ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / ŘÍJEN 2015
Pár otázek pro starostu
Vážení spoluobčané, zatímco píši tyto řádky, léto se
stále drží a od meteorologů
máme příslib dalšího pokračování.
Zastupitelstvo
města
navázalo svým zasedáním
7. září na prázdninovou práci rady města. K nejdůležitějším bodům jednání patřily
body, týkající se plnění rozpočtu města k 31. 8. 2015, příprava revitalizace Sokolského parku, projednání II. etapy rozvoje zeleně
města, návrh obnovy sítě sběrných nádob na separovaný sběr komunálního odpadu a schválení dispozičního řešení při rekonstrukci šaten a sociálního zařízení sportovní haly. Plnění rozpočtu města na rok
2015 probíhá dobře. V daném čase nemáme naplněno cca 400 tisíc Kč daňových výnosů, ale věříme,
že se do konce roku ztráta vyrovná. Zastupitelé tak
nemuseli přijímat žádná úsporná opatření a schválili
i výplatu druhé části podpory sportovním klubům

a spolkům ve městě. Rušná diskuze nastala kolem
revitalizace Sokolského parku. Na webových stránkách města (www.holice.eu) můžete najít návrh revitalizace a zapojit se hlasováním na Internetu nebo
hlasovacím lístkem k případnému přemístění sochy
Barikádníka od Josefa Malejovského. Podmínky ankety, včetně lístku jsou i v tomto vydání HL. Veřejné
projednání revitalizace pak proběhne v klubovnách
KD Holice ve středu 4. listopadu 2015 od 17 hodin. Zastupitelstvo po krátké diskuzi schválilo návrh
II. etapy rozvoje zeleně ve městě a návrh obnovy
sítě sběrných nádob na separovaný komunální odpad. Věcná diskuze proběhla k rekonstrukci šaten
a sociálního zařízení ve sportovní hale. Dispoziční
řešení zcela mění stávající nevyhovující stav. Po rekonstrukci vznikne 7 nových šaten, šatna pro hendikepované sportovce a dvě šatny pro rozhodčí. Stavebními úpravami vznikne i zázemí pro časoměřiče,
přesune se nářaďovna a klubovna. Tento návrh byl
jednomyslně schválen. Zastupitelstvo dále schválilo
převody nemovitého majetku, pořízení změn územního plánu města a vzalo na vědomí hospodaření

organizací s majetkovou účastí města.
V době od vydání zářijových Holických listů
proběhlo v našem městě několik zdařilých akcí.
Chtěl bych poděkovat organizátorům „Dětského
dne na fotbalovém stadionu“ Straně soukromníků
ČR a Technickým službám Holice. Pátý ročník této
akce se skutečně vydařil a návštěvnost byla veliká.
Začátkem září se poprvé konaly v Holicích „Pivní
slavnosti“ a setkaly se s velkým zájmem veřejnosti z širokého okolí. Můj dík patří organizátorům
z Dechové hudby KD Holice, jmenovitě p. Romanu
Hybšovi a dirigentovi Ondřeji Lysému, výbornému
moderátorovi Lukáši Peškovi a pracovníkům kulturního domu a technických služeb. Jako poslední
jsem si nechal sobotní oslavy 140. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Holice. Naši hasiči a hasičky potvrdili, že patří k nejaktivnějším spolkům
v Holicích . Jejich akce patří mezi velmi zajímavé,
hojně navštěvované a jsou vždy na velmi vysoké
organizační úrovni. Děkuji i SDH Holice za velmi
úspěšnou oslavu.
Přeji Vám všem hezký podzim.

Posezení u kávy
Vedoucí Domova mládeže při
SŠA v Holicích je Ing. Kateřina Lukšíková. Na tom by
nebylo nic divného, až na to,
že jeho osazenstvo tvoří převážně muži, lépe řečeno skoro mužský dorost.
Paní inženýrko, jak se stane, že žena šéfuje internátu
a to ještě převážně chlapeckému?
Před patnácti lety jsem dostala nabídku pracovat
v tomto svérázném prostředí, ale byla to pro mě výzva, jelikož do té doby jsem pracovala na škole, kde
byla jen děvčata. A nelituji, je to zajímavá a smysluplná práce.
Představte čtenářům ve zkratce vaše zařízení
a může u vás přespat i někdo „cizí“?
Domov mládeže při SŠA v Holicích je nedílnou
součástí školy. Už název domov mládeže napovídá,
že naším úkolem je vhodným způsobem spojit využití volného času a povinností s přípravou na školu
a výchovu. DM poskytuje především sociální služby
(ubytování, stravování, dozor), ale také pořádá sportovní, kulturní a vzdělávací akce.
Ubytovaní žáci a studenti bydlí převážně ve dvou
a třílůžkových pokojích, výjimečně ve čtyřlůžkových pokojích. Současné pokoje jsou moderní, praktické a odpovídají požadavkům ubytovaných dívek
i chlapců a stanoveným hygienickým požadavkům.
Domov mládeže se prezentuje ubytováváním pro
,,cizí“ zejména v době víkendů, popřípadě školních
prázdnin a to ve velké míře ve spolupráci s městem
Holice. Vycházíme tak vstříc zejména školám, škol-

ským zařízením a sportovním klubům, které pořádají sportovní turnaje, soutěžní přehlídky či školní
olympiády. Např. pro účastníky Národní přehlídky
jednoaktovek, mistrovství v basketbalu, pořádané
Jiřím Welschem, mistrovství veteránů ve stolním
tenise, Dnů Holicka, setkání radioamatérů ČR, mistrovství republiky juniorů pořádané AŠSK, olympiády středních škol v matematice a informačních
technologiích, setkání dětských domovů. No a také
nesmíme zapomenout výměnné stáže studentů ze
zahraničí, kterým také poskytujeme ubytování.
Ovšem tyto akce můžeme pořádat v omezené míře,
aby nedocházelo k zásahům do soukromí ubytovaných a nebyl narušen výchovně vzdělávací cíl hlavní
činnosti.
Na mladou generaci jsme si zvykli stěžovat. Je to
s ní opravdu tak špatné?
Špatné? To snad ne. Myslím si, že není důvod si
na dnešní mládež stěžovat, je to jako v každé jiné
společnosti. Procházejí vývojem za určitých podmínek. Každá generace je originální a má vlastní ideály a současně je ovlivněna okolnostmi, ve kterých
se vyskytuje.
A můžeme i pozorovat, že určité modely se cyklicky opakují. Jen tak pro zajímavost, zkuste se zeptat
svých rodičů či prarodičů na to, jestli je rodiče také
v mládí nazývali zkaženou generací. Budete překvapeni, jak moc je v nás tato fráze zakořeněna.
Přesto si nemyslím, že by dnešní generace byla nezodpovědná a neměla ideály. Ačkoliv to staršímu
pokolení může tak připadat, já se naopak domnívám,
že mají také své hodnoty a ideály, jsou však jiné než
ty, se kterými jsme se doteď setkávali.
Ano, je to mládež, která věčně kouká do monitoru
počítače, která nechce sportovat, číst a kulturně se

vzdělávat. Je nedobrovolně vržena do mašinérie
technologického pokroku, spousty informací a virtuální reality stejně přirozené, jako je realita „opravdová“. Je to mládež, na kterou starší generace nemá
čas a nevěnuje se jí.
Zkusme raději pochopit jejich situaci. Tahle mládež
se musí sama naučit rozeznávat důležité informace,
protože tohle je nikdo nenaučí, neboť kritické myšlení ovládá málokdo. Myslím si, že nejmladší žijící
generace to má nejtěžší ze všech předchozích – a co
víc, nikdo jí to neulehčí. Bude se muset sama naučit zvládat věci, které my ještě nechápeme, stejně
jako se (ne)naučila předchozí generace ovládat svou
touhu po televizi. A mělo by být naší společenskou
povinností jim to ulehčit, nikoliv je nekonstruktivně
kritizovat a lámat nad nimi hůl ještě před tím, než
tahle generace dostala šanci promluvit.
Jak tedy hodnotit generaci, které teprve přestává téct
mléko po bradě? Vždyť ještě nic neudělala, nic nepokazila ani nic nedokázala. Na verdikty je ještě čas.
Ne, dnešní generace není zkažená, jen to má podstatně těžší, než kterékoliv jiné pokolení a my jí
v tom upřímně moc nepomáháme.
Měla jsem možnost vidět a zažít spoustu akcí, kde
byla poměrně hustá koncentrace mládeže a mohu
konstatovat, že dnešní mládež je nezávislá (na nás
dospělých) a světaznalá.
Takže třeba to s tou naší budoucností nebude tak
hrozné. No, necháme se překvapit.
Jestli se někdo těší na prázdniny, tak jste to určitě
vy. Jaké byly?
Sluníčkové prázdniny byly aktivně pohodové a příjemné. Hodně jsem cestovala, přečetla knížky,
na které přes rok nebyl čas a užívala jsem si krásné
role babičky.
Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 24. srpna 2015

Rada města na své schůzi 24. srpna projednala
plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2015 a doporučuje ho schválit na následujícím jednání
zastupitelstva, zároveň doporučuje i schválit
vyplacení 2. části finanční podpory sportovním oddílům, rada schválila hospodaření městských příspěvkových organizací za 1. pololetí
2015, kulturnímu domu a technickým službám byly schváleny změny odpisového plánu
na rok 2015, rada schválila 15. rozpočtovou
změnu v rozpočtu 2015 a paní Svatoňové byla
schválena změna nájemní smlouvy k bytu
v domě na náměstí čp. 2. Rada projednala
a zastupitelstvu doporučuje ke schválení projektovou dokumentaci Program rozvoje zeleně
města – II. etapa a schválení nového dispozičního řešení akce Sportovní hala – rekonstrukce sociálního zařízení, manželům Němcovým
z Chotěboře bylo odsouhlaseno uspořádání
vánočních trhů v Holubově ulici dne 21. prosince 2015 a ředitelům příspěvkových organizací byly schváleny odměny za 1. pololetí
2015. Rada vzala na vědomí program zasedání
zastupitelstva města dne 7. září 2015, schválila novou nájemní smlouvu mezi kulturním
domem a provozovatelem kavárny panem Rolcem, schválila zařazení tréninku florbalového
oddílu do rozvrhu hodin sportovní haly a ZŠ
Komenského byl schválen, s platností od 1. 1.
2016, jako nový dodavatel plynu firma Pražská
plynárenská a.s.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 7. září 2015

Rada města na své schůzi dne 7. září 2015 doporučila zastupitelstvu schválit 16. rozpočtovou změnu na rok 2015 a schválila 17. rozpočtovou změnu, dále rada schválila navýšení
nájemného dle předloženého návrhu (usnesení
v plném znění je na následující stránce). Rada
projednala bod – Převody nemovitého majetku
a doporučila zastupitelstvu schválit prodej části
pozemku p.č. 2404/5 v ulici Bratří Čapků formou obálkové metody s minimální cenou 400
Kč/m2, rada zrušila své usnesení č.116 (z 13. 4.
2015) a schválila zveřejnění pronájmu pozemků v ul. Dudychově (na základě žádosti p. Rerycha z firmy Reklamní servis RS o umístění
reklamního zařízení). Rada doporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcných břemen na pozemcích města za úplatu k účelu umístění kabelu nn v ulici Vysokomýtská, pro stejné účely
věcná břemena v ulici Ve Drahách a v ulici
Dukelské, za účelem uložení plynovodního
potrubí pak věcné břemeno na pozemku města
v ulici Vysokomýtská. Rada schválila (za podmínky zastupitelstvem schválené rozpočtové
změny č. 16) dodatek smlouvy o dílo na akci
MŠ Holubova – rekonstrukce kuchyně s navýšením ceny na konečnou cenu 3 044 229 Kč,
rada schválila dodatek ke smlouvě na akci
ZŠ Komenského – výměna střešní krytiny
se zvýšením ceny na konečnou sumu ve výši
1 519 794,9 Kč a zvýšení ceny za zpracování
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projektové dokumentace na akci ZŠ Komenského – oprava fasády na budově školy v ul Holubova čp. 500 na konečnou cenu 137 940 Kč.
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru a zprávu o činnosti sociální komise za rok 2014, Střední škole automobilní
Holice schválila bezplatný pronájem parkoviště na náměstí pro pořádání „Dopravně – servisního dne“ ve čtvrtek 1. 10. 2015, zároveň
vzala rada na vědomí žádost ředitele automobilní školy, která se týkala zajištění náhradního
sportoviště pro ubytované žáky školy. Sokolu
Holice byl schválen bezplatný pronájem městského pozemku mezi sokolovnou a sportovní
halou pro akci „Noc Sokoloven“ dne 11. 9.
2015. Na základě žádosti ředitelky školní jídelny rada schválila dlouhodobé pronájmy prostor pod školní jídelnou pro paní Janečkovou
na pořádání kurzů jógy, dle jejího požadavku,
za cenu 120 kč za lekci, pro Mgr. Nekvindovou
na pořádání kurzů „Jóga pro všechny“ a kurzy „Večery s mandalou“ dle jejích požadavků
za cenu 120 Kč za lekci a pro paní Slovákovou
na konání kurzů „Pilátes“ dle jejích požadavků za cenu 120 Kč za jednu lekci. Na základě
poptávkového řízení provedeného technickými službami rada schvaluje firmu MK MONT
Illuminations z Klášterce nad Ohří, jako dodavatele vánoční výzdoby města, formou pronájmu na 5 let. Rada schválila pro školní rok
2015/2016 ZŠ Komenského navýšení počtu
žáků v 6. třídě na 32 žáky a ukládá místostarostovi města podat žádost na Krajský úřad Pce
kraje o znovuzavedení autobusové linky Holice–Litomyšl, dále předsedovi školské komise
ukládá prověřit počty žáků při výdeji obědů
ve školní jídelně v jednotlivých časech.

Zpráva z jednání Zastupitelstva
města Holic dne 7. září 2015

Po úvodních procedurálních záležitostech projednalo a schválilo zastupitelstvo města postup
Rady města Holic od posledního zasedání zastupitelstva. Na základě prezentace zástupce
firmy MVV Energie CZ zastupitelstvo schválilo provedení dodatečných opatření k projektu
EPC na ZŠ Holubova dle předloženého návrhu. ZM bylo schváleno plnění rozpočtu města
k 30. 6. 2015 a proto také vyplacení 2. části
finanční podpory sportovním klubům, schválena byla i 16. rozpočtová změna v rozpočtu
města 2015. Zastupitelům bylo předloženo
k projednání několik žádostí o pořízení změny
územního plánu (ÚP). Zamítnuto bylo pořízení
změn ÚP na základě žádostí manželů Kubátových, pana Fuksy a paní Süttöové, schváleno bylo pořízení změn ÚP na základě žádostí Města Holic na pozemku na Podlesí, Mgr.
Norberta Láposy na pozemcích v Roveňsku,
manželů Prudičových na Kamenci a manželů
Valentových na pozemcích na Koudelce. Zastupitelstvo nerozhodlo o pořízení změny ÚP
na základě žádosti pana Kašpara na pozemcích
v lokalitě Muška (nabyl schválen žádný návrh!). Na základ vyhlášeného výběrového řízení na odprodej volné bytové jednotky v domě

Hradecká čp. 107 byly otevřeny tři obálky
s nabídkami a prodej bytu byl zastupitelstvem
schválen nejvyšší nabídce, kterou předložila
paní Svědirohová z Holic. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odprodej části pozemku p.č.
2404/5 v ulici Bratří Čapků formou obálkové
metody s minimální cenou 400 Kč/m2 s podmínkami z důvodové zprávy, schválen byl
bezúplatný převod pozemku v Nádražní ulici
na Pardubický kraj, schváleno bylo i zřízení
věcných břemen (služebnosti) na pozemcích
města za úplatu k účelu umístění kabelu nn
v ulici Vysokomýtská, pro stejné účely věcná
břemena v ulici Ve Drahách a v ulici Dukelské, za účelem uložení plynovodního potrubí
pak bylo schváleno zřízení věcného břemena
na pozemku města v ulici Vysokomýtská. Zastupitelé byli seznámeni s výsledky hospodaření všech organizací s majetkovou účastí města
a vzali je na vědomí. Schválena byla předložená projektová dokumentace „Program rozvoje zeleně města Holic – II.etapa“, „Dohoda
o spolupráci a společném postupu při realizaci
obnovy a rozšíření sběrné sítě“ mezi městem
Holice a společností EKO-KOM a.s. Praha,
včetně přílohy ke smlouvě o výpůjčce a návrhu
„Obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálního odpadu v Holicích“
a zastupitelstvo schválilo konečné dispoziční
řešení pro akci „Sportovní hala Holice – rekonstrukce sociálního zařízení“. Zastupitelstvo uložilo starostovi města poptat úročený
bankovní vklad na českém trhu a pověřilo ho
předložit na nejbližším zasedání ZM koncepci realizace cyklostezek, která je zpracována
na základě požadavku Dobrovolného svazku
obcí Holicka.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 5. 9. 2015
Jakub Michl, Ottmarova 1206
Markéta Doležalová, Holubova 1
Rozálie Bezdíčková, Bratří Čapků 61
Štěpán Plocek, nám. T. G. M. 17
Eliška Vencláková, Lohniského 1132
Dominika Rovenská, Holubova 749
Adrian Kobrle, nám. T.G.M. 23
Jakub Zima, Mládežnická 928
Zuzana Kylarová, Smetanova 1228
Roman Kotrlý, Sadová 1168
Jakub Kosař, Staroholická 268
Stella Fidrhelová, Ottmarova 1182
Sam Stoklasa, Husova 558
Hugo Kašpar, Smetanova 335

Akademie
pro starší a pokročilé
V úterý 20. října od 16.00 hodin proběhne zahajovací přednáška Akademie pro starší a pokročilé pro sezonu 2015–2016. Téma přednášky: Holické ochotnické divadlo, přednášející
Mgr. Pavel Hladík.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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ÚŘEDNÍ DESKA
Zvýšení nájemného v bytech v majetku města Holic
Část zastupitelů, kteří byli zvoleni v minulém
roce, od počátku svého působení zdůrazňovala nutnost navýšení nájemného v městských
bytech. Stávající nájemné ve výši 45,-Kč/m2/
měsíc bylo stanoveno v roce 2012 s platností
od 1. 1. 2013. Jelikož k 31. 12. 2015 uplynou tři
roky, po které nebylo nájemné v městských bytech zvyšováno, navrhla majetková komise rady
města navýšení nájemného, odbor následně připravil pro radu následující návrh pro navýšení:
v domech, kde došlo k zateplení a výměně oken
o 20%, v domech, kde byla pouze vyměněna
okna o 15% a u domů, kde nebyly provedeny
žádné stavební úpravy o 10%. Dále odbor navrhl stanovit nájemné v domě čp. 1131, ul. Palackého dle m2 nájemní plochy místo dosud
dvou paušálních částek. Tímto také zde došlo

k navýšení nájemného dle plochy jednotlivých
bytů od 5 do 13% (pouze u nejmenšího bytu se
nájem sníží o 11%). Následně uvádíme úplné
znění usnesení rady města, tak jak bylo přijato
na schůzi rady města dne 7. září 2015.
U s n e s e n í č. 307 z 7. 9. 2015
Rada města Holic schvaluje od 1. 1. 2016 navýšení nájemného dle předloženého návrhu.
V domech, kde došlo k zateplení a výměně
oken o 20 %, v domech, kde byla pouze vyměněna okna o 15 % a u domů, kde nebyly provedeny žádné stavební úpravy o 10 % . Nájemné
v bytovém domě č.p. 1131 v ul. Palackého bude
stanoveno dle m2 nájemní plochy.

Správní odbor upozorňuje – o vítání
občánků teď rodiče musí požádat
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů
nemůže úřad oslovovat rodiče narozených dětí

s pozvánkou na vítání občánků (úřad nemá právo získávat v tomto případě informace úřední
cestou).
Žádáme proto rodiče, kteří si přejí účastnit
se obřadu vítání občánků a jejichž dítě se
narodilo s trvalým pobytem v Holicích, nebo
získalo trvalý pobyt v našem městě do věku
3 měsíců (a neúčastnilo se vítání v předchozím bydlišti), aby se s rodným listem dostavili na matriku, kde písemně uvedou, že si přejí
účastnit se vítání občánků nebo zaslali souhlas e-mailem (spolu s naskenovaným rodným listem) na adresu: kamenicka@mestoholice nebo holice@mestoholice.cz. Následně
obdrží pozvánku.
Doufáme, že Vás tento krok neodradí a že
tradice obřadů „vítání dětí“, o které je stále
velký zájem, zůstane v našem městě zachována.

KOMENTÁŘE…
Dětský den – konec prázdnin se známými
osobnostmi
Povedlo se, tak lze určitě zhodnotit hned
na úvod velice zdařilý 5. ročník akce na stadionu v Holicích dne 29. srpna 2015 s názvem
Dětský den – konec prázdnin se známými osobnostmi. O tom, že je to akce, která je veřejností
nejen holickou, ale i z okolí Holic a dokonce
návštěvníky ze vzdálenějších měst jako jsou
např. Nová Paka, H. Králové atd. kladně hodnocena a dobře vnímána, svědčí fakt, že návštěvnost byla největší z dosavadních Dětských
dnů. Velmi potěšitelné je, že se letos rozdalo
1700 vytištěných soutěžních lístků pro děti, což
svědčí o tom, že zájem dětí o takto strávenou
poslední prázdninovou sobotu roste. Dá se říci,
že se z této akce stává tradice.
Vzhledem k tomu, že je to po organizační
stránce poměrně složitá záležitost, je potřeba na tomto místě poděkovat všem, kteří se
na akci podíleli. Je třeba vyzdvihnout pomoc
Technických služeb a Sboru dobrovolných hasičů, jejichž pracovníci pomáhali při zajištění
celé akce. Dále to jsou účinkující ze spolků,
sdružení a organizací, kteří na Dětských dnech
od začátku jejich organizování vystupují (např.
Bašapa, taneční studio H. Flekrové, aerobic při
DDM, Paprsek z D. Jelení, mateřská škola Staroholická a další) a zajišťují soutěžení dětí. Jsou
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to např. SDH, Myslivecké sdružení, rodinné
centrum Holoubek, SKP centrum a další. Velmi
zajímavá byla ukázka s koňmi Městské policie
Pardubice a přistání a odlet obřího vojenského
vrtulníku MI-17. Dětem se velmi líbilo svezení
na čtyřkolce nebo v terénním automobilu a zařádění si ve skákacím hradu. Kromě pořádajícího SK Holice a Strany soukromníků ČR je
potřeba poděkovat všem sponzorům, kteří byli
uvedeni v minulém čísle Holických listů na pozvánce a bez jejich finanční pomoci by nebylo
možné uspořádat takovouto velkou akci. Také
díky nim si mohli účastníci navečer a večer užít
hudby a zpěvu v podání K. E. Gotta, Marka
Ztraceného, Ivany Korolové, NEW AGE OF
SMOKIE (viz foto) a RODEA. Již dnes organizátoři plánují, že dětské soutěžení začnou příští rok o hodinu dříve a také dají větší prostor
zájemcům z řad kroužků a klubů o vystoupení.
Nově tato akce, která byla pořádána pod záštitou
města Holice, probíhala kromě jiného na nově
zakoupeném mobilním jevišti, které bude město
využívat na různé akce v rámci města a za úplatu ho bude půjčovat i mimo Holice.
Popřejme dalšímu ročníku tak pěkné počasí,
jako bylo letos a opět úspěch.
Chodníky ve městě – plán oprav
Na základě rozhodnutí rady města, že je nutno
více peněz věnovat na budování nových chodníků a na jejich opravy, probíhá v současné
době rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní
od opravny jízdních kol Vomit, kde bude vybudováno prostornější místo pro odkládání kol
a sezení lidí při konzumaci zmrzliny, kolem
pomníčku až do ulice Palackého. S opravou se
skončí naproti bývalé „Knize“.
V souvislosti s pokládkou nového vodovodního
potrubí začíná i rekonstrukce chodníků v ulici
Hradecká a Holubova. Je sympatické, že ihned
po pokládce vodovodní trubky dochází k zasy-

pání jámy a položení zámkové dlažby.
V Dukelské ulici je příslib od firmy ČEZ, že
by od 1. 10. 2015 mělo dojít k položení kabelu
a následně k dokončení rekonstrukce chodníků v této ulici a v přilehlých ulicích Jiráskova
a Žižkova.
Vybudování chodníku od ulice K Zastávce
na konec Holic směrem k Velinám se pravděpodobně podaří urychlit a tuto práci zvládnout již
letos. Vše bude však záležet na počasí.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)
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Kulturní kalendář na měsíc říjen 2015

Letní kino

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

O letošních prázdninách mělo v Holicích premiéru letní promítání. V prostorách mezi kulturním domem a základní uměleckou školou
jsme promítali celkem pětkrát s průměrnou
návštěvností 60 diváků. Poděkování patří promítači Luďku Novákovi, vedení a zaměstnancům Základní umělecké školy Karla Malicha
a Technickým službám Holice.
Petr Kačer

datum hodina
2. 10.
19.30
pátek

program
vstupné
Bengt Ahlfors Poslední doutník
Repríza úspěšného představení Divadelního souboru KD Holice.
Hrají: Pavel Hladík, Lída Voříšková, Iva Skálová a Petr Hlavatý.
Režie: Jitka Juračková.
90 Kč
7.–10. 10.
Holubovy Holice 2015 – program projektu na samostatném plakátu zdarma
10. 10. 15.00 Ahoj světe
Divadlo Evy Hruškové Praha – v rámci Holubových Holic.
zdarma
17. 10. 19.30 Edward Taylor Vztahy na úrovni
sobota
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech. Jejich vztahy jsou stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí.
Režie: Antonín Procházka.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Viktor Limr, Martin Zounar, Kateřina
Hrachovcová, Mahulena Bočanová a Pavel Nečas.
300–280–260 Kč
Divadelní společnost Háta Praha – Zařazeno v předplatném ABO 2015/16.
22. 10. 19.00 The Pink Elephants slaví 10 let
čtvrtek
Slavnostní koncert k desátému výročí založení tohoto kontrabasového kvarteta
s řadou hostů a přátel basového klíče. Nenechte si ujít velkolepé představení
růžových slonů zakončené společným hraním a nevšední podívanou.
100 Kč
26. 10. 8.30+10.15 Naše písnička aneb postavím si domeček
pondělí
Hudební pořad Michaely Novozámské a pěveckého sboru Bonifantes z Pardubic.
Hudební divadlo dědem Hradec Králové.
50 Kč
6. 11.
19.30 Lumír Kubátko Podhorský penzion
pátek
Lehce načernalá komedie o dvou rozhádaných snoubencích a jedné velké sázce.
Ochotnický spolek Jeleni Horní Jelení – Zařazeno v předplatném ABO 2015/16.
120 Kč
datum hodina
6. 10.
19.30
úterý

13. 10.
úterý

19.30

20. 10.
úterý

17.00

27. 10.
úterý

19.30

datum hodina
16. 10. 18.00
pátek
30. 10. 20.00
pátek

Pozvánka na plavání
SPCCH zve všechny seniorky a seniory k návštěvě krytého bazénu a wellness centra ve Vysokém Mýtě. Návštěva bazénu se uskuteční
ve dnech 16., 23. a 30. října a 6. a 13. listopadu.
Odjezd autobusu vždy v 15.15 hodin od Kulturního domu. Předpokládaný návrat asi v 18.00
hodin.

Agave v Holicích
V roce 1967 si manželé Formánkovi přivezli
z Trogiru (tehdejší Jugoslávie, dnes Chorvatsko) sazenici rostliny agave. Letos v létě po téměř padesáti letech mohli oni i kolemjdoucí
obdivovat její nádherné květy. Bohužel to bylo
poprvé, ale i naposled, protože poté, co agáve
ukáže světu svoje nádherné květy, zahyne.

KINO

program
vstupné
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
Film vypráví o úžasné životní pouti Paula Coelha, na jejímž konci se stal vypravěčem příběhů, které fascinují miliony čtenářů. Příběh jeho života je lepší než fikce.
Režie: Daniel Augusto.
Žánr: Životopisný/drama. Délka 112 minut.
70 Kč
Padesát odstínů šedi
Studentka literatury Anastasia je podle svého mínění nudná „šedá myš“, pravý
opak tajemného podnikatele Christiana, kterého přišla vyzpovídat pro článek
do studentského časopisu. Podle knižní předlohy autorky E. L. James.
Režie: Sam Taylor-Johnson.
Žánr: Drama/Romantický. Délka 124 minut.
70 Kč
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné
krabí hambáče. Milují ho děti na celém světě, protože je dobrodruh. Tentokrát se
ocitne v šokujícím prostředí – tedy na souši.
Žánr: Animovaný/komedie. Délka 84 minut.
60 Kč
Burácení
Drama založené na pravdivé události z roku 2004. Ne náhodou je film zasazen
do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity.
Režie: Adolf Zika.
Hrají: T. Hajníček, V. Kerekes, J. Kolesárová, V. Javorský, Ch. Pooullain.
Žánr: Road movie/drama. Délka 93 minut.
70 Kč

KLUB U HOLUBA

program
Martin Adámek – cestopisná prezentace
Venezuela – nedotčená příroda, průzračné moře a zajímaví lidé
Rock Factory & S´mores
koncert

vstupné
dobrovolné
dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
1.–30. 10.
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Rudolf Polák – obrazy
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Nový školní rok na ZŠ Komenského
na slavnostech piva. Ne, že by to bylo zrovna výchovné, ale zazpívat si
naživo s kapelou je lákavé. Další vystoupení, tentokrát jen s klávesami,
čeká sbor o posvícenské neděli v chovatelském domě.
Devátý ročník se vypravil na představení do Klicperova divadla v Hradci
Králové, osmé třídy podnikly exkurzi do hřebčína ve Slatiňanech.
V podzimních měsících budou mít deváté ročníky možnost navštívit vybrané střední školy, protože právě v tomto roce budou rozhodovat o své
další životní cestě. Popřejme nejen deváťákům, ale i všem ostatním žákům
a učitelům úspěšný, plodný a zajímavý školní rok.
Mgr. Blanka Málková

„Rok jazyků“ na Holubovce

Letošní horké léto a prázdniny jsou již minulostí. Žáci, byť vesměs neradi,
zasedli do školních lavic a nastaly běžné všední dny.
Na druhém stupni čekaly na žáky v několika třídách renovované lavice,
nové židle a příjemně omalované stěny. Pozorní občané jistě zaznamenali
opravu střechy, která probíhala o prázdninách.
Žáci se hned v září aktivně zapojili do kulturního dění ve městě. Členové
pěveckého sboru Radost vystoupili společně s country skupinou Hotovo

Zase začínáme
Prázdniny skončily a budova 1. stupně Základní školy Komenského
v Holicích se opět zaplnila dětským křikem a smíchem.
1. září jsme v naší tělocvičně přivítali nové prvňáčky, kteří se statečně se
svými učitelkami vydali prohlédnout školu a svou třídu.
Největší změnou v naší budově je nově vybavená kuchyně, kde nechybí
moderní linka, sporáky s keramickou deskou, kombinovaná nerezová lednička, dokonce i mikrovlnná trouba i veškeré kuchyňské vybavení. Věříme, že se tu našim žákům bude dobře vařit.
14. a 15. září naši školu navštívily studentky oboru zubní laborant, které
dětem názorně předvedly, jak pečovat o své zuby.
Naše škola se stejně jako v minulém školním roce účastní projektu „Ovoce do škol“. Dvakrát měsíčně děti budou dostávat ovoce, případně zeleninu i s podrobnými informačními letáky.
Za všechny učitele a vychovatele přeji našim žákům mnoho úspěchů
v novém školním roce 2015/2016.
Mgr. Helena Žižková
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Letošní školní rok na ZŠ Holubova bude probíhat ve znamení zvýšené
podpory jazykového vzdělávání. I přesto, že MŠMT vyhlásilo výzvu č. 56
na podporu jazykových dovedností žáků a učitelů až koncem loňského
školního roku a následně přidělení finančních prostředků proběhlo teprve
během školních prázdnin, byli jsme v této výzvě úspěšní. Náš projekt
„Učme se jazykům“ je dotován více než 800 tis. Kč neinvestiční dotace.
Již během prázdnin bylo vyhlášeno výběrové řízení a 30 žáků osmých
a devátých ročníků s pedagogickým doprovodem odjede v listopadu
na týdenní jazykově vzdělávací pobyt do Anglie. Rovněž učitelé jazyků
budou podpořeni studijními pobyty v říjnu a listopadu pro další zvyšování
jejich kompetencí.
Zároveň s tím bude podpořeno čtenářství ve třetích až šestých třídách.
Do prosince proběhne několik čtenářských dílen zaměřených na čtení
s porozuměním. V rámci této části projektu také bude zakoupeno minimálně 200 kusů knih pro využití během čtenářských dílen a v hodinách
literatury.
Kromě této výzvy MŠMT vyhlásilo během prázdnin ještě další výzvu
č. 57, tentokrát na podporu technického vzdělávání a rozvoj dalších jazykových dovedností prostřednictvím „blended learningu“. V této výzvě
jsme rovněž zpracovali projektovou žádost a pevně doufáme, že další
prostředky v objemu cca 400 tis. Kč obdržíme. Z této výzvy bychom pak
dovybavili školní dílnu novým nářadím a šedesáti žákům druhého stupně umožnili zapojit se do vzdělávání v anglickém jazyce nejen ve škole,
ale i z domácích počítačů ve specializovaném e-learningovém programu.
Kvalitu výuky nejen jazyků, ale i ostatních předmětů umocní vybavení
školy novými tablety a nákupem tří interaktivních tabulí do kmenových
tříd.
Snahu zlepšit jazykové dovednosti završíme školní akademií zaměřenou
na cestování a poznávání kulturních tradic cizích zemí.
PaedDr. Lenka Koubková, zástupkyně ředitelky školy
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Adaptační kurz 2015 na gymnáziu
Ve dnech 7. a 8. září se v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení
uskutečnil již tradiční adaptační kurz obou letošních prvních ročníků vyššího gymnázia. Účelem tohoto dvoudenního pobytu bylo „sblížení“ studentů, a to nejen v jednotlivých třídách, ale i s ostatními z paralelní třídy.
Ihned po příjezdu a představení všech zúčastněných – žáků jednotlivých
tříd, jejich třídních profesorů Mgr. Evy Pýchové a pana Aleše Kotyka,
paní profesorky Koláčkové, koordinátorky celého programu, Dr. Zdeňky
Kašparové, JUDr. Karla Kašpara, Mgr. Zdeny Matouškové, Mgr. Marka Janů a Mgr. Milana Nágra se naše třída 1. A vydala na hodinovou
procházku po Horním Jelení. Jelikož někteří naši spolužáci žijí v tomto městě, připravili si pro nás povídání o historii, kulturních památkách
a zajímavostech okolí. Po návratu na Radost nás očekával téměř dvouhodinový program s Dr. Kašparovou, jehož náplní bylo nejen krátké vzájemné představení, ale především beseda o závislosti na různých (dobrých i špatných) podnětech. Následovalo další setkání, tentokrát s paní
Mgr. Matouškovou, pracovnicí Pedagogicko–psychologické poradny
v Pardubicích. Workshop se stal jakýmsi prostorem pro bližší seznámení
se a odstranění případného strachu z komunikace mezi sebou. Jako odreagování z návalu informací, kterých bylo opravdu hodně, později posloužily sportovní aktivity s panem Nágrem a adrenalinová „zábava“ na lanech,
tentokrát s panem Janů. Při zdolávání některých překážek jsme využívali

Africký podzim v Mateřské škole Holubova

a zdokonalovali spolupráci ve skupině. Závěr prvního dne patřil táborovému ohni s opékáním špekáčků. Druhý a zároveň poslední den byl méně
náročný. Zbývala nám už jen poslední beseda s JUDr. Kašparem, která se
týkala právního vědomí, například jakých práv jsme nabyli po dovršení
patnácti let. Poté následovaly poslední dvě hry celého adaptačního kurzu,
ty měly opět napomoci ke zlepšení komunikace v kolektivu. V mezičase
nám ještě byla dána možnost komunikace s Mgr. Zdenou Matouškovou.
A přišel definitivní konec – oběd, zhodnocení kurzu, loučení s lektory –
a pak už jen cesta k autobusové zastávce...
Tyto, sice krátké, dva dny určitě přispějí ke stmelení kolektivu i ke zlepšení spolupráce a komunikace v obou třídách. Proto bychom rádi touto
cestou poděkovali všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě tohoto
kurzu, dále našim sponzorům – Městu Holice a SRPDŠ při gymnáziu –
a doufáme, že i další ročníky si tento kurz užijí stejně jako my…
Dominik Vlasák – žák 1. A

První měsíc v novém školním roce utekl jako voda. V dětech ještě doznívají zážitky z prvních dnů v mateřské škole. V předním pavilonu mají
děti celoročně možnost zabubnovat si na bongo v našem africkém koutku.
Hned se jim vybaví skupina Afrikana, která na slavnostním zahájení školního roku roztančila děti i dospělé. Obě generace měly možnost vyzkoušet si i jejich nástroje. Bubnovalo se, zpívalo, povídalo. Děti poznávají
kulturu země, kam cestovala naše významná osobnost – Dr. Emil Holub.
Setkání s Afrikanou budou pokračovat. Dětem ještě více přiblíží prostřednictvím promítání filmů, jak se žije v Africe. Hudba, tanec, zpěv, zajímavosti o Africe to není vše, co s sebou Afrikana vozí. Pohodu, kamarádství
a radost ze života vnáší do svých programů.
Vizí naší školy je přiblížit dětem Afriku, náš cestovatel Dr. Emil Holub
si to jistě zaslouží.
Nejen Afrikou však žije naše škola. V říjnu nás čeká návštěva Servisního dne Střední automobilní školy, se kterou spolupracujeme. Podzimní fotografování ocení 6. října rodiče dětí. Drak co na kytaru hrál, to je
pohádka pro mladší děti, kterou nám Divadélko Srdíčko zahraje 7. října
v mateřské škole. Starší děti půjdou 26. října na představení do kulturního
domu – Naše písnička aneb postavím si domeček. V podzimních dnech
také začneme posilovat imunitu v solné jeskyni. V pátek 9. října čekáme
v Holicích vzácného hosta. Naše město navštíví velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republice Její Excelence Franki Verweya, děti z naší
mateřské školy si pro ni připravily malé překvapení.
Více informací o MŠ Holubova najdete na stránkách www.msholubova.cz
a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská
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ŘÍJEN V HOLOUBKU
Poslední sobotu o prázdninách jste se s Holoubkem potkali na Dětském dni na stadionu v Holicích a děti si s námi užily skládání puzzlů, natrénovaly hod na cíl a odcházely s namalovanými
obličeji.
Pravidelné programy v Holoubku běží od začátku školního roku každý den od 8.30 do 11.30
hodin.
Pondělní herna je nazvaná „Pojď si pohrát do Holoubka“ a můžete využívat vnitřní i venkovní prostory Holoubka, poplatek je 30 Kč. V úterý se
na Vás těší Milena s hudebně pohybovým programem, ve středu můžete
poznávat svět kolem nás s Helenou, čtvrtek patří dětem do dvou let pro
hravé cvičení s Lenkou a na pátek je připraveno cvičení pro děti od dvou
let s Janou.
V zahradě Holoubka jsme pro vás vytvořily nový smyslový kruh. Přijďte
jej vyzkoušet ještě v době babího léta.
Baby studio je každé liché úterý od 15.30 do 17.00 hodin pro maminky
s dětmi od 3 měsíců do 1roku.
Tvořivé hrátky pro děti od 4 let jsou připraveny na každou středu
od 16.30 do 17.30 hodin.
Angličtina hrou pro děti od 4 let probíhá každý čtvrtek od 17.00 do 18.00
hodin.
Zpívání pro dospělé krásně zní ve čtvrtek za doprovodu piana nebo kytar
a basy od 18.00 do 20.00 h.
RVC Holoubek a Akademie Orlita s.r.o. vás zvou na interaktivní besedy nad knížkami autora PaedDr. Vlastimila Orlity. Přijďte v úterý 6. 10.
2015 od 18 hodin na besedu „Můj mozku“ a dozvíte se, jak lépe porozumět sobě i druhým a získané znalosti využít doma i v práci. Ve středu
7. 10. 2015 od 15.30 hodin si nenechte ujít besedu „Vysněná práce“.
Na obě akce je vstupné dobrovolné. Přihlaste se na tel. čísle 603 556 141.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil 733 141 960,
e-mail: holoubek@chharitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/sluzby-pro-rodiny-s-detmi/holoubek.

Skautské prázdniny
a rozjezd nového školního roku

Staňte se jednou z 24 úspěšných žen, které podpoříme v osobnostním
rozvoji
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek zahájilo první ze tří vzdělávacích cyklů na podporu žen, které chtějí profesně i osobně růst. Během
čtyř setkání se účastnice věnují sebepoznání, zdokonalují své komunikační a prezentační dovednosti, sebeřízení, zvládání času a další. Ženy
se též každý čtvrtek intenzivně věnují komunikaci v anglickém jazyce.
První vzdělávací cyklus bude ukončen závěrečnou konferencí 24. listopadu 2015.
Zájemkyně o podporu v osobnostním rozvoji, přihlaste se na www.womenwelcome.cz do konce listopadu 2015. Máte možnost využít dalších dvou
vzdělávacích cyklů a to od ledna do března 2016.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY s podtitulem: „Spolu můžeme být změnou, kterou chceme. Inspirace k ženskosti, odvaze
a úspěchu“, je otevřen pro ženy, které aspirují na vedení firmy, chtějí se
aktivně podílet na činnosti komunit nebo chtějí vstoupit do politiky. Účast
v projektu je zdarma.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY realizuje Rodinné
a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. | koordinátorka: Vladimíra Krejčíková | M: 603 566 141 |Projekt je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHO fondů. | www.womenwelcome.cz.
JM

Zahajujeme dlouhodobou soutěž
v
tradiční rodinné karetní hře pro každého
Prázdniny jsou již za námi, ale stále vzpomínáme na skautský letní tábor
Vojtěchov u Nového Města na Moravě. Celkem zde tábořilo 65 holických
skautíků ve věku 5–30 let. Tábor byl ve středověkém stylu, navštívila nás
šermířská skupina, hledali jsme lék proti moru, stavěli středověká města
a na konci tábora proběhla i královská svatba. Celý tábor jsme si všichni
moc užili a už teď se těšíme na další.
Pokud chcete, aby i Vaše děti zažívaly podobná dobrodružství, navštivte
náš web, kde najdete mimo jiné informace o nás a rozpisy pravidelných
schůzek. Těšíme se na všechny nové i staré tváře!
Skauti Holice, http://skaut-holice.webnode.cz
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-ČERNÁ KOČKAUtečte od monitorů a přijďte mezi nás.
Informace na adrese: cernakocka-karty.
blogspot.com
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1921
Událostí počátku roku bylo první sčítání lidu v nové republice, které
proběhlo 15. února. Podle městské kroniky bylo napočteno 986 domů
a 6 078 osob (podle současných úředně uváděných čísel to bylo 996
domů a 6 129 obyvatel). Z počtu kronikou uváděných osob bylo 2 847
mužů a 3 231 žen. K české národnosti se hlásilo 6 027 občanů, k německé 29, židovské 18, polské a ruské po 2 osobách. V jednotlivých částech
města byla vykázána tato čísla o počtu obyvatel: Nové Holice 3 148,
Staré Holice 1 873, Koudelka 296, Kamenec 110, Podlesí 313, Podhráz
240, Nové Roveňsko 98.
Na schůzi obecní rady 15. ledna bylo schváleno zakoupit obcí bývalý hotel Fišer (dříve hostinec „Na Dupačce“) na náměstí. Později zde
byla umístěna městská spořitelna, dnes je tam poliklinika. Podle trhové
smlouvy zaplatilo město za budovu včetně inventáře 339 940 korun.
12. března požádal starosta města MUDr. Čeněk Zemánek o zdravotní dovolenou. Žádosti bylo vyhověno a až do příštích obecních voleb
(1923) ho zastupoval I. náměstek Karel Vohralík.
V květnu navštívila Holice skupina agrárního dorostu ze Slovenska.
Byla to první delegace z této části nové republiky. Přijetí bylo slavnostní po všech stránkách včetně koncertu holické hudby. Delegace spolu
s ministrem Františkem Udržalem navštívila i sokolovnu, kde byla předvedena cvičení holických sokolů od mužů po žactvo.
Stále trvající krize pozastavila i výstavbu obytných domů ve městě. Dělnictvo se bálo růstu nezaměstnanosti a tím případné nemožnosti
splácet úvěry. Vytvořené stavební družstvo tak nevešlo v činnost a pozemky u Královéhradecké ulice od něj odkoupila obec, rozparcelovala je podle regulačního plánu a nabídla k prodeji. Dalším problémem
bylo zamezení lichvě. Okresní politická správa v Pardubicích vydala
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26. října výnos, ve kterém hrozila vysokými tresty všem, kteří by zboží
zdražovali. Většina obyvatel výnos s vděčností přivítala, protože mnozí
obchodníci se již k zdražování chystali.
Na podzim se zostřila mezinárodní situace tím, že bývalý rakousko-uherský císař Karel přiletěl do Budapešti, aby se ujal v Maďarsku
vlády. Naše vláda to vyhodnotila jako vážné nebezpečí pro náš mladý
stát a vyhlásila 24. října mobilizaci. Povolány byly ročníky 1881–1890
a 1895. Majitelé koní se měli s nimi dostavit 27. října do Pardubic, majitelé aut a motocyklů měli přijet tentýž den do Hradce Králové. Rázný
zásah naší vlády se neminul účinkem. Excísař Karel byl odvezen z Maďarska a 8. listopadu byla provedena demobilizace.
Z dalších událostí roku uveďme, že známý holický mecenáš, obchodník František Růžička daroval ve prospěch fondu městské opatrovny
částku 7 812 korun, což byla cena za pozemek obci na opatrovnu jmenovaným prodaný.
Z těch, kteří v roce 1921 opustili tento svět, jmenujme MUDr. Josefa Formánka, který zemřel 12. 6. v Praze ve věku 81 let. Byl to
generální štábní lékař, který penzi trávil v dřevěné chaloupce čp. 3
na Podhrázi. Josef Formánek se narodil v Holicích 6. 1. 1840, zúčastnil se válečných operací v roce 1866 a jako vojenský lékař působil
ve Vídni, Lublani, Linci, Josefově, Praze, ale také v Haliči a Bosně.
Byl nositelem sedmi vojenských vyznamenání a Řádu císaře Františka Josefa I.
Řada lidí, kteří se narodili v roce 1921, žije ještě mezi námi. Zrovna
tak jako komunistická strana, která se v holickém provedení narodila
o vánočních svátcích v Hirschově továrně.
Pavel Hladík

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Anketní lístek
Na základě připravované studie „Revitalizace Sokolského parku“ (důvodem je špatný zdravotní stav středové aleje javorů a také stav lip podél Holubovy ulice) vyvstala potřeba přemístění
sochy Barikádníka. Proto vyhlašuje město Holice anketu na vhodnou lokalitu na přemístění
sochy Barikádníka.
Vybírat můžete z níže uvedených lokalit:
o Mateřská školka Staré Holice – zahrada před budovou
o před Qantem – vedle makety radnice
o ulice Nádražní – u pomníčku padlých před SAŠ
o před parkovištěm u místního hřbitova
o

jiná možnost – navrhněte ……………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………

o

vybranou lokalitu označte x, jinou možnost – stručně doplnit místo

Hlasovat může elektronicky (vyplněním formuláře na www.holice.eu), nebo vhozením anketního lístku do schránky na Městském úřadě do 31. října 2015.
S připravovanou Studií revitalizace Sokolského parku bude veřejnost seznámena na veřejném
projednání ve středu dne 4. listopadu 2015 od 17.00 hod. v klubovnách II. a III. KD Holice.



Pečovatelská služba SKP-CENTRUM, o.p.s.
Vážení občané města Holice,
ráda bych Vám touto cestou představila Pečovatelskou službu SKP-CENTRUM, o.p.s., která
působí v Horním Jelení, na Holicku a v okolních obcích.
Pečovatelská služba je sociální služba určená
lidem z Horního Jelení a okolních obcí. Jde
o lidi, jejichž věk nebo zdravotní stav jim nedovolují zvládat domácnost bez pomoci druhého
člověka. Jsme zde pro Vás, kteří přes to všechno chcete zůstat doma, ve svém prostředí, které
znáte a kde se cítíte dobře.
Pracovnice pečovatelské služby usilují o co
největší samostatnost svých klientů, aby lidé se
sníženou soběstačností mohli žít co nejdéle tak,
jak byli a jsou zvyklí.
Poskytujeme našim klientům tyto služby: dovážku obědů, přípravu stravy, pomoc při osobní
hygieně, pomoc při zvládání chodu domácnosti, doprovod k lékaři apod.

Naší hlavní zásadou je to, že vycházíme z potřeb klienta a jeho přání. Pracovnice jsou empatické, trpělivé a mají lidský přístup ke všem uživatelům. Jste pro nás rovnocennými partnery.
Pečovatelská služba je placená a poskytovaná
na základě uzavření „Smlouvy o poskytování
sociální služby“ po domluvě se sociální pracovnicí.
Tuto smlouvu lze ze strany klienta zrušit okamžitě bez udání důvodu.
Děkuji, že jste této zprávě věnovali čas.
Zuzana Kolářová, DiS.
Koordinátorka služby
Pečovatelská služba při SKP-CENTRUM,
o.p.s.
K Dubu 702
533 74 Horní Jelení
Tel: 777 765 849 (Koordinátorka služby)
Tel: 606 371 136 (Pracovnice Pečovatelské
služby)

Brýle navíc
se hodí!
Dva páry skel
za cenu jednoho!
Nabídka platí do 31. 12. 2015
Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK Holice – krajský přebor 2015/16
Fotbalový tým SK Holice „A“, který v loňské
sezoně skončil na třetím místě krajského přeboru, bude i letos patřit mezi velké favority
tohoto přeboru. Letní přípravu zahájil tým 10.
července a dle hodnocení vedení mužstva se
příprava vydařila. Hráči chodili poctivě a téměř
v plném počtu na všechny tréninky. Příprava
proběhla podle plánu, který byl docela náročný.
Až na dvě změny se podařilo udržet stejný kádr
z minulé sezony. Pravidelné tréninky „A“ mužstva jsou vždy na fotbalovém stadionu v Holicích v úterý a čtvrtek od 17.30 hod.
Soupiska – brankáři: Michal Králík (1993),
Martin Hlavatý (1991). Obránci: Daniel Ručka
(1990), David Lát (1998), Lukáš Hanč (1992),
Miloš Chvála (1990), Tomáš Krpata (1990),
Jakub Tláskal (1996). Záložníci: Jakub Jedlič-

ka (1989), Jiří Stárek (1997), Radek Machatý
(1980), Filip Klouček (1995), Tomáš Musil
(1991), Jaromír Krpata (1988), Daniel Fotul
(1996). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989), Tomáš Kopřiva (1985),
Tomáš Velinský (1983). Realizační tým – trenér: Roman Kyral. Asistent trenéra: Václav
Velinský. Masér: Petr Langr. Sportovní manažer: David Velinský.
Co závěrem k tomu všemu řekl asistent trenéra
Václav Velinský? „Naším cílem pro fotbalový
podzim 2015 je hrát fotbal, na který budou lidi
rádi chodit. Jednoznačně se chceme pohybovat
v horních patrech tabulky. Rovněž chceme dát
větší příležitost mladým hráčům. A také se těšíme na co největší podporu domácích fanoušků.“
www.skholice.com
Vladimír Faltys

SK Holice – novinky
Pro fotbalovou sezonu 2015/16 se dorostenci
„B“družstva spojili s hráči Sezemic. To znamená, že dorosteneckou I. A třídu U19 bude hrát
nově vzniklé mužstvo Sezemice/Holice B.
Do nové podzimní fotbalové sezony oddíl SK
Holice přihlásil tři nově vzniklá žákovská mužstva:
SK Holice B mladší žáci, kteří budou hrát
Okresní přebor mladších žáků – Holicko (utkání se hraje 2 × 30 minut). Dále pak SK Holice B
mladší přípravka do 8 let. Jsou to hráči narození po dni 1. 1. 2007 (doba hry 3 × 14 minut).
Třetí a poslední nově vzniklé mužstvo je SK
Holice B starší přípravka do 10 let. Zde hrají
hráči narození po dni 1. 1. 2005 (doba hry 3 ×

18 minut). Obě nově vzniklé přípravky budou
hrát Okresní přebor – Holicko.
Sportovní pozvánka
SK Holice A – krajský přebor
sobota 3.10. (10.15 hod.)
Žamberk
sobota 10.10. (10.15 hod.)
Česká Třebová
sobota 24.10. (10.15 hod.)
Třemošnice
středa 28.10. (14.30 hod.)
Svitavy
SK Holice B – okresní přebor
neděle 4. 10. (16 hod.)
Kříčeň
neděle 11. 10. (16 hod.)
L. Bohdaneč
neděle 25. 10. (14.30 hod.)
Újezd
Utkání žáků a dorostu viz: www.skholice.com

Valná hromada DTJ
Na den 15. srpna byla svolána Valná hromada
DTJ Holice, které se zúčastnil i vzácný host
senátor JUDr. Miroslav Antl. Vzhledem k jeho
vytíženosti byla jeho návštěva krátká, zato velmi přátelská. Pan senátor popřál všem členům

Vzpomínka

mnoho úspěchů v další činnosti naší DTJ.
Na Valné hromadě DTJ bylo zhodnoceno předešlé období a nastaveny cíle na to nadcházející.
Jednomyslně byli schváleni i noví členové DTJ.
Milan Štěpánek

Využijte podzimní nabídku

Akční 20% slevu

Filipi

kterou nabízíTruhlářství
na výrobu a montáž Vestavných skříní
dětského, obývacího,... Nábytku
Grafický návrh zdarma
Navštivte nás ve vzorkovně Smetanova 250, Holice
Tel: 608 712 785
www.truhlarstvi-filipi.cz

Československý reprezentant, člen motokrosové Dukly Praha a účastník mnoha závodů mistrovství světa Jaroslav Vojtěch by 11. září oslavil
šedesáté narozeniny. Jarda závodil v nejslavnější motokrosové éře, byl schopný porážet i legendy tohoto sportu a pro svoji bezproblémovou povahu měl v motocyklovém světě spoustu
přátel. „Šimlík“ jak mu kamarádi říkali, bohužel předčasně opustil tento svět a 8. prosince
tomu bude 7 let. Jardo, rodina, přátelé a všichni, co voní po spáleném benzínu, na tebe nikdy
nezapomenou.
Petr Kačer

Badminton Holice
Novou badmintonovou sezonu zahájil náš oddíl letním soustředěním, konaném v domácím
prostředí a to 17. do 21. srpna a 24. do 28. srpna. V prvním týdnu probíhala fyzická příprava,
ke které byl využit kurt na plážový volejbal.
V druhém týdnu už jsme se zaměřili na herní
činnost. Letního soustředění se zúčastnilo 14
hráčů a hráček našeho oddílu. Hned po skončení soustředění se naši hráči Tomáš Peichl
a Kristýna Kyselová zúčastnili republikového turnaje kategorie U15, konaném 30. srpna
v Hradci Králové. Oba podali bojovný výkon
a zasluhují pochvalu za reprezentování oddílu
i města.
Turnaje konané v Holicích:
3. 10. 2015 Talent liga kategorie U11
25. 10. 2015 Otevřený turnaj kategorie U15
13. 12. 2015 Vánoční turnaj Victor Cup smíšený párů dospělých
13. 2. 2016 Turnaj dospělých
26. 3. 2016 Velikonoční turnaj smíšených
pár ů dospělých
7. 5. 2016
Celorepublikový turnaj kategorie U15 a U19
Přijďte povzbudit naše hráče a hráčky.
Nábor nových členů probíhá každé úterý
v městské hale od 14.30 hodin do 16 hodin nebo
po domluvě na tel. 774 114 405 p. Pacovský.
Za BK DDM Holice Mirek Pacovský
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