelstvo učinilo souhlasný projev s prohlášením Českého svazu po-
slanců na říšské radě, hájícím české zájmy. 17. prosince byla schválena 
společenská smlouva Svazu pro opatřování elektrické síly, s.r.o. Holice. 
Do Svazu patřily kromě Holic Dašice, Sezemice, Horní Jelení a vesni-
ce napojené na holický kabel. Pro pasivní chování zástupců venkova 
však Svaz ani nezahájil činnost. Také byly zvýšeny hřbitovní poplatky 
a 18. června ve dvě hodiny odpoledne vypukl ve Vysokém Chvojně po-
žár, kterému padlo za oběť jedenáct domů. 

Že bude rok 1918 posledním válečným rokem, nepředpokládal prak-
ticky nikdo. Zvláště ne ti, kteří se v červnu vypravili do Horního Jelení 
na veřejnou schůzi poslance Václava Jaroslava Klofáče, na které prohlá-
sil, že válka bude trvat ještě tři roky. Naštěstí už byly v monarchii vyčer-
pány veškeré lidské zdroje. 2. ledna byl k odvodům povolán nejmladší 
ročník 1900 a 15. března dosud neodvedení z ročníku 1894 a dál už ne-
bylo koho povolávat. Jak poznamenal tehdejší kronikář: odvedeni byli už 
i muži s těžkými vadami a neduhy, jen když měli hlavu a nohy a u pravé 
ruky alespoň zdravý palec a ukazováček. 

V zázemí dál panoval hlad a nedostatek všeho. Dál se stály dlouhé 
fronty s nejistým výsledkem, že se na každého dostane chleba a mou-
ka, či jiné potraviny. Nespokojenost obyvatel vyvrcholila 1. května, kdy 
se na náměstí uskutečnila velká demonstrace proti hladu a válce. 8. září 
schválilo obecní zastupitelstvo zakoupení potravin, k čemuž povoleno 
učinit výpůjčku u Občanské záložny do výše 200 000 korun. Tovární vý-
roba sice běžela dál, ale za vydělané peníze nebylo co koupit. Kromě toho 
se v září rozšířila chřipková epidemie, které podlehla řada občanů. Školy 
byly zavřeny a vyučování obnoveno až 4. listopadu. 

V tomto roce se rozšířil počet čestných občanů našeho města. Stal se 
jím 27. srpna spisovatel Alois Jirásek za své „veliké zásluhy o národní 
uvědomění českého lidu“. Musel si počkat ale až na druhou volbu, pro-

tože při prvním projednávání 15. července odešli manifestačně ze schůze 
zástupci jedné strany (bohužel není zaznamenáno které), čímž nemohl 
návrh dostat podporu 24 hlasů. Na srpnové schůzi již pro návrh hlasovali 
všichni. 

Po celý rok byl pozorně sledován vývoj na frontách, zvláště ve Fran-
cii, Itálii a na Balkáně. Konec války se nezadržitelně blížil a nakonec 
přišel 28. říjen. O jeho průběhu a dnech následujících v Holicích bylo 
již psáno několikrát, a tak se o něm nebudeme rozepisovat dnes. Na zá-
věr jen jedno konstatování: I. světová válka si vyžádala z řad holických 
mužů přes 120 obětí. Jejich jména najdeme na pamětní desce, umístě-
né na školní budově (tzv. opatrovna) v Růžičkově ulici. Neměli bychom 
na ně zapomenout. 

Pavel Hladík

678
Nebudu vás napínat, co to trojčíslí znamená. Přesně tolik let uplynulo 
letos od roku 1336, ze kterého máme první písemnou zmínku o Holi-
cích. Takové „výročí“ se sice neslaví, ale připomenout bychom si ho měli. 
Vždyť další konstelace čísel – tedy 789 – nastane až v roce 2125, a tu už 
si my asi připomínat nebudeme. 

Pavel Hladík

POSLEDNÍ VÁLEČNÉ ROKY

Výbor ZOČZS Holice děkuje všem svým členům a příznivcům, kteří se 
svou prací a svými výpěstky postarali o zdárný průběh letošní výstavy 
ovoce a zeleniny v Domě chovatelů Holice. Zvlášť bychom chtěli poděko-
vat Sempře Holice, Květeně Holice, Ing. Kozákovi a jeho synovi Václavo-
vi, holickým včelařům zastoupených panem Schánělem, panu Tobiáškovi 
z Rovně, Květinářství Marcela Rychlíková, květinářství Mimosa Holice 
a Kytičky Fantazie Holice za ukázky jejich práce, pěstební a šlechtitel-
ské činnosti. Ti, kdož výstavu přes nepřízeň počasí navštívili mohli vidět 
velký výběr ovoce, hlavně jablek, starších osvědčených i nových a nejno-
vějších odrůd, které teprve získávají pro své chuťové a růstové vlastnosti 
místo v našich zahradách.

Výbor ZOČZS

Zahrádkáři v Holicích

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) zve všechny seniory 
k návštěvě krytého bazénu ve Vysokém Mýtě. Plavání se uskuteční ve 
dnech 7., 14., 21., 28. října a 4. listopadu od 16.30 do 17.30 hodin. Odjezd 
autobusu je vždy v 15.45 hodin od Kulturního domu města Holic. Jízdné 
40 Kč a 45 Kč.

Na shledání se těší výbor SPCCH.

Pozvánka na plavání

HISTORIE MĚSTA HOLIC



Kalendář nejbližších sportovních klání:
Fotbal – Krajský přebor:
Sobota 4. 10. v 10.15 hodin SK Holice A–Horní Jelení
Sobota 18. 10 v 10.15 hodin SK Holice A–Letohrad
Sobota 1. 11. v 10.15 hodin SK Holice A–Dolní Újezd
 Okresní přebor:
Neděle 12. 10. v 16.00 hodin SK Holice B–Lázně Bohdaneč
Neděle 26. 10. v 14.30 hodin SK Holice B–Opatovice nad Labem
Basketbal II. liga mužů:
Sobota 25. 10. v 17.00 hodin BVK Holice–Basket Poděbrady
Neděle 26. 10. v 10.00 hodin BVK Holice–Sokol Kbely
Volejbal Krajský přebor žen:
Sobota 11. 10. v 10.00 hodin TJ Holice–Přelouč
Florbal Pardubická liga mužů:
Neděle 26. 10. v 8.00 hodin ASPV Holice–Orlicko-Třebovsko
                        v 14.00 hodin ASPV Holice–Sokol Pardubice C

V sobotu 16. srpna proběhl na „Lipáku“ a tenisových kurtech turnaj smí-
šených dvojic v míčovém sedmiboji. Celkově se přihlásilo čtrnáct dvojic. 
Po skvěle stráveném dni se z celkového vítězství radoval pár Hana By-
džovská a Jan Géryk, těsně druzí skončili Sandra Pištorová s Mirosla-
vem Čapkem a bronzovou příčku obsadili novomanželé Markéta a Pavel 
Kopovi. Rádi bychom poděkovali sponzorům: Pizzeria Corno, Elektro 
Schejbal, Cukrárna Valma a Synot Tip – David Velinský, díky kterým si 
všichni odnesli krásné ceny. tydla ml.

O víkendu 20. a 21. září 2014 se rozběhl nový ročník basketbalových 
soutěží. BVK Holice bude mít v následující sezóně 2014–2015 v mistrov-
ských soutěžích celkem pět týmů.
Družstvo mužů bude po vítězství ve Východočeské lize a postupu 
do 2. ligy usilovat o udržení této soutěže.
V oblastních přeborech východočeské oblasti mládeže pak bude mít BVK 
Holice zastoupení v soutěžích:
- kadeti do 17 let
- starší minižáci do 13 let
- mladší minižáci do 12 let
- nejmladší minižáci do 11 let
V následujících číslech Holických listů budeme opět sportovním fanouš-
kům přinášet výsledky všech našich týmů z mistrovských soutěží. 
Ve dnech 13. a 14. září 2014se v holické sportovní hale uskutečnil 
11. ročník mezinárodního turnaje mládeže, tentokrát v kategorii minižáků 
do 13 let. Turnaje se zúčastnilo pět družstev včetně již tradičního účastní-
ka z polského družebního města Strzelce Opolskie.
Výsledky domácích žáčků:
BVK Holice–BK Přelouč 94 : 34
BVK Holice–Jiskra Kyjov 92 : 19
BVK Holice–BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 61 : 30
BVK Holice–MKS Strzelce Opolskie 59 : 62
Konečná ta bulka turnaje:
1. MKS Strzelce Opolskie
2. BVK Holice
3. BC Spartak Rychnov nad Kněžnou
4. BK Přelouč
5. Jiskra Kyjov
POZOR – holický basketbalový klub provádí nábor mládeže do bas-
ketbalové přípravky. Zveme všechny kluky narozené v roce 2002 
a mladší do svých řád. Máte-li rádi míč a sportování v kolektivu, 
přijďte mezi nás naučit se tuto krásnou hru. Trénujeme každé úterý 
od 17.00 hod. a pátek od 16.00 hod. ve sportovní hale. Bližší informa-
ce na telefonu 603 758 254. Pavel Welsch

Cyklistický klub Bike Freaks a Horolezecký oddíl Holice uspořádaly 
v sobotu 30. srpna 2. ročník cyklistické časovky čtyřčlenných družstev 
„Holická stovka“.
Závod, který měl start a cíl u Kulturního domu, se jel po trase Holice, 
Choceň, Andrlův Chlum a zpět. Měřil 103 km a závodníci nastoupali 
1422 metrů.
Nejúspěšnějšími byli jezdci ze Stalak Devoss Rychnov nad Kněžnou, 
kteří zvítězili jak v kategorii mužů časem 2:54:16, tak v kategorii mix – 
3:19:51, kdy členem družstva musela být minimálně jedna žena.
Z pořádajícího klubu, v kategorii mix, skončilo na 2. místě družstvo ve slože-
ní: Pavla Hendrychová, Standa Šumpík, Marek Doupovec a Zdeněk Hloupý. 
V kategorii mužů bylo naše družstvo, ve složení Martin Tondr, Jan Papou-
šek, Pavel Bečka a Zbyněk Prešek, třetí. O lepší umístění je připravil neopra-
vitelný defekt a tak poslední třetinu závodu absolvovali jen ve třech.
Uznání patří také téměř „dětskému“ týmu domácích ve složení Martina Pa-
poušková, Ondra Bečka, Jan Pírko s nimiž jel jejich trenér Jirka Hendrych.
Za podporu děkujeme MěÚ Holice, Agrostavu Pardubice, Penta servis 
a skláři Igoru Müllerovi.
Poděkování patří také příslušníkům Obvodního oddělení Policie ČR Ho-
lice, za zajištění bezpečnosti při startu závodu.

Zdeněk Hloupý

Elév (fr.), žák, učedník, praktikant. Tolik Masarykův slovník naučný 
(1926). Pro holický fotbal to však znamená mladé „podhoubí“. V rámci 
oddílu kopané působí hned dvě družstva. Mladší elévové (ročník 2006 
a mladší) a starší elévové (r. 2004–2005). Obě mužstva trénují pravidel-
ně na fotbalovém stadionu v Holicích a to v pondělí a ve čtvrtek, vždy 
od 17 hod. V zimě si všichni užívají sportovní halu. Obě mužstva mají 
přibližně po 15 fotbalistech. Nemají jen tréninky, ale hrají vlastní sou-
těž – krajskou miniligu. A kdo nám vychovává naši fotbalovou mládež? 
Mladší trénuje pan Zdeněk Nývlt, starší elévy pan Milan Kožant. A po-
zor! Ve stejný čas pod vedením pana Tomáše Dytrta trénuje i naše před-
přípravka. To jsou děti ještě školkou povinné.
A co na závěr? Jste, vážení rodiče, rozhodnuti přivézt svého malého fotba-
listu (i děvčata)? A potřebujete vědět jak na to? Aby se v Holicích našla nová 
hvězdička českého fotbalu a my se třeba těšili na další Nedvědy, Baroše, 
Rosické a další skvělé hráče. Právě v tomto období máte rodiče jedinečnou 
šanci přihlásit své dítě do oddílu SK Holice a zaregistrovat ho jako člena 
Fotbalové asociace České republiky. Kontakt: Z. Nývlt, mob.: 604 944 301. 
Pojďte děti, budeme hrát FOTBAL!!  Vladimír Faltys

Sedmiboj smíšených dvojic
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