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Začátek září je vždy spo-
jený s větším počtem ne-
jen mládeže v ulicích, což 
avizuje začátek nového 
školního roku. Pro většinu 
z nás skončila doba dovo-
lených a tzv. „okurková 
sezóna“ . To platí i pro náš 

úřad, i když to vůbec neznamenalo, že by se nic 
nedělo. V minulém čísle jsem Vás informoval 
o akcích připravených na dobu prázdnin. Bo-
hužel u některých akcí došlo z různých důvodů 
ke zpoždění . Rekonstrukce v Růžičkově ulici se 
bude dokončovat v měsíci září až říjnu z důvodu 
posunutí termínu dokončení rekonstrukce vodo-
vodu v Dukelské ulici ze strany Vaku Pardubice 
a ČEZ oznámil, že v letošním roce nebude po-
kládat do země vrchní elektrické vedení . Vět-
šina ostatních akcí byla provedena, nebo jsou 
před dokončením.

Také úřad nezahálel, což bylo patrné na prv-
ní srpnové schůzi rady města rozšířené o čle-
ny zastupitelstva, kde byly schváleny zadávací 
podmínky výběrového řízení na stavební práce 
včetně projektové dokumentace budovy základ-
ní umělecké školy. Na této schůzi se také řešila 
otázka kapacity mateřských škol v Holicích, zá-
pach kanalizace ve Vysokomýtské ulici, přítom-
ní byli informováni o průběhu a stavu prodeje 
bytů z majetku města, bylo rozhodnuto o zapo-
jení našeho města do programu EFEKT, což je 
státní program na úsporu energie Ministerstva 
průmyslu a obchodu.

Byla provedena inventura všech plánova-
ných akcí odboru správy majetku a výstavby 
města. Akce se týkají oprav v bytových a ne-
bytových domech , školních budov, komunika-
cí, veřejné zeleně a v neposlední řadě investic. 
Bylo konstatováno, že práce pokračují dle har-
monogramu.

Ke konci měsíce srpna již po řadu let pat-
ří neodmyslitelně tradiční mezinárodní setkání 
radioamatérů, letos to je již jeho XXIII. ročník.

Na závěr mám pro Vás ještě jednu pozvánku 
na akci „Loučení s prázdninami“ konající se 
na městském stadionu 1. září 2012, kde bude 
dostatek zábavy nejen pro děti, ale i dospělé 
návštěvníky.

Všem občanům chci popřát, aby dozvuky 
léta byly nejen v měsíci září co nejpříjemnější 
a pozitivní. Krásné babí léto přeje všem

 Ladislav Effenberk.

Půl století špičkových technologií – 50 let nového světa broušení
50 let fi rmy JUNKER. 50 let inovativních tech-
nologií broušení. 50 let poháněla skupinu JUN-
KER naděje na vývoj stále lepších technologií 
broušení.Již v minulosti byly technologie fi rmy 
JUNKER většinou o krok napřed. Dnes je fi r-
ma JUNKER jedničkou ve vysokorychlostním 
broušení.

Při příležitosti tohoto jubilea se prezentuje 
skupina JUNKER ve výborné kondici: téměř 
1 200 zaměstnanců, více než 200 milionů EUR 
ročního obratu, vysoký podíl vlastního kapitá-
lu a přes 150 konfi gurací strojů pro realizaci 
nejnáročnějších požadavků zákazníků. Celkem 
si nechala fi rma JUNKER patentovat přes 80 
vlastních vynálezů. Široké spektrum výrobků 
fi rmy JUNKER nabízí řešení broušení jak pro 
malé série, tak i pro důkladně promyšlené pro-
duktové řady sériové výroby. Kvalitě a schop-
nostem fi rmy JUNKER důvěřují nejenom malo-
podnikatelé, ale i střední podniky a celosvětově 
působící velké koncerny. Firma JUNKER pro-
dala od roku 1962 více než 4 000 strojů do ce-
lého světa. 
Již před dvaceti lety začalo být Erwinu Junke-
rovi jasné, že na trhu mezinárodních koncernů 
je nutná určitá velikost, aby fi rma zůstala kon-
kurenceschopná. Koupí tří závodů bývalého 
národního podniku „TOS Hostivař“, českého 
výrobce obráběcích strojů, v roce 1992 položila 
společnost JUNKER základní kámen meziná-
rodní skupiny JUNKER. S tím bylo spojené 
také výrazné navýšení výrobních kapacit. Pře-
vzetí tradiční fi rmy BSH Holice v roce 1999 
dovršilo expanzi do České republiky. Všechny 
závody se intenzivně modernizovaly a byly uve-
deny na nejnovější stav výrobních technologií. 
V roce 2007 proběhla fúze českých závodů Ho-
lice, Mělník, Čtyřkoly a Středokluky a vznikla 
společnost Erwin Junker Grinding Technology 
a.s. Skupina JUNKER si díky včasnému roz-
šíření na východ vytvořila stabilní základ pro 
ostřejší globalizovanou konkurenci. Dnes je 
mezinárodní spolupráce perfektně sehraná. Jen 
tak můžeme kdykoliv vyhovět náročným poža-
davkům mezinárodního trhu.
Závod Holice s více než 250 zaměstnanci řadí 
holický závod fi rmy JUNKER k významným 
zaměstnavatelům v oblasti strojírenství vý-
chodočeského regionu. V našem závodě je za-
stoupeno mnoho důležitých profesí, a každá je 
důležitá jak pro chod závodu, tak pro úspěch 
celého koncernu. U nás dáváme šanci i mladým 
absolventům, kteří u nás poznávají fascinující 

svět přesného broušení. Oblast činností v závo-
du Holice:
-  konstrukce a vývoj strojů, zejména pro bez-

hroté brousicí stroje JUPITER a dvoukotou-
čové SATURN, softwarový vývoj

-  konečná montáž strojů a jejich uvádění 
do provozu

-  přejímky v závodě za přítomnosti zákazníků 
a konečné přejímky u zákazníků

-  plnohodnotně vybavené měrové středisko
-  obrábění velkých obrobků
-  prodejní a servisní oddělení se zaměřením 

na východní Evropu a Rusko
Od loňského roku probíhají v holickém závodě 
rozsáhlé rekonstrukce a celý areál se moder-
nizuje. Zateplením fasády a novým nátěrem 
se prezentují tradiční budovy v novém kabátě. 
V plánu je i na místě bývalého levého křídla, 
které bylo v havarijním stavu, stavba nové po-
lyfunkční budovy se školícím centrem a ubyto-
vací kapacitou.
Firma Erwin Junker se snaží podporovat míst-
ní aktivity, zejména sportovní. Holický závod 
sponzoruje fotbalový a basketbalový klub ná-
kupem dresů, stejně jako se fi nančně podílí 
na vybraných sportovních turnajích.
A protože je rok 2012 rokem jubilejním, uspo-
řádá fi rma Erwin Junker v měsíci záři přímo 
v místě svého holického závodu, pro své za-
městnance oslavu výročí založení fi rmy. Aby-
chom představili naši fi rmu i Vám, vážení oby-
vatelé Holic a okolí, rádi bychom Vás přivítali 
od 19. do 21. září na výstavě fi rmy, která bude 
oslavě předcházet. Výstavní stan, kde se o nás 
dozvíte ještě více, se bude nacházet na pro-
stranství před Kulturním domem. Při návštěvě 
si na své přijdou i malí návštěvníci, pro které 
chystáme mimo jiné i malý skákací hrad. Pokud 
byste naši výstavu rádi navštívili, ale zmiňova-
ný termín se Vám nehodí, připravujeme pro Vás 
na podzim 2012 Den otervřených dveří přímo 
v naší fi rmě. Konkrétní datum bude upřesněn. 
Na Vaši návštěvu se těšíme již nyní.

Erwin Junker
Zakladatel a majitel skupiny JUNKER
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USNESENÍ MIMOŘÁDNÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 11. června 2012
Usnesení č. 195 ZM schvaluje výstavbu budo-
vy základní umělecké školy dle studie atelieru 
DOBRÝ DŮM, s.r.o. z dubna 2012. Č. 196 ZM 
schvaluje postup přípravy výstavby základní 
umělecké školy Holice dle varianty 2. předlo-
ženého návrhu.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC ZE DNE 25. června 2012
Usnesení č. 197 ZM schvaluje postup RM 
Holic dle přednesené zprávy ze schůzí RM 
od posledního zasedání ZM Holic dne 14. květ-
na 2012. Č. 198 ZM schvaluje: a) zřízení 
Peněžního fondu, b) Statut Peněžního fon-
du města ve variantě 1. Č. 199 ZM schvalu-
je: a) plnění rozpočtu města k 30. 4. 2012, b)
vázat kapitálovou rezervu ve výši 4 300,0 tis. 
Kč, c) vázat příjmy z prodeje majetku města, 
d) rozpočtové požadavky v dalším období r. 
2012 řešit pouze v rámci rozpočtu na r. 2012 
přesunem rozpočtovaných prostředků nebo ze 
zvýšených příjmů z běžné činnosti. Č. 200 ZM 
ukládá převést do peněžního fondu města: a) 
kapitálovou rezervu ve výši 4 300,0 tis. Kč, b)
příjmy z prodeje majetku města, c) nevyužité 
prostředky v r. 2012 na investice do kotelen T: 
průběžně, Z: starosta Č. 201 ZM schvaluje 
7. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2012 bez položek 2.56 a 2.59 týkajících se fi -
nanční podpory pro TK TANCKLUB Holice 
a Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek. Č. 
202 ZM schvaluje leasingovou smlouvu na ná-
kup služebního automobilu Škoda Octavia se 
společností Škofi n s.r.o. Praha. Č. 203 ZM 
bere na vědomí hospodaření Dobrovolného 
svazku obcí Holicka za rok 2011. Č. 204 ZM 
schvaluje Zřizovací listinu Technických služeb 
Holice. Č. 205 ZM schvaluje odprodej měst-
ského 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 zjiště-
nou znaleckým posudkem ve výši 287 850 Kč 
panu Davidovi Pöpernému z majetku města. Č. 
206 ZM schvaluje odprodej městského bytu 
č. 6, ul. Smetanova 345, Holice, v k.ú. Holice 
v Čechách na stavební parcele p.č. 960 za cenu 
zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 382 280 
Kč paní Nikole Bahníkové z majetku města. Č. 
207 ZM neschvaluje zveřejnění záměru odpro-
deje pozemku p.č. 3178/1, výměra 15 m2, ul. 
Hanzlova, Staré Holice, k.ú. Holice v Čechách 
z majetku města. Č. 208 ZM neschvaluje zve-
řejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 3050/1, 
výměra 100 m2, ul. Hanzlova, Staré Holice, k.ú. 
Holice v Čechách z majetku města. Č. 209 
ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 2461, 
výměra 95 m2, ul. Staroholická, k.ú. Holice 
v Čechách Karlu Hendrychovi z majetku města 
dle schváleného ceníku. Č. 210 ZM nescha-
luje zveřejnění záměru směny části pozemku 
p.č. 2019/71, výměra cca 60 m2, ul. Ottmarova, 
k.ú. Holice v Čechách z majetku Východočes-
kých bytů s.r.o. za část pozemku p.č. 2019/1, 
výměra cca 60 m2, ul. Ottmarova, k.ú. Holice 
v Čechách v majetku města Holice. Č. 211 ZM 
schvaluje zřízení věcného břemene za úče-
lem uložení plynovodního potrubí na pozem-

ku p.č. 2416/20, ul. Pod Parkem, k.ú. Holice 
v Čechách pro VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
200 Kč/bm + DPH. Č. 212 ZM schvaluje ak-
tualizovaný plán společných zařízení zpracova-
ný v rámci komplexních pozemkových úprav 
v jižní části katastrálního území Holice v Če-
chách dle předložené aktualizace plánu společ-
ných zařízení č.2. Č. 213 ZM schvaluje prodej 
části svého obchodního podílu ve společnosti 
ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí ve výši 51 %.
Č. 214 ZM schvaluje plán práce ZM a RM 
na II. pololetí roku 2012. Č. 215 ZM schvaluje 
dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/0835/S Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Č. 216 ZM ukládá 
starostovi města prověřit možnosti zřízení resp. 
rozšíření stávající mateřské školy v prostorách 
bývalé družiny v budově Školní jídelny Holice. 
T: ihned Z: starosta Č. 217 ZM bere na vědo-
mí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Holic . 

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 9. července 2012
Usnesení č. 206 RM schvaluje Pořadník ucha-
zečů o přidělení obecního bytu a seznam ža-
datelů o výměnu bytu platný pro III. čtvrtletí 
roku 2012. Č. 207 RM schvaluje přidělení 
bytu (1 místnosti) v čp. 59 Hradecká ul., Ho-
lice manželům Aleně a Pavlu Kynclovým. Č. 
208 RM schvaluje zveřejnění záměru pro-
nájmu nebytových prostor – místnosti č. 208 
o velikosti 16, 32 m2 v čp. 38 Palackého ul., 
Holice. Č. 209 RM bere na vědomí: a) zprávu 
o činnosti bytové komise a hospodaření s byty; 
b) zprávu o hospodaření bytového úseku a sta-
vu bytových domů k 30. 6. 2012. Č. 210 RM 
schvaluje Smlouvu o výpůjčce pro Technické 
služby Holice. Č. 211 RM schvaluje likvidaci 
nepotřebného majetku města dle návrhu komi-
se pro zvelebení města a nakládání s jeho ma-
jetkem. Č. 212 RM schvaluje 8. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 213 
RM schvaluje maximální počet zaměstnanců 
Městského úřadu Holice od 1. 9. 2012 na 53 
zaměstnanců. Č. 214 RM ruší usnesení rady 
města č. 131 ze dne 14. května 2012 na základě 
neuzavření smlouvy o dílo s vítězným uchaze-
čem výběrového řízení na akci „Oprava střešní 
krytiny a klempířských prvků, dům čp. 18, ná-
městí T. G. Masaryka v Holicích“. Č. 215 RM 
schvaluje na základě opakovaného výběrového 
řízení jako zhotovitele akce „Oprava střešní 
krytiny a klempířských prvků, dům čp. 18, ná-
městí T. G. Masaryka v Holicích“ fi rmu Pro-
mont střešní okna s.r.o. Č. 216 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „MŠ Holice, Pardubická 992 – statické 
zajištění hospodářského pavilonu“ fi rmu KOS 
CONSULT s.r.o. Přerov. Č. 217 RM schvaluje 
z důvodu havarijního stavu střech jako zhoto-
vitele opravy střechy v čp. 61A Bratří Čapků, 
Holice, fi rmu Jiří Doležal, Hrobice 4, 533 45 
Staré Hradiště a opravy střechy v čp. 61B Bra-
tří Čapků, Holice, fi rmu AGAMA s.r.o., Hro-
novická 488, 530 02 Pardubice. Č. 218 RM 
schvaluje Technickým službám Holice uvol-
nění částky: a) 8 068 Kč z investičního fondu 
organizace na dorovnání ceny při nákupu travní 
sekačky ISSEKI SGX 326; b) 36 598 Kč z in-

vestičního fondu organizace na dorovnání ceny 
na nákup víceúčelového nákladního automobi-
lu Multicar M26; c) 500 tis. Kč z investičního 
fondu organizace na nákup multifunkčního vo-
zidla Multicar M25. Č. 219 RM schvaluje: a) 
uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby, 
která souvisí s výběrovým řízením na dodava-
tele budovy ZUŠ s paní Mgr. Janou Zwyrtek 
Hamplovou, Advokátní kancelář, Olomoucká 
36, 789 85 Mohelnice; b) uzavření smlouvy 
s Ing. Adolfem Jebavým, Gorkého 9, 602 00 
Brno na zpracování: „Generel bezbariérových 
tras“ a „Technická dokumentace opatření dle 
akčního plánu“. Č. 220 RM schvaluje mimo-
řádnou odměnu za I. pololetí roku 2012 stáva-
jícímu řediteli Základní umělecké školy v Ho-
licích panu Jiřímu Růžkovi dle předloženého 
návrhu. Č. 221 RM schvaluje plat ředitele 
Základní umělecké školy Mgr. art. Františka 
Machače dle předloženého návrhu s platností 
od 1. 8. 2012. Č. 222 RM schvaluje delega-
ci do partnerského města Medzeva ve dnech 
13.–15. 7. 2012 v tomto složení: Ing. Vítězslav 
Vondrouš, Mgr. Pavel Hladík a Josef Bartoní-
ček. Č. 223 RM schvaluje Nařízení č. 2/2012 
o zákazu vstupu do lesů z důvodu větrné ka-
lamity s platností od 10. 7. do 30. 9.2012. Č. 
224 RM schvaluje předložení žádosti Základ-
ní umělecké školy Holice do grantového pro-
jektu operačního programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ v oblasti podpory 1.1. 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání , s číslem 
a názvem globálního grantu CZ.1.07/1.1.28 – 
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubic-
kém kraji II. Č. 225 RM schvaluje „Oznámení 
předběžné informace“ a „Popis účelnosti inves-
tice výstavby nové budovy Základní umělecké 
školy v Holicích“.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 13. srpna 2012
Usnesení č. 226 RM schvaluje 9. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 227 
RM schvaluje nájemní smlouvy na honitby 
NOVOVESKÁ, HOLICKÁ, POŽÁRY, PO-
ŽÁRY – obora a SMEJČKA, které jsou v po-
dílovém vlastnictví obcí. Č. 228 RM schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje garáže č. 1091/101 
k bytu č. 1091/1 ul. Na Mušce v domě čp. 1091, 
Holice, na stavební parcele parc. č. 2020/52 se 
zákonným spoluvlastnickým podílem na spo-
lečných částech domu a stavební parcele parc. 
č. 2020/52, v k.ú. Holice v Čechách a garáže 
č. 1091/102, ul. Na Mušce v domě čp. 1091 
k bytu č. 1091/3, Holice, na stavební parcele 
parc. č. 2020/52 se zákonným spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech domu 
a stavební parcele parc. č. 2020/52, k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 229 RM doporučuje Zastupitel-
stvu města Holic trvat na svém usnesení č. 163 
ze dne 19. 3. 2012. Č. 230 RM nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Holic odkoupení stavby 
čp. 33 v místní části Roveňsko. Č. 231 RM a) 
bere na vědomí zprávu o stavu prodeje bytů 
z majetku města ke dni 7. 8. 2012; b) schva-
luje ukončení nájemní smlouvy u prodávaných 
bytů z majetku města ke dni úhrady kupní ceny 
na účet města. Č. 232 RM schvaluje přidělení 
bytu č. 6 na náměstí T. G. Masaryka 18, Holice 
dle schváleného pořadníku uchazečů o přidě-
lení obecního bytu na III. čtvrtletí roku 2012. 
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Svoz biologického odpadu v Holicích
Městský úřad Holice spolu s Technickými služ-
bami Holice a ve spolupráci s fi rmou Odeko 
s.r.o. Týniště nad Orlicí připravuje již v průbě-
hu letošního září spustit oddělený sběr biood-
padů ze zahrádek i z domácností. Chceme tak 
po vzoru jiných měst (např. Horní Jelení i Par-
dubice) zajistit v předstihu (od roku 2014 to už 
bude pro města povinnost ze zákona) rozšíření 
služby ve sběru odpadů v Holicích, chceme vy-
třídit z komunálního odpadu další složku, která 
nyní končí na skládce a konečně i více využít 
možnosti a kapacitu našeho moderně zaříze-

ného sběrného dvora, resp. jeho kompostárny. 
Nádoby na bioodpad umožní občanům třídění 
bioodpadu přímo u domu a při správném třídění 
dalších využitelných složek komunálních odpa-
du, které náš systém už umožňuje, tj. papíru, 
skla, plastů i stavebních a nebezpečných od-
padů, tak minimalizovat množství zbytkového 
domovního odpadu. Do těchto nádob se bude 
odkládat veškerý odpad, který je možné zpra-
covat kompostováním, například posečenou 
trávu, listí, plevele i dřevní hmotu ze zahrádek 
ale i zbytky ovoce a zeleniny, popř. některé 
zbytky jídel z domácností. Podrobný seznam 
a instrukce budou na letáku, seznam bioodpadů 
je i na vlastní nádobě. 
V součastné době je už vytipována část města 
se zástavbou rodinných domků (Staré Holice, 
„květnovky“, popř. ul. Dukelská), ve které bu-
dou domácnostem zapůjčeny specielní hnědé 
popelnice a vlastní svoz bioodpadu bude pro-
bíhat ve 14 denních intervalech, tj. jeden týden 
se bude svážet běžný komunální odpad a druhý 
týden budou sváženy hnědé nádoby s bioodpa-
dem.
Potom na základě jednání s fi rmou „Odeko“ 
bude upřesněna „svozová lokalita“ města, pří-
slušné domácnosti budou osloveny letákem 
s konkrétními informacemi, včetně harmono-
gramu svozu. Technické služby Holice zajistí 
pro tyto domácnosti hnědé nádoby na bioodpad 
(bude možnost jejich převzetí na TS, popř. roz-
voz po domácnostech!).
Po vyhodnocení chceme tento oddělený systém 
sběru bioodpadu v příštím roce rozšířit na celé 
území Holic. 

Změny nájemného v městských 
bytech od 1. 1. 2013
Protože jsme z důvodu nedostatku místa ne-
zařadili na stranu 2 usnesení rady města 
z 25. června 2012, uvádíme alespoň informaci 
z usnesení č. 198, které přijala Rada města Ho-
lic k výši nájemného v městských bytech s plat-
ností od 1. 1. 2013. 
Rada města schválila nájemné ve výši 45 Kč/ 
m2/ měsíc ve všech městských bytech kromě 
bytů v domech čp. 59 a 4 bytů s věcně usměr-
ňovaným nájemným v domě čp. 107 v Hradec-
ké ulici. 
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Č. 233 RM ruší své usnesení č. 198 c) ze dne 
25. 6. 2012 – zvýšení nájemného od 1. 1. 2013 
v čp. 1131 Palackého ulice Holicích, z důvo-
du poskytnutí dotace na výstavbu z prostředků 
státního fondu rozvoje bydlení. Č. 234 RM 
schvaluje vzájemnou výměnu bytů manželů 
Ing. Jiřího Součka a Bc. Lenky Součkové, byt 
č. 5, náměstí T. G. Masaryka 2, Holice a paní 
Hany Voříškové, byt č. 6 , náměstí T. G. Ma-
saryka 9 , Holice od 1. 9. 2012. Č. 235 RM 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemo-
vitosti z majetku města od 1. 1. 2013 – (chaty 
u rybníka Blažkovec): – pozemkové parcely 
číslo 4102/16 o výměře 871 m2, místní část 
Koudelka v Katastrálním území Holice v Če-
chách – druh pozemku trvalý travní porost; 
– stavba bez čísla popisného či evidenčního 
se způsobem využití jiná stavba na stavební 
parcele číslo 4102/17 spolu se stavební parce-
lou parc. č. 4102/17 o výměře 53 m2, v místní 
části Koudelka v Katastrálním území Holice 
v Čechách – druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří; – stavba bez čísla popisného či 
evidenčního se způsobem využití jiná stavba 
na stavební parcele číslo 4102/18 spolu se sta-
vební parcelou parc. č. 4102/18 o výměře 52 
m2, v místní části Koudelka v Katastrálním 
území Holice v Čechách – druh pozemku za-
stavěná plocha a nádvoří. Č. 236 RM schvalu-
je změnu nájemní smlouvy na společný nájem 
bytu č. 3 v domě čp. 107 v Hradecké ulici pro 
paní Hanu Voříškovou a Karolínu Myšákovou 

s platností od 1. 9. 2012. Č. 237 RM schvalu-
je: a) ukončení nájemní smlouvy na nebytové 
prostory Palackého ulice č. p. 1131, 534 01 
Holice dohodou ke dni 31. 10. 2012 Sdružení 
RTG, Marie Kubínová, Palackého 1131, 534 01 
Holice; b) zveřejnění záměru převést právo ná-
jmu nebytových prostor z dosavadního nájem-
ce Sdružení RTG, Marie Kubínová, Palackého 
1131, 534 01 Holice na RTG diagnostika Holi-
ce, s. r. o., Palackého 1131, 534 01 Holice pro 
provozování RTG diagnostiky od 1. 11. 2012 
– (místnost č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13 ) o podlahové ploše celkem 84,40 
m2 od 1. 11. 2012. Č. 238 RM bere na vědomí 
zprávu o realizaci oprav, rekonstrukcí a inves-
tic v roce 2012. Č. 239 RM schvaluje bezplat-
ný pronájem části parkoviště na náměstí T. G. 
Masaryka mimo vyhrazených parkovacích míst 
dne 3. 10. 2012 v době od 7.00 do 17.00 ho-
din pro Dopravně – servisní den Střední škole 
automobilní v Holicích. Č. 240 RM schvaluje 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele pro-
jektu „Příprava energeticky úsporných projektů 
řešených metodou EPC“ z programu EFEKT 
Ministerstva obchodu a průmyslu. Č. 241 RM 
schvaluje plat ředitelky Základní školy Holu-
bova, Mgr. Miroslavy Myslivcové, dle před-
loženého návrhu s platností od 1. 8. 2012. Č. 
242 RM schvaluje dodávku víceprací na akci 
„Rekonstrukce kotelny T. G. Masaryka čp. 9 
v Holicích“. Č. 243 RM schvaluje bezplatný 
pronájem veřejného prostranství v Sokolském 

parku – při zahradě MŠ Holubova dne 6. září 
2012 od 8.00 do 20.00 hodin pro Junák, svaz 
skautů a skautek ČR, středisko Dr. Emila Ho-
luba, Holice – náborová a prezentační akce. 
Č. 244 RM schvaluje zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce „Stavební práce včetně pro-
jektové dokumentace budovy Základní umě-
lecké školy v pasivním standardu“ zadávané 
dle zákona 137/206 Sb. Zákona o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Č. 
245 RM schvaluje komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek zakázky „Stavební práce 
včetně projektové dokumentace budovy Zá-
kladní umělecké školy v pasivním standardu“ 
ve složení: Mgr. Ladislav Effenberk (náhradník 
Mgr. Roman Matoušek), Josef Bartoníček (ná-
hradník Radek Chotěnovský), Lukáš Horský 
(náhradník Ing. Karel Král), PaedDr. Václav 
Vojtěch, CSc., (náhradník Ing. Miloslav Jirsa), 
Ing. Stanislav Zahálka (náhradník František 
Čapek), Ondřej Dobrovolský (náhradník Mar-
tina Klasovitá) a Stanislav Novák (náhradník 
Roman Kašpar). Č. 246 RM ukládá starostovi 
zajistit trvalé odstranění zápachu z kanaliza-
ce ve Vysokomýtské ulici, spoluprací s obcí 
Ostřetín na projektu Dobrovolného svazku 
obcí Holicka. T: ihned Z: starosta. Č. 247 RM 
ukládá projednat komisi dopravy a veřejného 
pořádku žádost Mgr. Pavla Hojky na umístění 
dopravního značení u Domu dětí a mládeže 
v Holubově ulici. T: 30. 9. 2012 Z: předseda 
komise.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
V pondělí 10. září 2012 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního 
domu veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpoč-
tu města za 1. pololetí 2012 a projednání 
rozpočtových změn, zastupitelé budou 
informováni o přípravě krajských voleb 
a o hospodaření organizací s majetko-
vou účastí města, pravidelným bodem 
budou převody nemovitého majetku 
města, sdělení starosty města, popřípa-
dě projednání připomínek zúčastněných 
občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.
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Kulturní kalendář na měsíc září 2012

Rockové hity
v klubu U Holuba

Půjčovna kostýmů

V září vstupuje do další sezony půjčovna di-
vadelních kostýmů. Je tomu více jak třicet let, 
přesněji řečeno od roku 1976, kdy z iniciativy 
Josefa Korába při Kulturním domě města Holic 
vznikla. Půjčovna momentálně sídlí v ulici Sta-
roholická číslo 236 v městské části Staré Holi-
ce v budově bývalé základní školy. Zákazníci si 
zde mohou vybrat z několika tisíc druhů nejen 
divadelních kostýmů, ale i těch karnevalových, 
a to jak pro děti tak i dospělé. Kostýmy z ho-
lické půjčovny jsou využívány při městských 
slavnostech, masopustech, plesech, zámeckých 
slavnostech, karnevalech i rodinných oslavách. 
Ti nejmenší se díky půjčovně mohou proměnit 
v nám všem dobře známé pohádkové bytosti, 
ale i v akční hrdiny současnosti. 
Půjčovní dny jsou v pondělí a čtvrtek od 8.00 
do 16.30 hodin s půlhodinovou pauzou na oběd 
(po dohodě lze i jindy) a ceny se pohybují 
od 100 Kč až do 500 Kč na víkend. Můžete si 
zde zapůjčit i jednotlivé doplňky. S výběrem 
kostýmů vám ochotně poradí zkušené pracov-
nice půjčovny. 

Petr Kačer

Po delší odmlce se v holic-
kém klubu U Holuba opět 
rozezvučí rocková hudba.
V pátek 21. 9. 2012 
od 20.00 hodin zazní nej-
známější rockové písně 

české i světové tvorby. Milovníci kapel Rolling 
Stones, Deep Purple, Pink Floyd či Beatles jis-
tě neodejdou zklamáni. Pardubická kapela Jet 
Beat se specializuje na tvorbu výše uvedených 
interpretů. Za dobu svého působení se v rámci 
přednesu hudby 60.–80. let stala jednou z neju-
znávanějších v regionu.
Známé české rockové písně představí kostěnic-
ké uskupení Zákaz stání. Zastoupena bude pře-
devším současná tvorba a hudba 90. let. Zazní 
nejznámější písně kapel Divokej Bill, Lucie, 
Chinaski, Harlej či Brutus. 
Na své se mohou těšit dokonce i příznivci par-
dubické punk-rockové kapely Volant, jejichž 
známé písně má rovněž Zákaz Stání ve svém 
repertoáru.
Více na http://www.holice.eu pod záložkou klub 
a bar U Holuba.

Jan Polák

KINO
datum hodina program vstupné

11. 9. 17.00 TADY HLÍDÁM JÁ
Úterý   Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život …k lepšímu. Hlavní posta-

vou je osmiletá Kačenka a její nový psí kamarád jezevčík Hugo. Celá rodina 
se díky spiknutí holčičky a psa ocitne místo v Řecku na prázdninách uprostřed 
šumavské divočiny. 

   Režie: Juraj Šajmovič.
   Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Lukáš Vaculík, Vladimír Javorský, 

Simona Stašová, Iva Pazderková, Pavel Nový a další. 
   Žánr: Komedie – rodinný. Délka 110 minut.  70 Kč

11. 9. 19.30  OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepíka Hnátka
Úterý   Děj fi lmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku stej-

nojmenného seriálu. Hrdinové řeší, zda splní poslední přání svého zesnulého 
vůdce Pepíka Hnátka a vysypou jeho popel do středového kruhu houslického 
hřiště. 

   Režie: Jan Prušinovský.
   Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš 

Noha, Pavel Kikinčuk, Jaroslava Pokorná a další.
   Žánr: Komedie. Délka 104 minut.  75 Kč

18. 9. 19.30 ŽELEZNÁ LADY
Úterý   Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vyso-

ká politika není jen výsadou mužů. Svým nekompromisním přístupem k poli-
tickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje 
Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády. Meryl 
Streep získala za hlavní roli Oscara.

   Režie: Phyllida Llioyd.
   Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant a další.
   Žánr: Životopisný. Délka 105 minut.  75 Kč

26. 9. 17.00 SNĚHURKA A LOVEC 
Středa   Výpravná dobrodružná fantasy, která více odpovídá původní verzi bratří Gri-

mmů. Mocná čarodějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále mocné říše, 
který z ní udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví kouzelné-
ho zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní krásou. 

   Režie: Rupert Sanders.
   Hrají: Charlie Theron, Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Sam Clafl in, Ian 

McShane.
   Žánr: Dobrodružný, fantasy. Délka 126 minut.  75 Kč

2. 10. 19.30  VE STÍNU 
Úterý   Na půdorysu kriminálního příběhu se přeneseme do jara 1953. Kapinán Hakl 

je u kriminálky 25 let a prošel jak službou první republiky, tak okupací a nyní 
je ve službách Národní bezpečnosti. Jeho apolitičnost a touha po dílčí pravdě 
ho přivádí ve zdánlivě jednoduchém případu na nové skutečnosti. 

   Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěp-
nička, Marek Taclík, Martin Myšička a další. 

  Žánr: Detektivka. Délka 96 minut.  80 Kč

VÝSTAVY
datum hodina program vstupné

3.–30. 9. Jaroslav Malátek – Svět tvarů, barev a vzpomínek – obrazy 

KD Holice přijímá přihlášky do kurzů jógy, anglického a německého jazyka.

KULTURA V HOLICÍCH



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 5

Prázdniny se překulily a čeká nás nový školní rok 2012–2013. DDM Ho-
lice i letos přichází s nabídkou kroužků, které můžete najít na stránkách 
http://www.holice.cz/ddm, nebo se o nich můžete informovat na telefo-
nech: 466 682 150, 466 682 162, 734 318 890. Letáčky i přihlášky můžete 
obdržet přímo v DDM nebo si je děti mohou vyzvednout ve škole. Těší se 
na Vás pracovníci DDM Holice.

Hana Stárková

ZO ČSCH Holice zve k návštěvě tradiční Posvícenské výstavy drobného 
zvířectva, která se koná 15. a 16. září v Chovatelském centru za nádra-
žím. Vystaveni budou králíci, holubi, vodní, hrabavá a okrasná drůbež, 
nutrie, okrasné ptactvo, kozy, ovoce, zelenina a květiny. Součástí výstavy 
je ukázka práce včelaře a výrobků medového pečiva.

Olga Frymlová

DDM Holice Vás zve na cvičení Movida Fitness, které 
bude probíhat v tělocvičně DDM v Holubově ulici a to 
každé pondělí od 3. 9. 2012 od 19.30 do 20.30 hodin. 
V hodinách se cvičí choreografi e skládající se z jedno-
duchých a opakujících se pohybů, které vám umožní 
dobře si zatrénovat a přitom se usmívat celou hodinu. 

Cviky jsou symetrické a rovnoměrně zatěžují obě nohy a paže. Cvičí se 
na všechny možné styly, hudbu a rytmus. Na hodinu s sebou pití, pod-
ložku a obuv do tělocvičny (s podrážkou, která nedělá čary). Cena je 40 
Kč/hod.,nebo permanentka 300 Kč/10 vstupů. Hlavním účelem Movida 
Fitness je kombinovat zábavu a fi tness trénink do jedné lekce a tak hlavní 
motto zní: Vytrénuj své srdce k úsměvu! 

DDM Holice uspořádal od 14. 7. do 20. 7. 2012 me-
zinárodní výměnu mládeže za účasti České republiky, 
Německa, Polska a Litvy v areálu „Radost“ Horní Je-
lení a v Holicích pod názvem TOGETHER THROU-

GH THE WALL. Každý stát zastupovalo 15 účastníků ve věku 15 až 
17 let. Město Holice reprezentovali vybraní žáci obou ZŠ a Gymnázia 
Holice. Program byl zaměřen na zdokonalování se v anglickém jazyce, 
odstraňování barier mezi národy a získávání nových přátelství formou 
outdoorových a teambuildingových aktivit. Celé setkání bylo fi nančně za-
jištěno z prostředků EU formou grantu „Na mládež v akci“ a podpořeno 
městem Holice. Akce se zdařila a v roce 2013 bude pořadatelem Litva.

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Ve čtvrtek 6. září od 12.00 do 18.00 hodin proběhne v Sokolském parku 
akce nazvaná: „Skautské odpoledne“.
Program: promítání fotografi í a skautských videí, čajovna, lana, lasování 
a další zajímavé aktivity. Vstup je zdarma, akce je zapojena do projektu 
Rozumíme fi nancím.

Mladé dámy, mladí pánové, Taneční studio Hany Flekrové si Vás dovo-
luje pozvat do XIX. ročníku kurzu společenského tance a společenského 
chování, který bude zahájen v pátek 21. září a končí závěrečným plesem 
v prosinci. Kurz je určen pro studenty středních škol a učilišť. Běžné lek-
ce budou probíhat v obecním sále v Poběžovicích, prodloužená a ples 
v KD Býšť. Kurzovné zahrnuje i autobusovou dopravu do Poběžovic. Pro 
rodiče je možné zvýhodněné vstupné na všechny lekce a prodlouženou 
zakoupením gardenky. Kromě výuky bude program doplňovat oblíbená 
maškarní lekce, mikulášská nadílka a bude zařazeno i taneční překvape-
ní. Kurz je pro zájemce stále otevřen, přihlášky se přijímají nejpozději 
do 10. září. Více informací na www.tshf.cz. Hana Flekrová

K připomínce 76 Židů z Holic, Bělečka, Býště a Vysokého Chvojna, kteří 
byli umučeni v koncentračních a vyhlazovacích táborech v Osvětimi, Te-
rezíně, Sobiboru, Mauthausenu, Izbici a v lodžském ghettu nebo zemřeli 
během 2. světové války, bude 9. září ve 14.00 hodin slavnostně odhalen 
na holickém židovském hřbitově PAMÁTNÍK. 
Památník darovali Hana Sternlichtová z Izraele a sourozenci Doris, Mar-
tin a Tomáš Roubíčkovi z Argentiny. 
Účast na slavnostním odhalení přislíbili: Hana Sternlichtová - Neuma-
nnová, Eva Pytelová z Holic (přeživší holocaust), starosta židovské obce 
Praha Mgr. František Bányai, starosta Holic Mgr. Ladislav Effenberk, re-
žisér Jan Kačer a další hosté.
Hebrejské písně zazpívá Svatomartinský sbor za řízení Mgr. Lukáše Peš-
ky. K účasti srdečně zvou Hana Faltysová a Lenka Šindelářová, autorky 
knihy Hrst vzpomínek ... židovské rodiny z Holicka.

Nabídka kroužků

Sport pro všechny Cvičení Movida Fitness

Posvícenská výstava

Skautské odpoledne

Mezinárodní výměna mládeže

Je tu začátek nového školního roku 2012/2013 
a opět znovu začínáme!!!!
TJ Jiskra Holice, oddíl Asociace Sport pro 
všechny zve všechny, kteří mají rádi pohyb, chtějí 
udělat něco pro svoje tělo a zdraví na naše cvičební 
hodiny. Dospělí začínají cvičit od 3. 9. 2012 a děti 
od 17. 9. 2012. Bližší informace o náplni cvičení 
a rozvrh hodin najdete na www.aspvholice.cz.

Pozvánka do tanečních

Odhalení památníku

 

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

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

Silikonová omítka 25 kg ods.K1000                           859 Kč/kbel.

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            125 Kč/ks

Vnitřní štuk HASIT 160  blení 30kg                               105 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

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V pondělí 3. září 2012 přivítáme, především v zadním pavilonu v Krteč-
kové a Včeličkové třídě, v naší mateřské škole nové děti. V novém škol-
ním roce bude naší školu navštěvovat celkem 125 dětí a všechny si první 
den odnesou malý dárek.
A na co se mohou děti těšit? Mateřská škola se přes prázdniny vylepšila 
a to v podobě nových chodníků v celém areálu školy. Zajímavostí bude 
nová dřevěná lávka, která vznikla v zadní části areálu. Tato lávka byla 
vybudována pro záchranu letitého stromu, který by byl jinak poškozen 
právě výstavbou nových chodníků. Za realizaci celé akce touto cestou 
děkujeme Technickým službám Holice a městu Holice.
Od října nás potom čeká zajímavá nabídka divadelních představení, která 
se uskuteční v tělocvičně mateřské školy a v Kulturním domě Holice, 
plánujeme společný výlet s rodiči do ZOO v Liberci, od října budeme 
také navštěvovat solnou jeskyni v Holicích. Těšíme se na společné dílnič-
ky s rodiči. V zimě a v létě pojedeme s dětmi na týdenní pobyt na hory. 
Zajímavé setkání bude s Vojenskou policií a s Hasiči.
V letošním školním roce budeme opět sbírat starý papír, nejlepší sběrači 
obdrží stejně jako v loňském školním roce zajímavé ceny, děti se učí, že 
odpad je třeba třídit. Výlety, školní akademie, nocování v mateřské škole, 
a zahradní slavnost náš čeká koncem školního roku. Přejeme všem dětem 
úspěšný vstup do nového školního roku a čtenářům krásné podzimní dny.   

Lenka Chotěnovská

O zahraničních aktivitách Střední školy automobilní v Holicích jsou čte-
náři tohoto zpravodaje pravidelně informováni. V rámci projektů EU již 
do partnerských škol ve Francii, Finsku, Rakousku, Maďarsku či na Slo-
vensku vycestovaly desítky našich studentů. V roce 2010 se škole navíc 
podařilo navázat spolupráci s Public Utility School, vzdělávací institucí v 
Šanghaji, která se zaměřuje na vzdělávání v oblasti městské dopravy. Již 
dvakrát se naši studenti zúčastnili stáže v této škole a letos poprvé tři čínští 
studenti a dva pedagogové navštívili SŠA Holice. V průběhu dvoutýdenní 
stáže se studenti a pedagogové z Číny seznámili se způsobem teoretické 
výuky i praktického vyučování ve specializovaných dílnách školy a poté 
zdokonalovali své dovednosti na odborné praxi v autorizovaném servisu 
Autoprodej Dukla Pardubice. Součástí pobytu zahraničních hostů u nás byl 
i bohatý kulturní program. Čínská delegace doprovázená studenty a peda-
gogy SŠA Holice navštívila řadu historických památek, zúčastnila se ex-
kurze do fi rem Iveco Vysoké Mýto a Autodoprava Bošina Plaňany. Posled-
ní víkend svého pobytu strávili čínští studenti a pedagogové v Jizerských 
horách. Na závěrečný večer s čínskými hosty přijal pozvání i starosta města 
Mgr. Ladislav Effenberk. Kontakty s Public Utility School v Šanghaji jsou 
na takové úrovni, že se vzájemná spolupráce bude jistě i nadále rozvíjet. 

Mgr. Šitinová, SŠA Holice

Sen se stal skutečností. Z iniciativy Strany soukromníků České republiky 
a za velké podpory starosty Vysokého Chvojna pana Pavla Pětiokého a sta-
rosty Horních Ředic pana Ing. Jiřího Kosela se podařilo zrekonstruovat 
původní prostory mateřské školy a vybudovat soukromou mateřskou školu 
Bublinka. Po dlouhé době se 3. září otevřou dveře nově upravených prostor 
opět dětem. Celé první patro budovy ožije opět dětskými hlásky. Dětem 
z Vysokého Chvojna, Horních Ředic a blízkých obcí je tak umožněno do-
cházet do mateřské školy, kde budou pod vedením kvalifi kovaných učitelek 
získávat poznatky v oblasti rozumové, výtvarné, pěvecké i pohybové. 
Mateřská škola je zařazena v síti škol, takže bude po všech stránkách 
odpovídat požadavkům státního předškolního zařízení. Všichni, kdo se 
do přebudování zapojili, doufají, že se tady bude dětem líbit a spoko-
jenost dětí i rodičů bude pro všechny tou největší odměnou. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří přispěli fi nančními dary i vlastní činností k ote-
vření Bublinky. 
Zároveň zveme i veřejnost na plánované slavnostní otevření v neděli 
2. září ve 13.00 hodin, jehož součástí bude celé odpoledne zábavný pro-
gram pro děti.

Markéta Vohralíková a Petr Bajer

Mateřská škola Holubova
ve školním roce 2012/13

Návštěva z Číny v SŠA HoliceSlavnostní otevření mateřské školy
ve Vysokém Chvojně

Místní organizace ODS 
pod záštitou místostarosty města Holic
pořádá v neděli 9. září 2012 od 14.00 

před Kulturním domem Holice

LOUČENÍ  S  LÉTEM
Na programu jsou soutěže, dětská diskotéka, skákací hrad,

ukázka hasičské techniky, pro děti volný vstup do muzea Dr. Emila Holuba 
a povídání o Africe s cestovatelem Oldou Bubákem.

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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RVC Holoubek se připravuje na své otevření 
po prázdninách, v současné době stále pro-
bíhá rekonstrukce podkroví. Prostory se pro 
návštěvníky otevřou ihned po dokončení sta-
vebních prací, předběžné datum otevření je 
stanoveno na 1. října 2012. 
Díky rozšířeným prostorám v prvním patře se 
bude moci výukových programů, jako napří-
klad Montessori, zúčastnit více dětí najednou. Od ledna 2013 ve stejných 
prostorách začnou v rámci projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
probíhat i vzdělávací kurzy, které budou pro ženy i muže na (nebo po) 
rodičovské dovolené a další zájemce zdarma. Více informací zveřejníme 
v posledním čtvrtletí 2012.
Holoubek bude pro rodiny s dětmi otevřen stejně jako v loňském roce 
každý všední den dopoledne a v některých dnech i odpoledne. Nejen pro 
děti, které nebyly přijaty do mateřských škol, Holoubek připravil rozšíře-
ný program Všeználka, který umožní dětem trávit čas při tvoření, zpívání 
a poznávání světa se svými vrstevníky i bez doprovodu rodičů. Předběžný 
program je na http://pardubice.charita.cz/holoubek/, mohou však nastat 
dílčí změny, vzhledem ke snaze reagovat na potřeby rodičů našeho města 
i okolí. Na webu bude též aktualizováno datum otevření. 
Novinkou v programu RVC Holoubek bude Baby studio, které bude při-
praveno pro rodiče s dětmi v kojeneckém věku. Program se bude měnit 
podle aktuálních potřeb rodičů s dětmi ve věku do 1 roku.
Tým RVC Holoubek přeje dětem i rodičům klidný začátek nového škol-
ního roku 2012–2013.

Klára Moravcová

V září oslavíme v naší farnosti dvě významné události – posvíce-
ní a biřmování. Slavnost posvěcení kostela si připomeneme v neděli 
16. září. V osm hodin odslouží holický kněz P. Filip Janák v kostele 
svatého Martina posvícenskou mši svatou a v 17 hodin se pak uskuteční 
Posvícenský koncert chrámového Svatomartinského sboru. V progra-
mu koncertu zazní hebrejské písně a pravoslavné zpěvy. Chybět nebude 
ani varhanní hudba, vždyť právě před rokem byly chrámové varhany 
požehnány po generální opravě. Po koncertu si můžete zakoupit také 
první CD Svatomartinského sboru. Vstupné na koncert je dobrovolné. 
Poslední zářijovou neděli, tedy 30. září, navštíví naši farnost králové-
hradecký biskup Mons. Jan Vokál. Při mši svaté, která začne v 9.30 ho-
din, udělí biřmování, tedy svátost křesťanské dospělosti, biřmovancům 
z Holic a okolí.

Lukáš Peška, regenschori

Na základě připomínek rodičů na červnovém zasedání Městského zastu-
pitelstva byla projednána s ředitelkou Oblastní charity možnost docházky 
dětí, které nebyly přijaty do mateřských škol ve školním roce 2012/2013, 
do holického Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek. Děti by mohli 
přicházet na 3 hodiny denně během celého týdne. V průběhu jejich pobytu 
v RVC Holoubek budou zařazeny výtvarné, pěvecké a pohybové činnosti, 
včetně rozvíjení v oblasti rozumové. Veškeré aktivity budou vedeny od-
bornými lektorkami. Předpokládané zahájení docházky dětí je od 1. října. 
V případě zájmu bude možné vyzvednout si přihlášku na Městském úřadě 
v Holicích u p. Soni Pařízkové (sekretariát starosty města) od 3. 9. 2012.
Blíže se informovat o podmínkách docházky lze na telefonním čísle 
733 141 960.

Omlouváme se čtenářům, že na straně 7 nenašli z důvodu nemoci pana 
Miloslava Kmenta pokračování historie školství a jeho další příspěvky, 
přejeme mu brzké uzdravení a věříme, že se už v příštím čísle s jeho články 
opět shledáme. (red)

V neděli 23. září v 15 hodin se do areálu bývalých lázní a sodovkárny 
Javůrka po letech vrátí jazzová hudba. Uskuteční se zde totiž vystoupení 
holické kapely JG Dix. „Tento koncert bereme jako náhradu za zrušené 
Jazzové Velikonoce 2012, které se ze zdravotních důvodů neuskutečnily. 
Areál na Javůrce jsme zvolili nejen kvůli hezkému prostředí, ale i tradici 
jazzových koncertů, která zde v minulosti byla a kterou bychom tímto 
vystoupením rádi připomněli. Pevně doufám, že tentokrát všechno klap-
ne“, uvedl saxofonista kapely JG Dix Roman Pulkrábek. Vstupné 50 Kč, 
občerstvení zajištěno.

Karel Král

Nově vzniklé Vzdělávací centrum Paprsek, o.s. na Dolním Jelení zve 
na cvičební programy a kurzy anglického jazyka pro širokou veřejnost.
Nabídka kurzů pro 1. pololetí 2012/2013: Kurzy anglického jazyka pro 
dospělé (začátečníci, mírně a středně pokročilí a pokročilí) pro předško-
láky a školáky a středoškoláky. Kurzy sportovní pro širokou veřejnost 
od jednoho roku. Více informací na: www.paprsek.webuje.cz.

Oblastní charita Pardubice hledá pro školní rok 2012/2013 dobrovolníky 
pro doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které bude pro-
bíhat v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek v Holicích, Dudychova 
782. Dobrovolníci pomáhají dětem:
• doučit se látku, kterou nezvládají
• vypracovat domácích úkoly
• s osvojením si nové látky a s přípravou na zkoušky 
Doučování bude probíhat 1 až 2 × týdně, pro malou skupinku dětí.
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Nováková
tel.: 777 296 826, e-mail: bnovakova@charitapardubice.cz

Září v kostele: posvícení a biřmování

Zpráva pro rodiče

JG Dix rozezní Javůrku jazzem

Paprsek

Hledáme dobrovolníky pro doučování dětí

Holoubek rozšiřuje program i prostory

 

 

                                                                                        

 

  
 

 

Pracovní oděvy 
Ing. Eva Brychtová 

 
Pracovní oděvy, zdravotnická a gastro konfekce, 
trička, mikiny, fleece vesty, zdravotnické ponožky 

 
Ulice: Smetanova 441 Holice 534 01 
Tel.: 466 682 086 
Mobil:  737 352 016 
E-mail: brychtova.eva@pracovni-konfekce.cz 
 

   www.pracovni-odevy-eva.cz 
 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



SK Holice a Strana Soukromníků ČR pod záštitou města Holic pořádají
v sobotu 1. září 2012 na fotbalovém stadionu 2. ročník dětského dne „Konec prázdnin“

10.00 –  zahájení dětského dne – dětské soutěže, karaoke show soutěže ve zpěvu, fotbalové 

utkání elévů SK Holice

13.00 – 13.55 – MAXIM TURBULENC

14.00 – 14.05 – Příjezd motokrosových a závodních speciálů, vystoupení roztleskávaček 

14.05 – 15.45 – FOTBAL – ARABELA TEAM vs. stará garda SK Holice – 3 × 20minut 

15.50 – 17.00 – AUTO MOTO SHOW – komentuje Petr Kovář 

17.00 – 18.30 – ARABELA SHOW – vystoupení osobností (např. Pavel Kožíšek a jiní)

19.00 – 20.00 – FRANTIŠEK NEDVĚD ml.

20.10 – 21.30 – Sweet Zone – dívčí rocková skupina

21.30 – 24.00 – Dj – diskotéka….

Děti do 15 let vstup zdarma, dospělí 60 Kč, občerstvení zajištěno po celý den

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Bran-
da, Petr Kačer. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534  11 Holice. Tel 466  920  476. E-mail: infokd@holice.cz. Gra� cká úprava a  sazba: Reklama&tisk,
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 říjnového vydání je 20. září 2012. Distribuce zdarma.

Historická kola 2012

Dvakrát na motokros

37 medailí
pro Petra a Aničku

Holický volejbal

Dětský den

Obec Veliny, města Holice a Borohrádek a Klub 
historických kol Sokola Holice pořádají akci: 
Historická kola 2012, memoriál Mirka Macků. 
Akce se uskuteční za účasti Josefa Zimovčáka 
v sobotu 15. září, v 9.30 hodin startuje prome-
nádní jízda na trase: Holice – Staré Holice – Ve-
liny, ve 14.00 hodin bude zahájen závod na cyk-
lostezce Veliny – Borohrádek.

Příznivci motokrosového sportu v Holicích 
a okolí se mají na co těšit. V září do Poběžo-
vické kotliny zavítají dva mistrovské závody. 
Nejprve to bude 2. září, kdy se na nejznáměj-
ším evropském závodišti představí účastníci 
Inter mistrovství České republiky ve třídách 
do 85 ccm, MX2 a MX3 – Open, které se po-
jede jako Memoriál Michaela Špačka. Trénin-
ky začínají v 8.00 hodin a první závodní jízda 
ve 13.00 hodin.
Automotoklub Holice v AČR pořádá 8. září 
Mistrovství republiky ve třídě do 50 ccm a Pře-
bor Východních Čech ve třídách do 50, 80 
ccm, MX2, Open, Hobby MX2, Hobby Open 
a Veterán. Zahájení tréninků je v 7.30 hodin, 
závod Mistrovství republiky do 50 ccm startuje 
v 10.50 hodin, ostatní v pravé poledne. Pořa-
datelé očekávají účast kolem 200 jezdců nejen 
z České republiky, ale i ze Slovenska.

Až do páté třídy chodili spolu do jedné třídy 
ZŠ Komenského v Holicích a po prázdni-
nách se jejich cesty ve škole rozdělí. Petr 
zůstává a Anička přechází na Gymnázium 
Dr. E. Holuba.
Jsou to čtyři roky co Petr Shejbal a Anička 
Prouzová začínali se svými prvními taneč-
ními krůčky v Tanečním klubu Apel Holice. 
V roce 2009 jeli na svoji první taneční sou-
těž. A z následujících soutěží už začali vozit 
první medaile a poháry. Až neuvěřitelné je 
číslo, které vzniklo při sečtení těchto cen-
ných „kovů“. Celkem jich bylo 37 a z toho 
23 zlatých medailí a 5 pohárů. V roce 2011 
Svaz učitelů tance ČR ohodnotil tento pár 
v kategorii Hobby Dance – amatérská liga 
v disciplíně Kombinace tanců jako nejlep-
ší v České republice a ohodnotil jej zlatou 
plaketou. Často oba vystupují, naposledy 
na Dnech Holicka 23. 6. 2012.
A jaké byly prázdniny? Na to je jednodu-
chá odpověď. Protančené na soustředění 
ve Chvaleticích.
Za zmínku stojí i jejich další aktivity. Petr 
provozuje karate a Anička skvěle zpívá 
a hraje na klavír.
A co říci na konec. Díky za skvělou repre-
zentaci klubu i města Holice!

Ladislav Formánek TK Apel Holice

V sobotu 1. září na domácím hřišti zahájí 
dvojzápasem s Teslou Pardubice další sezo-
nu v Krajském přeboru holické volejbalistky. 
Holické listy vám přinášejí los soutěže a sou-
pisku.
Začátky zápasů jsou v 10.00 a 13.00 hodin.
    1. 9. Jiskra Holice – Tesla Pardubice
    8. 9. Hvězda Pardubice – Jiskra Holice
    9. 9. Jiskra Holice – Sokol Chrudim
  15. 9. ŽSK Třemošnice – Jiskra Holice
  23. 9. Jiskra Holice – Sokol Nasavrky
  29. 9. Hlinsko – Jiskra Holice
  6. 10.  Jiskra Holice – Sokol Přelouč
13. 10.  SK Slatiňany B – Jiskra Holice
Soupiska týmu: Pavlína Barvová, Hana Byd-
žovská, Veronika Čapková, Lenka Hájková, 
Marie Hybšová, Jana Majcová, Pavla Picková, 
Romana Rufrová, Iva Skálová, Kristýna Schej-
balová, Iva Šumpíková, Lenka Thérová.

HASIČI OBČANŮM
Z minulého článku již víte, že povodeň je nej-
rozsáhlejší a nejničivější mimořádná událost, 
která nám v současné době hrozí. 
I když se ohrožení lidé včas evakuují, škody 
způsobené povodní bývají obrovské a těžce, 
nákladně a dlouhodobě se odstraňují. Nejde 
jen o škody materiální. Často během několika 
desítek minut zničené celoživotní dílo a velká 
zátěž při likvidaci škod a obnově původního 
stavu přinášejí i problémy s psychikou (úzkost-
né stavy apod.).

Víte, co dělat po povodni?
•  Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou 

narušenost, obyvatelnost bytu, domu, rozvody 
energií (plynu, elektrické energie), stav kana-
lizace a rozvodů vody.

•  Pokud neklesne hladina spodní vody, nečer-
pejte vodu ze sklepů domů. 

•  Zlikvidujte potraviny a polní plodiny, které 
byly zasaženy vodou. 

•  Zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které 
bylo usmrceno povodní.

•  Nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygie-
nik vodu jako pitnou neschválil. 

•  Ohlaste pojistnou událost pojišťovně v sou-
ladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte 
soupis škod, případně je zdokumentujte (fo-
tografi e, znalecký posudek, účty, svědectví). 
Při řešení pojistné události postupujte podle 
pokynů pojišťovny. 

•  Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte 
pokyny odborníků.

•  Na místech humanitární pomoci (mohou být 

zřízena v obci) si můžete vyžádat: fi nanční 
pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé obleče-
ní, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro 
likvidaci povodňových škod apod. 

•  Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, 
starým a nemocným lidem. 

•  Dodržujte pokyny územně příslušných správ-
ních úřadů.

•  Dbejte dodržování hygienických zásad při 
pracích na území zasaženém povodní a nechte 
si řádně ošetřit každé otevřené zranění.

•  Odstranění škod způsobených povodní je 
dlouhodobý proces náročný na materiální, fi -
nanční a psychologickou podporu. Vzájemná 
pomoc a sociální péče o postižené je většinou 
nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat. 

Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



První účast na veletrhu v USA (IMTS Chicago) 1978

1985 QUICKPOINT 

inzerát

1989 průlom do automobilového průmyslu na 8. Veletrhu EMO v 

Hannoveru se stánkem o rozloze 500 m2.

1963 Přestávka na svačinu před mlýnem

1970 areál firmy

1964 pan Bild-

stein ( jednatel v 

důchodu) s prvními 

stroji na 1. Vele-

trhu v Hannoveru.

Půl století špičkové technologie

Představa založení podniku ve starém

obilném mlýně by se z dnešního pohledu mohla zdát poněkud  

romantická. Ve skutečnosti se doba založení vyznačovala prudkými 

konfl ikty s dřívějším zaměstnavatelem Erwina Junkera.

Šlo o vynálezy, přebírání zaměstnanců, ale také o krádež částí strojů 

a nástrojů. Všechny spory však byly rozhodnuty ve prospěch Erwina 

Junkera. První vyrobený rovnací stroj nesměl být kvůli soudnímu 

sporu vyexpedován. Proto zaujmula 1. místo vyexpedovaného stroje 

plně automatická hrotová bruska SJIIa pro fi rmu Andreas Hakenjos z 

Villingen-Schwenningen.

Již po čtyřech letech dosáhla fi rma s 25 zaměstnanci na výrobní ploše 

asi 800 m2 obratu kolem jednoho miliónu německých marek.

Průlom do nové éry - Průkopnické vynálezy 
1984–1987

Důležitý posun pro mladou továrnu JUNKER Maschinenfabrik. S tech-

nologií QUICKPOINT a modulárním konceptem strojů JUMAT nastavuje 

JUNKER v letech 1984/85 zcela nová měřítka.

Ukázal se tak náskok ve vývoji a inovacích, který učinil ze společnosti 

JUNKER neohroženou světovou jedničku v oblasti technologií.

Prodejem tří Valve center společnosti Daimler se daří vstup do au-

tomobilového průmyslu. Po 25 letech výroby strojů pro obráběcí 

průmysl nastává ve fi rmě epochální zvrat. Nové odvětví nabízí celou 

řadu možností vývoje pro fi rmu JUNKER a otevírá cestu dalšího 

rozvoje.

Lídr světového trhu vysokorychlostního broušení slaví své páté desetiletí. Jaká to byla bouřlivá doba vyznačující se 
obrovskou vynalézavostí a neustálou touhou po ještě lepších, technicky dokonalejších a ekonomicky efektivnějších 
řešeních. Charismatický průkopník a vynálezce Erwin Junker neustále motivoval svůj tým, aby se vydával na nové 
cesty v oblasti technologie broušení. Se skvělým úspěchem po celém světě: Dnešní sortiment firmy JUNKER zahr-
nuje více než 150 konfigurací strojů a více než 80 patentů je dokladem vůle realizovat inovace trvající po desetiletí. 
V jubilejním roce má skupina JUNKER excelentní pozici: více než 1.200 zaměstnanců a roční obrat přes 200 mil. Eur. 
Z tohoto základu může firma JUNKER hledět optimisticky do budoucnosti - a má jasný důvod k oslav.

Výsledek první 

zakázky z 13. 

května 1962: 

plně automa-

tický rovnací 

stroj VRJ IIa

Jak vše začalo - Doba založení 1962-1966

Historie skupiny Junker začala v květnu 1962 založením Firmy „Erwin 

Junker Maschinen- und Apparatebau“. Se svým prvním zaměstnancem 

Hubertem Bildsteinem zahájil Erwin Junker ve starém mlýně vývoj a 

výrobu brousicích strojů. První zakázku dostal Erwin Junker hned v den 

založení fi rmy: byl objednán plně automatický rovnací stroj typu VRRJ IIa.

Více prostoru pro rychlý růst - Razantní rozvoj 
v letech 1967-1971

Po turbulencích prvních let mohla společnost JUNKER Maschinen-

fabrik pořádně nastartovalat svou činnost. Díky novostavbám se 

výrobní a správní plocha během pouhých tří let téměř zdvojnásobi-

la: na 2.820 m2. Počet zaměstnanců vzrostl na čtyřnásobek: V roce 

1970 měla společnost již 100 zaměstnanců.

V těchto letech se ukázalo, že Erwin Junker nebyl pouze vynikající 

vynálezce, ale také mimořádný prodejce. Velmi brzy položil základní 

kámen mezinárodního úspěchu svých přesných automatizovaných 

brusek.

Zaměstnal člověka, který ovládal 12 jazyků. Sám se vydal na cestu 

kolem světa, aby přinesl co nejvíce zakázek. A to i přesto, že neuměl 

vůbec anglicky. Evidentně to jeho přesvědčivému vstupu na me-

zinárodní scénu vůbec nestálo v cest.

Důležitý posun pro ještě mladou strojírenskou továrnu JUNKER nastal 

v roce 1966, kdy byl vynalezen celosvětově první plně automatický 

stroj na broušení drážek pro závitníky. Vynález brusky NAJ IIa dosáhl 

převratných změn v broušení závitníkových drážek.

Až do té doby existovaly pouze stroje, které uměly brousit buď 

rovné, pravotočivé nebo levotočivé drážky. Vynález Erwina Junke-

ra ale všechny tři druhy drážek sjednotil. Čímž došlo k zásadnímu 

Jednou kolem celého světa - Globálně aktivní 
1972-1983 

Již ve druhé dekádě historie fi rmy se JUNKER etabluje v mnoha 

částech světa. Díky účasti na veletrzích a prvním zakázkám v bývalém 

Sovětském svazu a v Číně, překonává JUNKER „Železnou oponu“. Ale 

i na „západě“ si buduje svou pozici na trhu prostřednictvím vlastních 

prodejních kanceláří ve Velké Británii, Francii a v USA.

Technologicky se společnost od roku 1978 přesměrovala na vysoko-

rychlostní broušení CBN. Tato metoda se používá u různých strojů, 

jako např. JUCAM. Od té doby se pozice na trhu v této oblasti úspěšně 

upevňovala.

Průlom nakonec přišel s technologií QUICKPOINT. Díky ní je Junker od 

roku 1985 světovým lídrem v oblasti vysokorychlostních brusek CBN.

Světlo a stín
Osudové roky 1988-1991 
V Nemecku i v celém světě přelomové roky 1988-1991 způsobily 

mnoho turbulencí a ne jinak tomu bylo i ve společnosti JUNKER.

Nékteré měly jen málo společného s politickým a hospodářským 

převratem. Více s lidskou závistí: Kvůli anonymnímu oznámení bylo 

proti společnosti zahájeno vleklé řízení pro krácení daní. Na druhé 

straně bylo dost světlých bodů, jako např. nové perspektivy díky pádu 

Berlínské zdi nebo nové úspěchy v automobilovém průmyslu.

Svétlo a stín prostě patří neodmyslitelně k sobé.

Pan Junker – zakladatel a majitel skupiny JUNKER

zvýšení přidané použitím jen jedniného strojeSoučasně NAJ III ka-

tapultoval rychlost broušení do nové dimenze: Drážky se brousily 

pětkrát rychleji, než pomocí jiných strojů.

První světová novinka z dílny JUNKER tedy dokázala každé fi rmě 

ušetřit pět pracovníků na jeden stroj - nebo je uvolnila pro jiné úkoly. 

Toto razantní zvýšení produktivity zajistilo i přes relativně  vysokou 

cenu (130.000 - 150.000  německých marek) obrovský úspěch stroje 

NAJ II na trhu.  Tím byly položeny nejlepší předpoklady pro razantní 

růst v následujících letech.



Tradiční závod Holice v proměnách času.

Nákres principu QUICKPOINT

QUICKPOINT 

Vedení konzernu v jubilejním roce 2012

Díky letadlu ve vlastnictví společnosti JUNKER a skoro dennímu 

letovému plánu se zjednodušil přesun mezi Nordrachem a Českou 

republikou.

Zvládnout minulost, utvářet budoucnost - 
Úspěšný i v těžkých letech 2003-2005

Díky sérii strojů JUCRANK bylo v roce 2003 poprvé možné obrábět 

kompletní klikové hřídele pouze na jedno jediné upnutí. Znovu pers-

pektivní koncepce stroje.

Ve stejném roce však přichází značná rána: Interně se zjistí chyby 

v účetnictví. Po zažalování sebe sama jsou splatné značné daňové 

nedoplatky. Ale fi nanční turbulence, které z toho plynou, jsou o dva 

roky později znovu minulostí.

Místo toho je v roce 2005 v popředí znovu technologie: Nová strate-

gická platforma Evolution².

Již tehdy bylo Erwinu Junkerovi jasné, že na trhu mezinárodních 

koncernů byla nutná určitá velikost, aby fi rma zůstala schopná přežití.

Včasný vstup na východ tedy byl důležitým, možná dokonce rozho-

dujícím základem pro budování pozice skupiny JUNKER na me-

zinárodním trhu.

Díky letadlu ve vlastnictví společnosti JUNKER byl daleko snazší 

rychlý přesun mezi Nordrachem a Českou republikou. Převzetím tří 

závodů bývalého národního podniku „TOS Hostivař“, českého výrobce 

obráběcích strojů, v roce 1992 položila společnost JUNKER základní 

kámen mezinárodní skupiny JUNKER. S tím bylo spojené také výrazné 

navýšení výrobních kapacit. 

Převzetí rovněž tradiční fi rmy BSH Holice v roce 1999 dovršilo expanzi 

do České republiky. Všechny závody se intenzivně modernizovaly a 

byly uvedeny na nejnovější stav výrobních technologií. Pro lepší ko-

ordinaci koupila společnost JUNKER v roce 1998 dům v centru Prahy. 

Zde vzniklo sídlo účetnictví, fi nanční správy a nákupu. V roce 2007 

proběhla fúze českých závodů Holice, Mělník, Čtyřkoly a Středokluky 

a vznikla společnost Erwin Junker Grinding Technology a.s.

S pohledem upřeným na východ
Budování pozice na trhu 1992-2002
Jedním z nejdůležitějších strategických milníků byly časné kon-

takty v tzv. „Východním bloku“. Tyto kontakty umožnily převzetí 

tří českých podniků ještě předtím, než zaniklo komunistické 

Československo a k 1. lednu 1993 byla založena Česká republika.

V této době byla koupě závodů v Mělníku, Čtyřkolech a Středoklukách 

již uskutečněna. Následovalo období, ve kterém se závody, které 

dosud fungovaly v plánovaném hospodářství, důsledně modernizo-

valy a uváděly na nejnovější stav výrobní technologie.

Společnost JUNKER koupila vlastní letadlo, aby zajistila co nejrychlejší 

integraci českých kolegů a učinila z nich skutečné profesionály pro 

technologie JUNKER. Přesun mezi Nordrachem a českými závody se 

tak extrémně zrychlil a zjednodušil.

Skupina JUNKER si díky včasnému rozšíření na východ vytvořila 

solidní základ pro ostřejší globalizovanou konkurenci. Dnes je 

mezinárodní spolupráce perfektně sehraná. Tak můžeme kdykoliv 

vyhovět požadavkům trhu.

Stroje
Broušení je náš svět – špičková řešení v oblasti 
broušení
50 let skupiny JUNKER. 50 let inovativních technologií broušení. 50 

let, ve kterých nás naše víra ve stále lepší řešení broušení hnala stále 

vpřed. Technologie JUNKER byly již dříve většinou o krok napřed. 

Dnes jsme jednička v oblasti vysokorychlostního broušení.

Brousicí technologie JUNKER dnes naleznete na všech kontinentech 

a téměř ve všech odvětvích. Tam kde jsou požadovány maximální 

technické výkony, tam padá první volba na stroje fi rmy JUNKER.

Dnešní spektrum výkonů JUNKER nabízí inovativní řešení v oblasti 

broušení od malých sérií až po promyšlené výrobní linky sériové výro-

by. Kvalitě a výkonnosti produktů společnosti JUNKER důvěřují malé a 

středně velké fi rmy, stejně jako celosvětové velkokoncerny.

Základ pro splnění náročných požadavků zákazníků tvoří více než 150 

konfi gurací strojů.

Jedinečná rozmanitost – stroje v letech 1962-2012
V průběhu let vyvinula společnost JUNKER mimořádně pestrou paletu

typů strojů.

Vše začalo jedním z plně automatických rovnacích strojů v roce 1962, 

po kterém následovala plně automatická hrotová bruska v roce 1963 

a v roce 1964 čtyřhranný frézovací automat. 

V roce 1972 již existovalo 34 různých strojů JUNKER.

Se silným vedením do budoucnosti 
Ale nejdůležitějším nastavením směru do budoucnosti je 

pravděpodobně koncernové vedení ustanovené od r. 2009. Rochus 

Mayer je zodpovědný za oblasti fi nancí, prodeje a servisu, Georg 

Himmelsbach přímo ručí za personál, výzkum vývoj a výrobu. Erwin 

Junker tak své životní dílo s plnou důvěrou vložil do rukou silného 

řídícího týmu. Pan továrník je nicméně dodnes výhradním majitelem 

a je součástí osudu dále rostoucího koncernu.

Individuální řešení na univerzálních platformách - od samostatných 

strojů po kompletní výrobní linky a speciální řešení. Tam kde se dříve 

montovaly jednotlivé stroje dohromady, kde vývoj produktu a výroba 

šly ruku v ruce, dnes funguje vysoce diferencovaná výroba brousících 

strojů zaměřená na vysokou kvalitu a efektivnost. Díky tomu se jen v 

roce 2011 podařilo vyrobit více než 170 strojů, od roku 1962 tedy bylo 

do světa dodáno přes 4000 strojů JUNKER.

Výroba JUNKER dnes koordinuje přes 150 typů strojů - mnoho z nich 

na konceptu modulární platformy Evolution2. Umožňující celou řadu 

individuálních řešení broušení, speciálních strojů a celých výrobních 

linek s technologií CNC v kombinaci s použitím  CBN nebo diaman-

tového brusiva.

JUNKER je vždy zákazníkovi nablízku.

Dále je skupina JUNKER rozdělena na obchodní segmenty podle 

odvětví. JUNKER Automotive, JUNKER Tooltec a JUNKER Metalworking 

jsou vždy šity na míru konkrétním požadavkům zákazníků - od vývoje 

až po výrobu

Orientace na zákazníka a efektivnost v produktivní rovnováze.

Na tomto základě se společnosti JUNKER daří čerpat potenciály 

efektivnosti díky sjednocení výrobních procesů a druhů konstrukcí. 

Současně zůstávají zachovány všechny možnosti vysoce indivi-

duálních řešení orientovaných na zákazníka. I to je tajemství úspěchu 

50-ti leté historie fi rmy JUNKER.

Úplně nová dynamika - Vzniká světový koncern 
2006–2012

V posledních letech padesátileté historie fi rmy skupina JUNKER znovu 

ukázala, kolik dynamiky v sobě skrývá. Ekonomické potíže od začátku 

století byly defi nitivně ukončeny.  Kvóta vlastního kapitálu dosáhla 

ohromujících 47,3 procent, byla překonána hranice 100 miliónů EUR 

obratu. Byly rozšířeny mezinárodní pobočky, a založeny nové: V Indii,

Brazílii a Rusku vznikly nejnovější pilíře solidního světového koncernu.

50 let pro nový svět broušení

2003
JUPITER

2012
JUSTAR

2004
JUFLEX

1995
JUCRANK

1985
QUICKPOINT

1966
NAJ II

1982
TSJ

1962
SJ IIa

2007
JUCENTERJUCENTER2006

PLATEMAT

Broušení sloučené do jednoho bodu Technolo-
gie QUICKPOINT

Při procházce z Nordrachu do Gengenbachu přišel Erwin Junker na 

průkopnickou myšlenku bodového broušení.

Zpět ve své kanceláři experimentoval s pomocí dvou propisek tak 

dlouho, až nalezl ten správný úhel broušení. Později se jeho nápad 

postaral o zvýšení výkonu u obrábění tvrdých kovů o neuvěřitelných 

600 procent. 

Jedinečná rozmanitost – stroje v letech 1962-2012

Technologie QUICKPOINT sloučila broušení v pravém slova smyslu do 

jednoho bodu. Pomocí této nové technologie bylo najednou možné 

brousit libovolné profi ly povrchů pouze při jednom upnutí obrob-

ku. Počítačově řízený brusný kotouč přesně provedl - a dnes stále 

provádí - naprogramovanou konturu a umí obrábět téměř každý 

materiál od plastu až po tvrdý kov.

Technologie byla a je tak dobrá, že její enormní výhody nejprve 

narazily na velkou skepsi. Časem ale stále více zákazníků objevovalo 

výhody a využívalo je ve své výrobě. Technologie QUICKPOINT se tak 

stala trvalým světovým úspěchem.



JUNKER technologické centrum

Vzniká technologické centrum JUNKER
Kvůli tomuto způsobu práce, kvůli možnosti ještě lépe reagovat 

na přání zákazníků se konečně v roce 1995 zakládá technologické 

centrum JUNKER v Nordrachu. Dnes je tento strojní park o rozloze 

730 čtverečních metrů v hlavním sídle společnosti v Nordrachu 

vybavený velkým množstvím brusek fi rmy JUNKER připravených 

k předvedení. Kromě toho bylo v závodě Holice v České republice 

zřízené rovněž technologické centrum.

Zájemci a zákazníci zde mohou otestovat technické a hospodářské 

výkony stroje pomocí svých vlastních, reálných obrobků. Kromě 

toho si každý zákazník může nechat osobně předvést stroje, které 

požaduje.

Mimo to se technologické centrum využívá přirozeně i pro základ-

ní testy společnosti JUNKER s novými obrobky a individuálními 

řešeními broušení. Technologické centrum je srdcem výzkumu a 

vývoje skupiny JUNKER. Zajišťuje spolehlivost procesu ze závodu - a 

garantuje technologický náskok fi rmy JUNKER v náročných proce-

sech vysokorychlostního broušení CBN diamantovými brusnými 

kotouči.

Promyšlená technologie JUNKER byla vždy klíčem k úspěchu. A časem se tato základna stále rozšiřovala. 

Neustále nové typy strojů, nové metody , patenty, individuální řešení, zlepšování v detailu - to je to, co 

vykonali inženýři a produktoví vývojáři fi rmy JUNKER.

Během osmdesátých let přicházeli zákazníci s konkrétnějšími poptávkami: „Potřebujeme tento obrobek 

Od setiny k tisícině - Přesnost od samého 
začátku

Už od začátku byla společnost JUNKER známá pro přesnost svých 

strojů. To spočívalo samozřejmě i v charakteru věci. Nároky na rovnací 

stroje a závitové brusky byly vždy zvlášť vysoké.

Přesto nastal v oblasti požadavků nesmírný vývoj - a také vnímání 

přesnosti se za desetiletí veskrze změnilo. Na počátku byla házivost 

např. klikové hřídele s odchylkou 0,04 - 0,05 mm považována za 

přesnou. Dnes se však požadují odchylky většinou v řádech tisícin 

milimetru.

„Dříve jsme především měřili své vlastní díly ručně. Dnes jsou to 

obrobky zákazníka, které se před každou expedicí sledují pod lupou 

až do nejmenšího detailu“, informuje dlouholetý pracovník.

V prvních letech jsme si vystačili s žehličkovým posuvným měřítkem, 

které je dnes vystaveno v „Muzeu JUNKER“ ve starém mlýně. Dnes 

jsou měřící laboratoře vybaveny ultrazvukovými a laserovými měřidly. 

S nimi je možné kompletně zaměřit i metrové obrobky. Vše pro 

neustále přesnější stroje, přesnější obrobky a spolehlivou přejímku 

zákazníkem na místě.

Shanghai, Čína Pune, Indie Chicago, IL, USA Sao Paulo, BrazílieYaroslavl, Rusko

JUNKER centrum zajištění kvality

v tomto taktu. Dokážete to?“ V tomto duchu probíhal vývoj. Vývojáři vymýšleli a programovali řešení, až 

splnili požadavky zákazníka - nebo je i překonali.

Vždy o krok napřed – nové brousicí technologie dovedly firmu JUNKER k úspěchu

Po celém světě
Od samého počátku bylo Erwinu Junkerovi jasné, že národní trh 

je pro jeho stroje příliš malý. Již první objednaný stroj byl po jeho 

výrobě expedován lodí do Brazílie.

Erwin Junker později podnikl celou řadu mezinárodních cest, aby 

své stroje prezentoval po celém světě. Na základním zaměření 

se dodnes nic moc nezměnilo. Společnost JUNKER je se svými 

nejmladšími pobočkami v Brazílii a Rusku zastoupena na všech 

geografi cky důležitých trzích prostřednictvím vlastních poboček.

LTA, Nordrach, Německo

Vždy o krok napřed – nové 
brousicí technologie dovedly  
firmu JUNKER k úspěchu



Výrobní závod Mělník, Česká republika

Hlavní sídlo v Nordrachu, Německo

• 1.200 zaměstnanců v 11 lokalitách   

 po celém světě

• přes 57.000 m² správních a výrobních   

 ploch

• přes 210 mil. Euro obrat v roce 2012

• vlatní kapitál přes 70 %

Data a fakta v 
jubilejním roce

Dnes je na tom skupina JUNKER 

lépe než kdykoliv před tím.

S rozhledem do budoucnosti

Výrobní závod po dokončení rekonstrukce Holice, Česká republika

Výroba LTA Středokluky, Česká republika

Výroba vřeten Čtyřkoly, Česká Republika

Po celém světě


