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Vážení spoluobčané.
„Léto budiž pochvále-

no“ nebo také „Okurko-
vá sezona“, avšak hlavně 
období prázdnin a dovo-
lených. Tak můžeme cha-
rakterizovat následující 
období, ve kterém – dle in-
dividuálních možností – se 

většina z nás bude rekreovat, odpočívat, načerpá-
vat nových sil. Ovšem pro nemálo spoluobčanů 
je to i doba usilovné práce a mnoha povinností. 
Ani v našem městě nebudou chybět tito lidé v růz-
ných službách, ale též ve zvelebování veřejného 
majetku.

Patrně již znáte konečné rozhodnutí měst-
ských zastupitelů, týkající se stavby nové zá-
kladní umělecké školy. Tak zvaný „pasivní 
dům“ bude postaven v sousedství kulturního 
domu a již v těchto dnech byly zahájeny pří-
pravné práce, chystá se potřebná dokumentace 

a v polovině srpna budou na mimořádné schůzi 
městské rady s přizváním zastupitelů projedná-
na výběrová řízení na dodavatele stavby. Každý 
z vás, kdo někdy stavěl, rekonstruoval, přista-
voval, zná onu složitou úřední pouť za získáním 
všech potřebných povolení. Ani samo město 
na tom není lépe, přesto však věříme, že se sta-
vět začne dle předpokladů v prvním pololetí 
příštího roku. Obdobně plným tempem chystá-
me zahájení prací na revitalizaci centra města. 
První na řadě je celková rekonstrukce Růžičko-
vy ulice. Jistě si mnozí z vás všimli, že zmizelo 
nemocné stromořadí. Přes prázdniny se musí 
uskutečnit výměna dlažby chodníků a jejich roz-
šíření, instalovat výrazný přechod pro chodce, 
upravit dlažba silnice, která se stane po dokon-
čení prací ulicí jednosměrnou (od pošty k Du-
kelské ulici), vše v bezbariérovém provedení. 
V té souvislosti chci poznamenat, že v budouc-
nu je na programu zavedení bezbariérové trasy 
od kulturního domu až k budově polikliniky. 

Samozřejmostí v rekonstruované Růžičkově uli-
ci bude nové osvětlení, vyroste nová alej vhod-
ného stromoví, zlepší se úprava zeleně. Z ulice 
zmizí autobusová zastávka, která bude přemís-
těna do Nádražní ulice do prostoru před školní 
jídelnou. Letního období hodláme rovněž využít 
k některým drobným úpravám komunikací, pro 
které je období prázdnin nejvhodnější. Firma 
VaK začne rekonstruovat vodovod v ulicích Du-
kelská a Vysokomýtská. S fi rmou ČEZ chystáme 
položení elektrického vedení do země v ulici 
Dukelská, kde je dosud staré sloupové vedení.

Přejí vám příjemné letní měsíce. A pokud 
čekáte návštěvu, nezapomeňte navštívit nově 
instalované sbírky Afrického muzea Dr. Emi-
la Holuba a vydejte se na procházku naučnou 
stezkou „Viselce“ se zastávkou v autokempu 
„Hluboký“, prohlédněte si zoo-koutek lesní-
ho zvířectva a známé arboretum ve Vysokém 
Chvojně.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Fotbalové double
Úspěšnou sezonu prožili hráči prvního týmu 
SK Holice. Vítězstvím v Krajském přeboru 
si zajistili postup do Divize a jako třešničku 
na dort přidali prvenství v Poháru předsedy 
PKFS. Holické listy položily pár otázek před-
sedovi SK Holice, Jaroslavu Tošovskému:
Po kolika letech se vrací Divize do Holic?
J. Tošovský: „Sestoupili jsme v roce 2009, tak-
že po třech.“
Hráli jste velice pohledný i účinný fotbal, na-

šel byste nějaké nedostatky?
J. Tošovský: „Nedostatky se najdou vždy, u nás 
to byl asi přechod z obrany do útoku. Předsta-
voval jsem si ho rychlejší, ale jinak si myslím, 
že jsme hráli dobře.“
Který hráč vás nejvíce překvapil, myslím tím 
v dobrém slova smyslu?
J. Tošovský: „Nechci nikoho vyzdvihovat, tím 
bych ublížil ostatním, spíš jsem od některých 
zkušených čekal více.“

Jaké byly plány před sezonou a jaké jsou nyní?
J. Tošovský: „Před sezonou jsme chtěli hrát 
na špici tabulky, a to se nám podařilo dokonale. 
V Divizi bychom brali střed a klidnou záchra-
nu.“
Počítáte se změnami v kádru?
J. Tošovský: „Nějaké změny určitě nastanou, 
počítáme s příchodem dvou až tří hráčů.“
Děkujeme za rozhovor a blahopřejeme k úspěš-
né sezoně.

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 28. května 2012
Usnesení Č. 141 RM schvaluje použití části 
výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 
za rok 2011 na poskytování sociálních služeb. 
Č. 142 RM schvaluje stanovení neinvestiční-
ho nákladu na žáka v roce 2012 paušální část-
kou: a) u základních škol ve výši 5 400 Kč; b) 
u mateřských škol ve výši 6 500 KČ. Č. 143 
RM schvaluje Smlouvy o poskytnutí neinves-
tičních příspěvků z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na 12. olympiádu škol ho-
lického regionu, Národní přehlídku jednoak-
tovek a Holubovy Holice na rok 2012. Č. 144 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koncepční studii výstavby Základní umělecké 
školy dle předloženého návrhu. Č. 145 RM 
schvaluje Vnitřní směrnici města č. 27/2012 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
v předloženém znění v návaznosti na nove-
lu zákona o Veřejných zakázkách s platností 
od 1. 4. 2012. Č. 146 RM schvaluje na zá-
kladě výběrového řízení jako zhotovitele akce 
„Výměna oken a balkónových dveří objektu 
Na Mušce 1103, Holice“ fi rmu David Tür-
ke – UNIWIN, Velim. Č. 147 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „Výměna oken a vchodových dveří ob-
jektu Holubova 749, Holice“ fi rmu David Tür-
ke – UNIWIN, Velim“. Č. 148 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „Výměna oken a vchodových dveří objek-
tu 761, Holice“. fi rmu David Türke – UNIWIN, 
Velim“. Č. 149 RM schvaluje na základě vý-
běrového řízení fi rmu FIN – servis, a.s. Vrben-
ského 2040, 272 01 Kladno jako zhotovitele 
zakázky „ Zastupování Města Holice jako cent-
rálního zadavatele při nákupu elektřiny a plynu 
na Českomoravské komoditní burze Kladno“. 
Č. 150 RM schvaluje realizaci akcí týkající se 
údržby bytového fondu dle předloženého návr-
hu odboru správy majetku a výstavby města. 
Č. 151 RM bere na vědomí zprávu o činnos-
ti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2011. 
Č. 152 RM schvaluje delegaci do družebního 
města Strzelce Opolskie ve složení: Mgr. Ladi-
slav Effenberk, Ing. Vladislav Branda a Milan 
Štěpánek ve dnech 1.–3. 6. 2012. Č. 153 RM 
schvaluje uvolnění částky 20 tisíc Kč z rezerv-
ního fondu Technických služeb Holice k zajiš-
tění setkání ředitelů technických služeb Čes-
ké republiky – Sdružení komunálních služeb. 
Č. 154 RM schvaluje 5. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2012. Č. 155 RM 
ukládá starostovi města svolat mimořádné za-
sedání zastupitelstva města dne 11. 6. 2012. 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 11. června 2012
Usnesení Č. 156 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti obecního živnostenského úřadu. 
Č. 157 RM doporučuje zastupitelstvu města: 
a) schválit plnění rozpočtu města k 30. 4. 2012; 
b) řešit případné další rozpočtované požadavky 
vzniklé během roku pouze v rámci provozního 
rozpočtu na rok 2012 přesunem rozpočtova-
ných prostředků nebo v rámci zvýšených pří-

jmů, kromě příjmů z prodeje majetku města; c) 
zmrazit kapitálovou rezervu ve výši 4 300 tisíc 
Kč; d) zmrazit příjmy z prodeje majetku; po-
kud bude schváleno zřízení Peněžního fondu: 
e) převést kapitálovou rezervu do zřízeného 
peněžního fondu; f) převést nevyužité prostřed-
ky na investice do kotelen v r. 2012 do zřízené-
ho Peněžního fondu; g) převést příjmy z prode-
je majetku do zřízeného Peněžního fondu. 
Č. 158 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení Peněžního fondu a Statut Pe-
něžního fondu města ve variantě 1. Č. 159 RM 
schvaluje 6. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2012. Č. 160 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit 7. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 161 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Zřizovací listinu Technických služeb Holice. 
Č. 162 RM schvaluje na základě výběrového 
řízení jako zhotovitele akce „Rekonstrukce ko-
telny T. G. Masaryka čp. 9, Holice“ fi rmu VTP- 
Mont s.r.o., Pardubice. Č. 163 RM schvaluje 
nákup energií pro Město Holice a jeho příspěv-
kové organizace na Českomoravské komoditní 
burze. Č. 164 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit odprodej městského bytu č. 2, 
ul. Pardubická č. p. 407, Holice, v k.ú. Holice 
v Čechách na stavební parcele p. č. 2065 a poz. 
parcele p. č. 2066/3 za cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 287 850 Kč panu Pö-
pernému z majetku města. Č. 165 RM doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit odprodej 
městského bytu č. 6, ul. Smetanova 345, Holi-
ce, v k. ú. Holice v Čechách na stavební parce-
le p. Č. 960 za cenu zjištěnou znaleckým po-
sudkem ve výši 382 280 Kč paní Nikole 
Bahníkové z majetku města. Č. 166 RM 
schvaluje zveřejnění záměru odprodeje a do-
poručuje zastupitelstvu města schválit odpro-
dej pozemku p. č. 747/4, výměra 37 m2, ul. 
Dudychova, Holice, k. ú. Holice v Čechách 
z majetku města. Č. 167 RM schvaluje zveřej-
nění záměru odprodeje a doporučuje zastupi-
telstvu města schválit odprodej pozemku 
p. č. 747/3, výměra 52 m2, ul. Dudychova, Ho-
lice, k. ú. Holice v Čechách z majetku města. 
Č. 168 RM neschvaluje zveřejnění záměru 
odprodeje a nedoporučuje zastupitelstvu města 
schválit odprodej pozemku p. č. 3178/1, výmě-
ra 15 m2, ul. Hanzlova, Staré Holice, k. ú. Ho-
lice v Čechách z majetku města. Č. 169 RM 
neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje 
a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit 
odprodej části pozemku p. č. 3050/1, výměra 
cca 100 m2, ul. Hanzlova, Staré Holice, k. ú. 
Holice v Čechách z majetku města. Č. 170 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit od-
prodej pozemku p. č. 2461,výměra 95 m2, ul. 
Staroholická, k.ú. Holice v Čechách panu Hen-
drychovi z majetku města. Č. 171 RM ne-
schvaluje zveřejnění záměru směny a nedopo-
ručuje zastupitelstvu města schválit směnu 
části pozemku p. č. 2019/71, výměra cca 60 m2, 
ul. Ottmarova, k. ú. Holice v Čechách v majet-
ku Východočeských bytů s.r.o. za část pozem-
ku p. č. 2019/1, výměra cca 60 m2, ul. Ottmaro-
va, k.ú. Holice v Čechách. v majetku Města 

Holice. Č. 172 RM schvaluje zveřejnění zá-
měru směny pozemků a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit směnu pozemků p. č. 
2391/36, p. č. 2410/9, p. č. 2410/3, p. č. 2410/2, 
p. č. 2411/23, p. č. 2411/25, p. č. 2411/4, p. č. 
2411/26, p. č. 2411/30, p. č. 2411/38, p. č. 
2411/40, p. č. 2411/42, p. č. 2411/48, p. č. 
2411/49, p. č. 2411/39, p. č. 2411/22, p. č. 
2411/36, p. č. 2411/37, p. č. 2411/41, p. č. 
2411/43, p. č. 2411/44, p. č. 2411/45, p. č. 
2411/46, p. č. 2411/52, p. č. 2411/53, p. č. 
2411/54, p. č. 2411/55, p. č. 2411/56, p. č. 
2044/4, p. č. 2415/36 o celkové výměře 8311 
m2 do majetku města za pozemky p. č. 7868/3, 
p. č. 7867/29, p. č. 7867/24, p. č. 7867/2, p. č. 
7867/1, p. č. 7866/29, p. č. 7866/23, p. č. 
7866/14, p. č. 7866/12, p. č. 7866/9, p. č. 
7866/5, p. č. 7866/3, p. č. 7866/1, p. č. 7862/13, 
p. č. 7861/2, p. č. 7860/11, p. č. 841/2, p. č. 
833/6, p. č. 827/14, p. č. 7862/1, p. č. 7862/20, 
p. č. 7866/21, p. č. 7866/25, p. č. 7867/3, p. č. 
7867/12, p. č. 7868/39, p. č. 2416/42, p. č. 
2416/41, p. č. 2416/34, p. č. 2041/31 o celkové 
výměře 8991 m2 z majetku města, vše v k.ú. 
Holice v Čechách. Č. 173 RM doporučuje za-
stupitelstvu města schválit zřízení věcného bře-
mene za účelem uložení plynovodního potrubí 
na pozemku p. č. 2416/20, ul. Pod Parkem, k.ú. 
Holice v Čechách pro VČP Net, s.r.o. Hradec 
Králové, za úplatu formou jednorázové náhra-
dy ve výši 200 Kč/bm + DPH. Č. 174 RM 
schvaluje instalaci multimediálního informač-
ního kiosku a uzavření smlouvy o výpůjčce 
části městského pozemku p. č. 363, ul. Holubo-
va, k.ú. Holice v Čechách za účelem instalace 
multimediálního informačního kiosku. Č. 175 
RM schvaluje prominutí smluvní pokuty 
za nezaplacení nájemného za užívání parkova-
cího stání pro 10 osobních vozidel na části po-
zemku p. č. 2019/22, Pod Homolí, výměra cca 
200 m2 ve výši 10 Kč za každý den prodlení 
od 1. 2. 2012 nájemcům: Veselá Petra, Miro-
slav Uhlíř, Borovička Václav, Kubálková Mar-
tina, MUDr. Hatlová Jana, Teplý Vlastimil, 
Kotík Tomáš, Velinský Miroslav a to v případě, 
že nájemci uhradí roční nájemné do 30. 6. 
2012. Č. 176 RM schvaluje převod družstev-
ního podílu v DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ 
BYTŮ V HOLICÍCH u bytu A2 v bytovém 
domě čp. 1120 ul. Na Mušce v Holicích, ze Si-
mony Linkové na Miroslava Šandu, bytem 
Hanzlova 110, Holice. Č. 177 RM: a) ruší 
usnesení Č. 109 rady města ze dne 30. 4. 2012; 
b) schvaluje umístění sídla právnické osoby 
RTG diagnostika Holice, s.r.o. v domě čp. 1131 
Palackého ulice v Holicích z důvodu připravo-
vané změny právního subjektu z fyzické osoby 
Sdružení RTG Marie Kubínová na právnickou 
osobu RTG diagnostika Holice s.r.o. Č. 178 
RM schvaluje převod družstevních práv a po-
vinností v Bytovém družstvu Dubina II. k bytu 
č. B8 v čp. 1133, Lohniského ul., Holice z Li-
bora Strachoně, Lohniského čp. 1133, Holice 
na Jakuba Blažka sídliště 1. máje 507, Horní 
Jelení. Č. 179 RM bere na vědomí přehled 
dlužníků na nájemném ke dni 31. 5. 2012. 
Č. 180 RM schvaluje přemístění zastávky au-
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Odboru správy majetku a výstav-
by města informuje o opravách 
komunikací, chodníků a vodovodu 
Oprava chodníku ulice Nádražní – bude 
realizována od přechodu pro chodce u č.p. 
46 ve směru k ulici Dukelské. Oprava začne 
9. července 2012 a stavbu budou provádět 
Technické služby Holice. Provoz prodejny 
U Evika, Kadeřnictví, Školní jídelny a Jed-
noty – COOPu zůstane zachován, dojde pou-
ze k částečnému omezení pohybu chodců 
po chodníku v průběhu stavby. 
Oprava žulové dlažby křižovatky místních 
komunikací Růžičkova a Dukelská – bude 
provedena v měsíci srpnu 2012 (v návaznosti 
po opravě vodovodu v ulici Dukelská).
Oprava ulice Růžičkova. 
Zásadní změnou bude zúžení ulice v prostoru 
před parkem a školní družinou – po odbočku 
k zadnímu vjezdu k mateřské školce pouze 
na jeden jízdní pruh. V ulici bude zaveden 
jednosměrný provoz (ve směru od pošty) 
a režim „Zóny 30“. Tímto dojde k zklidnění 
dopravy a zajištění větší bezpečnosti pohybu 

dětí v této části města.
Autobusová zastávka ve směru od Starých Ho-
lic bude přemístěna do ulice Nádražní, před 
prodejnu Jednoty – COOP. 
Bude opraven chodník podél parku ve směru 
k ulici Dukelské a následně v ulici Holubova 
na straně sokolského parku k sokolovně.
Ulice bude nově osázena zelení. Termín pro-
vedení těchto prací bude v měsíci září až říjnu 
2012.
V roce 2013 bude provedena oprava vodovodu 
ve stávajícím chodníku na straně základní školy 
včetně umístění nového osvětlení.
Oprava vodovodu.
V červenci až v říjnu 2012 bude VaK Pardubice, 
a.s. realizovat stavbu „Technická obnova vodo-
vodu ul. Vysokomýtská“ a „Technická obnova 
vodovodu ul. Dukelská“. V rámci těchto staveb 
bude provedena oprava stávajících vodovodů 
v ulicích Vysokomýtská včetně odbočky k č.p. 
173 a Dukelská. Dle zpracované projektové do-
kumentace je navržena oprava stávajícího vodo-
vodu v ulici Vysokomýtské v délce 473 m z PE 
potrubí DN 110, v odbočce k č.p. 173 v délce 

110 m z PE potrubí DN 80 a v ulici Dukelské 
v délce 517 m z PE potrubí DN 110 včetně pře-
pojení stávajících vodovodních přípojek.
Místní poplatek za komunální 
odpad v roce 2012 a sankce při 
pozdním zaplacení
Město Holice upozorňuje občany na blížící 
se splatnost poplatku za odpady – splatnost 
poplatku je do 30. června 2012, ale novinkou 
v aktuální vyhlášce, na kterou důrazně upozor-
ňujeme je, že při nezaplacení do 31. srpna 2012 
se zvyšuje poplatek (v souladu s § 11 zákona 
o místních poplatcích) na dvojnásobek. 
Pokud jste složenku neobdrželi nebo ztratili, 
kontaktujte Městský úřad Holice, fi nanční od-
bor č. dveří 310 nebo na tel. 466 741 223 příp. 
na e-mail: vaclavikova@mestoholice.cz.
Odbor dopravy – uzavření registru 
vozidel
 Informujeme občany, že v souvislosti s pře-
chodem na nový Centrální registr vozidel bude 
ve dnech 2.7.2012 (pondělí) až 4. 7. 2012 (stře-
da) z technických důvodů zcela uzavřeno pra-
coviště registru silničních vozidel.

Otevřený dopis k počtu míst na holických mateřských školkách

ÚŘEDNÍ DESKA

Vážený pane starosto, vážené vedení města, ráda 
bych Vás touto cestou požádala o vyjádření k ak-
tuálnímu problému, kterým je nedostatek vol-
ných míst v holických mateřských školkách. 
Sama jsem maminkou na mateřské dovolené, 
která se má brzy vrátit do práce. Bohužel naše 
žádost o přijetí do MŠ byla – stejně jako dalších 
70 (!) žádostí zamítnuta, z důvodu nedostatečné 
kapacity MŠ. (Paradoxně jedním z důvodů, proč 
jsme se do Holic před třemi lety přistěhovali, byla 
dobrá dostupnost školek a škol.) Proto by mě – 
a troufám si tvrdit, že i ostatní maminky na MD 
– zajímalo, jak se k této situaci staví město a zda 
bude věc, coby zřizovatel MŠ, nějakým způsobem 
řešit? Nebo se máme připravit na to, že stejná situ-
ace nastane znovu příští rok? Ze svého okolí znám 
případ maminky, která se kvůli školce musela 
odstěhovat do Hradce Králové, přestože má práci 
v Holicích – je tedy toto řešení? Stav je opravdu 

alarmující a často slýchaný argument, že je tato 
situace pouze dočasná a sama se vyřeší tím, že 
bude ubývat dětí, z mého pohledu neobstojí, neboť 
předpokládá stejný počet a složení obyvatel Holic.
Děkuji za Vaše vyjádření.

Mgr. et Bc. Michaela Kaplavková

Vyjádření k otevřenému dopisu Mgr. et 
Bc. M. Kaplavkové
Toto vyjádření je spíše statistikou o letošním 
přijímacím řízení dětí do holických mateřských 
škol, jak je zpracoval odbor fi nanční a školství 
Městského úřadu Holice.
Celková kapacita v holických mateřských ško-
lách je 275 míst. Od roku 2009 se kapacita 
míst zvyšovala z původních 252 na 275 míst. 
K upřesnění dodáváme, že letos odchází z ma-
teřských do základních škol celkem 77 dětí.
V letošním roce bylo podáno do MŠ celkem 

118 přihlášek z Holic. Přijato bylo 79 dětí, ne-
přijato 39 dětí z kterých je – 18 dětí narozených 
v roce 2010 (tedy dvouletých), 16 dětí naroze-
ných v roce 2009 (z nich 11 dětí dosáhne věku 
3 let až od září 2012 a u zbývajících 5 dětí jsou 
matky na rodičovské dovolené), 5 dětí naroze-
ných v roce 2008 (z nich u 3 dětí jsou matky 
na rodičovské dovolené).
Dle pravidel platných pro přijímání dětí do ma-
teřských škol jsme nepřijali pouze 2 děti.
V příštím roce odejde z mateřské školy do zá-
kladní školy 88 dětí. Podle data narození 
(od 1.9.2010 – 31.8.2011) by mělo podat žádost 
o přijetí do mateřské školy 72 dětí z Holic. Ze 
statistiky vyplývá, že bude o 16 míst více ..
Touto problematikou se zabývalo Zastupitel-
stvo města Holic dne 25. 6. 2012. V příštím 
čísle bude zveřejněno rozhodnutí zastupitelstva 
města. MÚ Holice

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

tobusu ve směru od Starých Holic z ulice Rů-
žičkova před prodejnu COOP, Jednota SD, Ná-
dražní ul. 1035, Holice. Č. 181 RM schvaluje 
bezplatné umístění poutačů na Africké muze-
um Dr. Emila Holuba na zelenou plochu 
p. č. 584 k.ú. Holice v Čechách a na zelené 
prostranství pozemku p. č. 2394/14 k.ú. Holice 
v Čechách od 15. 6. do 31. 10. 2012. Č. 182 
RM schvaluje poplatek společnosti Vodovody 
a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 
530 02 Pardubice za užívání veřejného pro-
stranství stavby Technická obnova vodovodu 
v ulici Vysokomýtská a Technická obnova vo-
dovodu v ulici Dukelská ve výši 2 Kč/m2/ zapo-
čatý den. Č. 183 RM schvaluje zřízení parko-
vacího místa v areálu mateřské školy v ulici 
Staroholická v Holicích. Č. 184 RM bere 
na vědomí nabídku společnosti Marius Peder-
sen a.s. Hradec Králové a nezávaznou indika-
tivní nabídku společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., Praha na koupi majoritního 

podílu ve společnosti ODEKO s.r.o., Týniště 
nad Orlicí. Č. 185 RM doporučuje zastupitel-
stvu města schválit prodej části svého obchod-
ního podílu ve společnosti ODEKO s.r.o., Tý-
niště nad Orlicí v minimální výši 51 %; 
současně ukládá starostovi města předložit 
konkrétní podklady potřebné ke schválení to-
hoto usnesení zastupitelstvem města. Č. 186 
RM doporučuje zastupitelstvu schválit plán 
práce ZM a RM na II. pololetí roku 2012. 
Č. 187 RM bere na vědomí přípravu zasedání 
zastupitelstva města dne 25. 6. 2012. Č. 188 
RM jmenuje jako zástupce z členů rady města 
p. Radka Chotěnovského a Mgr. Romana Ma-
touška v komisi pro hodnocení nabídek po-
ptávkových řízení prostřednictvím elektronic-
ké burzy. Č. 189 RM schvaluje převzetí záštity 
starosty města nad pořádáním 23. ročníku me-
zinárodního radioamatérského setkání 
ve dnech 25.–26. 8. 2012. Č. 190 RM schvalu-
je podání výzvy na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Tendrová dokumentace ZUŠ Holice“. 
Č. 191 RM schvaluje podání výzvy na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Organizátor za-
dávacího řízení na dodavatele stavebních prací 
včetně projektové dokumentace budovy Zá-
kladní umělecké školy“. Č. 192 RM schvaluje 
uzavření Smlouvy o provedení přezkumu hos-
podaření města za rok 2012 se společností C.
P.A. Audit s.r.o. Liberec. Č. 193 RM schvaluje 
za členy komise pro otevírání obálek a hodno-
tící komise na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Tendrová dokumentace ZUŠ Holice“ 
a „Organizátor zadávacího řízení na dodavatele 
stavebních prací včetně projektové dokumenta-
ce budovy Základní umělecké školy“ pana Jo-
sefa Bartoníčka, Ing. Vladislava Brandu 
a Františka Čapka. Č. 194 RM ruší své usnese-
ní Č. 76 ze dne 2. dubna 2012. Č. 195 RM ruší 
realizaci akce a výběrové řízení na akci „ZŠ 
Holice, Holubova 47 – oprava fasády ve dvoře 
– stará budova“.
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V pátek patnáctého června se uskutečnilo tradiční závěrečné vystoupení 
Tanečního studia Hany Flekrové a tanečního klubu Tancklub Holice.
TSHF vzniklo v roce 1992, v letošním roce má tedy dvacáté narozeniny. 
Tancklub Holice nepřetržitě funguje už 55 let, což je úctyhodné a patří 
mezi nejstarší kluby v Čechách. Za tuto dobu prošlo studiem a klubem 
mnoho stálých členů a během různých kurzů nebo akcí velké množství 
tanečníků všech věkových kategorií. Vzhledem k významnému jubileu 
jsme spustili nové webové stránky a skupinu v síti Facebook. V květnu 
jsme nainstalovali v kulturním domě výstavu fotografi í mapující činnost 
obou tanečních kolektivů. 
Současní členové, kterých je kolem šedesáti, se představili na tanečním 
večeru určeném rodičům a veřejnosti. Také V Rytmu bylo režisérsky 
zpracováno jinak než předchozí roky. Program ofi ciálně zahájil starosta 
Mgr. Ladislav Effenberk, pak už následovalo první překvapení: projekce 
fotografi í z let minulých i současných. Průvodním slovem provázel Karel 
Král a povedlo se, že si na jevišti zatančili i rodiče tanečníků! 
Spolu s tanečními vstupy tak proběhl zajímavý a pestrý večer, který se 
podle reakcí divákům líbil. Jako nejroztomilejší bylo zcela jasně vyhod-
noceno vystoupení „Holky z naší školky“, které zatančilo dvacet čtyři 
předškoláčků s průměrným věkem čtyři roky. 
Děkuji tanečníkům, za odvedenou práci, rodičům za spolupráci a městu 
Holice za podporu naší činnosti. Přeji všem krásné léto, které pro nás ta-
nečníky neznamená konec tanečních aktivit, ale naopak. Čeká nás desátý 
ročník tanečního soustředění a tábora Tapoza v Bělči nad Orlicí, kam se 
všichni už těšíme, v září pak devatenáctý ročník podzimních tanečních 
pro mládež. Veškeré informace na: www.tshf. cz. Hana Flekrová

Vychovatelky připravily pro děti na závěr školního roku několik akcí. V pá-
tek 15. června spaly děti ve školní družině. Na zahradě si zahrály několik 
her (Zlatá horečka, Šmoulové atd.), večer pak zakončily stezkou odvahy. 
Většina tuto stezku zdolala bez obav, ale někteří „hrdinové“ to vzdali. V pá-
tek 22. června ve spolupráci s M M Reality uspořádaly vychovatelky roz-
loučení se školním rokem. Program, v němž vystoupila děvčata z Aerobiku 
pod vedením Michaely Píšové a dětí ze ŠD, po celou dobu zpestřovala na-
fukovací skluzavka a skákací hrad.  Iva Kmentová

V pátek 25. května navečer bylo před školou v Komenského ulici vel-
mi rušno. Proč? Děti z této školy odjížděly se svými učiteli do školy 
v přírodě do italského městečka Caorle, do hotelu Tiepolo. Zde strávily 
týden plný sluníčka a pohody. A co tam dělaly? Po snídani se chvíli uči-
ly a v nedalekém parku hrály různé hry. Po obědě a krátkém odpočinku 
hurá na pláž. Nejoblíbenější činností bylo samozřejmě koupání v moři, 
ale i stavění hradů z písku a různé hry. Děti se nejvíce těšily na večerní 
procházku městem a na výbornou italskou zmrzlinu. Jeden večer navští-
vily i restauraci a ochutnaly pravou italskou pizzu. Týden utekl a děti se 
opálené, spokojené a plné zážitků v neděli 3. června v ranních hodinách 
vrátily domů.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem dětem za vzorné chování, zdravot-
nici za skvělou péči a zejména svému kolegovi za perfektní spolupráci.

Hana Horodyská
Přesně 211 závodníků a závodnic ze sedmi škol se zúčastnilo XII. olym-
piády žáků škol holického regionu. Ve dnech 4.–8. června bojovali o zla-
té, stříbrné a bronzové medaile ve 20 disciplínách. Mohutným fi nišem 
v posledním dnu se nejúspěšnější školou stalo Gymnázium Holice, které 
získalo 7 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Z jednotlivců získal 
nejvíce medailí Tomáš Bareš z Dolní Rovně, který si odvezl 2 zlaté, 1 stří-
brnou a 2 bronzové medaile. A když jsme u těch úspěchů, tak uveďme, že 
Jana Horáková se stala vítězkou v tenisu již popáté za sebou, což se zatím 
nikomu v historii olympiád nepodařilo. Dvanáctá olympiáda je za námi, 
ale už se těšíme na začátek června příštího roku, kdy se opět sejdeme 
na holických sportovištích při třinácté olympiádě. 
Vítězové XII. olympiády 2012
Atletika – dívky
60 m:  Anna Mědílková (Gymnázium)
800 m:  Marcela Barešová (Komenského)
Dálka:  Karolína Vaňková (Gymnázium)
Koule:  Štěpánka Rydrychová (Dolní Roveň)
3 x 300 m:  Gymnázium
Atletika – chlapci
60 m:  Pavel Kaplan (Moravany)
800 m:  Tomáš Bareš (Dolní Roveň)
Dálka:  Pavel Horčička (Dolní Roveň)
Koule:  Prokop Spilka (Komenského)
3 x 300 m:  Gymnázium
Cyklistika
Dívky:  Pavla Hendrychová (Gymnázium)
Chlapci:  Jan Papoušek (Gymnázium)
Stolní tenis
Dívky:  Lucie Drahošová (Komenského)
Chlapci:  Vojtěch Koubek (Komenského)
Tenis
Dívky:  Jana Horáková (Holubova)
Chlapci:  Marek Lukas (Moravany)
Basketbal
Dívky:  Holubova
Chlapci:  Holubova
Volejbal
Dívky:  Gymnázium
Fotbal Dolní Roveň

Pavel Hladík

Z činnosti ŠD ZŠ Komenského

Škola v přírodě

V Rytmu 2012

DVANÁCTÁ OLYMPIÁDA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ

Výraznou stopu po sobě zanechal holický Factorial! Orchestra na 13. roč-
níku soutěžního Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice 
2012. V nabité konkurenci předních jazzových orchestrů z Česka i zahra-
ničí vybojoval bronzové pásmo. Navíc jeho zpěvák Martin Růža získal 
zvláštní cenu za svůj vynikající pěvecký výkon. Váhu tomuto klání dává 
nejen plejáda vynikajících bigbandů, ale i složení poroty, jíž předsedal 
Felix Slováček a jako člen v ní zasedl třeba Václav Hybš. „Od ostatních 
soutěžících jsme se snažili odlišit nejen výběrem skladeb, ale i naší vizáží 
a dramaturgií vystoupení. Získaného ocenění si velmi vážíme a tuto sou-
těž bereme jako cennou zkušenost. Jsem přesvědčen, že náš orchestr, kte-
rý na jaře prošel dalším omlazením, má před sebou slibnou perspektivu. 
Pevně proto věřím, že příště budeme zlatí!“ zhodnotil celou akci manažer 
a saxofonista Factorial! Orchestra Bc. Jan Polák Karel Král

Factorial! Orchestra bronzový

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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DDM Holice pořádá zájezd do Legolandu Günzburg v Německu.
Datum: pátek 28. 9. 2012 (státní svátek)
Odjezd: čtvrtek 27. 9. mezi 23.00 až 24.00 hod. (bude upřesněno)
Návrat: sobota v časných ranních hodinách
Program: návštěva dětského zábavního parku Legoland. Park je rozdělen 
do několika tématických oblastí – např. Mořský svět, Svět pirátů, Svět 
dobrodružství, Svět středověku, Svět miniatur…, součástí programu je 
návštěva 4 D kina, exkurze do minitovárny Lega, do fi remní prodejny 
Lega a dalších 50 atrakcí.
Cena: dítě do 15 let – 1200 Kč, osoby starší 15 let – 1500 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, pojištění, vstupy na všech-
ny atrakce a pedagogický dozor.
Zájezd je určen především pro děti do 15 let, přítomnost rodičů je vítána 
– především u menších dětí.
Přihlášku a zálohu 500 Kč odevzdejte nejpozději do konce července 2012.
Doplatek nejpozději do 10. září 2012. Počet míst je omezen! Další infor-
mace v DDM. Jindra Brandová

Holický dechový orchestr v červnu navštívil své přátele v německém 
Frohburgu. Přátelství obou orchestrů trvá již 41 let. Každé setkání je vždy 
pro členy orchestrů, jejich partnery a příznivce dechové hudby příjem-
ným zážitkem.
Dechová hudba z Frohburgu připravila pro naši kapelu koncert v obci 
Wurzen, kde také účinkoval velmi kvalitní orchestr lidové školy umění 
z Lipska. Nedělní koncert v lázeňském městečku Fockendorf je již tradi-
cí, ale letošní ne příliš dobré počasí si vynutilo organizační změnu: Kon-
certování v campu Phana (pod střechou) bylo sice pro méně návštěvníků, 
zato bylo oboustranně velmi přátelské.
Termín, v němž bude v roce 2013 německá dechová hudba pozvána 
do Holic, ještě nebyl stanoven, ale přátelské setkání se po 42. uskuteční 
s jistotou. Roman Hybš

Dětské štěbetání, zpívání a malování v rodinném 
centru bylo vystřídáno stavebním ruchem.
V polovině června se započalo s realizací projek-
tu Úprava podkroví v RVC Holoubek, fi nancova-
ného z prostředků z Programu rozvoje venkova. 
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací 
je září 2012, a tak se malí i velcí návštěvníci v no-
vém školním roce dočkají rozšířených prostor nejen pro Montessori lekce. 
Nově vzniklé půdní prostory budou také do března 2015 využívány jako 
školicí místnost v projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ.
Dětem a maminkám se omlouváme za předčasné ukončení pravidelných 
programů, k němuž jsme museli přistoupit s ohledem na bezpečnost dětí.
Na závěr školního roku děkujeme rodičům i prarodičům za jejich zájem 
a účast při našich programech. Služeb Rodinného a vzdělávacího centra 
Holoubek využili obyvatelé Holicka za prvních 12 měsíců provozu více než 
5500 krát. Zorganizováno bylo celkem 17 jednorázových akcí pro veřejnost.
V příštím školním roce připravujeme, kromě již zaběhlých programů 
Montessori, angličtiny, zpívání a tvoření, také rozšíření Všeználka. Vy-
tvoříme též prostor pro setkávání maminek s batolaty – Baby studio.
Fotografi í se ještě vracíme k oslavě svátku Dne dětí s dobrovolníky. Celým 
domem, zahradou, i v celé přilehlé ulici se ozýval dětský smích a děti mohly 
radostně prožívat odpoledne plné soutěží a zábavy i se svými rodiči. Zají-
mavý program dětského dne přilákal 25. 5. 2012 více než 700 návštěvníků. 
Všem dospělým i dětem přejeme o prázdninách hodně slunečních a tep-
lých dnů a v září se budeme těšit na všechny stávající i nové návštěvníky.
Další informace naleznete na www.pardubice.charita.cz/holoubek nebo 
na tel. č. 733141960. Milena Vohralíková

Zájezd dechového orchestru –
– Frohburg 2.–4. 6. 2012

Proměny Rodinného a vzdělávacího centra
Holoubek

Legoland Německo

DDM Holice pořádá od 14. 7. do 20. 7. 2012 mezinárod-
ní výměnu mládeže za účasti České republiky, Německa, 
Polska a Litvy v areálu „Radost“ Horní Jelení a v Holicích 
pod názvem TOGETHER TROUGH THE WALL. Každý 

stát bude zastupovat 15 účastníků ve věku 15 až 17 let. Město Holice 
budou reprezentovat vybraní žáci obou ZŠ a Gymnázia Holice. Program 
je zaměřen na zdokonalování se v anglickém jazyku, odstraňování barier 
mezi národy a získávání nových přátelství formou outdoorových a team-
buildingových aktivit. Celé setkání je fi nančně zajištěno z prostředků EU 
formou grantu „NA Mládež v akci“ a podpořeno městem Holice.

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Mezinárodní výměna mládeže

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Jako je únor vyhrazen zimnímu kurzu, červen patří již tradičně letnímu 
sportovnímu kurzu. Jakmile skončil olympijský týden sportování v Ho-
licích, sbalili se žáci 8. a 9. tříd a spolu s třídními učitelkami a paní ředi-
telkou vyrazili do Orlických hor. Rekreační zařízení Astra v Dlouhých 
Rzech je přivítalo sice poněkud deštivějším počasím, zato ale skvělým 
zázemím a hlavně švédskými stoly v jídelně. Je možné, že takové hodo-
vání zažili mnozí poprvé.
Hned v pondělí se žáci rozlosovali do smíšených čtyřčlenných týmů a vy-
mysleli si názvy jako třeba Haranti, Klády, Šneci, Propisky, Úžasňáko-
vi, Ty!, Nikdo, Kačeři, Závisláci apod. Během týdne se soutěžilo ve 20 
různých disciplínách. Kromě volejbalu, fotbalu, orientačního závodu nebo 
ringa se týmy utkaly například i ve zpěvu, přetahování lanem, vědomost-
ních testech, kvízech apod. Ve čtvrtek jsme vyrazili do okolních překrás-
ných lesů, podívali se do bunkru Pustina a došli do nedaleké Olešnice.
Poslední večer bylo slavnostní vyhlášení s odměnami pro nejlepší týmy, 
vyhodnocení orientačního vědomostního závodu a proběhla dokonce vol-
ba „missáka“ kurzu. Večer zakončila nezbytná diskotéka.
Pět dní uteklo a je příjemné poznamenat, že bez úrazů a hlavně bez ká-
zeňských problémů. To, že se naši žáci chovali dobře, je o to cennější, 
protože s námi byly v rekreačním zařízení ještě dvě střední školy a jedna 
škola v přírodě. Mgr. Naďa Harčárová

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2012–2013 se nám podařilo na-
plnit plánovaným počtem žáků jak třídu osmiletého, tak i třídu čtyřletého 
studia. Je to velký úspěch, když zvážíme nepříznivý demografi cký vývoj 
a dále velmi přísné podmínky pro přijetí na gymnázia, které nastavil pro 
letošní rok Krajský úřad Pardubice.
S tímto optimistickým konstatováním chci popřát všem žákům, peda-
gogům a zaměstnancům gymnázia krásné a pohodové prázdniny, stejně 
tak rodičům, sponzorům a ostatním příznivcům školy. Budeme se těšit 
na spolupráci v novém školním roce. 

Ing. Milan Hrdlička, ředitel gymnázia

Střední škola automobilní v Holicích je zapojena do celé řady projektů 
a spolupracuje s podobně zaměřenými školami v různých zemích Evrop-
ské unie. Díky těmto projektům se žáci účastní výměnných pobytů a zís-
kávají nové zkušenosti a praxi v oboru. Škole se navíc podařilo navázat 
spolupráci i se vzdělávací institucí ve vzdálené Číně. Již podruhé zamířili 
vybraní studenti na více než tři týdny do exotické Šanghaje. Během stu-
dijního pobytu se podívali do partnerské školy – Shangai Public Utility 
School, seznámili se s jejím studijním programem a způsobem výuky, 
zúčastnili se i několika hodin vybraných předmětů a hlavně dva týdny 
zdokonalovali své dovednosti při odborné praxi v autorizovaném servisu 
BMW Shanghai. Skvělým doplněním odborného vzdělávání byla i exkur-
ze ve fi rmě General Motors Shangai. 
Důležitou součástí stáže bylo i poznávání čínské kultury a zvyků. Hos-
titelská škola připravila velmi zajímavý program, který zahrnoval napří-
klad trénink vozů F1, zápas fotbalové superligy, prohlídku moderních 
mrakodrapů či staré části města s typickými památkami. Studenti ochut-
nali celou řadu čínských jídel, zúčastnili se čajového obřadu – tradiční-
ho čínského způsobu podávání čaje a zblízka poznali mentalitu místních 
obyvatel.
Komunikačním jazykem byla angličtina. Čeští studenti úspěšně a bez 
problémů konverzovali nejen s učiteli odborného výcviku a pracovníky 
v servisu, ale také se svými vrstevníky z partnerské školy. Mezi mladými 
lidmi vznikla nová přátelství, která mohou pokračovat díky moderním 
komunikačním technologiím i v budoucnu.
Spolupráce mezi Střední školou automobilní Holice a Shanghai Public 
Utility School zdaleka nekončí. Již začátkem měsíce června přijede sku-
pina čínských studentů se svými učiteli na odbornou stáž do České repub-
liky. Stráví tu tři týdny a čeká je podobně bohatý a zajímavý program jako 
měli studenti holické automobilní školy v Číně. 

Mgr. Luboš KrejčíkV letošním školním roce se žáci ZŠ Komenského již potřetí zúčastnili 
soutěže vědeckých a technických projektů, pořádané asociací AMAVET. 
Odborná porota vyhodnotila v krajském kole mezi nejlepšími hned dva 
naše projekty. S projektem Octová raketa uspěli šesťáci Martin Hrdý, Jirka 
Trojan a Vojta Moravec. Děvčata ze sedmičky Lenka Procházková, Kristý-
na Beranová a Adéla Škrbová oslnily porotu projektem Asistenční psi. Tito 
žáci se za odměnu v květnu zúčastnili týdenní studijní cesty do Francie. 
V Paříži navštívili muzeum Louvre, katedrálu Notre Dame, moderní čtvrť 
La Defensé nebo Eiffelovu věž. Vzdělali se v technických muzeích Město 
věd a průmyslu či Palác objevů. Největším zážitkem byla návštěva Evrop-
ské kosmické agentury ESA, kam se běžný turista jen tak nepodívá. Dále 
se žáci projeli rychlovlakem TGV a užili si den v evropském parku obrazů 
Futuroscope s řadou 4D projekcí. Zkrátka za to úsilí při práci na vědeckém 
projektu to opravdu stálo.  Mgr. Pavla Fidrhelová

Gymnázium

Sportovní kurz na Holubovce Na zkušenou do Číny

Za odměnu do Paříže

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Seriál o historii školství v našem městě se 
pomalu blíží ke konci. Z dostupných pramenů 
jsem se snažil popsat všeobecný vývoj školství 
v Čechách a uvést historické údaje z Holic. 
Uvedl jsem hlubokou historii související se 
stávajícími základními školami a zmínil jsem 
i „mladé dějiny“ obou současných středních 
škol. Zbývající školy mateřské píší svoji histo-
rii postupně od roku 1949, což však nezname-
ná, že předtím existovalo na tomto poli jakési 
vakuum. A jelikož jde o historii málo známou, 
avšak přitom zajímavou, uvádím ji samostat-
ně v této šesté části seriálu. Již v roce 1881 
vznikla myšlenka zřídit ve městě ústav pro děti 
do pěti let. S touto ideou přišli holičtí měšťané 
manželé Holubovi z čísla popisného 9 a věno-
vali 100 zlatých. Nápad na několi let „usnul“, 
až v dubnu roku 1900 byl ustaven „Spolek pro 
zřízení a udržování výchovávacích ústavů pro 
dítky do dokonaného 6. roku“. Po další odml-
ce byly v roce 1910 snahy oživeny. Občanská 
záložna se rozhodla pro tento účel zakoupit 
starší dům, ovšem převážily názory na po-
stavení samostatné budovy – opatrovny – se 
stejným cílem péče o předškolní děti. V roce 
1930 byl založen samostatný fond, na kterém 

se v krátké době objevilo několik set tisíc ko-
run československých. Veřejnost nezůstala ne-
tečná, fi nance se počaly hromadit. Občanská 
záložna věnovala pozemek a přispěla sumou 
68 400 Kč. Podporu poskytly i další instituce: 
obec přispěla částkou 26 168 Kč, městská spo-
řitelna dala 2 700 Kč, Elektrický podnik vy-
členil ze svého rozpočtu 20 000 Kč, atd. Hlav-
ním donátorem a organizátorem celé akce byl 
známý obchodník a veřejný činitel František 
Růžička. Věnoval část pozemku, který byl zpe-

něžen a navíc poskytl obnos 37 446 Kč. On byl 
také tím, kdo celou záležitost přivedl ke zdár-
nému konci. Městští stavitelé byli vyzváni, aby 
zdarma zpracovali náčrty budoucí opatrovny, 
která měla stát na pozemcích v sousedství 
sokolovny naproti holické újezdní měšťanské 
škole chlapecké. Vybrán byl návrh stavitele 
Josefa Kňourka v hodnotě 390 000 Kč. V té 
době bylo ve fondu shromážděno 270 000 Kč, 
a proto v roce 1931 schválilo obecní zastupi-
telstvo uzavření dlouhodobé vypůjčky ve výši 
130 000 Kč. Stavba opatrovny byla zahájena 
na zmíněném pozemku a 1. listopadu 1931 byla 
budova slavnostně otevřena. První kvalifi kova-
nou učitelkou byla jmenována Jarmila Moží-
šova z Kolína. Od té doby nový ústav zdárně 
plnit svoji funkci a nalezl velkou oblibu u ro-
dičovské veřejnosti. Příchozí ulice byla v roce 
1933 pojmenována jako hold za vykonanou 
práci po Františku Růžičkovi, dnes značena 
jako „Růžičkova ulice“. Osud opatrovny byl 
zpečetěn v padesátých letech minulého století, 
kdy nový politický režim v rámci školských 
reforem počal s ustavováním mateřských škol. 
O tom si něco přečtete příště v závěrečné sed-
mé části seriálu. (mkm)

Ráno vyhlédnu z okna a jako na dlani mám 
před sebou místní autobusové nádraží. Vidím 
brzké ranní odjezdy „pracovních“ autobusů 
většinou na lince Pardubice či Hradec Králové, 
zaujme mne pozdější příval autobusů z různých 
směrů přivážejících lidi do práce a velké skupiny 
dětí školou povinných či studentů středních škol. 
Dá se říci, že většina z nich přijíždí a samozřej-
mě též odjíždí vybavena dobovým zavazadlem 
číslo jedna – baťůžkem či batohem. Devadesát 
procent z nich jsou žáci, studenti, mladí i starší 
občané, přijíždějící za nákupy, na úřední jedná-
ní či na setkání se známými a přáteli. Tak to je 
ve všední dny, o víkendech či svátcích frekvenci 
nádraží zaplňují dálkové autobusy. Právem se 
říká, že Holice jsou významnou autobusovou 
křižovatkou směrem na Moravu, Krkonoše, Or-
lické hory, do Litomyšle, Rychnova nad Kněž-
nou, Pardubic, Hradec Králové, Prahy a Brna. 
Avšak zpět k baťůžkům. Vzpomínám na svá 
žákovská léta na obecné škole krátce před 2. 
světovou válkou. Základním zavadadlem byla 
aktovka, nošená samozřejmě na zádech, poté 
na měšťanské škole aktovka, volně a ležérně 
plandající v ruce, po válce na obchodní akademii 
již tímto zavazadlem byly tzv. diplomatky, různé 
kabely, kufříky či tlumoky. Dnes se jako školní 
brašny vlády ujaly baťůžky, ovšem staly se i ne-
postradatelným doplňkem dospělých především 
mladší generace. Je to tak trochu móda, ovšem 
móda velmi praktická a přitom vkusná. A pro-
to – alespoň do doby, než někdo vymyslí něco 
jiného – sláva a čest objevitelům či obnovitelům 
tohoto typu zavazedel. (mkm)

Prázdninové měsíce nejsou nijak mimořádně 
bohaté na počet narození pozoruhodných osob, 
které byly nějakým způsobem spjaty s Holice-
mi. Jako obvykle uvádím osoby již nežijící, až 
na jednu zcela mimořádnou výjimku, uvedenou 
na konci této statě. Hned 1. července 1895 – před 
117 lety – se v Holicích narodil František Ho-
lický, úspěšný místní podnikatel, obchodník, ve-
řejný činitel, provozovatel soukromé autobusové 
dopravy z Holic do Pardubic, Dašic, Vysokého 
Mýta a Hradce Králové. Zemřel v rodném městě 
1. října 1973. – Druhým červencovým rodákem je 
Ing. arch. Jaroslav Koreček, narozený před 102 
lety (17. července 1910), projektant a stavitel, pů-
sobící na Fakultě architektury v Praze a ve Stát-
ním ústavu pro rekonstrukci památkových měst, 
autor návrhů pro město Holice. Zemřel v Praze 
19. prosince 2005. – V srpnu je zaznamenán 
MUDr. Čeněk Zemánek (narozen 11. srpna 
1865 – před 147 lety – v Rokytnici na Moravě), 
působil v Holicích jako městský lékař, veřejný 
činitel, náčelník a starosta Sokola, iniciátor vý-
stavby místní sokolovny a starosta města. Zemřel 
v tomto městě 2. října 1930. – Vojtěch Cach, 
narozený před 98 lety 7. srpna 1914 ve Vídni, 
spisovatel, autor rozhlasových a divadelních her 
a románů převážně s tématikou dělnického hnutí, 
vystudoval reálku v Pardubicích, literárně začínal 
v Holicích, byl aktivním členem zdejšího student-
ského spolku, působil převážně v Praze, kde také 
30. září 1980 zemřel. – Dne 22. srpna 1902 (před 
110 lety) se zde narodil František Jilemnický, 
pracovník knihovny Národního muzea v Praze, 
dlouholetý příznivec a spolupracovník Památní-

ku Dr. Emila Holuba – Afrického muzea v Holi-
cích, obstaravatel dokumentace a tiskových zpráv 
o muzeu. Zemřel v místě působení 21. září 1975. 
– Major Václav Bauman, narozený před 94 lety 
(24. srpna 1918 v Jaroměři), mládí prožil v Holi-
cích, za 2. světové války stíhací letec RAF u 245. 
stíhací peruti, účastník bojů o Anglii, dvakrát 
sestřelen, po válce zůstal v čs. letectvu až do pa-
desátých let, kdy coby „zápaďák“ byl propuštěn 
a persekvován, žil v Anglii a na sklonku života 
v Praze, kde 24. dubna 1989 zemřel. Je čestným 
občanem Holic in memoriam. – Ing. Ludvík 
Rautenkranc, narozený 28. srpna 1857 (před 
155 lety) v Holicích, po studiích na technice 
v Praze se stal vynikajícím technikem a mostním 
odborníkem. Stavební rada, ředitel strojíren, autor 
pozoruhodných projektů (železniční most v Al-
pách, most přes Vltavu u Vyšehradu, přes Dunaj, 
atd.) zemřel v Praze 14. února 1929. – A nyní 
avizovaná výjimečná zmínka o pozoruhodné, ale 
dosud žijící osobnosti. Dne 8. července 1913 – 
před 99 lety – se v Holicích narodil JUDr. Erik 
Stein, znalec mezinárodního práva. V roce 1939 
odešel do USA, kde získal titul doktora práv, v le-
tech 1943–1946 sloužil v americké armádě, poté 
pracoval na ministerstvu zahraničí USA, poradce 
při OSN, v Radě bezpečnosti, při Mezinárodním 
soudním dvoru, v letech 1990–1993 člen mezi-
národní skupiny, konzultující v ČR státoprávní 
otázky, autor vědeckých prací a tvůrce díla „CZE-
CHO/SLOVAKIA“, držitel čestných doktorátů, 
nositel válečných vyznamenání a státního vyzna-
menání ČR „Medaile za zásluhy“, čestný občan 
města Holic.  (mkm)

Nadvláda baťůžků a batohůKdo jsi se o prázdninách narodil…

Historie školství v Holicích (6)

(Stránku připravil Miloslav Kment)

Pronájem nebytových prostor v Holicích na náměstí
Pronajmeme prostory v přízemí domu č. p. 24 (v současnosti Liška) o ploše 101m2 od 1. 10. 2012.  Prostory jsou 1 rok po rekonstrukci, mají samo-
statný vstup z náměstí, samostatné měření všech energií. Dům se řadí mezi 50 nejslavnějších vil Pardubického kraje a z hlediska architektonického 
se jedná o nejcennější budovu na náměstí. Informace. Karel Vrbický tel. 603 527 426.

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC



Holičtí basketbalisté ukončili dlouhodobé mi-
strovské soutěže na přelomu měsíce dubna 
a května. V minulém čísle jsme čtenáře Holic-
kých listů informovali o úspěšném zisku titulů 
Mistr České republiky, které získali někteří ho-
ličtí hráči v rámci dlouhodobé spolupráce s BK 
Pardubice. Ani měsíc červen neznamenal pro 
holický basketbal konec činnosti. Úspěšní holič-
tí mladší žáci, kteří v uplynulé sezóně postoupili 
až do Extraligy kategorie mladších žáků U14 
se zúčastnili kvalifi kace do ligy U15 a utkali se 
v pražské hale Na Folimance s týmy BK Děčín, 
BK Tábor a domácím USK Praha o dvě postu-
pová místa s následujícími výsledky:
BVK Holice – BK Děčín
52 : 48 (13:16 25:29 40:40)
Adam Horký 19, Samoel 12, Marek Welsch 10, 
Zeman 9
BVK Holice – BK Tábor
79 : 52 (27:7 41:25 55:41)
Welsch 25, Horký 20, Samoel 17, Zeman 8, 
Kašpar 3, Mycak, Hloušek a Janoš po 2
BVK Holice – USK Praha
64 : 78 (17:14 27:39 50:60)
Horký 24, Zeman 14, Samoel 11, Mycak 6, 
Welsch 4, Hloušek a Janoš po 2, Kašpar 1
Holičtí žáci dokázali v prvních dvou utkáních 
porazit Děčín a Tábor a tím si zajistili postup. 
Třetí utkání kvalifi kačního turnaje s domácími 
USK Praha se pak hrálo již jen jako přátelské 
a zahráli si v něm hlavně hráči z laviček. Holičtí 
žáci tak stejně jako v minulé sezóně přivedou 
i v té příští do Holic celostátní basketbalovou 
soutěž, tentokrát ligu U15. 
Na úplný konec sezóny 2011/2012 se pak v ho-

lické sportovní hale odehrál ve dnech 15. až 17 
června 2012 tradiční mezinárodní turnaj žáků. 
Do Holic přijely týmy BA Sparta Praha, BSK 
České Budějovice, MKS Strzelce Opolskie a So-
kol Nová Paka. Holičtí žáci dokázali všechny své 
soupeře porazit a obsadili v turnaji první místo.
Konečná tabulka turnaje:
1. BVK Holice
2. BSK České Budějovice
3. BA Sparta Praha
4. Sokol Nová Paka
5. MKS Strzelce Opolskie 
Výsledky utkání domácích hráčů:
BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie 93 : 29
BVK Holice – České Budějovice 71 : 60
BVK Holice – BA Sparta Praha 58 : 47
BVK Holice – Sokol Nová Paka 77 : 58
Tímto turnajem defi nitivně skončila uplynu-
lá sezóna a holičtí basketbalisté se po zaslou-
ženém volnu sejdou opět až v druhé polovině 
srpna na tradičním týdenním soustředění všech 
týmů v Hlušicích.
Přejeme tímto všem holickým občanům hez-
ké prožití léta a další informace o nové sezóně 
2012 / 2013 přineseme v zářijovém čísle Holic-
kých listů. Novou sezónu chceme začít náborem 
malých dětí do přípravky. Tak tedy děti narození 
v letech 2002, 2003, 2004 i mladší neváhejte 
a přijďte mezi nás. Bližší informace na telefonu 
603 758 254.  Pavel Welsch
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Chrudim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Vychází měsíčně. Uzávěrka červencového vydání je 20. srpna 2012. Distribuce zdarma.

Volejbalistky opět druhé

Holická raketa 2012 

Úspěšná sezóna
starších elévů

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Výsledky podzimního kola a tím i celého dal-
šího ročníku jsou pro holické ženy velmi příz-
nivé. Jako v předešlém ročníku , tak i letos, se 
družstvo žen umístilo na 2. místě krajské soutě-
že II. třídy. V sobotu 16. 6. ženy sehrály na do-
mácím hřišti poslední zápas sezóny s Nasavrka-
mi. V prvním utkání sice nepředvedly volejbal, 
na který by mohly být pyšné a tím i prohrály 
0:3, ale ve druhém se hra zlepšila a vítězstvím 
3:0 si pozici na druhém místě upevnily. Soupis-
ka je sice stabilní, do dalšího ročníku soutěže 
se tým přihlásí, ale mladé aktivní hráčky jsou 
„nedostatkové zboží“. Snad se trenérovi dívek 
K. Pávkovi podaří mladá děvčata připravit pro 
krajskou soutěž a děvčata zvládnou skloubit 
sport se studijními povinnostmi. 
První zápas v novém soutěžním roce 2012–2013 
se hraje doma v sobotu 1. září. 2012.

Marie Hybšová

V sobotu 9. června 2012 se na holických kurtech 
uskutečnil již 11. ročník tenisového turnaje Ho-
lická raketa. Tento turnaj má svoji tradici a za léta 
svého trvání si již našel stabilní účastníky. Přes-
to se každým rokem objevují nové a nové tváře, 
které představují příjemné oživení celé akce. 
Letos se zúčastnilo celkem 19 dvojic, z nichž 
nejúspěšnější bylo duo Martin Bahník a Radek 
Nešetřil, kteří se stali celkovými letošními ví-
tězi. Na druhém místě se umístila dvojice Ba-
henský, Březovský a bronzovou příčku obsadili 
Verner s Ornstem. Vítězslav Trojan

Tým starších elévů SK Holice v uplynulé sezó-
ně úspěšně reprezentoval holický fotbal v Kraj-
ské minilize přípravek PKFS. Družstvo ve slo-
žení Jakub Hrdý, Vojtěch Klasovitý, Adam 
Kovařík, Lukáš Prokop, Matěj Roček, Vojtěch 
Roučka, Jiří Růžička, Hana Schejbalová, Adam 
Starý, Patrik Svoboda, Štěpán Šafr, Dan Teplý 
a Adam Velinský, pod trenérským vedením Bro-
nislava a Jana Brandy, zdobila technika, pěkná 
kombinační hra, bojovnost a zejména hravost. 
Díky těmto vlastnostem naši borci suverénně 
čelili soupeřům a po zásluze byli jedním z nej-
lepších týmů přeboru. V základní skupině, v níž 
jejich soupeřem byly týmy FK Junior Skuteč, 
SK Spartak Slatiňany, ŽSK Třemošnice, SK 
Pardubičky, FK Přelouč a MFK Chrudim „B“ 
a „C“, získali naši elévové ve 41 zápasech 94 
bodů za 29 výher a 7 remíz při celkovém skó-
re 180:73, pouze 5x odešli ze hřiště poraženi. 
V semifi nále, konaném 27. 5. 2012 na domácím 
trávníku, se následně utkali s rivaly z Přelouče, 
Skutče a Třemošnice, a třemi výhrami (celko-
vé skóre 15:3) si po zásluze vybojovali účast 
ve fi nálovém turnaji. Ten proběhl 3. 6. 2012 
v Pardubicích „Na Dolíčku“. Našemu týmu 
los ve skupině B postavil do cesty silné týmy 
SK Vysoké Mýto, FK Česká Třebová, FK OEZ 
Letohrad a TJ Litomyšl. Holický tým, suverén-
ně nejmladší a nejmenší vzrůstem, se nezalekl 
o hlavu vyšších soupeřů, svou hrou si postupně 
vydobyl respekt protivníků a výrazně potrápil 
papírové favority. Jen několik minut dělilo naše 
hráče od postupu mezi nejlepší čtyřku – nako-
nec ve své skupině obsadili 3. místo se dvěma 
výhrami, dvěma prohrami a celkovým skóre 
10:6. V boji o 5. místo pak podlehli týmu MFK 
Chrudim. Předvedenou hrou si tým získal uzná-
ní, pochvalu a respekt trenérů, hráčů i rodičů 
hráčů ostatních týmů (ostatně jako i v mnoha 
dalších turnajích). Celkové 6. místo (z 24 týmů 
přeboru) v kraji je významným úspěchem naše-
ho mladého a šikovného kádru. Finálový turnaj 
byl bohužel zároveň posledním, v němž se náš 
tým představil v původním složení. Poděkování 
za výborně odvedenou práci patří oběma trené-
rům, kteří nezištně vytvořili silný a fungující 
tým, a dále rodičům i všem fanouškům, kteří 
starší elévy po celou sezónu podporovali a mo-
tivovali. Všem hráčům pak do dalších sezon, 
ať už těch fotbalových nebo osobních, přejeme 
především mnoho zdraví, fotbalových i studij-
ních úspěchů a radosti ze hry.

MUDr. Miroslav Šafr

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Ceny města Holic 

Dny Holicka 2012 (ve fotografi ích Vladislava Brandy)

Zastupitelstvo města Holic projednalo na svém zasedání dne 14. května 
2012 návrhy na udělení Cen města Holic a z předložených návrhů rozhod-
lo, aby Ceny města Holic v roce 2012 obdrželi:
Automotoklub Holice, za dlouholetou práci na poli sportu, cestovního 
ruchu a významnou propagaci města.
Vladimír Hojka, který patří mezi významné pedagogické a sportov-
ní osobnosti města. Dlouhá léta působil jako pedagogický pracovník 
Základní školy Komenského a ve funkci ředitele Domů dětí a mládeže 
v Holicích. 
Pavel Welsch, který dlouhá léta působí jako předseda Basketbalového 
všesportovního klubu Holice a zároveň pracuje jako trenér mládeže s vy-
nikajícími výsledky. 
Ceny města Holic byly předány v průběhu sobotního odpoledne v rámci 
slavností Dny Holicka 2012 a převzal je za Automotoklub Holice Zdeněk 
Bareš, za nepřítomného Vladimíra Hojku převzal cenu Mgr. Pavel Hojka 
a Pavlu Welschovi, z důvodu nepřítomnosti, bude cena předána na nejbližším 
veřejném zasedání Zastupitelstva města Holic. Na snímku je Zdeněk Bareš, 
Pavel Hojka se starostou města Ladislavem Effenberkem. (red)

Kulturní program Dnů Holicka 2012 zahájil Ladislav Effenberk – starosta města Holic, 
senátor Miroslav Antl, Ervin Flegner – zástupce primátorky Medzeva, Magdalena Že-
lazna za delegaci z partnerského polského města Strzelce Opolskie a Jiří Kubík – vládní 
rada ministerstva zahraničí; sobotní odpoledne moderoval Karel Král. 

Vystoupení šmoulů z mateřské školky v Pardubické ulici.

Písničkář Pavel Dobeš s kytaristou Tomášem Kotrbou. Holická dixilendová kapela J.G.Dix roztančila i herce z Domova pod Kuňkou.

Uživatelé Domova pod Kunětickou Horou měli u diváků obdiv i úspěch za pohádku 
„O červené Karkulce“. 

Městská policie Pardubice představila policejní koně a některé prvky z jejich 
výcviku. 

DNY HOLICKA



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C10

DNY HOLICKA

Dny Holicka 2012 (ve fotografi ích Vladislava Brandy)

Večerní program zahájila ve 20 hodin dechovka Medzevčanka z partnerského slo-
venského Medzeva.

Dechovku vystřídaly zvuky kytar v podání holické rockové formace The Compro-
mise.

Ve vestibulu kulturního domu si zavzpomínali pamětníci starých a slavných motokroso-
vých časů u vystavených „zetek“ ze sbírky Vítězslava Brandy.

Nedělní dopoledna „Dnů“ už tradičně patřilo pohádce, tentokráte to bylo o tom 
„Jak květiny přezimovaly“ v podání dětského divadelního kroužku DDM Holice 
a divadelního souboru KD Holice.

Dechovkové mládí představovala Dechová hudba BaŠaPa ze ZUŠ Holice pod ří-
zením Františka Machače.

Vítězem mezinárodního žákovského fotbalového turnaje se stalo mužstvo FK Ná-
chod. 

V turnaji družstev ve stolním tenisu vyhrálo družstvo Jiskry Holice A před Sokolem 
Dolní Ředice A.

Nedělní odpoledne bylo ve znamení Přehlídky dechových hudeb, kterou zahájila 
dechvá hudba KD Holice.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA – ČERVEN 2012

Pavel Jirsa, Vysokomýtská 552
Max André Chovanec, Koudelka 65

Michal Bárta, Na Mušce 1024
Charlotta Plocková, náměstí T. G. Masaryka 17

Matěj Horák, náměstí T. G. Masaryka 2
Jáchym Abel, Ottmarova 1166
Šimon Minár, Staroholická 339
Martina Pitrová, K Zastávce 455
Monika Pitrová, K Zastávce 455

Jan Slavík, Staroholická 443
Jakub Vácha, Vrchlického 187

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

 

Seznam vybraných Žádostí o dotaci v rámci
4. kola výzvy MAS Holicko

Dne 13. 6. 2011 Správní rada MAS Holicko rozhodla na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci 4. kola výzvy MAS Holicko.

Podpořeny budou projekty v tomto pořadí: 

• Fiche 1 – Volný čas aktivně

Pořadové číslo Název žadatele Název projektu Místo realizace Doporučená
přijetí žádosti   projektu (NUTS 5) výše dotace

2012/01/001 Obec Dolní Ředice Školící centrum pro přípravu Dolní Ředice 666 000 Kč
  jednotek SDHO a evakuační
  středisko - Dolní Ředice
2012/01/002 Obec Jaroslav Rekonstrukce objektu Jaroslav 351 000 Kč
  bývalé školy

• Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele

Pořadové číslo Název žadatele Název projektu Místo realizace Doporučená
přijetí žádosti   projektu (NUTS 5) výše dotace

2012/02/001 Jiří Sodomka Nová technologie Horní Jelení 588 000 Kč
  ve �irmě Jiří Sodomka
2012/02/002 Rehabilitace v.o.s. Modernizace přístrojového Holice 66 000 Kč
  vybavení

• Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba

Pořadové číslo Název žadatele Název projektu Místo realizace Doporučená
přijetí žádosti   projektu (NUTS 5) výše dotace

2012/03/001 Dobrovolný svazek Přístřešky pro odpočinková Chvojenec 888 690 Kč
 obcí Holicka místa pro cykloturisty krajem Poběžovice u Holic
  Dr. Emila Holuba Horní Ředice
   Dolní Ředice
   Dolní Roveň
   Ostřetín

 
                                          
 

 
 
 

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

Pronajmu pozemky v Poběžovicích v zahrádkářské kolonii.
Informace na telefonu: 774 560 509.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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JAK SE DNES ŽIJE V JIHOAFRICKÉ REPUBLICEKlub U Holuba od září opět otevřen!
ANEB UŽ SE NARAJZOVAL DOST 
Radek Rubeš, který byl do června 2012 zástupcem velvyslankyně České re-
publiky v Jihoafrické republice, bude vyprávět o životě Evropana v této zemi. 
Vydá se s námi po cestách, kterými šel před více než sto lety Emil Holub. 
Barvy dodají rozpravě fotografi e, pohyb africká tanečnice a vy…
Kdy? neděle 12. srpna v 17 hodin.
Kde? Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích.

Po rok a půl dlouhé pauze způsobené rekonstrukcí přilehlého Afrického 
muzea se v měsíci září opět otevře hudební Klub U Holuba.
Dramaturgickým konceptem vedení klubu je představit v rámci tematicky 
zaměřených koncertů co nejširší spektrum hudebních žánrů. Díky velkému 
úspěchu budou pokračovat i cestovatelské besedy. Jako velmi zajímavá se jeví 
možnost navázat na „Latinskoamerický večer“, taneční a barmanskou show.
V rámci hudebního programu bude možno v budoucnu zaslechnout hud-
bu určenou spíše mladším posluchačům – hc, rock, rap, či elektronickou 
hudbu. Hudbu spojující všechny generace budou reprezentovat jazzové 
koncerty, vystoupení písničkářů či country.
V Klubu U Holuba bude věnován velký prostor místním hudebním i ne-
hudebním uskupením. O tom, že tyto akce mají mezi veřejností velký 
ohlas, svědčí velmi dobrá návštěvnost při vystoupení hardcorové forma-
ce Psi, tradiční akce místních kapel Eye for an Eye a The Compromise 
– Rockové Vánoce nebo koncerty s hostem jazzového uskupení JGDix. 
Příznivci rapu oceňují místní Station Peace.
Aktualní program bude možné nalézt na stránkách města Holic pod zálož-
kou kulturního domu sekce Klub U Holuba, na stránkách Holických listů, 
na poutači a plakátech rozmístěných v regionu. Jan Polák

 

Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

Obrubník záhonový 50x5x20cm přírodní                     24 Kč/m2

PORFIX, porobetonové zdivo a příčky                           sleva až  25 %

Lepidlo na zateplení Z 301 DUO ,balení 25 kg            117 Kč/ks

Vnitřní štuk HASIT 160  blení 30kg                               101 Kč/ks

SOBOTA  8:00-11:30                                                ceny bez Dph

DITON - dlažby,ztracené bednění,plotovky                         sleva 15 %

Pouze u nás získáte ty nejlepší ceny na zateplení a fasádu !!

Podrobnější informace dostanete na pobočkách STAPUS
Nově možnost realizace zateplení a fasády od naši firmy !!

 Celý měsíc na suché směsy BASF   Sleva 15%

 
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-16.30 , So 8.00-11.30

dlažba íčko(Parketa) 6 cm přírodní                             121 Kč/m2
dlažba íčko 4cm a Parketa 4,5 cm přírodní                112 Kč/m2

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Cement 32,5   25 kg                                                          52 Kč/ks

Lepidlo na obklady a dlažby Z301 K ,balení 25 kg        85 Kč/ks

H+H ,porobetonové zdivo a příčky                                  sleva až  30 %

HASIČI OBČANŮM
Povodeň je nejrozsáhlejší a nejničivější mimořádná událost, která nám 
v současné době hrozí. V České republice jsou nejčastěji povodně způso-
bené náhlými přívalovými dešti, táním sněhu v pohořích a rozmrzáním 
vodních toků. 
Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou stanoveny 3 stupně povod-
ňové aktivity (SPA), závislé na výšce hladiny nebo průtoku. Jestliže vod-
ní tok dosahuje:
1.  SPA – znamená to zvýšení hladiny a možnost povodně = STAV BDĚ-

LOSTI 
2.  SPA – je začátek povodně, voda se dostává mimo koryto = STAV PO-

HOTOVOSTI
3.  SPA – jsou již zaplavovány celé obydlené oblasti = STAV OHROŽENÍ 

Víte, jak se připravit na povodně?
•  Včas se na svém obecním (městském) úřadě informujte, zda je vaše 

nemovitost povodněmi ohrožená a jak a kam se budete evakuovat v pří-
padě ohrožení při povodni.

•  Sledujte povodňovou situaci a její vývoj (příslušný povodňový orgán, 
TV, rozhlas, internetové stránky ČHMÚ a příslušných povodí).

• Připravte si materiál pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, těsnící 
desky, prkna, fólie, PUR pěna…) na utěsnění dveří, vrat, nízko polože-
ných oken, ventilačních otvorů sklepů apod.
•  Přestěhujte cenné věci do vyšších pater. Upevněte věci, které by mohla 

odnést voda.
•  Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných místech a připravte se 

na evakuaci zvířat.
•  Připravte si evakuační zavazadlo.
•  Při spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ sledujte pokyny 

povodňových orgánů.
• Při vyhlášení evakuace se chovejte disciplinovaně a dbejte pokynů osob, pro-
vádějících evakuaci a záchranářů. Nesnažte se zůstat v oblastech, kde byla 
vyhlášena evakuace. Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

Kurzy jógy – od 19. 7. 2012 každý čtvrtek od 17.30 do 19 hod, 
vstupné 80 Kč/lekce, cvičí Edita, kterou znáte z noci v muzeu.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT


