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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Ve chvílích, kdy píši tyto
řádky, je vše zapomenuto!
Tím nemyslím nic, co by se
týkalo radnice, nýbrž jde
o počasí, které konečně
dostalo rozum a snaží se
přiblížit létu.Kromě počasí
vás jistě zajímá, co nového
v našem městě. Novinek je stále dost a ti z vás, kteří si naleznou čas k návštěvě veřejného zasedání
městských zastupitelů, se dozví o všech veřejných
záležitostech.
Obsáhlejší rozbor všech novinek připravím
pro prázdninové číslo Holických listů, tentokrát
se chci podrobněji zmínit o velmi aktuálním tématu, na které se mnozí z vás ptají. Jde o další osud
základní umělecké školy, obecně známou jako hudební škola. Nelze nepřiznat, že problém se táhne již několik let. Budova školy nevyhovuje a její
stavební a technický stav je takový, že nadřízené
orgány hrozí uzavřením. Hrozba je velice vážná
a představit si Holice bez „hudebky“ snad ani
není možné. Proto bylo hledáno řešení a vybrány
byly tyto alternativy: přestavět současnou budovu,
vyhledat ve městě náhradní objekt, přestavět tzv.
„šatlavu“ (bývalé sídlo soudu a věznice) v Holubově ulici, postavit novou budovu – jak se říká
– „na zelené louce“. První dvě alternativy jsou
nereálné, přestavba šatlavy finančně neúnosná,
navíc bez záruky efektivnosti. Po jednáních v radě,
zastupitelstvu a u nadřízených úřadů, bylo rozhodnuto o poslední variantě. V pondělí 23. dubna
na mimořádném zasedání městských zastupitelů
byla schválena stavba základní umělecké školy
na pozemku v sousedství kulturního domu (bývalá
školní políčka). Půjde o nový typ tzv. „pasivní budovy“, která přináší nejmodernější stavební prvky,
spojené s úsporným režimem provozu, vytápěním,
vzduchotechnikou, atd.
Jedná se o několikapodlažní dům, architektonicky blízký areálu kulturního domu. Vytvořeny budou podmínky pro všechny obory současné
základní umělecké školy – hudební, výtvarný,
dramatický, pohybový. Zahrnoval by i víceúčelový společenský sál. Výběrová řízení organizátora
stavby a dodavatele by měla proběhnout do konce srpna, se zahájením stavby se počítá v březnu
2013, s předáním objektu v srpnu 2014. Netřeba
zakrývat, že velký problém je zajistit finanční krytí
cca 50 milionů Kč. Spoléháme jednak na možné
získání dotace, na úspory v rámci městského rozpočtu a eventuálně i na bankovní úvěr. Držte nám
palce, aby se v této záležitosti dařilo. Vždyť jde
především o výchovu a vzdělání nové generace pro
Holice i blízké okolí.
Mějte se dobře a pečlivě se připravte na letošní
dovolenou.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
PROČ ZROVNA V ŠESTÉM PATŘE?

Připouštím, že tato otázka není položena
na správném místě. Měl bych se spíše ptát Johna
Patricka, autora tří jednoaktovek s názvem „Sex
v šestém patře“. To není výmysl překladatele Jiřího Fishera, poněvadž originál zní přesně tak: „Sex
on the sixthe floor“. Divadelní kritici se obvykle
ptají, proč takový či onaký název. Zbytečná otázka. Třeba autor, označovaný za mistra duchaplných dialogů, v šestém patře bydlí. Nebo se mu
líbil varianta „sex-sixth“. Nebo … Ať tak či onak,
režisérce holických ochotníků Jitce Juračkové se
téma zalíbilo (přestože bydlí v přízemí), vybrala si
je pro letošní jarní ochotnickou premiéru.
Žádné Patrickovo dramatické dílo není „polopatické“, spíše je poněkud zvláštní. Mnohý z vás
si jistě vzpomene na „paní Savageovou“, uvedenou i na zdejší scéně. Režisérka měla dost kuráže,
jasné představy a navíc musela věřit ochotnickým
ovečkám. Zadařilo se jí. Poznámky ke hře (v dubnu premiéra, v květnu repríza) vezmu tentokrát
z druhé strany. Spolupráce (text, světla, zvuk,
kostýmy, rekvizity, technika, program, plakát)
odvedena zodpovědně, dám jedna mínus, při
jedničce by zpychli. Hudba byla pro mne poněkud komplikovaná, vysvětlivky programu bych
ponechal spíše studentům gymnázia na hodiny

společenských věd. Na duo Jany a Martina Sedlákových („tančí a přetváří scénu“) jsem nezapomněl. Ovšem přičlenil bych je jako čtvrtou jednoaktovku. Byli přesní, pozorní, rychlí, nevtíraví,
byli ke koukání.
Herecké výkony dle diváckého ohlasu byly
na úrovni, což se u tohoto kolektivu očekává. Nepřekvapily perfektně podané výkony „veteránů“.
Lída Voříšková prostě „umí“, ať je pro ni vybrána jakákoliv role. Petr Hlavatý opět zářil, i když
bych právě v tomto případě trochu mírnil přílišnou
komendiálnost. Vítězslav Vondrouš odvedl svůj
standart, Pavel Hladík byl výborný. Potvrdil, že
mu herecké role svědčí. Ostatní adepti ochotnického kumštu – Jitka Schejbalová, Olga Petráková,
Jana Zapletalová, Lukáš Sedlák a Tomáš Rychlík – odvedli snaživý a solidní výkon. K nim jen
malá poznámka: herci nejen hrají, ale také mluví.
A mluvit je třeba zřetelně, bez „šumlování“ a hlavně do obecenstva, nikoliv do kulis. Na závěr jako
obvykle připomínám velmi věrnou, vděčnou a početnou obec diváckou, z čehož pro holické ochotníky vyplývá jediné: jen tak dál!
Na fotografii Ladislava Formánka je Lída Voříšková s Lukášem Sedlákem.
Miloslav Kment
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE 23. dubna 2012

Usnesení č. 175 ZM schvaluje prodej automobilové
stříkačky Tatra 148 za cenu 162 tisíc Kč včetně DPH
obci Vikartovce, Slovenská republika. Č. 176 ZM
schvaluje na základě tajného hlasování výstavbu Základní umělecké školy formou pasivní budovy.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 30. dubna 2012

Usnesení č. 99 RM bere na vědomí zprávu o stavu
na úseku veřejného pořádku a dopravy. Č. 100 RM
bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy
Městského úřadu Holice. Č. 101 RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise dopravy a veřejného pořádku. Č. 102 RM bere na vědomí zprávu
o činnosti správního odboru na úseku přestupků. Č.
103 RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje
celého pozemku p. č. 2461, celková výměra 95m2,
ul. Staroholická. Č. 104 RM neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části městského pozemku p. č.
2432/1, výměra cca 10m2, ul. Nádražní. Č. 105 RM
schvaluje zveřejnění záměru odprodeje městského
pozemku p. č. 3754/1, výměra 1391 m2, v místní
části Koudelka. Č. 106 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 747/5, výměra 5 m2, ul. Dudychova a p. č. 748/2, výměra 30
m2, ul. Dudychova do majetku města. Č. 107 RM
doporučuje zastupitelstvu města schválit ceník pozemků pro výkup a odprodej pozemků pro rok 2012.
Č. 108 RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky
části městského pozemku p. č. 363, ul. Holubova
za účelem instalace multimediálního informačního
kiosku. Č. 109 RM schvaluje umístění rentgenového pracoviště k v domě č. p. 1131 Palackého ulice
v Holicích z důvodu připravované změny právního
subjektu z fyzické osoby Sdružení RTG Marie Kubínová na právnickou osobu Rentgen Holice, s.r.o..
Č. 110 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v domě č. p. 29 Nám. T. G. Masaryka v Holicích o celkové výměře 83,07 m2 za stanovenou smluvní cenu na rok 2012 ve výši 891 Kč
za 1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby. Č. 111
RM schvaluje přidělení bytu č. 6, v domě č. p. 1042
U Kapličky v Holicích od 1. 5 .2012, dle pořadníku sociální komise schváleného na II. čtvrtletí roku
2012. Č. 112 RM schvaluje neobsadit uvolněný byt
č. 6 v domě č. p. 345, ulice Smetanova v Holicích
z důvodu schváleného prodeje bytových jednotek
v uvedeném domě. Č. 113 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele akce „Kulturní
dům Holice, Holubova 768 – výměna oken – východní strana“ firmu David Tűrke – UNIWIN, Velim. Č.
114 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako
zhotovitele akce „Sportovní hala Holice, Holubova
1037 – oprava podlahy v tělocvičně“ firmu Pavlacký
s.r.o., Luhačovice. Č. 115 RM schvaluje na základě
výběrového řízení jako zhotovitele akce „Městský
úřad Holice, Holubova 1 – výměna oken ve 2. N.
P. – východní strana“ firmu David Tűrke – UNIWIN,
Velim. Č. 116 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele akce „Hradecká čp. 876,
Holice – výměna oken a vchodových dveří“ firmu
STAVER s.r.o., Luže. Č. 117 RM jmenuje na základě výsledku konkursního řízení Mgr. art. Františka
Machače ředitelem Základní umělecké školy Holice
od 1. 8. 2012. Č. 118 RM bere na vědomí přípravu
Zastupitelstva města Holic dne 14. 5. 2012. Č. 119
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 8 976 Kč
Farní charitě Litomyšl – středisko Respitní péče Jindra (spoluúčast financování nákladů na poskytnutou
péči holickým klientům v roce 2011).
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 14. května 2012

Usnesení č. 120 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje – požární technika. Č. 121 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku
p. č. 2394/3, výměra 44 m2, ul. Růžičkova do majetku
města. Č. 122 RM nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků: část pozemku p. č. 2687/3,
výměra cca 74 m2, ul. 1. máje ve vlastnictví Města Holice za část pozemku p. č. 2422/19, výměra cca 74 m2,
ul. Staroholická ve vlastnictví Ing. Erbena. Č. 123 RM
doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný
převod pozemků p. č. 1723/1, 1724/4, 1724/5, 1724/8,
1724/22, 1724/27, 1724/30 a 1725/23, v k.ú. Holice
v Čechách. Č. 124 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit zřízení věcného břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého napětí (knn) na pozemku města
p. č. 1025/1, ul. Smetanova, pro ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady. Č. 125
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej bytů s pozemky z majetku města: v domě č. p. 14
ulice Staroholická, Holice, v k. ú. Holice v Čechách
na stavební parcele p. č. 1278, v domě č. p. 353 ulice
Staroholická, Holice, v k. ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 2524 a poz. parcele p. č. 2525/1,
v domě č. p. 345 ulice Smetanova, Holice, v k.ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 960, v domě
č. p. 407 ulice Pardubická, Holice, v k. ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 2065 a poz. parcele p. č.
2066/3, v domě č. p. 1091 Na Mušce, Holice, v k. ú.
Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 2020/52.
Č. 126 RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje
bytu č. 2, ul. Pardubická čp. 407, Holice, v k. ú. Holice
v Čechách na stavební parcele p. č. 2065 a poz. parcele p. č. 2066/3 a bytu č. 6, ul. Smetanova 345, Holice,
v k.ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 960.
Č. 127 RM schvaluje výpůjčku části pozemku města
p. č. 1735 manželům Opluštilovým k umístění mobilní pergoly po dobu trvání nájemní smlouvy k bytu č. 2
v Tyršově ulici čp. 728, Holice. Č. 128 RM schvaluje
převod družstevního podílu v DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ V HOLICÍCH u bytu B3 v bytovém domě
č. p. 1124 ul. Na Mušce v Holicích, z Michala Mokrého
na Jakuba Mokrého, bytem, Podlesí 24, 534 01 Holice. Č. 129 RM schvaluje převod družstevního podílu
v Bytovém družstvu Dubina II. u bytu A7 v bytovém
domě č. p. 1132 ul. Lohniského v Holicích, z Pavla
Hendrycha na Martina Zimu, Býšť 104. Č. 130 RM
schvaluje vzájemnou výměnu bytu účastníků paní
Vlasty Francové a Karla Bernharda, byt č. 1 č. p. 731,
ulice Tyršova, 534 01 Holice a slečny Anety Václavíkové byt č. 14, č. p. 749, ulice Holubova, 534 01 Holice
od 1. 6. 2012. Č. 131 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele akce „Oprava střešní krytiny a klempířských prvků, dům čp. 18, náměstí T. G.
Masaryka v Holicích“ firmu STAVER s.r.o., Luže. Č.
132 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako
zhotovitele akce „Výměna oken objektu čp. 18, náměstí
T. G. Masaryka, Holice“ firmu David Tűrke – UNIWIN,
Velim. Č. 133 RM schvaluje na základě výběrového
řízení jako zhotovitele akce „ZŠ Holice, Komenského
500 – výměna oken“ firmu Miroslav Schejbal, Holice.
Č. 134 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
základní koncepci revitalizace centrálních veřejných
prostranství města dle předloženého návrhu „Koncepční studie revitalizace centra města Holice“ zpracované
společností Partnerství, o.p.s. Č. 135 RM souhlasí
s umístěním uzamykatelné zábrany omezující provoz
nákladních vozidel a s umístěním dopravního značení
B15, Z9, IP 26a – obytná zóna při vjezdu a výjezdu
do místní komunikace Podhráz před mostem s platností
od 1. června 2012. Č. 136 RM schvaluje pozimní opravy místních komunikací ve městě, zajišťované dodava-

telsky na rok 2012, dle předloženého seznamu. Č. 137
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení
účelového peněžního fondu pod názvem „Fond rozvoje
města Holice“. Č. 138 RM schvaluje uvolnění finančních prostředků Technických služeb Holice ve výši 350
tisíc Kč z investičního fondu Technických služeb Holice
na nákup malotraktoru na sekání trávy s využitím i pro
zimní údržbu. Č. 139 RM schvaluje složení delegace
do Vídně dne 19. 5. 2012: Mgr. Ladislav Effenberk,
Ing. Vítězslav Vondrouš, Petr Kačer a Jiřina Bucharová.
Č. 140 RM schvaluje umístění poutače na Africké muzeum Dr. Emila Holuba na mostě do Roveňska.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE 14. května 2012

Usnesení č. 177 ZM bere na vědomí informace o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy. Č. 178
ZM: a) bere na vědomí rezignaci Mgr. Pavla Hladíka
na člena rady města k 30. 4. 2012; b) volí v souladu
se zákonem o obcích Bc. Dagmar Kulhavou členkou
Rady města Holic s platností od 14. 5. 2012. Č. 179
ZM schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení
ze schůzí rady města od posledního zasedání ZM dne
23. dubna 2012. Č. 180 ZM schvaluje dotaci ve výši
25 tisíc Kč pro SK Holice na pořádání 43. ročníku
memoriálu Vladimíra Vojíře – Mezinárodního turnaje
ve fotbale. Č. 181 ZM schvaluje 4. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 182 ZM schvaluje
Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Technických služeb Holice. Č. 183 ZM ukládá radě města do příštího zasedání
zastupitelstva města specifikovat účel „Fondu rozvoje
města Holic“. Č. 184 ZM ukládá manželům Krpatovým
odstranění oplocení na pozemcích v majetku města p. č.
3222/2, 3222/5 a 3222/8, o celkové výměře 369 m2 , ul.
Staroholická do 31. 8. 2012. Č. 185 ZM neschvaluje
zveřejnění záměru odprodeje části městského pozemku
p. č. 2432/1, výměra cca 10m2, ul.Nádražní. Č. 186 ZM
schvaluje odprodej bytů s pozemky z majetku města
v domě č. p. 14 ulice Staroholická, Holice, v k. ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 1278, v domě
č. p. 353 ulice Staroholická, Holice, v k. ú. Holice
v Čechách na stavební parcele p. č. 2524 a poz. parcele
p. č. 2525/1, v domě č. p. 345 ulice Smetanova, Holice,
v k.ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 960,
v domě č. p. 407 ulice Pardubická, Holice, v k.ú. Holice
v Čechách na stavební parcele p. č. 2065 a poz. parcele
p. č. 2066/3, v domě č. p. 1091 Na Mušce, Holice, v k.
ú. Holice v Čechách na stavební parcele p. č. 2020/52.
Č. 187 ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 747/5, výměra 5 m2, ul. Dudychova a p. č. 748/2, výměra 30 m2,
ul. Dudychova do majetku města za 70 Kč/m2. Č. 188
ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 2394/3, výměra 44
m2, ul. Růžičkova do majetku města za 70 Kč/m2. Č.
189 ZM neschvaluje směnu pozemků: část pozemku
p. č. 2687/3, výměra cca 74 m2, ul. 1. máje ve vlastnictví Města Holice za část pozemku p. č. 2422/19, výměra
cca 74 m2, ul. Staroholická ve vlastnictví Ing. Erbena.
Č. 190 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č.
1723/1, 1724/4, 1724/5, 1724/8, 1724/22, 1724/27,
1724/30 a 1725/23, v k. ú. Holice v Čechách. Č. 191
ZM schvaluje doplněk ceníku pozemků pro výkup
a odprodej pozemků pro rok 2012 o položku neurbanizované území – orná půda. Č. 192 ZM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého
napětí (knn) na pozemku města p. č. 1025/1, ul. Smetanova, pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/bm + DPH.
Č. 193 ZM uděluje na základě výsledku tajné volby
Cenu města Holic pro rok 2012: panu Vladimíru Hojkovi, panu Pavlu Welschovi a Automotoklubu Holice. Č.
194 ZM schvaluje základní koncepci revitalizace centrálních veřejných prostranství města dle předloženého
návrhu „Koncepční studie revitalizace centra města Holice“ zpracované společností Partnerství , o.p.s.
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Elektronická komunikace
s městským úřadem

Jak přibývá uživatelů počítačů a internetu,
množí se i počet zpráv, které přicházejí na úřad
elektronicky. Proto se zmíníme o možnostech
elektronické komunikace s úřadem.
Oficiální elektronický styk s úřadem ve správním řízení je upraven správním řádem (zákon
č. 500/2004 Sb.) a je prostřednictvím datové
schránky, ve které je zpráva vždy doplněna certifikovaným elektronickým podpisem. Datová
stránka města Holic má adresu: hwkbrgj.
Další možností „oficiální“ komunikace je prostřednictvím elektronické podatelny, která má
e-mailovou adresu posta@holice.ipodatelna.
cz, možný vstup do i-podatelny je také přes internetovou adresu http://holice.ipodatelna.cz.
Aby však zpráva byla zařazena do „úředního
oběhu“ – spisové služby, musí být opět doplněna elektronickým podpisem. Výhodou zpráv
v i-podatelně je, že jsou archivovány a jsou tedy
i po čase dohledatelné.
Elektronický styk na běžné e-mailové adresy
městského úřadu (příjmení@mestoholice.cz
nebo holice@mestoholice.cz) slouží pouze pro

neoficiální styk s úřadem, obecně tedy pro zprávy, na které se nevyžaduje odpověď. Tyto zprávy nejsou zařazeny do spisové služby a nejsou
ani archivovány.

Výběrové řízení na ředitele
Základní umělecké školy Holice

Na základě usnesení rady města Holic č. 25
z 23. 1. 2012 bylo vyhlášeno konkursní řízení
na pracovní místo ředitele Základní umělecké
školy Holice. Výběrové řízení bylo vyhlášeno
na základě novelizovaného školského zákona č.
561/2004 Sb. a v souladu s příslušnou vyhláškou o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích č. 54/2005 Sb.
Usnesením rady města Holic č. 44 z 20. 2. 2012
byla jmenována konkursní komise výběrového
řízení, složená ze zástupců zřizovatele (město
Holice), Krajského úřadu Pardubice, České
školní inspekce, odborníka v oblasti státní správy a zástupce pedagogických pracovníků školy.
Do konkursního řízení na pracovní místo ředitele ZUŠ se do 30. 3. 2012 přihlásili 4 uchazeči
– všichni splnili stanovená kriteria. Konkursní komise pozvala tyto uchazeče k pohovoru

a poté stanovila výsledné pořadí, které předala
radě města, a ta na základě tohoto doporučení jmenovala usnesením č. 117 z 30. 4. 2012,
na pracovní místo ředitele Základní umělecké
školy Holice Mgr. Mga. Františka Machače,
s nástupem od 1. 8. 2012.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 25. června 2012
V pondělí 25. června 2012 v 17 hodin se
bude v klubovnách kulturního domu konat
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2012
a projednání plánu práce zastupitelstva
a rady města na 2. pololetí letošního roku.
Zastupitelstvu budou předloženy výsledky
hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicko za rok 2011. Pravidelným bodem jsou
vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

OLYMPIÁDA S POŘADOVÝM ČÍSLEM DVANÁCT
Již podvanácté budou holická sportoviště počátkem června svědky tuhých bojů žáků a žákyň
škol holického regionu na tradiční olympiádě.
K účasti bylo pozváno opět osm škol – tři z Holic,
dále z Býště, Dašic, Dolní Rovně, Horního Jelení
a Moravan. Připraveno je dvacet soutěží v sedmi
sportech, a to v atletice, cyklistice, stolním tenisu,
tenisu, basketbalu, fotbalu a volejbalu. Program
„olympijského“ týdne je následující:
Pondělí 4. června 2012
8.00 Slavnostní zahájení – stadion
8.30 Fotbal – stadion
8.45 Volejbal – sportovní hala
Úterý 5. června 2012
8.00 Basketbal dívky – sportovní hala
8.30 Tenis – tenisové kurty
Středa 6. června 2012
8.00 Basketbal chlapci – sportovní hala
Čtvrtek 7. června 2012
8.00 Stolní tenis – sportovní hala
9.00 Atletika (rozběhy a kvalifikace) – stadion
Pátek 8. června 2012
8.15 Cyklistika – stadion
9.15 Atletika (finále) – stadion
Předání medailí a zakončení – prostranství před KD
Pavel Hladík

HASIČI OBČANŮM
Den prevence a ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
ve spolupráci s SDH Pardubice – město pořádají pod záštitou ředitele HZS Pardubického kraje
plk. Ing. Miroslava Kvasničky „Den prevence
a ochrany obyvatelstva“. Jedná se již o pátý ročník této propagační akce, která se letos uskuteční dne 14. června 2012 od 08.00 do 13.00 hodin
na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
HOLICKÉ LISTY

Příslušníci odboru prevence a odboru ochrany
obyvatelstva a krizového řízení HZS Pardubického kraje budou opět připraveni poskytnout
občanům spousty cenných rad a odpovědí na dotazy, jak se chovat při mimořádných událostech,
při případné evakuaci, jak se zachovat vznikne-li
požár a především jak požárům předcházet.
Současně budou po celý den připraveny vědomostní a dovednostní soutěže pro děti a mládež.

Pro soutěžící budou připraveny drobné odměny. Mladí hasiči předvedou ukázku požárního
útoku, připraveny jsou i ukázky použití přenosných hasicích přístrojů a fungování hlásičů
požáru. Nebude chybět ani divácky atraktivní
ukázka práce jednotky požární ochrany při vyprošťování osob z havarovaného vozidla.
Organizátoři akce se těší na setkání na Pernštýnském náměstí.

HOLICKÉ LISTY • 3

3

KULTURA V HOLICÍCH

Dětský den – ukončení školního roku s DDM Holice

Kulturní kalendář na měsíc červen 2012

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE A PŘEDSTAVENÍ

datum hodina
1. 6.
19.30
pátek
12. 6.
úterý

10.00

23. 6.
sobota
24. 6.
neděle

13.30

program
vstupné
NOC V MUZEU
Mimo jiné vystoupí skupina Yaye Oye Africa s hudbou a tancem Západní Afriky
zdarma
Václav Vaňátko – JAK KVĚTINKY PŘEZIMOVALY
Dětský dramatický kroužek DDM a DS KD Holice v režii Jitky Juračkové
30 Kč
DNY HOLICKA – program na samostatném plakátu
zdarma

10.00

DNY HOLICKA – program na samostatném plakátu

datum
25. 6.
úterý

hodina
19.30

12. 6.
úterý

17.00

19. 6.
úterý

19.30

26. 6.
úterý

19.30

25. 6.
pondělí
26. 6.
úterý
27. 6.
středa
28. 6.

4

10.00
10.15
9.00
8.00

KINO

zdarma

program
vstupné
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Nejvhodnější záminkou na setkání všech postav komediální série je školní sraz.
Hoši si vzpomenou, co vše od života čekali, a rozhodnou se to napravit. Jenže
dobrý plán nestačí, protože se to nakonec vždycky nějak zvrtne.
Režie: Jon Hurwitz, Dayden Schlossberg.
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scot, Mena Suvari, Tara
Reid.
Žánr: Komedie – přístupno od 15 let. Délka 113 minut.
70 Kč
A zase ta Žofka
Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší a jejich rodiče:
Dorotka a ježibaba* Krtek a karneval* Krtek a buldozer* Jak Žofka pořádala
slavnostní představení* Jak trhali zub* Jak Žofka přinutila Pštrosovy vytáhnout
hlavu z písku* Jak Žofka poslala Irču zachránit tapíra* O Kanafáskovi* Jak sháněli panenku.
Žánr: Animované pohádky. Délka 61 minut.
35 Kč
Bitevní loď
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper nechtěl nikdy sloužit u válečného námořnictva, ani požádat o ruku otce své holky, také nechtěl bojovat proti mimozemské
invazi. Velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén, ale také humoru.
Režie: Peter Berg.
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna, Brooklyn Decker, Peter MacNicol.
Žánr: Akční sci-fi – přístupno od 12 let. Délka 131 minut.
75 Kč
Líbáš jako ďábel
Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Proto se rozhodnou být chvíli
sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka.
Ale i zde je dostihnou nejen jejich bývalí partneři, ale i řada problémů a potíží.
Režie: Marie Poledňáková.
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová.
Žánr: Komedie. Délka 113 minut.
70 Kč
Probudím se včera
Filmové představení pro školy.
40 Kč
Probudím se včera
Filmové představení pro školy.
40 Kč
Gulliverovy cesty
Filmové představení pro školy.
40 Kč
Občanský průkaz
Slavnostní zakončení školního roku a filmové představení.
40 Kč

Ve středu 27. 6. 2012 proběhne v areálu DDM
Holice loučení se školním rokem 2011/2012.
Program:
1. Celé dopoledne je věnováno nejmenším, proto
zveme všechny děti z MŠ Holubova, Pardubická
a ze Starých Holic na dopoledne plné soutěží,
atrakcí a zábavy.
2. Po 13. hodině zveme ŠD ZŠ Komenského
a Holubova na soutěže, kde můžete získat papírové peníze, za které si můžete nakoupit drobnosti
v místním obchůdku.
3. V 16.00 hodin začínají soutěže pro širokou
veřejnost, opět můžete získat penízky a nakoupit
drobnosti v obchůdku.
Celý den bude završen opékáním párků, párky si
donese každý sám, pití, chléb a hořčici zajišťuje
organizátor.
Hana Stárková

TANEČNÍ POZVÁNKY

viz www.tshf.cz
Do tanečních – Vážené dámy, vážení pánové
dovolujeme si Vás pozvat do kurzu společenského tance a společenské výchovy – podzim
2012. Přihlášky se stále přijímají, zvýhodněné
kurzovné do 22. června.
V Rytmu – Závěrečné taneční vystoupení
TSHF a Tancklubu Holice se uskuteční v pátek 15. června od 18 h ve velkém sále KD.
Zveme rodiče a širokou veřejnost.
Dny Holic – Tradičně se představíme na oslavách města 23. 6. v 17. 30 h, především taneční přípravka, věkový průměr malých tanečníků jsou čtyři roky.
Tapoza – X. ročník tanečního tábora pro
děti a mládež od 7 let. Tábor rodinného typu
v krásném prostředí bělečských lesů. Přihlášky se stále přijímají.

Ohlédnutí za akcí
V pátek 20. 4. 2012 uspořádal Klub důchodců v Holicích již tradiční jarní „Posezení s písničkou“.
Jednalo se opět o vydařenou akci a tak chceme poděkovat všem, kteří se na jejím konání podíleli: Městu Holice za laskavé finanční přispění, kulturnímu
domu za pochopení a pronájem kluboven, Kavárně
KD za starost s občerstvením i těm, kteří ochotně
přiložili ruku k dílu nebo „jen“ dali podněty a rady.
A v neposlední řadě i všem, kteří se přišli pobavit,
zapomenout na starosti a setkat se s přáteli.
Bez vás by to totiž nešlo – kdyby nebylo pro koho,
nebylo by co organizovat. Děkujeme a na podzim
se na vás těšíme.
Z. Hejlová

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Pocta Holubovi
V sobotu 19. května se ve Vídni uskutečnila velice zajímavá akce na počest Dr. Emila Holuba, kterou organizovalo Náprstkovo muzeum Praha
a Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku. Velice příjemného setkání
v sokolovně v ulici Angeligasse a pietního aktu u nově opraveného hrobu
Dr. Emila Holuba se zúčastnila i delegace našeho města vedená starostou
Mgr. Ladislavem Effenberkem. V přeplněné společenské místnosti místní
sokolovny předal starosta Holic dar předsedkyni Kulturního klubu Čechů

a Slováků v Rakousku Ing. Heleně Baslerové, pozval všechny přítomné
k návštěvě Holic a především nově otevřeného muzea. Po přednáškách
Dr. Mileny Secké a Dr. Martina Šámala se všichni přesunuli na Centrální
vídeňský hřbitov, na němž se konal pietní akt k uctění našeho nejslavnějšího rodáka. Pěkným vyvrcholením vzpomínkové akce byla česká a slovenská hymna v podání více než stovky přítomných.
Petr Kačer

Návštěva v muzeu
Rybářská omladina opět po roce závodila
Dne 28. 4. 2012 se za rekordní účastí 46 ti dětí sešel rybářský potěr
na rybníku Blažkovec. Za vydařeného počasí zde děti změřily síly v lovu
ryb.Vítěz nachytal dvakrát více než před týdnem vítěz závodu dospělých.
Což dokazuje, že se závody vydařily.
V závodu zvítězil Tomáš Macháček z Košťálova 518 cm!!!
Na druhém místě skončil Jan Chvála ze Sezemic 321 cm.
Třetí se umístila Lenka Novotná z Košťálova 245 cm.
Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
věcně či finančně na nákup krásných cen pro všechny závodníky.
Velké díky patří také dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytli jako rozhodčí u rybníka nebo při organizaci závodů a v občerstvení.
Petr a Jiří Izaiaszovi, vedoucí rybářského kroužku

Velké cti se dostalo Africkému muzeu Dr. Emila Holuba. Ve čtvrtek
17. května ho po druhé v krátké době navštívila velvyslankyně Jihoafrické republiky paní Celia-Sandra Botha. Tentokráte nepřijela sama, ale
vzala sebou téměř všechny zaměstnance velvyslanectví na čele se svým
poradcem panem Zoysile Mfundo Dasou. K velice příjemné atmosféře
přispěli i žáci osmé třídy Holubovy základní školy pod vedením třídní
učitelky Nadi Harčárové. Děti si nejvíce rozuměly se sympatickým poradcem paní velvyslankyně a našim vzácným hostům zatančily tanec,
kterým se prezentovaly na Africkém workshopu. Odměnou jim byly nově
nabyté znalosti o překrásné fauně a floře Jihoafrické republiky a na upomínku tohoto setkání si odnesly korálky a záložky kmene Zulu, které
symbolizují poselství lásky ženy k muži a určují pravidla chování v rodině i na veřejnosti.
V téměř dvacetičlenné delegaci byl i doktor Peter Berrning se svojí chotí
Joan, kteří mají na starosti propojení přírodních rezervací na jihu Afriky,
čímž chtějí zkvalitnit životní podmínky zdejších vzácných zvířat a tím
přispět k jejich přežití. Příjemnou dvouhodinovku zakončila prezentace
fotografií jihoafrické přírody pořízených právě touto dvojicí vědců.
Petr Kačer
HOLICKÉ LISTY
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Velký úspěch studentů Gymnázia Dr. Emila Holuba
Na celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2012 se do Holic v pátek
20. 4. sjelo celkem 73 dětí z celé republiky. O den později je v Gymnáziu
Dr. Emila Holuba čekala tříhodinová soutěž v programování. Soutěžili jednotlivci i týmy v různých kategoriích. Ti nejmenší byli z třetí až páté třídy
ZŠ a je obdivuhodné, jak tyto děti dokázaly soustředěně pracovat. Naše
dva týmy soutěžily v kategorii B – 2. stupeň ZŠ a nižší třídy gymnázia.
Tým – Jan Skála, František Vlach, Ondřej Hladík – nezklamal a v Holicích zvítězil. Všichni, kdo jsme byli přítomni, jsme se radovali s vítězi.
Druhý tým studentů z primy byl sedmý – pro začátečníky též velký úspěch.
Antonín Vlach soutěžil v kategorii D (středoškoláků) umístil se na 5. místě. Ceny, medaile, poháry a diplomy předali výhercům ředitel firmy Junker
Ing. Karel Panuš, starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberk, ředitel
gymnázia Ing. Milan Hrdlička a pan Petr Bajer. Ceny byly díky sponzorům
– firmám i jednotlivcům – bohaté a každý si z Holic něco odnesl.
Děti kromě programování měly i bohatý sobotní program. Zatímco porota
pracovala, děti (se svými učiteli) navštívily Kunětickou horu, Perníkovou
chaloupku, byly na exkurzi ve firmě Junker, která pro ně připravila i večeři. Na gymnáziu je pak čekal sportovní program, o který se zasloužili
manželé Hladíkovi ze Sezemic, Václav Vohralík a další učitelé TV.
V neděli po vyhodnocení se všichni vraceli do svých domovů zajisté spokojeni se svými úspěchy a vzpomínkami na krásnou školu v Holicích.

Velký dík patří nejen sponzorům, ale i všem organizátorům (učitelům
i dětem), kteří ochotně a nezištně pomáhali, kde bylo třeba.
Mgr. Marie Hladíková, organizátorka celostátní soutěže

MŠ Pardubická informuje
Měsíc květen jsme zahájili vyráběním přáníček a dárečků pro maminky
k svátku.
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva Východočeského divadla v Pardubicích, kde jsme zhlédli pohádku „Myšičko myš, pojď ke mně blíž“.
Předškoláci navštívili ZUŠ Holice a všichni jsme si šli prohlédnout nově
otevřené Muzeum Dr. Emila Holuba.
Spoustu informací o chovu hospodářských zvířat se dozvěděly děti z motýlkové třídy na kozí farmě v Poběžovicích, kam vyrazily v rámci týdenního tématu „Jedeme na výlet“.
Předškoláci se také nemohli dočkat již tradiční akce „Noc v mateřské škole“, kdy si vyzkoušeli spaní na karimatce ve spacáku.
Den dětí oslavíme na školní zahradě, přijede za námi cirkus se svým vystoupením s mnoha zvířátky. V těchto dnech vrcholí přípravy a nacvičování na ŠKOLNÍ AKADEMII, která se uskuteční 7. června 2012 v 16 hodin
v KD a má název „Olympijské hry v MŠ“. Srdečně vás všechny zveme.
Moc se také těšíme na školní výlet do obory Žleby dne 13. 6. a na představení Trpasličí pouť, při kterém se slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky. Pak už jen společné fotografie na konci školního roku a hurá
na prázdniny!
Bc. Dagmar Kulhavá

Komenčák zpívá a cestuje
V letošním roce se podařilo vytvořit na druhém stupni naší školy čtyřiadvacetičlenný pěvecký sbor. Protože jsou děvčata šikovná, aktivní a zpívání je baví, podařilo se nastudovat velikonoční pašijové hry, kterými následně potěšily babičky a dědy v domě s pečovatelskou službou Simeon
v Horním Jelení. Byli jsme také pozváni na dny otevřených dveří v tomto
zařízení, které proběhly v sobotu 21. dubna. To jsme už měli připravený nový repertoár, s nímž jsme také vystoupili 26. dubna v Pardubicích
na přehlídce pěveckých souborů Perníkový festiválek. Společně s námi
vylétl i Motýlek, tedy sbor, který působí na prvním stupni naší školy.
Tři kluky ze šesté třídy, Martina Hrdého, Vojtu Moravce a Jirku Trojana čeká cesta do Francie. Kluci zvítězili s projektem „Ocelová raketa“
v krajském kole soutěže AMAVET.
V březnu odjelo devět žáků naší školy na zájezd do Londýna a okolí. Žáci
si rozšířili znalosti o této zemi, přivezli si zážitky z pobytu v anglických
rodinách a hlavně nadšení pro další studium angličtiny.
V květnu a červnu probíhají exkurze a školní výlety. Oblíbeným cílem
jsou zoologické zahrady, letos je to Liberec a Jihlava. Deváťáci mají namířeno do Moravského krasu a také navštívili elektrárnu Dlouhé Stráně.
Pro osmou třídu je připraven cyklokurz, týdenní pobyt v zařízení Radost
v Horním Jelení, odkud vyrážejí na cyklistické trasy a věnují se různým
druhům letních sportů.
Mgr. Blanka Málková
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Mateřská škola Holubova
Na zahradní slavnosti jsme se rozloučili s předškoláky a děti předvedly
svá vystoupení na akademii.
Co nás čeká závěrem roku? Začátkem června stráví některé děti 6 dnů
v Peci pod Sněžkou. V neděli 3. června odjíždíme do Penzionu Logla
na letní školu v přírodě a vracíme se 8. června. Děvčata z kroužku břišních tanců budou vystupovat v Horních Ředicích na Sportovním dni. Děti
ze Včeličkové a Rybičkové třídy pojedou 12. června na výlet do Slatiňan.
Plánujeme nocování v mateřské škole s opékáním buřtů, naše děti vystoupí 23. června na Dnech Holicka, proto kreslíme a vyrábíme na výstavu,
která je součástí oslav.
Lenka Chotěnovská

Holubovka na škole v přírodě
Ve dnech 29. 4. až 4. 5. 2012 se ze tříd 5. A a 5. B staly cestovatelské rodiny. Jejich cílem byla chata Orlice v Nové vsi v Orlických horách. Tvořili
jsme 4 rodiny (Horáčkovi, Bartáčkovi, Hujerovi a Homolkovi). V rámci
her a soutěží jsme cestovali po České republice – poznali jsme různá zákoutí naší vlasti, zopakovali si vlastivědné vědomosti, zahráli si bowling
a vyrazili na pěší výlet do Neratova, kde nás čekal krásný kostel s unikátní
prosklenou střechou. Všechny hry a soutěže byly propojeny jedním tématem „Cestujeme po ČR“. Poslední večer se konala dlouho očekávaná diskotéka, po které následovala noční hra, ze které měli všichni velké zážitky.
Byl to super týden s krásným počasím, na který budeme rádi vzpomínat.
Po návratu páťáků se na začátku května vydali na školu v přírodě také
třeťáci a čtvrťáci.
Ti se vypravili po stopách kouzelníka Pokustona. Ztratil se mu totiž klobouk, proto společně s Bobem a Bobkem procestovali celý svět, aby jej
našli. Na své cestě zažili spoustu her, soutěží, zábavy a legrace. A kde se
jim líbilo nejvíce? No přece v Číně. Po práci na rýžovém poli předvedli
svoji šikovnost při obědě čínskými hůlkami, naučili se čínsky pozdravit
a poděkovat, svátek Lan Kwa Fong oslavili lampiónovým průvodem
a noční hrou na bludičky.
Týdenní pobyt v nadmořské výšce 600 m v malebném kraji Železných hor
jsme si všichni opravdu užili, domů jsme si přivezli nejen artefakty z cest,
ale i plno zážitků ze super prožitého týdne.
Mgr. Petra Buriánková a Mgr. Jana Kopřivová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
(Stránku připravil Miloslav Kment)

Historie školství v Holicích (5)
Minule jsem avizoval odbočku do vyššího
typu škol. Na programu bylo holické gymnázium se současným názvem Gymnázium
Dr. Emila Holuba v Holicích. Proto se dnes zastavím u druhé holické střední školy s dnešním
názvem Střední škola automobilní v Holicích.
Proti ostatním školám prošla mnohem komplikovanější cestou převratů a změn. Navíc začínala „na cizím“, zatímco ostatní školy měly své
budovy. K prapůvodu se musíme vráti o více
než sto let do minulosti. V roce 1880 vyrostla ve Velké Neptalimově (dnes Nádražní) ulici
rafinerie cukru. Později firma skončila a objekt
dokonce zcela vyhořel. V roce 1901 za blahé
éry ševcovské odkoupila pozemek firma Schick
a postavila tam tovární budovu. Krize třicátých
let však postihla i tuto firmu a čp. 301 bylo opět
„na holičkách“. Paradoxně vše vyřešila okupace a druhá světová válka. V objektu se usadila
německá firma Guss-Metall Geselschaft. Rok
osvobození 1945 osud budovy změnil. Usídlil
se zde revoluční, později místní národní výbor,
poněvadž radnice vzala za své při Holickém povstání. Obecní úřad odešel „do nového“ a bu-

dovu převzal národní podnik ČSAD Pardubice.
Tím se také počala „rodit“ idea školy. Začátky
byly poněkud ukvapené, lépe řečeno odpovídající tehdejšímu nesmyslnému trendu výchovy.
Do učňovských škol, dosud vyhrazených pouze
chlapcům, začaly být přijímány dívky. Tak vyrůstaly soustružnice, zámečnice, elektrikářky
… V roce 1951 bylo podnikem ČSAD otevřeno
v Holicích středisko pracujícího dorostu. Čtyřicet šest dívek nastoupilo do dvouletého učebního oboru opravář motorových vozidel a elek-

Měsíc červen nám říká, že…
Především nám říká, že původ jména červen
je vysvětlován různě, počínaje červenáním jahod a ovoce, přes červy, kteří toho měsíce působí škody na stromech a ovoci, a též červeností
růže šípkové, která v této době nejbujněji kvete.
Nejpravděpodobnější je souvislost s hmyzem
červcem, který se v minulosti užíval k barvení
látek. Pokud jde o popularitu tohoto měsíce,
je nesporně největší u mládeže školou povinné, ale též u studentů všech oborů. V kalendáři
se totiž 30. června zjevuje Šárka, která vydává
nekompromisní rozkaz: „Skončil školní rok,
na shledanou prvního září!“ Radost z prázdnin
veliká! V tomto měsíci nejsou žádné státní svátky. V Česku se ovšem neslaví jen státní svátky,
ale i svátky „ostatní“. Většina těchto „ostatních“
svátků se slaví v řadě dalších zemí a patří mezi
ně například 1. června Mezinárodní den dětí.
Naše přílišná „sametová“ ukvapenost tento svátek poněkud odstrčila, ovšem na mnoha obcích
se dodnes v různých termínech kolem 1. června
pořádají „Dny dětí“ se zajímavými programy.
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní
den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více
než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy
1. červen, bylo stanoveno až na mezinárodní
konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. A ještě ke zmíněným svátkům pro majitele hafanů,
psů, psíčků: Amina má svátek 4. června, Cilka
oslavuje 9. 6., Míša až 19. 6., Lassie 24. tohoto
měsíce a Ferda o den později. – Zmiňme však
ještě několik zajímavostí, jak se říká „z jiného
soudku“. 4. června dojde k částečnému zatmění
Měsíce, které však u nás patrně nezpozorujeme.
Zato ve středu 6. června nastane poslední přeHOLICKÉ LISTY

trikář. V roce 1953 při ČSAD vzniká učiliště
státních pracovních záloh, o čtyři roky později
se mění – v té době již bez dívek – v Odborné
učiliště n. p. ČSAD Pardubice se sídlem v Holicích. Škola byla v té době již internátní. Další
změna nastala v roce 1980, kdy učiliště dostalo
již skutečný „punc“ střední školy, čemuž odpovídal i název Střední odborné učiliště dopravní
– součást TZZ ČSAD v Holicích. „Sametová
revoluce“ přinesla nejeden osvobozující prvek
i do školské soustavy, i když zpočátku s mnoha
nejasnostmi. Mezi lety 1991–1994 škola fungovala jako Střední odborné učiliště dopravní
v Holicích, další roky však přinesly podstatné
změny. Nešlo jen o nový název, znějící od roku
1994 Integrovaná střední škola automobilní
Holice, ale o etapy organizačních změn, stavebních úprav, rozšíření provozních i učebních prostor, o vybavení, zdokonalení internátu, rozšíření veřejných služeb, atd. Od roku
1999, kdy nesla název „Střední průmyslová
škola automobilní a Střední odborné učiliště
automobilní Holice“ se žáci připravují ve čtyřech tříletých učebních oborech a ve čtyřletém
maturitním studiu. Jsou to obory manažerství
a silniční dopravy. V současnosti, kdy ve zcela
zmodernizovaném objektu s vybavenými učebnami a kabinety, s dílnami, vlastní kuchyní, jídelnou a kompletně fungujícím internátem se
původní popisná čísla 301 (Schickovka) a 271
(Červinkova kovárna) může chlubit velmi dobrými výsledky dopravního, resp. automobilního školství. Pod nejnovějším a snad již trvalým
názvem Střední škola automobilní v Holicích,
jejíž objekt vidíte na fotografii Vladislava
Brandy.
(mkm)

Kdo jsi se v červnu narodil…

chod Venuše přes Slunce. Poté u nás dlouho nic,
až 28. listopadu můžeme být svědky polostínového zatmění Měsíce při jeho východu. – Nakonec k červnu několik klasických pranostik:
„Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky,
sudy blažný“, „Červen studený – sedlák krčí rameny“ a samozřejmě k 8. červnu se vztahující
„Medardova kápě – čtyřicet dní kape“.
(mkm)

„Holický Slavín“ připomíná, že v červnu
z nežijících pozoruhodných osob se vztahem
k našemu městu by slavil narozeniny Ota Heitlinger (* 11. června 1913 v Holicích, † 27. ledna 1980 v Praze), pracovník Izraelského náboženského hnutí a tajemník Rady židovských
náboženských obcí, PhDr. Václav Hruška
(* 14. června 1888 v Holicích, † 15. srpna
1954 v Praze), matematik, docent a profesor matematiky a fyziky na ČVUT v Praze,
František Kuneš (* 1. června 1904 v Holicích, † 31. srpna 1982 v Jindřichově Hradci),
přední československý mykolog, zakládající
člen Československého mykologického klubu, Petr Porák (* 8. června 1891 v Aichetu
u Štýru v Horních Rakousích, † 9. listopadu
1964 v Praze), učitel a ředitel školy, osvětový
pracovník, městský kronikář a veřejný činitel,
Doc. RNDr. CSc. Ctibor Votrubec (* 8. června
1925 ve Vodňanech, † 3. března 1997 v Praze), geograf v Ústředním ústavu geologickém,
docent geografie na Univerzitě 17. listopadu
v Praze, Univerzity of Ghana, expert OSN
v Africe, autor děl o Africe a Dr. Emilu Holubovi, spoluzakladatel afrických sympozií
v Holicích.
(mkm)
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
V měsíci dubnu skončily všechny dlouhodobé
soutěže basketbalové sezóny 2011/2002. BVK
Holice měl v této sezóně 5 týmů v oblastních
soutěžích a 1 tým v soutěži republikové. Konečná umístění jednotlivých družstev v uplynulé sezóně byla následující:
1) Východočeský oblastní přebor nejmladších
minižáků do 11 let – 10. místo v soutěži
2) Východočeský oblastní přebor starších minižáků do 13 let – 3. místo v soutěži
3) Východočeský oblastní přebor kadetů do 17
let – 2. místo v soutěži
4) Východočeský oblastní přebor juniorů do 19
let – 2. místo v soutěži
5) Východočeská liga mužů – 4. místo v soutěži
a účast v play off o postup do 2. celostátní
ligy
6) Celostátní liga žáků do 14 let – postup ze základního kola ligy do Extraligy s konečným
umístěním na 10. místě v ČR.
Měsíce květen a červen jsou pak v basketbalu
zaslíbeny finálovým turnajům o mistra České
republiky, následně pak kvalifikacím do celostátních lig a přípravě reprezentačních týmů
všech mládežnických kategorií. Ani v této část
sezóny nechyběli holičtí basketbalisté.
Díky dlouhodobě nastavené a oboustranně
vstřícně fungující spolupráci BVK Holice
s BK Pardubice mohou talentované děti z Holic rozvíjet své basketbalové umění i na té nejvyšší basketbalové úrovni. V letošní sezóně
jsme v rámci této spolupráce měli čtyři želízka
v ohni a všechna byla úspěšná.
Tomáš Dvořák (na snímku dole vlevo) získal
třetí místo a bronzovou medaili na mistrovství

ČR nejmladších minižáků do 11 let v Ostravě,
kde byl druhým nejlepším střelcem týmu BK
Pardubice.
Viktor Půlpán (foto nahoře) získal zlatou medaili a titul mistra republiky na mistrovství ČR
kadetů do 17 let, kde patřil s průměrem více než
30 odehraných minut na jedno utkání k základním pilířům týmu BK Pardubice. V současné

době se Viktor připravuje s reprezentačním týmem ČR do 16 let na Mistrovství Evropy, které
se uskuteční letos v červenci v Litvě a Lotyšsku.
Marek Welsch a Adam Horký (oba na fotu
vpravo dole, Marek Welsch s číslem 10) získa-

FULL STEAM DC
V listopadu loňského roku byla pod záštitou
TJ Sokol Holice založena nová taneční skupina
FULL STEAM DC, která se zaměřuje na street
dance a techniky breake dance. Tento soubor
navštěvuje celkem 35 tanečníků, kteří se nebáli
hned první rok reprezentovat Holice v celorepublikových prestižních ligách. Svůj start v Chrudimi oslavili hned třetím místem ve své kategorii,
v Hradci Králové obsadili pátou příčku, v Hlinsku opět medailovou třetí pozici. Zajistili si tak
postup do dalších kol a bezpochyby se mohou
pyšnit i prvenstvím ve Zlíně na mistrovství Moravy, kde se v rámci „Taneční skupiny roku“ kvalifikovali na mistrovství České republiky.
Vskutku šokovaní z účasti na celorepublikové
soutěži byli i trenéři Lenka Zběhlíková a Martin Teplý, kteří ani nedoufali v postup svých
svěřenců mezi špičku dancerů, neboť jejich
svěřenci tančí prvním rokem a sehranost týmu
potřebuje čas. Přes to „Fullsteamáci“ nelenili a jeli 4. 5. 2012 reprezentovat naše město
do Prahy, kde celé finálové klání natáčela ČT1.
Velký úspěch slavili i tam, neboť šesté místo
je pro začínající tým vskutku překrásné. Velký
dík proto patří nejen Sokolu, který je podporuje v této činnosti, ale i rodičům, kteří své děti
podporují hlavně finančně. Více informací na:
www.fullsteamdc.eu nebo na Facebooku.
Lenka Zběhlíková

ASPV HOLICE AEROBIC
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

li rovněž zlaté medaile a titul mistra republiky
na mistrovství ČR starších minižáků do 13 let.
Oba dva byli nejlepšími hráči BK Pardubice.
Adam Horký se stal s průměrem 19,6 bodů
na jedno utkání nejlepším střelcem turnaje
o mistra republiky a Marek Welsch byl vybrán
do All stars (nejlepší pětky) turnaje.
Všem jmenovaným gratulujeme a děkujeme
za příkladnou reprezentaci BVK Holice a města Holice.
Pavel Welsch

Oddíl ASPV TJ Jiskra Holice, Mladší žákyně,
cvičí ve spolupráci se základní školou Komenského. Cvičení probíhá od září 2011, a to dvakrát týdně. Za tu dobu se toho děvčata spoustu
naučila: základy gymnastiky, aerobiku, celkově
vnímat a zpevňovat svoje tělo. V listopadu 2011
již měla svoje prvním vystoupení na Karnevalu
plných strašidel, další v prosinci v Kulturním
domě ve Vánočním zastavení, dále v Poběžovicích na akci „Poslední kopec“ a v únoru
na Dětském karnevalu. V dubnu se zúčastnila
první soutěže, a to v Náchodě na Nováč cupu,
kde se ve své kategorii umístila na 3. místě. Dne
19. května 2012 se zúčastnila další soutěže Perníková kopretina, kde se umístila na 5. místě.
Ještě nás čeká vystoupení v Pardubicích na přehlídce Pódiových skladeb při Krajských atletických závodech a vystoupení na Dnech Holicka.
Budeme rády zhlédnete-li osobně naše vystoupení a sami posoudíte šikovnost těchto děvčat.
Michaela Píšová

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz. Grafická 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 červencového vydání je 20. června 2012. Distribuce zdarma.
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INFORMACE

Saunový ráj pro děti ZDARMA

Potřebujete posílit imunitu a odpočinout si? Přinášíme vám nové zprávy
ze Saunového ráje v Holicích. Saunový ráj je v provozu už osmý měsíc
a i v době, kdy je hlavní saunovací sezona za námi, prodlužuje otevírací
dobu. Od června bude otevřeno od 10 do 22 hodin každý den. V sobotu
bude otevřeno až od 15 hodin.
Aktuální zpráva je zajímavá především pro rodiče s malými dětmi. Už
od května je každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin vyhrazen malým
dětem. Sauny jsou vyhřáté na nižší teplotu a děti si mohou hrát a výskat.
Pro větší bezpečnost nejsou zapálené svíčky. Rodiče i děti mohou samozřejmě využít i všechny bazénky a oblíbenou vířivku. Cena za dospělého
je 250 Kč. Všechny děti do 6 let se saunují zdarma. Čtvrteční saunování
dětí bude v Saunovém ráji probíhat celý červen.
Kompletní wellness centrum má co nabídnout nejen pro klasické saunaře. V této době je hodně žádaná návštěva vířivky, jejíž relaxační účinky
jsou vhodné pro každého, kdo po práci na zahrádce nebo po náročné cyklotúře potřebuje uvolnit svaly. Vynikající terapií pro unavené nohy jsou
střídavé koupele kneippova chodníku. A samozřejmě solná parní kabina
pro astmatiky, proti atopickým ekzémům a na desinfekci dýchacích cest.
A poslední novinka - v červnu otevírá saunový ráj novou venkovní odpočívárnu. Budete se moci ochladit proudícím vzduchem, sednout si a osvěžit se nápojem nebo si poležet na pohodlných lehátkách.
Více informací na tel. 468000401 nebo e-mail: info@saunovyraj.cz či
www.saunovyraj.cz.

RVC Holoubek
RVC Holoubek ZVE na besedu
„JAKÝM PŘÍNOSEM MŮŽE
BÝT RODIČOVSTVÍ PRO MŮJ
ŽIVOT I PRO MOU PROFESI“.
Jarní sluníčko prosvětlilo dny
i v RVC Holoubek. Během nabízených programů se děti zabývají
jarními tématy – zkoumají vývojové fáze motýlů, tvoří, pozorují
proměny počasí i rostoucí rostliny
z vlastnoručně zasetých semen.
Rodiče si začínají klást otázku, jak připravit dětem nadcházející letní
prázdninové dny. Jak skloubit pracovní povinnosti a zároveň být stále
milým rodičem, který dokáže trpělivě svým dětem naslouchat, odpovídat na zvídavé otázky a být vždy připraven zapojit se do hry? Odpovědi
nejen na toto téma můžete očekávat, přijdete-li si posedět a popovídat
u kávy do RVC Holoubek ve středu 6. 6. 2012 od 16.00 hodin na besedu s názvem „Jakým přínosem může být rodičovství pro můj život
i pro mou profesi. Zkušenosti (i zahraniční) nám z Centra pro rodinu
v Hradci Králové přijedou v rámci projektu M_ANIMA předat Věra
Traxlerová a Mgr. Věra Barabášová. Beseda je určena jak pro rodiče,
kteří se zpět do práce zatím nechystají, tak i pro ty, kteří vzhledem
k věku dětí již řeší praktické otázky spojené se svou zaměstnaností.
Motto: Rodina a profese jsou dvě strany téže mince. Nehledáme rozpor, ale harmonii.
Čtvrteční pravidelné podvečerní zpívání dospělých za klavírního doprovodu paní profesorky Janečkové bude pokračovat až od září 2012.
Díky propagační akci firmy Danone měli návštěvníci RVC Holoubek
v období od 15. do 28. 5. možnost pochutnat si zdarma celkem na 792
jogurtech Dobrá máma v šesti různých příchutích.
Jarní počasí láká také k posezení na zahrádce RVC Holoubek. Venkovní upravené prostory poskytují pohodlí a zábavu i pro veřejné akce
v Holicích, jako např. Dětský den s dobrovolníky – letos konaný
v pátek 25. května od 15 do 18 hodin. Rozzářené oči našich nejmenších jsou pro všechny dobrovolníky starající se o program vždy
tou největší radostí z práce a motivací k přípravě dalších společných
setkávání rodin s dětmi.
Pravidelný týdenní program RVC Holoubek naleznete na www.pardubice.charita.cz/holoubek. Bližší informace získáte také na telefonním čísle
733 141 960.
Monika Pavlisová

Celý měsíc na suché směsi BASF Sleva 15%

Helicopter Model Show 2012
V neděli 6. května se v městské sportovní hale a na stadionu konal již
3. ročník Helicopter Model Show, který je otevřený široké modelářské
veřejnosti. Představili se piloti zkušení i méně zkušení, tatínkové, maminky, dědečkové i děti. Vše začalo volným létáním a vyvrcholilo pilotní soutěží, v níž měli piloti se svými modely proletět překážkovou
dráhu v co nejkratším čase. V hale jsme mohli vidět i několik exhibic
vrcholné pilotáže velkého vrtulníku a parkflyeru. Všichni zúčastnění
byli odměněni výhrou z bohaté tomboly od sponzorů, kterým patří velké poděkování.
Odpoledne se akce přesunula na stadion, kde se prezentovali piloti
s 6 velkými vrtulníky, třímetrovým větroněm, který kroužil vysoko nad
Holicemi, veselým rogalem a dvěma akrobatickými modely.
Myslím, že si i diváci přišli na své a někoho možná ukázky RC modelů
přivedli na myšlenku přijít příště se svým prvním vrtulníkem.
Fotky a videa najdete na: http://helicoptermodelshow.webnode.cz.
Michaela Matoušková
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Stavebniny STAPUS s.r.o.

Hradecká ul.naproti VAKU
Po-Pá 7.00-16.30 , So 8.00-11.30

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388

Polystyren fasádní 50 mm
44,-/m2
Polystyren fasádní 60 mm
52,-/m2
Polystyren fasádní 80 mm
69,-/m2
Polystyren fasádní 100 mm
87,-/m2
sklotextilní mřížka vertex R 117
15,5 Kč/m2
Lepidlo na zateplení Z 301 DUO ,balení 25 kg
125 Kč/ks
Fasádní omítka silikonová(bezpř.barevník)25kg 840 Kč/kbel
Lepenka Bitagit (IPA) V60 S35 10 m /role
490 kč/ks
vnitřní štuk HASIT 160 - 30 kg
98 kč/ks
DITON - dlažby,ztracené bednění,plotovky
sleva 15 %
H+H - pórobetonové zdivo a příčkovky
sleva 15 %
PORFIX - pórobetonové zdivo a příčky
sleva až 28 %
Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

SOBOTA 8:00-11:30

ceny bez DPH

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

