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Vážení spoluobčané!
V úvodu mi dovolte 

omluvu za chybu, která se 
v dubnovém čísle „vloudi-
la“ do mého slova. Zmiňo-
val jsem rozdělení fi nanční 
podpory z letošního měst-
ského rozpočtu pro občan-
ská sdružení, spolky, kluby 
i jednotlivce. Je to záleži-

tost, která zajímá především dotyčné organizace. 
Popsal jsem příslušnou proceduru a končil tím, že 
podrobný rozpis je uveden v usnesení zastupitel-
stva na straně 2. Nedopatřením došlo při redakč-
ních úpravách k vypuštění zmíněných usnesení 
a chybička byla na světě. V dnešním vydání je vše 
uvedeno na správnou míru.

Následuje upozornění pro širokou veřejnost, 
které uvádím především na žádost ČEZ a.s. a kte-
ré se týká každého uživatele elektroměrů. Jedná 
se o výměny dosavadních, dle vyjádření odborní-
ků již zastaralých elektroměrů, za tzv. „přístroje 
nové generace“, které splňují všechny požadavky 
nových systémů. Půjde o značně náročnou akci, 
při které bude nezbytná spolupráce uživatelů. To 
se týká víceméně všech domácností a samozřejmě 
i právnických subjektů. V měsíci červnu až v srpnu 
vás navštíví pracovníci ČEZ, pověření touto prací. 
Buďte, prosím, na jejich návštěvu připraveni. Jsou 
povinni se patřičně prokázat a doložit své poslání. 
Pro občany nevzniká žádná platební povinnost ani 
jakékoliv nároky ze strany ČEZ, vše proběhne v re-
žii dodavatelské fi rmy. Jde hlavně o to, abyste na 
tyto okolnosti byli připraveni a pochopitelně (ve vší 
opatrnosti v dnešní době) vyšli pracovníkům fi rmy 
vstříc. Jakékoliv dotazy na toto téma vám zodpoví 
buď fi rma nebo pracovníci městského úřadu.

Nemohu nezmínit i jednu nepříjemnou událost, 
která rozčeřila hladinu veřejného zájmu. V Zá-
kladní škole Komenského ulice došlo k incidentu, 
který – bůhví jak – se dostal do sféry reportérů 
televize Prima. Následná reportáž „přispěla“ 
k propagaci různých dohadů a názorů. Základem 
celé události byl úraz jednoho z žáků, způsobený 
násilným útokem jiného žáka. Rada města se zále-
žitostí zabývala, vyslechla stanovisko ředitele ško-
ly a dohodla se, že konečné stanovisko bude zau-
jato po vyšetření případu kriminální policií, která 
tento incident „přebrala“. Jisté vysvětlení podává 
v tomto čísle také ředitel školy Mgr. Roman Ma-
toušek. O výsledcích a závěrech této „kauzy“ bude 
veřejnost informována.

Vrátím se však k příjemnějšímu tématu. Měsíc 
máj, ověnčený všemi možnými lákavými přívlastky, 
je tady. Užijte si všech jeho příjemností a vzpomeň-
te rovněž května roku 1945, který se povstáním proti 
okupantům zapsal nesmazatelně do historie města. 
Budete-li mít chvíli čas, zvu vás ve čtvrtek 5. května 
v 15.30 hodin na místní hřbitov, kde proběhne tra-
diční pietní vzpomínkový akt o hrdinech povstání.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
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Pro většinu stálých návštěvníků a příznivců 
holických ochotníků není žádnou novinkou, že 
v jarní premiéře divadelníci servírují okruhu 
svých příznivců „těžší kalibr“, zatímco předvá-
noční nadílka patří žánru lehčímu k rozptýlení 
ježíškovských starostí. Mám důvodné podezře-
ní, že režisérka Jitka Juračková má ve skandi-
návské oblasti utajené příbuzenstvo a nebo má 
ráda zimu. V posledních šesti sezónách totiž již 
podruhé sáhla po Švédo-Finovi Bengtu Ahlfor-
sovi. Tentokrát zvolila „Divadelní komedii“, 
zatímco v roce 2006 to byl „Popel a pálenka“. 
Název nové inscenace je poněkud nebezpečný, 
komedie není žádná „sranda“. – Do hlediště 
o premiéře jsem usedal poučen několika věta-
mi z programu pražského Divadla Palace, které 
má Ahlforsovu hru na repertoáru. Dočetl jsem 
se, že „…opona stoupá, představení začíná… 
a tu se objevuje vtipný pohled do divadelního 
mikrosvěta, kde jen zdánlivě platí jiná pravidla. 
Vztahy mezi lidmi jsou stále tytéž, jen na jevišti 
je to často mnohem náročnější…“ – Režisérka 
potřebovala obsadit deset ženských a mužských 
rolí, vybrala to nejlepší, co má. Jiná volba ani 
nebyla možná, poněvadž hráli nelehkého Ahl-
forse a navíc hráli do značné míry o sobě. 
Obecenstvo to velmi brzy pochopilo a trocha 
oboustranné úvodní nejistoty včas spadla do 
propadliště. Možná by pro snazší orientaci di-
váků neškodilo několik pražských řádek vsu-
nout do programu zdejšího. – Druhá část insce-
nace se proměnila v komediální smršť, která by 
hnula i chladnými seveřany. Publikem z Holic 
a okolí hýbat nemusela, neboť ono ví, co jejich 
„miláčci“ umí. – Je známo, že nerad beru do 
ruky pero, abych popsal, jak představitelé rolí 
„…pronikli do hloubky nitra autorových myš-
lenek či jak dokázali vyjádřit spletitost daného 

tématu ve vztahu…“. Navíc mi je známo, že 
místní diváci nejsou zvědavi na hlubokomysl-
né úvahy a že dovedou ocenit práci ochotníků 
i s nějakým tím „překlepem“. Přesto pokaždé 
několik slov na „prkna, která znamenají svět“ 
utrousím. Bude to několik slov „jásotu“. Jako 
obvykle se představila ve všech punktech vy-
nikající hlavní dvojice Voříšková – Hlavatý, 
která se úplně civilně vžila do rolí „tahounů“ 
provinční divadelní scény. Dámy Skálová, Von-
droušová a Schejbalová se uměly dokonale po-
ložit do rolí, o kterých jsem si na první pohled 
pomyslel, že jim snad byly psány „na tělo“. 
Pánové Šmejdíř, Vondrouš a Sedlák se rychle 
adaptovali do pozic uměleckých „šviháků“, 
kteří právě na takovéto scéně ještě mohou před-
stírat jevištní suverény. Straková s Juračkovou 
neměly se svými „okrajovkami“ sebemenší 
problémy. Technika – jako vždy – spolehlivý 
standard. – Závěr učinili diváci: potlesk nebral 
konce, spokojenost očividná. Takže já nemám 
co dodat. Avšak přece jen: „Díky, ochotnický 
mikrosvěte holického kulturního domu!“

Miloslav Kment

Divadelní komedie ze Skandinávie
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC 
ZE DNE 14. března 2011
Usnesení Č. 34 ZM Holic schvaluje postup Rady 
města Holic dle zprávy ze schůzí rady města od 
posledního zasedání zastupitelstva města Holic dne 
20. prosince 2010. Č. 35 ZM Holic vyjadřuje sou-
hlas s celoročním hospodařením města za r. 2010 
bez výhrad. Č. 36 ZM Holic schvaluje 1. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu města na rok 2011v objemu 
37 109 003 Kč. Č. 37 Zastupitelstvo města Holic 
schvaluje kapitálovou část rozpočtu města Holic 
na rok 2011 ve výši výdajů 15 124 912 Kč, ve výši 
příjmů 6 000 000 Kč s fi nancováním 9 124 912 Kč. 
Č. 38 ZM Holic schvaluje podánía žádostí o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí na poří-
zení samosběrného čistícího vozu (žádost podají 
Technické služby Holice) a kropícího vozu (žádost 
podá město Holice). Č. 39 ZM Holic neschvaluje 
zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.č. 827/1 
o výměře 2433 m2, p.č. 827/2 o výměře 114 m2 
a p.č. 828 o výměře 922 m2, k.ú. Holice v Čechách. 
Č. 40 ZM Holic schvaluje odprodej pozemků p.č. 
6620/2, 6619/14 a části p.č. 3050/1 o celkové vý-
měře cca 760 m2 k.ú. Holice v Čechách z majetku 
města fi rmě Wienerberger cihlářský průmysl a.s., 
České Budějovice, za celkovou kupní cenu 1 Kč. 
Č. 41 ZM Holic schvaluje zřízení věcného břeme-
ne na pozemcích města Holic p.č. 2764/1 a 2764/4 
v ulici Na Balkáně za účelem uložení telekomuni-
kačního zařízení, a to za úplatu formou jednorázové 
úhrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 42 ZM Holic 
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích 
p.č. 2137/1 a 2130/117 k.ú. Holice v Čechách za 
účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny, a to 
za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 100 
Kč/bm + DPH. Č. 43 ZM Holic schvaluje zřízení 
věcného břemene na pozemcích p.č. 2379/2, 4405/2 
a 4364/1 v místní části Kamenec k.u. Holice v Če-
chách za účelem vedení veřejného rozvodu elektři-
ny, a to za úplatu formou jednorázové úhrady 100 
Kč/bm + DPH. Č. 44 ZM Holic schvaluje rozdělení 
veřejné fi nanční podpory z rozpočtu města na rok 
2011 takto: Oldřich Jelínek 10 000 Kč, Horolezec-
ký a turistický klub Holice 5 000 Kč, Myslivecké 
sdružení Holice 5 000 Kč, Radioklub OK1 KHL 
30 000 Kč, Old bikers club 5 000 Kč, TJ Sokol Ho-
lice 71 000 Kč, Junák – svaz skautů a skautek Ho-
lice 10 000 Kč, Český zahrádkářský svaz Holice 
5 000 Kč, TK Holice 20 000 Kč, Taneční klub TAN-
CKLUB Holice 15 000 Kč, Hana Flekrová – Taneční 
studio 4 000 Kč, DTJ Holice 15 000 Kč, BVK Holi-
ce 80 000 Kč, TJ Jiskra 80 000 Kč, ROSKA Ústí nad 
Orlicí 5 000 Kč, SK Holice 25 000 Kč, Automoto-
klub Holice 110 000 Kč, Taneční klub Apel Holice 
18 000 Kč, Základní kynologická organizace Holice 
5 000 Kč,Český svaz chovatelů 25 000 Kč, Nadační 
fond Radost při Dětském domovu Holice 5 000 Kč, 
Římskokatolická církev Holice 68 000 Kč, Rosti-
slav Kalousek 2 000 Kč, Gymnázium Dr. E. Holuba 
5 000 Kč, Kultura pro město o.s. 10 000 Kč, Rodinné 
výchovné centrum Holoubek 15 000 Kč.
Usnesení č. 45 ZM Holic schvaluje: a) Dodatek č. 
10 ke Zřizovací listině Technických služeb Holice; b) 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Ho-
lice a Technickými službami Holice. Č. 46 ZM Holic: 
a) potvrzuje zřízení fondu „Eric a Virginie Stein“ b) 
schvaluje statut fondu „Eric a Virginie Stein“. Č. 47 
ZM Holic schvaluje výjimku z usnesení ZM Holic č. 
228 ze dne 9. 3. 2009 a to pro bytový dům čp. 1042 
v ulici U Kapličky, čp. 1131 v ulici Palackého a čp. 
29 na náměstí T. G. Masaryka ve znění: „DPH bude 
uplatňována u zdanitelného plnění – úklid společných 
prostor v čp. 1042, čp. 1131 a čp. 29 nejpozději od 
1. 1. 2012“. Č. 48 ZM Holic schvaluje Smlouvu č. 
PU/0835/3 o poskytnutí dotace mezi Regionální ra-

dou soudružnosti Severovýchod a městem Holice na 
projekt „Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba 
spojenou s vytvořením nové expozice“. Č. 49 ZM 
Holic schvaluje podání žádostí o dotace na: a) dětská 
hřiště, b) obnovu a výsadbu zeleně, c) úsporné veřej-
né osvětlení, d) solární ohřev užitkové vody.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE
28. března 2011
Usnesení č. 81: RM Holic bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociálního odboru Městského úřadu Holi-
ce. Č. 82 RM Holic bere na vědomí zprávu o čin-
nosti sociální komise za rok 2010. Č. 83 RM Holic 
schvaluje Technickým službám Holice nákup sekač-
ky Profi hooper do celkové částky 800 tisíc Kč. Č. 84 
RM Holic schvaluje za spotřebu vody a úhradu ná-
kladů souvisejících s provozem vodovodu na hřbito-
vě a za služby spojené s provozem hřbitova u nově 
uzavíraných smluv cenu 50 Kč za m2 hrobového místa 
za každý i započatý rok. Č. 85 RM Holic schvaluje 
převod členského podílu v Bytovém družstvu Dubina 
II. Pardubice, u bytu B7 v bytovém domě Lohniského 
1133 v Holicích, z Libora a Jany Manychových na 
Hanu Ulrychovou, Těchlovice 75, 503 27 Lhota pod 
Libčiny. Č. 86 RM Holic ukládá vedoucímu správy 
majetku a výstavby města předložit dlouhodobý plán 
údržby bytového fondu. Termín: 27. 4. 2011 Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Zahálka Č. 87 RM Holic schva-
luje pronájem nebytových prostor v čp. 29, náměstí 
T. G. Masaryka, MUDr. Marcele Vaicové, 1. máje 
349, Albrechtice nad Orlicí, za účelem provozování 
nestátního zdravotnického zařízení – kožní ordinace 
od 1. 6. 2011. Č. 88 RM Holic ukládá komisi do-
pravy a veřejného pořádku projednat návrh parkování 
ve středu města.Termín: ihned. Zodpovídá: předseda 
komise. Č. 89 RM Holic schvaluje převedení fi nanč-
ních prostředků ve výši 128 512 Kč z rezervního 
fondu Základní školy Komenského ulice do rozpoč-
tu organizace na rok 2011 na platy a odvody z platů 
nepedagogických pracovníků školy. Č. 90 RM Ho-
lic vyslovuje souhlas se změnou využití mzdových 
prostředků od zřizovatele k dofi nancování mezd 
pedagogů Domu dětí a mládeže v roce 2011. Č. 91 
RM Holic schvaluje na základě poptávkového řízení 
nákup osobního vozidla Octavia Combi od fi rmy Au-
tocentrum Matrix a.s. Lipovka.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE
11. dubna 2011
Usnesení Č. 92 RM Holic bere na vědomí zprávu 
o činnosti odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu. Č. 93 RM Holic schvaluje pořadník uchazečů 
o přidělení obecního bytu na II. čtvrtletí roku 2011. 
Č. 94 RM Holic schvaluje: a) ukončení nájemní 
smlouvy pro fi rmu DAFA – ÚKLIDOVÝ SERVIS, 
zastoupené pí Danou Janatovou, místnost č.131 v ne-
bytovém prostoru čp. 29, náměstí T. G. Masaryka 
v Holicích, dohodou ke dni 30. 4. 2011, b) pronájem 
kanceláře č. 208, v čp. 38, Palackého ulice v Holi-
cích, pro fi rmu DAFA – ÚKLIDOVÝ SERVIS, za-
stoupené pí Danou Janatovou, za nájemné 1 322 Kč/
m2/rok + zálohy na služby od 1. 5. 2011. Č. 95 RM 
Holic schvaluje podání výpovědi z bytu č. 1 v čp. 
746 Holubova ulice, Holice, panu Otakaru Bedziro-
vi. Č. 96 RM Holic schvaluje podání žaloby na pana 
Jana Slováčka – návrh na vydání platebního rozkazu 
na dlužné nájemné. Č. 97 RM Holic bere na vědomí 
podání výpovědi z pronájmu na nebytové prostory 
– kanceláře č. 210 v čp. 38 Palackého ulice, Holice, 
nájemcem Ing. Josefem Roubalem, nájemní smlouva 
skončí ke dni 30. 6. 2011. Č. 98 RM Holic schva-
luje 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2011 bez bodu 1.2. Č. 99 RM Holic schvaluje využi-
tí fi nančních prostředků z rezervního fondu Základní 

školy Holubova k dofi nancování mezd nepedagogic-
kých pracovníků školy v roce 2011. Č. 100 RM Holic 
neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemků 
p.č. 2687/3 o výměře cca 70 m2, ul. 1. máje, za poze-
mek p.č. 2422/19 o výměře 74 m2, ul. Staroholická. 
Č. 101 RM Holic doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene za účelem rozšíření 
kabelového vedení na pozemcích města p.č. 3446/4 
a 3606/1 v místní části Koudelka, za úplatu formou 
jednorázové náhrady, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 
Č. 102 RM Holic doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene za účelem zříze-
ní plynárenského zařízení na pozemku města p.č. 
3606/1 v místní části Koudelka, za úplatu formou 
jednorázové náhrady, pro VČP Net, s.r.o. Hradec 
Králové. Č. 103 RM Holic doporučuje zastupi-
telstvu města schválit zřízení věcného břemene pro 
uložení telekomunikačního zařízení na pozemku p.č. 
2393/1, ul. Holubova, za úplatu formou jednorázové 
úhrady, pro Telefónicu O2 Czech Republic a.s. Praha. 
Č. 104 RM Holic doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného břemene pro uložení el. ka-
belu ponorného čerpadla na pozemku p.č. 2035/3, za 
úplatu formou jednorázové úhrady, pro TMS – Mon-
táže s.r.o., Pardubice. Č. 105 RM Holic doporučuje 
zastupitelstvu města schválit vypořádání spoluvlast-
nických podílů státu k pozemku p.Č. 2375/69, celko-
vá výměra 1 908 m2, výkupem ideální poloviny; p.č. 
2378/56, celková výměra 877 m2 , reálným rozdě-
lením a 2391//17, celková výměra 37 m2, výkupem 
ideální poloviny. Č. 106 RM Holic doporučuje za-
stupitelstvu města schválit převzetí: a) silnice 32256 
od křižovatky s původní silnicí I/35 po křižovatku 
s novou silnicí I/35, od Pardubického kraje (obecně 
Smetanova ulice); b) silnice 32257 od křižovatky se 
silnicí 32256 po začátek místní komunikace v místní 
části Roveňsko směr Roveň, od Pardubického kra-
je (obecně silnice do Roveňska). Č. 107 RM Holic 
schvaluje podmínky odprodeje objektu čp. 168, s po-
zemkem p.č. 85/3 a p.č. 86 ve Vysokomýtské ulici 
obálkovou metodou s tím, že nejnižší podání bude ve 
výši ceny dle znaleckého posudku. Č. 108 RM Ho-
lic zamítá žádost Mgr. Ivanky Petržílkové, Zahradní 
741, 538 03 Heřmanův Městec, o povolení užívání 
veřejného prostranství pozemek p.č. 2420, náměstí T. 
G. Masaryka, Holice, před prodejnou Albert. Č. 109 
RM Holic schvaluje, jako zadavatel veřejné zakázky 
„Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená 
s vytvořením nové expozice – dodávka interiéru“, na 
základě doporučení hodnotící komise, jako nejvhod-
nější nabídku od sdružení fi rem s názvem Sdružení 
„Památník Dr. Emila Holuba“, které zastupuje člen 
„M plus“ s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7 – Ho-
lešovice. Č. 110 RM Holic schvaluje, jako zadavatel 
veřejné zakázky „Rekonstrukce Památníku Dr. Emila 
Holuba spojená s vytvořením nové expozice – staveb-
ní práce“, na základě doporučení hodnotící komise, 
jako nejvhodnější nabídku od společnosti BW Sta-
vitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice. Č. 111 
RM Holic ukládá starostovi města předložit zastu-
pitelstvu města návrh na udělení Cen města Holic.
Termín: 9. 5. 2011 Zodpovídá: Mgr. Ladislav Effen-
berk Č. 112 RM Holic neschvaluje povolení dočas-
ného užívání veřejného prostranství (chodníku) ulice 
Josefská o velikosti 16 m2, panu Martinu Ročkovi, 
Gastro Pardubice s.r.o. Č. 113 RM Holic schvaluje 
dopravní značení na náměstí T. G. Masaryka a v uli-
cích Palackého, Komenského a Klicperově dle návrhu 
odsouhlaseného komisí dopravy a veřejného pořád-
ku. Č. 114 RM Holic: a) bere na vědomí vzdání se 
funkce ředitele Technických služeb Holice pana Jo-
sefa Kozla (odchod do důchodu) ke dni 18.4.2011; 
b) jmenuje na základě výsledků výběrového řízení 
ředitelem Technických služeb Holice p. Ondřeje 
Dobrovolského od 18. 4. 2011. 

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  • UDÁLOSTI
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Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
V pondělí 9. května 2011 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního domu 
zasedání Zastupitelstva města Holic. Na 
programu je projednání situace na úseku 
veřejného pořádku a dopravy za účasti zá-
stupců policie České republiky, Městské 
policie Pardubice a zástupců hasičů, dále 
zpráva o hospodaření Dobrovolného svaz-
ku obcí Holicka za rok 2010. K rozhodnu-
tí zastupitelů bude předložena rozpočtová 
změna v rozpočtu roku 2011 a zastupitel-
stvo vybere z navržených kandidátů ty, 
kterým bude udělena Cena města Holic. 
Pravidelným bodem budou také převody 
nemovitého majetku města, sdělení staros-
ty města, popřípadě projednání připomí-
nek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

Informace o ukončení analogového 
TV vysílání ke dni 30. června 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trut-
nov – Černá hora, Pardubice – Krásné, Liberec 
– Ještěd, Rychnov n. Kněžnou – Litický Chlum, 
bude 30. června 2011 ukončeno. Na většině 
území východních Čech tak nebude od června 
možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný 
televizní program. Na blížící se termín vypnutí 
analogových vysílačů budou diváci, kteří signál 
příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zob-
razením piktogramu se čtyřmi čtverečky, infor-
mační lištou a spoty. 
Pro další příjem televizního signálu je třeba se 
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes 
anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, 
kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, sa-
telit nebo internet, se ukončení zemského analo-
gového vysílání nijak netýká a televize jim i bez 
úprav bude fungovat standardně i po 30. červnu.
Informace o digitalizaci najdete na stránkách – 
www.digitalne.tv a na infolince 800 90 60 30!!!

Vyjádření ředitele ZŠ Holice,
Komenského ul.
k reportáži TV Prima
ze dne 10. 4. 2011

V neděli 10. 4. 2011 odvysílala TV Prima 
reportáž o zranění žáka naší školy a o okolnos-
tech s ním souvisejících. Dovolte mi, abych se 
k této pro školu i pro mě osobně nepříjemné 
situaci vyjádřil, protože v reportáži zaznělo ně-
kolik nepravdivých informací.

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 fyzicky napadl žák 
8. ročníku o rok mladšího spolužáka a způsobil 
mu zranění. Útočník má problémy s dodržo-
váním školního řádu a jeho chování bylo čas-
to řešeno s rodiči, na pedagogických radách, 
případně na sociálním odboru MěÚ a policii. 
Kategoricky popírám, že by šlo o šikanu ze 
strany žáka. Jakékoliv náznaky tohoto jedná-
ní škola řeší a zjednává nápravu. Škola se řídí 
pokyny MŠMT a má i svůj interní pokyn pro 
řešení těchto případů. Všichni pedagogové ško-
ly absolvovali školení o řešení případné šikany 
a žáci mají v průběhu školního roku řadu pro-
gramů zaměřených na tuto problematiku. Ihned 
po konfl iktu byla zraněnému poskytnuta po-
moc, zavolán lékař a informovány matky obou 
zúčastněných. Ještě jednou upozorňuji na slovo 
ihned. Ne tedy po 10 minutách, jak bylo lživě 
uvedeno v reportáži. Konfl ikt se stal ve třídě, 
která je v přízemí budovy asi 10 metrů od sbo-
rovny a ředitelny školy. Všechny tyto informace 
jsem poskytl reportérovi, ale asi se do reportáže 
úplně nehodily. Po vyšetření konfl iktu školou 
byla informována policie a zřizovatel.

Jakékoliv zranění je nepříjemné, zranění dí-
těte ve škole o to více. Je mi líto, že tato situace 
ve škole nastala, ale ubezpečuji ještě jednou, že 
se v žádném případě nejednalo o šikanu. Ubez-

pečuji také, že se s útočícím žákem ve spolu-
práci s rodiči i školním psychologem neustále 
pracovalo. Problémové žáky přeci nemůžeme 
ze základních škol vylučovat, ale musíme je ve 
spolupráci s rodiči a dalšími institucemi učit 
slušnému chování.

V Základní škole v Komenského ulici se 
vždy věnuje maximální péče všem dětem. 
Těm, které škola baví a vyhrávají okresní kola 
olympiád v různých oborech nebo za vítězství 
v technickém festivalu AMAVET jedou do 
Francie, těm, kteří pro své zdravotní postižení 
potřebují asistenta pedagoga, i těm, které škola 
moc nebaví. Žáci mohou své názory, postřehy 
i kritiku prezentovat ve školním parlamentu. 
Rodiče mají své sdružení, které se pravidelně 
s vedením školy setkává a projednává řadu věcí. 
Nikdy to ale nebyla šikana ve škole. A ti, kte-
ří chtějí (žáci i rodiče), mají možnost kdykoliv 
přijít s jakýmkoliv podnětem do ředitelny. A ti, 
kteří chtějí, tuto možnost často využívají. 

Je škoda, že i tyto informace neuvedli „kluci 
z Primy“, když už byli pozváni. Já jsem jim je 
poskytl. Možná by potom zmíněná reportáž to-
lik neublížila škole a jejím zaměstnancům, ale 
poskytla by „férovou“ sondu do jedné základní 
školy se všemi pozitivy i negativy.

A něco na závěr – v úterý 12. 4. 2011 se při-
šel omluvit žák, který se vyjadřoval ve zmíněné 
reportáži, že si vše vymyslel a do kamery lhal. 
Poškození dobrého jména školy s nezletilým 
nelze řešit, šéfredaktorce zpravodajství TV 
Prima zašleme stížnost na zcela neobjektivní 
reportáž, vniknutí do školy bez souhlasu ředi-
tele a nevhodné chování redaktora za hranice-
mi novinářské etiky. Ale špína na pověsti školy 
zůstane.

Mgr. Roman Matoušek, ředitel školy 

Prohlášení školního parlamentu 
ZŠ Holice, Komenského ul.

Školní parlament považuje za nutné vyjádřit 
se k události, která se stala v naší ZŠ ve čtvrtek 
31. 3. 2011 a k následující reportáži v TV Prima 
v neděli 10. 4. 2011.

 Nelíbí se nám, když se žáci vzájemně na-
padají, a ještě horší je, když jeden žák způsobí 
druhému vážné zranění. Jsme rádi, že se agre-
sivní chování našeho spolužáka z 8. třídy řeší 
a že mu jen tak neprojde. To, jak o celé události 
mluvili na TV Prima, je nepravdivé. O napadení 
tam mluvil žák 6. třídy, který u události nebyl, 
nic o ní nevěděl a reportérovi lhal. Nechápeme, 
proč TV Prima vysílá neověřené lživé informa-
ce, které poškozují dobré jméno naší školy.

My žáci se musíme chovat slušně, proč se 
tedy slušně nechovají dospělí reportéři? Proč 
jdou do školy bez ohlášení a natáčejí nás oknem 
bez našeho souhlasu?!

Jakub Kaplan, předseda školního parlamentu

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Starosta města Holic přivítal v obřadní síni 
městského úřadu 2. dubna mezi občany
Holic tyto děti:

Hana Rufrová, Husova 429
Viktor Jaroměřský, Holubova 745
David Jansa, Staroholická 418
Eliška Hendrychová, náměstí T. G. Masaryka 2
Vojtěch Byvalec, Vysokomýtská 185
Jiří Souček, náměstí T. G. Masaryka 2
Petr Hruška, Zahradní 996
Kristýna Kačerová, Budovatelů 954
Kristýna Řepková, Zborovská 777
Mellisa Žigmundová, náměstí T. G. Masaryka 2
Eliška Bartoníčková, Na Povětrníku 984
Richard Drahoš, Koudelka 98
Barbora Feltlová, Na Balkáně 417
Kryštof Kašpar, Husova 434
Katrin Tomaníková, Na Mušce 1124

Místní organizace
České strany sociálně demokratické 

v Holicích

zve občany na

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ

v neděli 1. května 2011 od 10 hodin

na prostranství
u Kulturního domu města Holic.

V zábavném programu se představí
Dechová hudba KD Holice se sólisty

a Tancklub Hany Flekrové.

Příjemné posezení
a možnost občerstvení je zajištěno.

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Putovní výstava „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ měla další pokra-
čování. Po Českém centru, knihovně Fili, moskevské ZOO a moskevském 
Klubu cestovatelů navštívila jedno z největších muzeí. Od 1. února do 
13. března 2011 ji mohli shlédnout návštěvníci moskevského Darwinova 
muzea. Jedná se o velké, nově rekonstruované muzeum, jehož sbírky tvoří 
zoologické a botanické exponáty z celého světa. Najdete tu ucelené ko-
lekce živočichů žijících v různých podnebných pásmech, ucelené kolekce 
barevných mutací zvířat, živočichy s různými anomáliemi i vzácné pří-
rodní mutanty. Jsou tu ukázány geneticky dědičné vlastnosti na různých 
druzích živočichů, život v různých podmořských hloubkách i zcela nová, 
velmi působivá interaktivní expozice prehistorických tvorů. Návštěva ur-
čitě stojí za to, což dokazuje návštěvnost 3 000–5 000 lidí za víkend. Je 
nám velkou ctí, že v tak prestižních a návštěvnicky exponovaných pro-
storech byl představen i náš slavný rodák. Vernisáže se kromě ředitelky 
muzea Anny Kljukiny a kurátorky výstavy Julie Šubiny zúčastnila také 
nová ředitelka Českého centra v Moskvě paní Dana Brabcová s koordi-
nátorem programů Janem Machoninem. Vernisáže se zúčastnilo mnoho 
návštěvníků muzea. Výstava věnující se životu našeho nejvýznamnějšího 
cestovatele zaujala i moskevská média. Článek o ní vyšel v Moskevské 
pravdě. Denně výstavu shlédlo na 700 návštěvníků.

Marcela Jeřábková

Pardubické občanské sdružení Česká abilympijská asociace (www.caacz.cz) 
již řadu let velice aktivně pracuje ve prospěch osob se zdravotním postiže-
ním. Velmi oblíbenou každoroční akcí je abilympiáda, národní soutěžní pře-
hlídka schopností a dovedností osob s různým stupněm a typem zdravotního 
postižení v disciplínách řemeslného i volnočasového charakteru. Letošní 
19. ročník se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. května od 9 do 17 hodin 
ve velké hale pardubické ČEZ arény (zimní stadion).
Vždy je úžasné sledovat nejen nevidomé, neslyšící či vozíčkáře, s ja-
kou vervou se snaží co nejlépe se vypořádat se soutěžním zadáním např. 
v aranžování květin, háčkování, košíkářství, návrhu plakátu, dřevořezbě, 
cukrářství i v dalších více než 20 disciplínách.
Na abilympiádě se ale nejen soutěží, organizátoři připravují vždy i celo-
denní doprovodný program se zajímavými akcemi. Letošními lákadly se 
mohou mj. stát ukázky výcviku asistenčních psů, jízd modelů trucků nebo 
taneční vystoupení s hadem či mečem. Novinky z oblasti rehabilitační, 
zdravotní, kompenzační apod. techniky nabídne výstava ABI-REHA, 
kde se s velkým zájmem může setkat představení speciálního miniauta 
uzpůsobeného pro vozíčkáře. Dostatečný prostor dostanou také chráněné 
dílny: na jednotlivých stáncích budou nabízet výrobky svých zdravotně 
postižených zaměstnanců, především různé dárkové či ozdobné předmě-
ty. Vrcholem doprovodných akcí bude páteční večerní koncert oblíbené 
skupiny Čechomor v malé hale. 
Pokud tedy uvažujete o nějakém netradičním prožití závěru posledního 
květnového týdne, neváhejte a přijeďte se podívat do Pardubic, že i život 
se zdravotním postižením může být plný elánu.

Miloš Kajzrlík, Abilympijský zpravodaj

26. listopadu 2010 proběhla v Kulturním domě města Holic slavnostní 
vernisáž výstavy „Opičí král a EXPO 2010“. Během jediného měsíce ji 
shlédlo přes 2000 návštěvníků. V rámci této výstavy vyhlásil Památník 
Dr. Emila Holuba celostátní výtvarnou soutěž „Opičí král očima dětí“. 
Celkem přišlo přes sto dětských prací. 
7. dubna 2011 vybrala odborná porota nejlepší z nich. Vzhledem k velké-
mu počtu obrázků byly oproti původnímu plánu stanoveny dvě soutěžní 
kategorie. První do 10 let a druhá 10–15 let. V první kategorii zvítězila 
Barbora Svobodová z Pardubic, druhé místo získala Karolína Křišťálová 
z Prahy, třetí místo patří Tereze Andrýsové z Chrasti u Chrudimi, čestné 
uznání získali Hana Štěpánková z Pardubic, Lenka Brancuská z Pardubic, 
Matěj Chrastina z Velkých Těšan – Kroměříž. 
Ve druhé kategorii zabodovali studenti holického Gymnázia Dr. Emila 
Holuba. První místo získal Petr Škoda z Pardubic, na druhém místě se 
umístil Tomáš Shejbal z Holic, třetí byla Tina Marie Melín z Pardubic, 
čestné uznání získal Matyáš Hruška z Hoděšovic.
Všem výhercům srdečně gratulujeme. Slavnostní vyhodnocení a předání 
cen se uskutečnilo dne 27. dubna na Městském úřadě Holice za účasti 
představitelů města. Ceny do soutěže věnovala mimo jiné i Ambasáda 
Čínské lidové republiky v Praze.

Marcela Jeřábková

Moskva opět obdivovala Dr. Emila Holuba

Výtvarná soutěž „Opičí král očima dětí“

Národní abilympiáda

I letos se holický kostel sv. Martina zapojí do mezinárodní Noci koste-
lů, která se odehraje 27. května. A na co se můžete těšit? Noc zahájíme 
mší svatou v 18 hodin. Po ní bude prostor k volné i komentované pro-
hlídce kostela, sakristie a také kůru, kde se opravují varhany. Budete 
si moci prohlédnout výstavu liturgických předmětů, rouch a knih. Po 
setmění otevřeme věž k večerní vyhlídce na Holice a bude zde výstava 
stavebních plánů kostela a dobových fotografi í. K Noci kostelů patří 
také trocha kultury, letos chystáme pásmo barokní hudby a poezie. Mů-
žete se také těšit na ochutnávku mešního vína v sakristii nebo si třeba 
na faře u šálku čaje či kávy prolistujete některou knihu z farní knihovny. 
Noc zakončíme po jedenácté hodině večerní Kompletářem (modlitbou 
před spaním) a požehnáním. Srdečně vás zveme ke společnému pono-
cování v našem kostele. Více informací na www.farnost-holice.cz nebo 
www.nockostelu.cz.

Petr Sopoliga

Noc kostelů

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Taneční klub Apel Holice poprvé ve své nedlouhé historii zorganizo-
val ve spolupráci se Sdružením učitelů tance České republiky celostátní 
taneční soutěž pod názvem Sezemický pohár pro děti a mládež v hobby 
kategoriích v sobotu dne 2. dubna 2011. Jistě hned každého napadne proč 
holický klub a Sezemický pohár. Po zralé úvaze vedení klubu dospělo 
k názoru, že v Holicích v současné době zatím není kvalitní taneční sál 
s kompletním zázemím, proto tedy jednoznačně zvítězily Sezemice, kte-
ré mají opravdu důstojný dům vhodný na pořádání těchto akcí. Prvního 
ročníku se zúčastnilo 49 párů z celé republiky. Od začátku až do konce 
panovala příjemná atmosféra a dobrá nálada. Bylo velmi milé sledovat ty 
docela malé tanečníky, kteří na parketu nechali kus svého srdíčka. Radost 
z vítězství a potlesku diváků, potom mít právo převzít cenu pro ty nejlep-
ší, bylo pro ně tou největší odměnou.
Výsledková listina – kategorie:
Absolventi po tanečních: 1. místo: Petr Zavřel a Lucie Zavřelová Hlinsko
Mládež STT: 1. místo: Jiří Rauš a Hana Schulzová Praha
Mládež LAT: 1. místo: Lukáš Veverka a Barbora Nováková Kutná Hora
Mládež kombinace: 1. místo:  Tomáš Chroustovský a Kateřina Chrous-

tovská Kutná Hora
Junioři: 1. místo: Lukáš Veverka a Barbora Nováková Kutná Hora
Děti 1: 1. místo: Tomáš Cimr a Veronika Nováková Kutná Hora
Děti 2: 1. místo: Petr Shejbal a Anna Prouzová TK Apel Holice

Z domácích borců nutno vyzvednou pár Petr Shejbal a Anna Prouzová, 
kteří si vybojovali v silné konkurenci zlato a stříbro.

Co tento pár dokázal za 24 hodin, stojí za informaci. V neděli 3. dubna 
si „zajeli“ do Hradce Králové pro tři tituly Mistrů Východních Čech v ka-
tegoriích: Děti 2 kombinace, Junioři STT a Junioři kombinace. Právem jim 
patří dík za skvělou reprezentaci klubu a města Holic a velká gratulace.

 L. F. TK Apel Holice

Dopoledne plné pohybu
V neděli 15. května od 9.00 do 12.00 hodin (prezentace 8.30 až 8.55 ho-
din) proběhne ve sportovní hale akce „Dopoledne plné pohybu“.
Program:    9.00 až 9.45 hodin Aerobic
 10.00 až 10.45 hodin Zumba
 11.00 až 12.00 hodin Pilates
Vstupné: 100 Kč. Vezměte s sebou: oblečení na cvičení, dobrou náladu, 
pití, ručník, podložku, více informací: Hana Stárková 732 967 202
Dětský den
Ve středu 25. května od 16.00 hodin proběhne v areálu Domu dětí a mlá-
deže Holice dětský den pro veřejnost. Přijďte se pobavit a zasoutěžit 
o ceny. Na závěr akce proběhne opékání vlastních párků a špekáčků.
Putování za perníkovým srdcem
V sobotu 4. června proběhne v areálu Autokempinku Hluboký akce s ná-
zvem „Hledání perníkového srdce“. Jedná se o označenou procházku po 
okolí rybníka Hluboký, na které se budou plnit různé úkoly. Akce je urče-
na pro rodiče s dětmi, trať bude přizpůsobena i pro kočárky. Start (9.00 až 
11.00 hodin) i konec procházky je u restaurace v autokempinku. Na konci 
bude účastníky čekat malé překvapení. Vstupné pro děti zdarma, dospělí 
20 Kč. Milena Hüblová

Ve středu 13. 4. 2011 ve 14 hodin Oblast-
ní charita Pardubice v Holicích slavnostně 
otevřela nové rodinné centrum. 
Úprava prostor domku č.p. 782, kterou 
koordinoval pěti členný realizační tým 
Holoubka, trvala pouhých 99 dnů, a to 
i díky pomoci dalších 33 dobrovolníků 
a štědrosti nejen holických sponzorů. Na 
vybavení centra byla použita část výtěžku 
z letošní Tříkrálové sbírky. I přes nepřízeň 
počasí se ve dnech 13.–15. 4. přišlo do Holoubka podívat více než 300 
malých i velkých návštěvníků. „Jsem rád, že na Holicku vyrostlo takové 
pěkné centrum a že vedle cestovatele Holuba tam mají i Holoubka,“ uvedl 
radní Pardubického kraje pro neziskový sektor ing. Pavel Šotola. Rodiče 
na Holicku rozšířenou nabídku vzdělávacích aktivit pro věkovou skupinu 
dětí 0–6 let vřele uvítali, v prvních dnech po otevření RVC Holoubek 
zbývá pro aktivity s předem daným počtem dětí ve skupince (angličtina, 
Montessori) již jen několik posledních volných míst.

Celkový přístup k dětem v Holoubkovi vystihuje heslo: 
„POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“

Pravidelný program platný do 30. 6. 2011

 Volná herna Aktivita s lektorem Čas

PO    9.00–11.30 TVOŘENÍ  9.00–10.00
ÚT  10.00–11.30 ZPÍVÁNKY  9.00–9.45
ST  10.00–11.30 TANEČKY  9.00–9.45
ČT    9.00–11.30 MONTESSORI 1–2,5 LET 9.00–10.15
  MONTESSORI 1–2,5 LET 10.30–12.00
  MONTESSORI 2,5–6 LET 15.00–18.00
PÁ    9.00–11.30 ANGLIČTINA 1–2 ROKY 9.00–9.30
  ANGLIČTINA 2–3 ROKY 9.35–10.05
  ANGLIČTINA 1–2 ROKY 10.15–10.45

Dne 26. 3. 2011 se konal, při setkání 50 účastníků, již třináctým rokem 
jednodenní seminář pro nemocné roztroušenou sklerózou. Hlavním bo-
dem semináře byla přednáška MUDr. Dany Horákové z MS Centra Neu-
rologické kliniky v Praze. Každým rokem se tak dozvídáme nejnovější 
informace z léčby, o nových lécích, možnostech další diagnostiky, ale 
i příkladech o léčbě v zahraničí. Paní doktorka nám dává řadu rad a opět 
u ní byla možnost individuální komunikace.
Za tato setkání jsme vděčni, protože informovanost od lékařky nad míru 
povolané byla pro nás nemocné opět obrovským přínosem.

www.roskauo.cz

1. ročník taneční soutěže

Dům dětí a mládeže informuje

Holoubek rozevřel křídla

BARVY – LAKY „VONDROUŠOVÁ“BARVY – LAKY „VONDROUŠOVÁ“
Specializovaná prodejna barev, laků a malířských potřeb

VÝPRODEJ LAZUR NA DŘEVO

AKCE!!!

VÝPRODEJ LAZUR NA DŘEVO 
XYLADECOR CLASSIC

SLEVA 25%
(Do vyprodání zásob)

Barvy – lak y „Vondroušová, Vysokomátská 333, Holice
Tel: 466 681 014 Mob: 606 769 508

AKCE!!!

Tel: 466 681 014 Mob: 606 769 508

Regionální organizace Roska Pardubického kraje

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY



                Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C    6

V březnu se žáci základní školy v Komenského ulici zúčastnili kraj-
ského kola IV. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež 
AMAVET v Pardubickém kraji. Jakub Kaplan, žák 8. třídy, získal prá-
vo účasti na krátkodobé stáži ve Francii a bude svůj projekt „Přírodě 
blízká protipovodňová opatření“ prezentovat na národním fi nále EXPO 
SCIENCE AMAVET na Akademii věd v Praze. Děvčata A. Valentová, 
G. Jelínková a P. Kropáčková získala cenu děkana Fakulta chemicko 
– technologické Univerzity Pardubice za projekt s názvem Voňavky. 
Pěvecký sbor Motýlek, který pracuje na prvním stupni naší školy, se 
„prozpíval“ do bronzového pásma krajského kola celostátní přehlídky 
pěveckých sborů v Chrudimi. Šestnáctičlenný sbor Radost působící na 
druhém stupni získal ve své kategorii čestné uznání. Žákyně 7. Roční-
ku, Markéta Nešetřilová, zvítězila v okresním kole zeměpisné olympi-
ády. V krajském kole této soutěže obsadila 4. místo.

ZŠ Komenského

tentokrát již jarní, provoněné sluníčkem.
Děti z kytičkové třídy reprezentovaly naši mateřskou školu na Holické 
Mateřince a akci Sportovec roku se svým vystoupením „Brazilská pláž“.
Svátky jara – Velikonoce děti vítaly s nadšením. Učily se koledy, zpívaly 
jarní písně, zhotovovaly velikonoční výrobky a malovaly nádherné ba-
revné obrázky.
11. května 2011 nás čeká celoškolkový výlet na zámek Karlova Koru-
na v Chlumci nad Cidlinou, kde je pro děti připravena mimořádná akce 
„Z pohádky do pohádky“.
Srdečně vás všechny zveme na AKADEMII naší mateřské školy, nazva-
nou „Letem světem“, která se bude konat dne 26. května 2011 v KD 
Holice v 16 hodin.

Hodně sluníčka přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Při zhodnocení měsíce dubna rádi konstatujeme, že díky našim dětem 
a rodičům byla MŠ vyzdobena nejrůznějšími velikonočními výrobky. Na 
všechny děti, které se zúčastnily tradiční soutěže „O nejkrásnější veli-
konoční vajíčko“ čekal diplom (omalovánka). Kromě této akce proběhlo 
ukončení plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě a předání „Mokrého 
vysvědčení“ všem dětem, které se zúčastnily. Měsíc květen zahájíme 
školní akademií, na kterou vás srdečně zveme již 12. 5. 2011 od 16.00 
hodin do KD. Přijďte podpořit naše děti potleskem a uvidíte, jaké šikulky 
MŠ navštěvují!
PROGRAM:
1. AFRICKÉ RYTMY  společně vystoupí děvčata z kroužku 

břišních tanců, z Motýlkové, Pohádko-
vé a Sluníčkové třídy

2. MLSOUNI Včeličková třída
3. SNĚHURKA Sluníčková třída
4. CVIČÍME PRO RADOST Motýlková třída
5. SKŘÍTKOVÉ A VITAMÍNY Pohádková třída
6. DOBRÝ PŘÍTEL Rybičková třída
7. JEŽIBABIČKA  společně vystoupí děvčata z pohybové-

ho kroužku, z Motýlkové, Pohádkové 
a Sluníčkové třídy

V předsálí si budete moci prohlédnout výstavu prací našich dětí.
24. 5. 2010 od 15.00 hodin proběhne na školní zahradě ZAHRADNÍ 
SLAVNOST s pasováním předškoláků na školáky a s programem 
Míši Růžičkové. Na 1. červen je připraveno dopoledne plné her a soutěží 
o drobné ceny a tak společně oslavíme Den dětí. Letošní škola v přírodě 
se uskuteční od 12. 6. do 17. 6. 2011 na Benecku.

MŠ Holubova, Holice

S dvoudenním předstihem před ofi ciálním termínem Dne Země 
(22. dubna) se u nás rozjely hned 2 projekty, tedy spíše dojely. Žáci 
druhého stupně se zabývali tématy: Jak vznikla naše Země a Jak může 
zaniknout. Originalita zpracování a úhly pohledu neznaly hranic. Bib-
lické ztvárnění vzniku Země podle fi lmu Stvoření světa, potopy, vznik 
a zánik planet, až po čistě vědecké teorie současnosti s důrazem na eko-
logické katastrofy a vliv radioaktivity na životní prostředí. Každá třída 
se prezentovala krátkým programem v tělocvičně a snažila se svoje vize 
přiblížit žákům 1. stupně, kteří rovněž nezaháleli. Celý rok se účastnili 
projektu RECYKLOHRANÍ. Kromě běžného třídění odpadu se letos 
zaměřili na recyklaci elektrospotřebičů. Otázka Kam s ním? už nikoho 
nezaskočí. Sbírka vysloužilých mobilů se stala samozřejmostí. Žáci 5. 
tříd se pokusili i o povídky na téma: Příběhy našich dědečků a babiček. 
K celoročnímu úkolu patřilo sbírání pet víček, která jsme všechna v den 
oslav vynesli na školní dvůr. A pak už to u nás vypadalo jako v barev-
ném mraveništi. Tříčlenné skupiny vybíraly, třídily a rovnaly víčka, ze 
kterých vznikaly úžasné obrazce. Celý den byl pomyslnou tečkou za 
prací našich žáků, ale zároveň nekončícím bojem za zlepšení našeho 
životního prostředí.

Za kolektiv učitelek ZŠ Mgr. Helena Hálová

MŠ PARDUBICKÁ OTEVÍRÁ SVÉ OKÉNKO,

ZAJÍMAVOSTI Z MŠ HOLUBOVA

DEN ZEMĚ NA HOLUBOVCENěkdy se i zadaří…

MATEŘSKÉ ŠKOLY  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY  • OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Co dělat v mimořádné události

V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje oko-
lí (např. únik čpavku do ovzduší), bude obyvatelstvo varováno pomocí 
sirén varovným signálem „všeobecná výstraha“. Jedná se o houkání si-
rény kolísavým tónem po dobu 140 sekund, které bude doplněno zprávou 
městského rozhlasu o charakteru ohrožení a činnosti, kterou je nutno na 
ochranu obyvatelstva provést. 

Zprávu o charakteru ohrožení obdržíte z těchto zdrojů: 
•  Veřejnoprávní televize ČT 1 nebo ČT 2, veřejnoprávní rozhlas RADI-

OŽURNÁL (pásmo VKV), PRAHA (pásmo SV) – v případě rozsáh-
lejších událostí zasahujících velké území. 

•  Rádio HEY-PROFIL na frekvenci VKV (FM) 96,9 MHz. 
•  V případě nutnosti megafony, rozhlasovými vozy nebo osobním in-

formováním. 
•  Sirény jsou na území města 

Co dělat když zazní siréna

Okamžitě se ukryjte
•  Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, 

úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i obytný dům. Jestliže ces-
tujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil 
a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. 

•  Zavřete okna a dveře. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Si-
réna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických 
látek a plynů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního 
zamoření. 

•  Získávejte informace o situaci pomocí rádia, televize, poslechem hlá-
šení megafonů apod. 

Každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin jsou sirény pravidel-
ně přezkušovány 140 sekund trvajícím trvalým tónem. V tomto případě 
žádnou činnost neprovádějte.

Pomocí sirén může být rovněž svolána jednotka sboru dobrovolných 
hasičů – přerušený tón sirény po dobu 1 minuty. 

Chceme-li se účinně ochránit, musíme vědět, jak na mimořádné události 
reagovat. Uvedeny jsou obecné zásady a nejběžnější situace. Jak se cho-
vat při mimořádné události: 

•  NEPANIKAŘTE – vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmys-
lem 

•  RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z ofi ciálních 
zdrojů (rozhlas, televize, pokyny velitele zásahu, pokyny zaměstna-
vatele 

•  NEROŽŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy 
•  VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí 
•  NETELEFONUJTE zbytečně přetěžujete síť 
•  NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci 
•  POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocnými lidem 
•  UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský živost a zdraví, tepr-

ve potom záchrana majetku 
•  UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů 

veřejné správy

Co dělat, když bude nařízena evakuace

•  Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo 
a včas se dostavte na určené místo. 

•  Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlast-
ních vozidel. 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu 
v případě evakuace

•  Uhaste otevřený oheň v topidlech. 
•  Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček). 
•  Uzavřete přívod vody a plynu. 
•  Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. 
•  Dětem vložte do kapsy oděv cedulku se jménem a adresou. 
•  Kočky a psy si vezměte s sebou. 
•  Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma 

a dobře je předzásobte vodou a potravou. 
•  Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené 

evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku 
vzniku mimořádné události a nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. 
Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje zejména:

•  Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený 
chléb a hlavně pitnou vodu. 

•  Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. 
•  Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. 
•  Přenosné rádio s rezervními bateriemi. 
•  Toaletní a hygienické potřeby. 
•  Léky, svítilnu. 
•  Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. 
•  Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. 

Ochrana před povodněmi

Před povodní:
Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě 
povodňového ohrožení. 

•  Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební 
materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. 

•  Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC. 
•  Připravte si léky, dokumenty vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu 

na 2–3 dny. 
•   Vlastníte-li automobil, připravte jej k okamžitému použití při eva-

kuaci. 
•  Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpeč-

né látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda 
a připravte se na evakuaci zvířat. 

Při povodni:
Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů 
opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuš-
tění bytu (domu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené 
místo, které nebude zatopeno vodou. 

Po povodni:
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), 
rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů 
vody. 

•  Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly 
zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. 

•  Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům. 
•  Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si 

vyžádejte fi nanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hy-
gienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod 

Jak se chovat při vzniku neočekávané situace

INFORMACE PRO OBČANY
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a další potřebné prostředky. 
•  Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste po-

jistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod). 

Prostředky improvizované ochrany osob
v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném 

prostředí

Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dý-
chací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radio-
aktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí.

•  K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený ka-
pesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku 
v zátylku šálou či šátkem. 

•  Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly 
úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. 

•  Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, 
ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brý-
le k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku 
přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. 

•  Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šus-
ťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostateč-
ně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. 

•  nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe 
zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi. 

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý 
svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečli-
vě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; 
použití nebezpečné látky apod.)

Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné lát-
ky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, 
většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. 
Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že ano-
nymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, 
zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát 
vážně.

•  V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie 
ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). 

•  Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny 
v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nej-
dále od tohoto místa. 

•  V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i pře-
sto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí 
zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. 

Obdržení podezřelé zásilky (dopisu, balíčku)

•  Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní. 
•  Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu. 
•  Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlas-

te na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150(Hasičský záchranný 
sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od 
vás převezme a odveze ji k ověření obsahu. 

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou 
vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být 
například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým 
rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zá-
silka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky 
to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý 
předmět.

Integrovaný záchranný systém (IZS)

Koordinovaný postup jeho složek 
•  při přípravě na mimořádnou událost, 
•  při provádění záchranných a likvidačních prací 

Složky integrovaného záchranného systému – základní složky:
•  Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) 
•  jednotky požární ochrany zařazeny do plošného pokrytí kraje jednot-

kami požární ochrany 
•  zdravotnická záchranná služba 
•  Policie České republiky 

Práva a povinnosti fyzických osob při mimořádných 
událostech

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny v § 
23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů.Povinnosti fyzických osob jsou uvedeny v § 
25 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změ-
ně některých zákonů .

Fyzická osoba má právo na: 
•  informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva 
•  poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných udá-

lostech 

Fyzická osoba je povinna: 
•  strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné 

události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchran-
ných a likvidačních prací 

•  poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo 
věcnou pomoc 

•  strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací 
a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup 
osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo 
do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, bu-
dování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, 
jejich částí, zařízení a porostů, 

•  poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly 
ohrozit životy nebo zdraví osob provádějící zásah nebo ostatního oby-
vatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemic-
kých látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných 
zvířatech, 

•  strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovi-
tostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému 
záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem 
používání, kontroly, údržby a oprav, 

•  pokud je vlastníkem civilní ochrany nebo stavby dotčené požadav-
ky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých 
činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této 
stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby 
civilní ochrany a přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo 
jím zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kon-
troly, údržba a oprav 

Plnění povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila 
život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brá-
ní důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než 
ohrožení, kterému se má předcházet. 

Prostředky improvizované ochrany

•  Principy improvizované ochrany 
•  Ochrana dýchacích cest 
•  Ochrana povrchu těla 
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Jste-li v případě jaderné či chemické havárie, nebo v případě požáru se 
vznikem toxických spalin nuceni opustit byt nebo dům a nemáte-li k dis-
pozici prostředky individuální ochrany, je nutné se chránit alespoň impro-
vizovanými prostředky , které lze připravit svépomocí.

Principy improvizované ochrany

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděv-
ních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých 
je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této 
ochrany je třeba dbát následujících zásad:

•  celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté 
•  všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit 
•  k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných 

prostředků nebo použít oděvů v několika vrstvách 

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:
•  k přesunu osob do stálých úkrytů 
•  k úniku ze zamořeného území 
•  k překonání zamořeného prostoru 
•  k ochraně v improvizovaných ochranných prostorech 
•  k evakuaci obyvatelstva z ohroženého prostoru. 

Je třeba mít na vědomí, že taková ochrana nemůže zcela nahradit indi-
viduální ochranu pomocí speciálních prostředků individuální ochrany 
(ochranné masky s fi ltry, speciální ochranné oděvy atd.) a že její použití 
je časově omezeno. V daném okamžiku, je-li správně použita, může ale 
ochránit život a zdraví.

Ochrana dýchacích cest:
Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu za použití:

•  vodou mírně navlhčené roušky z kapesníku, froté ručníku, utěrky, 
kusu fl anelové látky 

•  navlhčené buničité vaty 
•  mnohonásobně přeloženého, navlhčeného toaletního papíru, ubrous-

ků apod. 

Uvedené prostředky se upevnění v zátylku převázaným šátkem či šálou.
Vlhčení se provádí vodou či ve vodným roztokem sody nebo kyseliny 
citrónové (podle vlastností ohrožujícího plynu).

Pro čpavek – amoniak (plyn zásaditého charakteru) – příprava ochran-
ného roztoku:

•  100 g kyseliny citrónové nebo 6 polévkových lžic vsyp do 1 litru vody 
a důkladně rozmíchej 

•  v případě, že není k dispozici kyselina citrónová, je možné jako 
ochranný roztok použít potraviny, které kyselinu citrónovou obsahují 
– džusy, citrónová šťáva, oranžády, limonády atd. 

Pro plyny kyselého charakteru (např. chlór, kysličník siřičitý, kysliční-
ky dusíku apod.) – příprava ochranného roztoku:

•  50 g jedlé sody (zažívací soda bicarbona) nebo 5 polévkových lžic 
vsyp do 1 litru vody a důkladně rozmíchej 

Doporučení:
Froté ručník před impregnací nastříhat na pásky 75 x 25 cm, pásek pětkrát pře-
ložit. Z jednoho ručníku získáme takto ochrannou roušku až pro tři osoby.

•  ručník (pruh ručníku) jemně vyždímej 
•  5 x jej přelož 
•  přilož jej přes nos a ústa 
•  pevně převaž suchým ručníkem či kusem látky, šálou apod.
•  přes hlavu přetáhni polyetylénový (igelitový) sáček až na lícní kosti 

a upevni tkanicí, gumičkou apod. 

Pro ochranu povrchu těla:
Hlava – k ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, klobouky, šátky 

a šály, přes které je vhodné převléci kapuci tak, aby byly zakryty vlasy, 
uši, čelo a krk a na použité prostředky případně nasadit ochranné přilby 
(motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které 
takto chrání i před padajícími předměty.

Oči – nejvhodnějším prostředkem jsou brýle uzavřeného typu (potápěč-
ské, plavecké,lyžařské a motocyklové, u kterých se přelepí větrací prů-
duchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze 
oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového 
sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí 
se chrání brýlemi (např. lyžařskými s přelepenými otvory, plaveckými) 
nebo igelitovým pytlíkem.

Ruce – chrání se pryžovými rukavicemi nebo alespoň koženými rukavi-
cemi. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější 
jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí. 
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem 
nebo pryží, je nutné podvázat řemínkem nebo provázkem. Pokud by mezi 
rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme ho zabezpečit ovi-
nutím šálou, šátkem, igelitem apod. Pokud nejsou k dispozici rukavice, 
ovineme si ruce látkou, šátkem, silným igelitovým pytlíkem apod., aby 
byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku s nebez-
pečnými látkami.

Nohy – pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, 
kozačky, kožené vysoké boty. Při ochraně nohou je nutno zajistit, aby 
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mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Pokud nepřesahuje 
nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem, šálou 
igelitem apod. Dolního okraje nohavice převážeme provázkem nebo ře-
mínkem. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových 
sáčků či tašek.

Tělo – větší počet vrstev oděvů a kombinace oděvů např. oblek a pláštěn-
ka, kombinéza s pláštěm atd. zvyšuje koefi cient ochrany. K ochraně trupu 
jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:

•  igelitové pláštěnky 
•  dlouhé zimní kabáty 
•  bundy 
•  kalhoty 
•  kombinézy 
•  šusťákové sportovní soupravy 
•  Použité oděvy je nutné utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze 

k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec 
•  Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. 
•  Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit 

lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku 
nebo plášť do deště, které se utěsňují pouze u krku. Pokud jsou z po-
gumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. 
Když není k dispozici pláštěnka, můžeme ji nahradit přikrývkou, de-
kou či plachtou, která se přehodí přes hlavu a do které se zabalíme. 

Účinnost klesá podle těchto typů oděvů:
1. kombinézy 2. utěsněné oděvy 3. pláště a pláštěnky 4. přikrývky 
5. plachty
 
Ochranné vlastnosti použitého materiálu klesají v níže uvedeném 
pořadí:

•  pryž 
•  pogumované tkaniny 
•  fólie z plastů 
•  tkaniny vrstvené a impregnované 
•  umělá kůže 
•  přírodní kůže 
•  tkaniny 

Snažte se uniknout co nejrychleji ze zamořeného prostoru – nezůstá-
vejte něm déle jak 10 minut.

•  Použité svrchní improvizované prostředky odložte do igelitového 

pytle a ten pečlivě zavažte! 
•  Pytel s improvizovanými prostředky uchovávejte v předsíni! 
•  Tělo vydatně osprchujte a otřete do sucha! 
•  Ochrana hospodářských zvířat bude spočívat zejména v organizač-

ních opatřeních. Provádí se improvizované utěsnění stájových pro-
stor,ventilačních, okenních a dveřních otvorů. K ochraně se využívají 
improvizované prostředky z místních zdrojů. 

Kde získat informace

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených 
záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě 
vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připra-
vených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v mís-
tě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace 
o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních 
a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

 150

Zdravotní záchranná služba Pardubice 155

Policie České republiky 158

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Název organizace Telefonní číslo

HZS Pardubického kraje 950 570 011
Zdravotní záchranná služba Pardubice 466 034 107
Krajská nemocnice Pardubice 466 011 111, 467 431 111 
Policie ČR OŘ Pardubice 974 566 111
Policie ČR obvodní oddělení Holice 466 682 171
Městská policie Pardubice  466 859 220
 
Název organizace                        Telefonní číslo pro hlášení poruch

Východočeská plynárenská, a.s. 1239
Východočeská energetika, a.s. 840 850 860
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 466 310 357 (466 798 421)

Případné další dotazy obdržíte na úseku krizového řízení Městského úřa-
du v Holicích, tel. 466 741 212.
Doporučujeme tento list nevyhazovat a doma založit.

Marcel Žídek, tajemník bezpečnostní rady města Holice
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Skupina ČEZ se stala garantem projektu testo-
vání chytrých elektroměrů a chytrých sítí.

Vidět reálnou spotřebu elektrické energie v kte-
rýkoli okamžik a moci tak spotřebu regulovat, 
zjistit kolik bere vypnutá televize v momentě, 
kdy svítí pouze červené světýlko pohotovost-
ního režimu, zobrazit si graf spotřeby energie 
domácnosti ve své televizi a mnoho dalších věcí 
umí „chytrý elektroměr“ ve spolupráci s chytrý-
mi sítěmi. Ne to není science fi ction, ale realita, 
kterou budete mít sami možnost vyzkoušet.

A právě Holice a blízké okolí se staly jedním 
z mikroregionů pilotního projektu montáže 
chytrých elektroměrů. V Holicích proběhne vý-
měna stávajících elektroměrů za nové, digitální 
v průběhu června až srpna 2011.
 
PŘÍNOSY CHYTRÝCH SÍTÍ
Lepší přehled o spotřebě:
Inteligentní elektroměry umožní spotřebite-
lům průběžný přehled o spotřebě elektrické 
energie (do budoucnosti se počítá i s přehledy 
o ostatních komoditách – plyn, teplo, voda…). 
V kombinaci se širší nabídkou tarifů si spotře-
bitelé také mohou vlastní spotřebu v domácnos-
ti lépe plánovat. např. prát v momentě odběru 
levnějšího proudu apod.

Méně časté výpadky elektřiny:
Chytrá síť reaguje na přerušení dodávky elek-
třiny a zajišťuje její spolehlivější distribuci. 
Výpadku dokáže zabránit pomocí využití lokál-
ního zdroje.

Ekologičtější energie:
Chytrá síť dokáže spojit využití obnovitelných 
zdrojů energií.

Chytré domy budoucnosti:
V budoucnosti bude možné sledovat na doty-
kových displejích údaje o spotřebě elektřiny, 
vody, plynu či dobíjení elektromobilu. Budeme 
moci plánovat topení, ohřev vody nebo spínání 
spotřebičů.

Inteligentní měřidla nabízejí spotřebitelům:
- vzdálený odečet dat
-  využití informací o spotřebě, porovnání spo-

třeby, lepší plánování spotřeby
- porovnání s ostatními odběrateli
- využití nových tarifů

Výhody pro dodavatele:
- vzdálené ovládání měřidel
- snížení počtu neoprávněných odběrů
- lepší přehled o odběrných místech
- sběr dat pro následné analýzy
-  zkvalitnění dispečerského řízení (rychlejší ob-

nova dodávky energie při poruchách)

V Holicích a blízkém okolí budou osazena 
všechna odběrná místa novými elektroměry.

Odběratelé tuto změnu nepocítí vůbec. Pro ně to 
znamená pouze nový a hezčí digitální elektro-
měr. Pak už záleží na každém odběrateli, jestli 
bude sledovat svou aktuální spotřebu a využije 
možnosti ji regulovat a v důsledku uspořit.

Tato výměna neznamená ani zdražení energie 
ani žádný další poplatek, veškeré náklady hradí 
Skupina ČEZ.

Cílem projektu Smart Grids je shromažďovat 
a poskytovat optimální množství informací 
nezbytné pro odběratele, distributory a vý-
robce elektrické energie, jež by přispěly ke 
změně v jejich způsobu chování tak, aby došlo 
ke snížení nákladů, zvýšení energetické účin-
nosti, optimální alokaci zdrojů k uspokojení 
poptávky a zvýšení spolehlivosti distribuční 
soustavy. 

Pro zájemce více informací na webových 
stránkách:
www.futuremotion.cz/smartgrids

CHYTRÝ ELEKTROMĚR V DOMÁCNOSTI

INFORMACE PRO OBČANY
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Výzva k předkládání projektů

1. Číslo výzvy MAS Holicko: 3
Program:  Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD) 
Osa: IV. Leader
Opatření: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identi�ikace MAS
Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s.
Strategický plán Leader (SPL): 5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohosti nné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000157
Sídlo MAS: MAS Holicko, o.p.s.
 Holubova 1
 534 14 Holice
Kompletní znění výzvy:  htt p://www.holicko.cz
Předpokládaná alokovaná částka:  2 983 283,- Kč
Kolo příjmu PRV, ve kterém budou žádosti  registrovány na SZIF: 13. kolo PRV

3. Termíny a příjem výzvy, způsob podání
Vyhlášení výzvy: 26. duben 2011
Příjem žádostí :  od 27. dubna 2011 od 8.00 hodin do 20. května 2011 do 12.00 hodin v sídle MAS Holicko, o.p.s., MÚ Holice, Holu-

bova 1, 534 14 Holice, v kanceláři pana starosty Mgr. Ladislava Eff enberka
Způsob podání:  Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti , 

plná moc musí mít úředně ověřený podpis) žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh do sídla 
MAS Holicko, o.p.s., MÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, a to do rukou Ing. Michaely Kovářové – manažerky MAS 
po předchozí domluvě na telefonu 775 302 057. Všechny neúplné žádosti  nebo žádosti  doručené po tomto termínu 
budou automati cky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti  bodů rozhoduje také datum a čas 
podání žádosti .

Seminář:  Školení předkladatelů projektu proběhne dne 4. května 2011 od 15.00 hodin na Městském úřadě v Horním Jelení 
a 11. května 2011 od 15.00 hodin na Obecním úřadě ve Chvojenci. Potenciální předkladatelé projektů budou sezná-
meni se základními požadavky a specifi ky předkládání projektů.

V rámci 3. výzvy pro příjem žádostí  budou přijímány projekty pro následující Fiche:
 • 1_Volný čas akti vně
 • 2_Zelená pro mikropodnikatele
 • 3_Holicko – kraj cest a Emila Holuba
 • 4_Venkov – balzám pro město
 • 5_Les a příroda pro lidi

Kompletní informace o výzvě jsou k dispozici na internetových stránkách: htt p://www.holicko.cz
Průběžné informace poskytuje manažerka pro realizaci SPL Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon: 775 302 057, kontaktní e-mail: 
mas.holicko@seznam.cz, michaela.kovarova@insti tutpr.eu.

MAS Holicko o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

INFORMACE PRO OBČANY
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Městská knihovna

Městská knihovna požádala v měsíci břez-
nu své čtenáře o vyplnění dotazníku, který 
byl k dispozici v elektronické podobě na 
www stránkách a v tištěné přímo v knihov-
ně. Cílem bylo zjistit požadavky a potře-
by čtenářů. Dotazník vyplnilo 27 z nich 
v knihovně a 4 přes internet. Byli to pře-
vážně pravidelní čtenáři, kteří odpovídali 
na dané otázky nejčastěji výrazy vynikají-
cí, velmi dobré a průměr. Mírnou nespoko-
jenost vyjádřili s technickým vybavením 
knihovny a rozsahem knihovního fondu. 
Městská knihovna oznamuje svým čte-
nářům, že bude z důvodu inventury 
knih uzavřena od 16.–27. května 2011. 
Děkujeme za pochopení.
V pondělí 30. května navštíví holickou 
knihovnu spisovatelka Daniela Kroluppe-
rová. Setká se zde se žáky prvních tříd obou 
základních škol a předá jim knížku pro prv-
ňáčka. Akce se uskuteční v rámci 3. celo-
státního projektu „Už jsem čtenář“.

Anna Boříková

Vydařená akce

V pátek 15. dubna uspořádal Klub důchod-
ců v Holicích jarní setkání s názvem „Po-
sezení s písničkou“. Že se velice vydařilo, 
vědí všichni, kdo si přišli poslechnout hud-
bu, zazpívat si, zatančit nebo jen „pobýt“. 
Ani se nechtělo domů.
Chceme touto cestou poděkovat městu 
Holice za laskavé fi nanční přispění na tuto 
akci a i Kulturnímu domu města Holic za 
pochopení a pronájem kluboven. Také dě-
kujeme všem, kteří se podíleli radou, po-
mocí nebo jen svou přítomností. Bez vás 
všech by to totiž nešlo.

Za klub důchodců Zdena Hejlová

Poprvé v historii KD Holice

Do společného života v Holicích páry 
nejčastěji vstupují v obřadní síni míst-
ního městského úřadu. Stále oblíbenější 
jsou však svatby v historických sálech 
pardubického zámku či hradu na Kunětic-
ké hoře, či v jiných lokalitách. O to zají-
mavější však byl obřad 16. 4. 2011. Tato 
sobota patřila snoubencům Petře Jelínko-
vé a Pavlu Karáskovi. Své ANO si řekli 
v nezvykle vyzdobených a aranžovaných 
prostorách KD Holice. Stalo se tak poprvé 
v padesátileté historii místního „kulturá-
ku“. Blahopřejeme.

Ing. Vladimír Faltys, ředitel KD

Kulturní kalendář na měsíc květen 2011

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
17. 5. 10.00  Popelka
úterý   Dramatizace klasické pohádky v provedení Dětského divadelního souboru KD 

a Dramatického kroužku při DDM v režii Jitky Juračkové. 25 Kč
20. 5. 19.30  Josef Fousek – koncertní recitál
pátek  Koncert známého písničkáře, spisovatele, textaře a fotografa Pepy Fouska. 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
3. 5. 19.30  Králova řeč
úterý   Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce. Film 

oceněný čtyřmi Oscary, a to za nejlepší fi lm, režii, herce v hlavní roli a původní 
scénář.

   Režie: Tom Hooper
   Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rash, Helena Bonham Carter a další
   Žánr: Drama – nevhodné do 12 let, délka: 118 minut 70 Kč
10. 5. 17.00  Autopohádky
úterý   Povídkový animovaný fi lm je sestaven ze čtyř animovaných pohádek a hrané čás-

ti, která spojuje a vytváří rámec příběhu.
   Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, František Váša a Libor Pixa
   Žánr: Animovaný rodinný fi lm, délka: 87 minut 70 Kč
17. 5. 17.00  Rio
úterý   Příběh vzácného papuška Blu, který se vydá na cestu do exotické Brazilie za pa-

poušicí Perlou. Film zavádí do pestrobarevné džungle, na brazilské pláže i slavný 
karneval.

   Režie: Carlos Saldanha
   Žánr: Animovaná komedie, délka: 96 minut 70 Kč
17. 5. 19.30  Odcházení
úterý   Režijní debut Václava Havla své celosvětově úspěšné hry Odcházení. Příběh se 

odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr.Viléma Riegra, končícího kancléře.
   Režie: Václav Havel
   Hrají: Josef Abrahám, Dagmar Havlová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Ol-

dřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař a další
   Žánr: Komedie, délka: 94 minut 70 Kč
24. 5. 19.30  Útěk ze Sibiře
úterý   Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárod-

ní skupinky vězňů z ruského gulagu. Překročí Transsibiřskou magistrálu, poušť 
Gobi i Himaláje.

   Režie: Peter Weir
   Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan další
   Žánr: Drama – nevhodné do 12 let, délka: 133 minut 70 Kč
31. 5. 17.00  Čertova nevěsta
úterý   Nová výpravná pohádka Zdeňka Trošky vypráví o smlouvě s peklem a o tom, zda 

dokáže láska porazit pekelné síly.
   Režie: Zdeněk Troška
   Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková,Vác-

lav Šada
   Žánr: Pohádka, délka: 101 minut 70 Kč
7. 6. 19.30  Czech Made Man
úterý   Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alko-

holika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konven-
ce i pravidla.

   Režie: Tomáš Řehořek
   Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík a další
   Žánr: Drama – nevhodné do 15 let, délka: 85 minut 70 Kč

VÝSTAVY
4. 5.–29. 5.  Žirafy – vystavují děti výtvarného oboru ZUŠ v Holicíh
  galerie, vestibul, vitriny

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
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Mělo by nám býti blaze. Hadi, štíři, ještěři 
a spousta zpřízněných potvor vylezli ze svých 
zimních úkrytů, různí svatí nám sdělují, že jaro 
je defi nitivně tady. My, pamětníci, však víme své 
o nejednom nepříjemně studeném máji. A nic na 
tom nemění utěšující pranostika „Studený máj – 
v stodole ráj“ či „Sníh v máji – hodně trávy“. Něco 
jiného je obsah májových pranostik, zaměřených 
na vodní příděly. Ovšem když se začíná nadmíru 
naplňovat „V máji aby ani hůl pastýřova neoschla“ 
nebo „Májová vlažička – naroste travička, májový 
deštíček – poroste chlebíček“, tak z nás příliš nad-
šení nesálá. To již mnohem přijatelnější je průpo-
vídka „Není-li květen ani příliš studený, ani mok-
rý, naplňuje stodoly a sudy“. A co na to jednotliví 
svatí? Prvního května se dovíte, že „Filipa Jakuba 
déšť – to zlá zvěst“, čtvrtého v měsíci se dočteme, 
že „Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový 
klobouk“. Dny od 12. do 14. patří velice známým 
mužům. Setkáváme se s Pankrácem, Servácem 
a Bonifácem, jinak řečeno s ledovými muži. Nej-
více o nich vědí zahradníci. Žádný zkušený z nich 
se neodváží vysazovat choulostivé skleníkové 
rostliny ven před polovinou května. A pranostiky 
to stvrzují: „Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledo-
ví muži“, „Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví 
muži, Žofi e je jejich kuchařka“, „Pan Serboni pálí 
stromy“ (složenina ze jmen PANkrác, SERvác, 
BONIfác). Přejděme od těchto tří „zmrzlých“ ku 
konci května. Tam (25.) mudruje svatý Urban. 
Vyberte si: „Urban bývá studený pán“ nebo „Jak 
den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, 
takový podzimek následovati má“. (mkm)

Květnových jubilejních dat nalezneme v aná-
lech několik, avšak jejich pozoruhodností je, 
že se staly v roce 1911 a 1931. – Před 100 lety 
– 12. května 1911 – byla rozhodnutím obecního 
zastupitelstva zřízena funkce městského školního 
lékaře. Pokrok, nad kterým si lze v současnosti jen 
povzdychnout. V průběhu května roku 1911 uči-
telé a historici Antonín Šafařík a Otokar Pospíšil 
vydali vlastním nákladem knihu „Holice. Obraz 
vývoje a současnosti.“ Jednalo se o první souhrn-
né rozsáhlé dílo o historii města, které bohužel za 
uplynulých let nenašlo napodobitele. V květnu 
toho roku byl na konci dnešní Pardubické ulice 
postaven kamenný kříž jako náhrada za bleskem 
zničený t.zv. „Černý kříž“, který fi guruje v měst-
ských pověstech a patří mezi místní pozoruhod-
nost. – Před 80 lety došlo v měsíci máji ke dvě-
ma ze zmínku stojícím akcím. 10. května 1931 se 
v Holicích prvně slavil „Svátek matek“ průvodem 
dětí a maminek městem a kulturním programem 
v sále „Na Špici“. Pro zajímavost poznamenávám, 
že „Svátek matek“ má původ v USA, kde se slaví 
od roku 1912, ve svobodném Československu se 

prvně slavil na popud Alice Masarykové v roce 
1923. Tři dny poté, 13. května 1931, rozhodla 
Tělocvičná jednota Sokol, že zřídí za sokolským 
hřištěm koupaliště, ovšem vzhledem k platným 
předpisům to bylo úředně vedeno jako protipožár-

ní nádrž. Již v létě se na tzv. „plivátku“ koupalo, 
v zimě sloužilo jako kluziště. – Kromě těchto ju-
bileí stojí za zmínku městské události, které měly 
v uplynulých padesáti letech v měsíci květnu svoji 
„premiéru“. – 1. května 1959 byla ve městě (na 
náměstí „U Kunců“) otevřena první potravinářská 
samoobsluha. – 31. 5. 1959 proběhlo v obřadní 
síni radnice (MNV) první slavnostní vítání dva-
ceti občánků – novorozeňat. – 18. května 1963 
byl slavnostně otevřen u rybníka „Hluboký“ au-
tokempink (v první fázi se stany a sociálním za-
řízením). – 12. května 1966 se Holice prvně staly 
součástí slavného cyklistického „Závodu míru“ 
v etapě Brno – Hradec Králové. Prémii na holic-
kém náměstí vyhrál československý reprezentant 
Ján Wencel. – 9. května 1986 se uskutečnil na mo-
tokrosovém závodišti první závod Českého poháru 
v novém sportovním odvětví – bikrosu. – 2. květ-
na 1994 v Zahradní ulici zahájila výrobu nová 
průmyslová fi rma Pősamo – Řetězárna Holice. – 
29. května 1998 se v kulturním domě konal první 
ročník Národní přehlídky jednoaktových her.

(mkm)

Dlužím odpověď na „mejl“ paní Jany Mo-
ravcové, týkající se úrovně městských veřej-
ných WC. Slíbil jsem, že spolu se starostou 
Ladislavem Effenberkem situaci osobně 
zjistíme. Což jsme učinili a zjistili, že pán-
ská WC jsou ve velmi slušném stavu, odpo-
vídajícímu požadované úrovni. Poté jsme 
navštívili sousední dámská WC a „valili 
jsme oči“. Technický stav více než odstra-
šující, chybějící části sociálního vybavení, 
chybějící značné plochy obložení, neutěše-
né…Jen jen ke škodě věci, že se už dříve 
kdosi neozval(a!). Ještě namístě se starosta 
telefonicky spojil s příslušnými činiteli tech-
nických služeb a dohodl se na schůzce, kde 
musí být tento problém vyřešen. – Příval 
dotazů se vyrojil po reportáži televize Pri-
ma o incidentu mezi žáky Základní školy 
Komenského ulice. Napište o tom, napiště 
o tom… Omlouvám se, avšak nenapíši nic, 
poněvadž: a) o tom žádná ověřená fakta ne-
znám, b) věc je v šetření policie a přísluš-
ných školských orgánů, c) určitou odpověď, 
lépe řečeno stanovisko rady města podává 
starosta ve stati „Slovo starosty“, d) stano-
visko ředitele školy Mgr. Romana Matouška 
je zveřejněno v tomto vydání „Holických 
listů“.

(mkm)

Je tomu 130 let, co v Praze zemřel kněz Josef 
Dudych. Narodil se v Holicích 13. prosince 
1819, po studiích a vysvěcení působil jako 
farář v Čechách a Dolních Rakousích. Kro-
mě kněžského povolání se věnoval literatuře 
a odborným pojednáním, dopisoval do „Ča-
sopisu katolického duchovenstva“, překládal 

knihy pro mládež. Byl velkým příznivcem 
a mecenášem rodného města, fi nančně podpo-
řil založení chudobince. Jeho jméno nese jed-
na z místních ulic. – Před 80 lety – 23. května 
1931 – se v Odrách na Novojičínsku narodil 
docent, PhDr. Jaroslav Porák, CSc. Dětství 
a mládí prožil se svými rodiči v Holicích, po 

studiích na fi losofi cké fakultě Univerzity Kar-
lovy pracoval jako pedagog, docent českého 
jazyka, znalec historické mluvnice češtiny, 
vědecký redaktor, autor skript a učebnic, spo-
luautor vědeckých pojednání z této oblasti. 
Zemřel 6. června 1985 v Praze.

(mkm)

Hrst květnových pranostik

Co říkají historická data o měsíci květnu?

Otázky, odpovědi, ohlasy

Dvě „kulatá“ květnová jubilea

(Stránku připravil Miloslav Kment)

Kresba Jiřího Slívy z knihy „Medardova kápě“

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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Východočeská liga mužů:
BVK Holice – Spartak Rychnov nad Kněžnou
73 : 58 (36 : 36)
Joska 20, Tušl 16, Oliva 13, Šrámek a Diepold 8, Welsch Michal a Tylchrt 
po 2
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
89 : 68 (46 : 39)
Šrámek 21, Diepold 17, Oliva a Tylchrt 16, Joska 12, Welsch Michal 4, 
Tušl 3
Holičtí muži po sérii 13 vítězných utkání za sebou obsadili 4. mís-
to v dlouhodobé soutěži a postoupili tak do závěrečných bojů play off 
o postup do 2. celostátní ligy. V semifi nále této soutěže však narazili 
na velice silný tým BK Přelouč, který měl ve svých řadách čtyři bývalé 
prvoligové hráče. Postoupit přes tým Přelouče do fi nále bylo již nad síly 
holických mužů. 

Semifi nále play off o postup do 2. ligy:
BVK Holice – BK Přelouč
65 : 87 (32 : 48)
Oliva 12, Welsch Michal 10, Tylchrt 11, Joska, Šrámek a Tušl po 8, Die-
pold 7, Valenta 3
BK Přelouč – BVK Holice
91 : 50 (57 : 23)
Welsch Michal a Šrámek po 10, Tušl 9, Joska 8, Tylchrt 5, Oliva 4, Die-
pold 3, Kšáda 1

Oblastní přebor juniorů U18:
BVK Holice – TJ Náchod
130: 20 (62 : 7)
Procházka 24, Samek a Pataj po 22, Mansfeld Jiří 16, Jechura 13, Bahník 
12, Mansfeld Josef 10, Půlpán 9, Hromek 2
164 : 38 (83 : 23)
Půlpán 35, Jechura 28, Samek 26, Pataj 24, Bahník 21, Mansfeld Josef 
17, Mansfeld Jiří 13
Holičtí junioři do 18 let se po velmi dobrých výkonech v oblastním pře-
boru východočeské oblasti zúčastní kvalifi kace o celostátní ligu juniorů 
do 19 let a pokusí pro sezonu 2011/2012 do této soutěže postoupit. 

Oblastní přebor kadetů U16:
BVK Holice – BK Přelouč
87 : 46 (41 : 19)
Jechura 27, Venclák 17, Michálek 16, Havelka 9, Kašpar 8, Kulhavý a Ja-
noš po 4, Říha 2

60 : 40 (29 : 23)
Jechura 28, Michálek 16, Havelka 6, Kulhavý 4, Kašpar, Venclák a Janoš 
po 2
BSK Jičín – BVK Holice
53 : 75 (20:25)
Jechura 41, Michálek 15, Kulhavý 6, Kašpar 4, Havelka 3, Venclák, Ne-
chvíle, Janoš po 2
67 : 84 (35 : 55)
Jechura 38, Michálek 18, Venclák 9, Hadaš a Havelka po 6, Kulhavý 3, 
Nechvíle a Janoš po 2

Oblastní přebor žáků U14:
BK Pardubice „B“ – BVK Holice
66 : 43 (30:18)
Horký 10, Welsch 9, Venclák 6, Válek, Tomášek a Kulhavý po 4, Hloušek 
a Mycak po 2
73 : 46 (31 : 25)
Welsch 9, Horký a Venclák po 7, Tomášek a Válek po 6, Kašpar 4, Kulha-
vý, Janoš a Mycak po 2, Šenk 1
BK Kara Trutnov – BVK Holice 
33 : 70 (17 : 31)
Horký 14, Kulhavý 11, Venclák 10, Janoš 9, Mycak 8, Tomášek 6, Kašpar 
a Válek po 4, Welsch a Hloušek po 2
59 : 47 (19 : 30)
Venclák 12, Welsch a Kulhavý po 9, Tomášek 5, Kašpar a Horký po 4, 
Říha a janoš po 2
BVK Holice – SK Týniště na Orlicí
106 : 12 (58 : 2)
Horký 46, Kašpar a Janoš po 18, Říha 12, Welsch 8, Mycak a Hloušek 
po 2
116 : 32 (56 : 20)
Horký 62, Kašpar 18, Welsch 16, Janoš 8, Říha 6, Mycak 4, Hloušek 2

Oblastní přebor starších minižáků U13:
Nejmladšímu týmu BVK Holice se nepodařilo postoupit mezi posledních 
12 družstev na mistrovství České republiky a získat tak přímý postup do 
celostátní ligy mladších žáků. O možnost hrát v příští sezóně 2011/2012 
v této soutěži se utkají v celostátní kvalifi kaci ve dnech 28. a 29. května 
a 11. a 12. června 2011.

Výsledky basketbalových mistrovských utkání

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

Kompletní servis autoklimatizace
JARNÍ AKCE

Kontrola klimatizace za akční cenu 460 Kč vč. DPH
KONTROLA OBSAHUJE:
• odsání starého chladiva a oleje
• vakuový test těsnosti
• vyčištění systému
• pře� ltrování starého chladiva, patentovaná
• vícestupňová recyklace
• doplnění chladiva a oleje na potřebné množství
• (dle typu vozidla) s využitím původních náplní
• dezinfekce klimatizace – odstranění zápachu
• kontrola kabinového � ltru
Mimo akci lze provést pouze dezinfekci klimatizace.

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

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky
 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce
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(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Domácí zápasy jarní části Krajské soutěže II. třídy žen ve volejbale:
30. 4. Jiskra Holice–SK Slatiňany B
  7. 5. Jiskra Holice–ŽSK Třemošnice
21. 5. Jiskra Holice–Sokol Nasavrky
28. 5. Jiskra Holice–Sokol Přelouč
11. 6. Jiskra Holice–Hvězda Pardubice

začátek utkání 10.00 a 13.00 hodin

Nejbližší domácí zápasy holických fotbalistů.
Krajský přebor mužů:
 1. 5. v 17.00 hodin  SK Holice–Třemošnice
 21. 5. v 17.00 hodin  SK Holice–Choceň
 4. 6. v 17.00 hodin  SK Holice–Živanice

I. B třída mužů:
 7. 5. v 17.00 hodin  SK Holice B–Hlinsko B
 22. 5. v 17.00 hodin  SK Holice B–Prachovice
 29. 5. v 17.00 hodin  SK Holice B–Prosetín

I. třída dorostu:
 7. 5. v 14.45 hodin  SK Holice–Sezemice
 21. 5. v 14.45 hodin  SK Holice–Křičeň
 29. 5. v 14.45 hodin  SK Holice–Stolany

I. třída starší žáci:
 14. 5. v   9.30 hodin  SK Holice–Stolany
 4. 6. v   9.30 hodin  SK Holice–Miřetice

I. třída mladší žáci:
 14. 5. v 11.15 hodin  SK Holice–Stolany
 4. 6. v 11.15 hodin  SK Holice–Miřetice

SK Holice – fotbalový losTenisová sezona začíná

Volejbal

Helicopter Model Show Holice 2011

Na tenisové kurty se po několika letech vrací tenisové mládí. Starší 
žactvo bude náš klub reprezentovat v krajské soutěži 1.třídy skupiny C.

Nejmladší tenistky zahájily sezonu již 16. dubna účastí na mezio-
kresních přeborech v Pardubicích, kde Kateřina Černá získala své první 
body.

Od května se družstvo dospělých zúčastní Pardubické krajské sou-
těže B.
I holické družstvo seniorů bude bojovat o umístění ve skupině smíšených 
družstev seniorů.
Také upozorňujeme rodiče 5–10 letých dětí na zahájení tenisové školy.

Tenisová škola bude zahájena v pondělí 2. 5. v 15 hodin na teniso-
vých kurtech, kde budou podány bližší informace. Tenisová škola bude 
probíhat pod vedením zkušených trenérů 2x týdně odpoledne ve dnech 
a hodinách dle dohody s rodiči. 
Informace na tel. čísle 732 820 249.

Dále upozorňujeme všechny zájemce o tenis, že tenisové dvorce lze 
rezervovat u nového správce na tel. čísle 722 023 826. 

Milena Vohralíková

Široké veřejnosti se v sobotu 14. května  nabízí 
možnost  shlédnout nebo si zalétat s RC vrtul-
níky nebo letadly v rámci 2. ročníku, který do-
poledne proběhne v tělocvičně gymnázia a od 
12.30 proběhne letecká část pro velké modely 
na fotbalovém stadionu. 

Přijít může každý – děti i zkušení piloti.
Detaily na:
http://helicoptermodelshow.webnode.cz

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672
Kolik věcí se Vám přizpůsobí?

Nabízíme Vám čočky Transitions, které se Vám přizpůsobí.
Ušetříte až 30 %

TruhlářstvíTruhlářství  - David FilipiDavid Filipi

ke kompletní kuchyňské linceke kompletní kuchyňské lince

myčkamyčka  nebonebo  varná deska Zdarmavarná deska Zdarma

Vyrobí i navrhneVyrobí i navrhne

Kuchyňské linky  Kuchyňské linky  levné i luxusnílevné i luxusní

Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz 

Tel: 602 278 246Tel: 602 278 246    

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