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Vážení spoluobča-
né, ve chvíli kdy píši 
tyto řádky, je již defi ni-
tivně zima za námi, ale 
neustálý déšť a studený 
vítr nám zatím blížící se 
léto moc nepřipomíná.

Zastupitelstvo měs-
ta má za sebou květ-
nové zasedání, které 
se mimo jiné zabývalo 
stavem veřejného po-
řádku a dopravy za pří-

tomnosti zástupců Obvodního oddělení Policie ČR 
v Holicích, Městské policie Pardubice a zástupců 
Sboru dobrovolných hasičů Holice. Z předložených 
zpráv a diskuze vyplynulo, že situace je celkem 
uspokojivá. Za uplynulý rok nebyl spáchán v našem 
obvodě žádný závažný trestný čin, za pomoci nain-
stalované kamery před diskotékou „Maxim“ došlo 
ke zklidnění stavu, objasněnost trestné činnosti je 
stále na vysoké úrovni. Přetrvávají problémy s par-
kováním ve středu města a občasným rušením veřej-
ného pořádku v nočních hodinách.

Dále zastupitelstvo města schválilo 7. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2014. 
Z výraznějších příjmových položek bych uvedl do-
tace z Ministerstva životního prostředí na zateple-
ní MŠ Holubova ve výši 5,6 mil. Kč a na zateplení 
MŠ Pardubická ve výši 3,7 mil. Kč.

Mezi výraznější výdajové položky patří inves-
tiční transfery Technických služeb Holice na re-
konstrukci chodníku v Holubově ulici ve výši 
628 tisíc Kč, na osvětlení parkoviště u nové zá-
kladní umělecké školy ve výši 280 tisíc Kč a na ná-
kup nové sekačky „Amazon“ ve výši 1,1 mil. Kč.

Další položkou, která byla navýšena o 1,966 mil. 
Kč se týká zateplení domu č.p. 2 na náměstí T. G. Ma-
saryka, nyní již máme na realizaci částku téměř 5 mil. 
Kč a tato akce může být letos uskutečněna.

Další výdajové položky byly schváleny na pro-
jektové dokumentace „Chodník Pod Homolí“, 
„Chodník Podlesí“, „Veřejné osvětlení Zahradní 
ulice“ a „Rekonstrukce zdravotechniky v č.p. 9“. 
Uvolněna byla rovněž částka 1,2 mil. Kč na rekon-
strukci kotelny v č.p. 1042 U Kapličky. Dvě menší 
dotace od Pardubického kraje vždy ve výši 10 ti-
síc Kč získalo město na „Holubovy Holice 2014“ 
a „Národní přehlídku jednoaktovek“.

Na závěr Vás chci pozvat na významnou spor-
tovně charitativní akci „Na kole dětem“ v úterý 
10. června 2014 v Holicích. Pořadatel pan Jo-
sef Zimovčák (jezdec na vysokém kole) již pátým 
rokem absolvuje veřejnou cyklotour. Letošních 
10 etap o celkové délce 1461 kilometrů začíná 
v Brně a končí v Aši. V úterý 10. června 2014 bude 
6. etapa vést z Koutů nad Desnou do Holic. Sr-
dečně zvu cyklisty do slavnostního pelotonu a Vás 
ostatní před kulturní dům, kde bude po 15 hodině 
slavnostní dojezd spojený s kulturním programem. 
Bližší informace zveřejníme před touto akcí.

Na závěr Vám chci popřát nikým a ničím ne-
rušené prožití dovolených a krásné léto strávené 
ve zdraví.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Dny Holicka

Předposlední červnový víkend bude opět 
patřit městským slavnostem. Jak se již stalo tra-
dicí přivítáme v Holicích zástupce družebních 
měst ze Slovenska (Medzev) a Polska (Strzelce 
Opolskie). 

Kulturní a společenský program začne v so-
botu 21. června ve 13.00 hodin a kde jinde, než 
na prostranství před kulturním domem. V tom-
to pásmu vystoupí kromě jiného žáci místních 
mateřských škol, hudebních těles, zájmových 
spolků nejen z Holic, ale i z Horních Ředic 
a Dolního Jelení, dále pak žáci ZUŠ Holice 
a další. Jak se hraje a tančí na Moravě před-
vedou divákům členové dětského folklórního 
souboru Štěpnička z Veselí nad Moravou, ty 
nejmenší pobaví Václav Upír Krejčí a po vy-

stoupení skupiny historického šermu sobotní 
program zakončí skupina Queenie. 

Nedělní program jako každoročně zahájí 
v deset hodin dopoledne pohádka a odpoledne 
vyplní přehlídka dechových hudeb.

Ze sportu čeká návštěvníky Holic fotbalový 
turnaj, nohejbal, plážový volejbal, stolní tenis, 
překážkový přespolní běh a cykloturistická jízda. 
Doprovodný program letos přináší loňské velmi 
úspěšné jízdy vyhlídkovým vláčkem, lety vrtul-
níkem, trenažér SŠA, houpačky, chovatelskou 
výstavu a hasiči připravili pro děti dětský den.

V minulých letech počasí na Dnech Holicka 
organizátorům vždy přálo, doufejme, že tomu 
bude tak i letos. 

Petr Kačer, foto:Ladislav Formánek
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
16. dubna 2014
Usnesení č. 117 RM bere na vědomí zprá-
vu o činnosti odboru životního prostředí 
a stavebního úřadu za rok 2013. Č. 118 RM 
bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby 
2013/2014. Č. 119 RM bere na vědomí se-
znam akcí v rámci oprav komunikací, chodní-
ků a úpravy zeleně zajišťovaných dodavatelsky. 
Č. 120 RM schvaluje ukončení nájmu k bytu 
č. 3 v domě č.p. 746 v Holubově ulici, Holi-
ce ke dni 15. 4. 2014. Č. 121 RM neschvaluje 
zveřejnění záměru směny a nedoporučuje ZM 
schválit směnu části pozemku p.č. 2176/1, cca 
150 m2 – celková výměra 304 m2, ostatní plo-
cha, k.ú. Holice v Čechách ve vlastnictví po-
dílových spoluvlastníků (1/4) Jirouta Václava, 
Zahradní 733, Holice, Jirouta Karla, V Ráji 
1722, Zelené Předměstí, Pardubice, Jirouta 
Oldřicha, Družstevní 876, Dobruška a Krato-
chvílové Marie, Holubova 848, Holice za po-
zemek p.č. 2176/2, výměra 149 m2, ostatní 
plocha, k.ú. Holice v Čechách ve vlastnictví 
Města Holice. Č. 122 RM schvaluje pronájem 
části pozemku p.č. 2218/130, orná půda, celko-
vá výměra 138m2, ul. Na Balkáně, k.ú. Holice 
v Čechách manželům Poddaným, Na Balkáně 
405, Staré Holice za cenu 150 Kč/rok včetně 
základní sazby DPH na dobu 5 let. Č. 123 RM 
doporučuje ZM schválit: a) zřízení služebnosti 
pro umístění podzemního komunikačního ve-
dení veřejné komunikační sítě do pozemku p.č. 
7101, ostatní plocha, v k.ú. Holice v Čechách, 
obec Holice, okres Pardubice, zapsáno v katas-
tru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Par-
dubice, na LV č. 10005 pro Telefónica Czech 
Republic, a.s., za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 200 Kč/bm + DPH. b) umístění 
veřejné komunikační sítě uvnitř budovy čp. 61, 
na pozemku p.č. 7007, ul. Bratří Čapků, k.ú. 
Holice v Čechách za cenu jednorázové náhrady 
2000 Kč bez DPH. c) udělení souhlasu k propo-
jení stávající optické HDPE trubky mechanic-
kou spojkou v pozemku p.č. 2406, ul. Komen-
ského, k.ú. Holice v Čechách. Č. 124 RM ruší 
výběrové řízení na akci „Zateplení objektu č.p. 
2, náměstí T. G. Masaryka, Holice“ z důvodu 
vysokých cen nabídek na realizaci akce. Č. 125 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
jako zhotovitele akce „ Výměna střešní kry-
tiny na části domu č.p. 236 ul. Staroholická, 
Holice“ fi rmu Makal s.r.o. Dobruška. Cena 
dodávky činí 860 000 Kč včetně DPH. Č. 126 
RM: a) vylučuje ze zadávacího řízení výbě-
rového řízení na dodavatele stavby „Bezbarié-
rové úpravy komunikace Holubova, Holice“ 2 
uchazeče: fi rmu Chládek a Tintěra, Pardubice 
a.s. a fi rmu Sovis CZ a.s. Hradec Králové pro 
nesplnění zadávacích podmínek; b) schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovi-
tele akce „Bezbariérové úpravy komunikace 

Holubova, Holice“ fi rmu Strabag a.s. Hradec 
Králové. Cena dodávky činí 5 781 905, 14 Kč 
včetně DPH. Č. 127 RM schvaluje na zákla-
dě poptávkového řízení jako zhotovitele akce 
„MŠ Holice, Pardubická 992 – výměna radiáto-
rů“ fi rmu VODA-PLYN-TOPENÍ Holice s.r.o. 
Cena dodávky činí 219 106,80 Kč včetně DPH. 
Č. 128 RM bere na vědomí Měsíční zprávu 
za měsíc březen 2014 – výstavba ZUŠ. Č. 129 
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ 
Staroholická Mgr. Zdeňce Krátké u příležitosti 
životního jubilea z Fondu kulturních a sociál-
ních potřeb organizace. Č. 130 RM schvalu-
je uzavření smlouvy o zajištění zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů se společností 
EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 
4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, její 
účinnost je od data podpisu a nahrazuje smlou-
vu z 1. 2. 2006. Č. 131 RM doporučuje ZM 
schválit vrácení fi nanční podpory poskytnuté 
AMK Holice v r. 2013 na MČR v ledové plo-
ché dráze. Č. 132 RM schvaluje Směrnici č. 31 
„Schvalování účetních závěrek příspěvkových 
organizací zřizovaných městem“ s platností 
od 1. 5. 2014. Č. 133 RM schvaluje Smlouvu 
o užití osobního jména a příjmení k pojmeno-
vání nové základní umělecké školy na „Zá-
kladní umělecká škola Karla Malicha“. Č. 134 
RM schvaluje na základě poptávkového řízení 
jako zhotovitele akce „Lokální opravy místních 
komunikací. Vysokomýtská – ke hřbitovu, Ro-
veňsko a Smetanova v roce 2014“ fi rmu STRA-
BAG a.s. Kladská 1082/67, 500 03 Hradec Krá-
lové. Cena dodávky činí 269 669,07 Kč včetně 
DPH. Č. 135 RM ukládá řediteli TS Holice 
rezervaci termínu 16. 11. 2014 v městské spor-
tovní hale pro Tancklub Holice za účelem po-
řádání Holického kramfl íčku 2014. Č. 136 RM 
doporučuje ZM schválit změnu účelu inves-
tičního transferu pro Technické služby Holice 
z rozpočtu města na rok 2014 ve výši 1 100 ti-
síc Kč, původně určeného na nákup stavebního 
stroje „malý bagřík“, k nákupu nové sekačky 
Amazone Proffi hopper z důvodu havarijního 
stavu stávající sekačky. Č. 137 RM doporuču-
je ZM: a) neschválit podání odvolání k bodu 1/ 
výroku soudu týkající se vlastnictví objektu č.p. 
168 ve Vysokomýtské ulici; b) schválit podání 
odvolání na výši soudních výloh. Č. 138 RM: 
a) schvaluje příspěvek DDM Holice ve výši 
35 tisíc na vydání kalendáře města Holic 
na rok 2015; b) ukládá tento příspěvek zařadit 
do nejbližší rozpočtové změny v rozpočtu měs-
ta na rok 2014. Č. 139 RM bere na vědomí 
návrh ceníku pronájmů v budově nové základní 
umělecké školy. 

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
28. dubna 2014
Usnesení č. 140 RM bere na vědomí Zprávu 
o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy. 
Č. 141 RM bere na vědomí Zprávu o činnosti 
odboru dopravy. Č. 142 RM bere na vědomí 

Zprávu o činnosti správního odboru na úseku 
přestupků. Č. 143 RM bere na vědomí Infor-
mace o výstavbě nové základní umělecké školy. 
Č. 144 RM schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí účelové dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na dopravní automobil pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice. 
Č. 145 RM schvaluje 6. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2014. Č. 146 RM do-
poručuje ZM schválit Směrnici č. 32 „Schvalo-
vání účetní závěrky Města Holic“. Č. 147 RM 
bere na vědomí přípravu zasedání zastupitel-
stva města dne 12. 5. 2014. Č. 148 RM dopo-
ručuje ZM schválit udělení Ceny města Holic. 
Č. 149 RM: a) schvaluje provedení prací nad 
rámec smlouvy o dílo – Základní umělecká 
škola v pasivním standardu – specifi kovaných 
ve změnových listech č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 
13, č. 14, č. 15 a č. 17; b) neschvaluje prove-
dení prací nad rámec smlouvy o dílo – Základní 
umělecká škola v pasivním standardu – speci-
fi kovaných ve změnovém listu č. 12. Č. 150 
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě č.p. 2 
nám. T. G. Masaryka v Holicích, dle Pořadníku 
schváleného na II. čtvrtletí roku 2014. Č. 151 
RM schvaluje přidělení bytu č. 20 v domě 
č.p. 61 Bratří Čapků v Holicích, dle Pořadníku 
schváleného na II. čtvrtletí roku 2014. Č. 152 
RM schvaluje podání přihlášky do soutěže 
E.ON Energy Globe Award ČR v kategorii 
„Obec“ pod názvem „HOLICE – město energe-
tických úspor“. Č. 153 RM schvaluje na zákla-
dě poptávkového řízení jako zhotovitele akce 
Rekonstrukce sociálního zařízení v Růžičkově 
ul. 673 fi rmu Voda – PLYN – TOPENÍ. Cena 
dodávky činí 150 608,70 Kč včetně DPH. 
Č. 154 RM schvaluje na základě poptávkové-
ho řízení jako zhotovitele akce „Vybudování 
učebny fyziky a chemie v budově ZŠ Holice, 
Holubova 47“ fi rmu Ing. František Načerad-
ský, Pardubice, Tyršovo nábřeží 1357. Cena 
dodávky činí 348 267 Kč včetně DPH. Č. 155 
RM schvaluje na základě poptávkového říze-
ní na akci „MŠ Holice, Pardubická 992 – mal-
by“ fi rmu Roman Novotný, Jaroslav 41. Cena 
dodávky činí 164 270 Kč včetně DPH. Č. 156 
RM schvaluje na základě poptávkového říze-
ní na akci „MŠ Holice, Holubova 39 – malby“ 
fi rmu Libor Vrátil, Slepotice 70. Cena dodávky 
činí 204 361,79 Kč včetně DPH. Č. 157 RM 
schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce „Vybavení ZUŠ Holice“ fi r-
mu G.M.S. Interiér spol. s.r.o., Brno v rozsahu 
dle projektové dokumentace interiéru. Č. 158 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
u projektu EPC – poskytování energetických 
služeb se zaručeným výsledkem „Rozšíření 
opatření výměny vnitřního osvětlení“ v rozsahu 
dle návrhu předloženého fi rmou MVV Energie 
CZ a.s. Č. 159 RM zamítá žádost o příspěvek 
na pobyt holických dětí v táborech pořádaných 
PS Přátelství Pardubice, Brožíkova 436.
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Představení Domova pro seniory Ledax Vysoké Mýto
Rád bych Vám představil Domov pro senio-

ry ve Vysokém Mýtě. Své služby poskytujeme 
osobám převážně z celého Pardubického kraje, 
které mají sníženou soběstačnost zejména z dů-
vodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby. Domov funguje 
od roku 2011, kapacita je 100 lůžek. Obyvatelé 
mohou obývat jednolůžkový, dvojlůžkový po-
koj či manželské apartmá.

Máte-li zájem, přijďte na prohlídku, při které 
si např. prohlédnete prostory Domova, získáte 
odpovědi na možné dotazy (cena pobytu, mož-
nost stravování, apod.). Prohlídka Domova je 
možná každý všední den od 8.00–16.00 hodin 
na adrese Domov pro seniory Vysoké Mýto, 
Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto. Sociální 

pracovník Vám poskytne stručný výklad o cho-
du Domova, seznámí Vás s cíli, zásadami a pra-
vidly Domova.

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak 
je schopna se o své občany postarat. Prioritou 
našeho Domova je úcta ke stáří a kvalita života. 
Zaměstnanci tohoto Domova si uvědomují, že 
obyčejný úsměv a vlídná slova mohou udělat 
mnoho dobrého pro lidskou duši, tímto přesvěd-
čením se náš Domov řídí. Máte-li zájem využít 
služeb Domova pro seniory Vysoké Mýto, stačí 
zaslat žádost, kterou naleznete na webových 
stránkách Domova: http://vysokemyto.ledax.cz/
informace-pro-zajemce/.

Na setkání s Vámi se těší sociální pracovník 
Marek Mana, DiS.

Pozvánka na jednání zastupitelstva měs-
ta 23. června 2014 
V pondělí 23. června 2014 v 17 hodin se 
bude v klubovnách kulturního domu konat 
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic. 
Na programu je projednání výsledků hos-
podaření města za období do 30. 4. 2014 
a projednání plánu práce zastupitelstva 
a rady města na 2. pololetí letošního roku. 
Zastupitelstvu budou předloženy výsledky 
hospodaření Dobrovolného svazku Holicko 
za rok 2013. Pravidelným bodem jsou vždy 
převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jed-
nání holických zastupitelů.

P O Z V Á N K A 
na veřejnou prezentaci územního koncep-
tu návrhu umístění sportovišť a ostatních 
funkčních ploch v areálu městského sta-
dionu v Holicích, která se koná ve čtvrtek 
5. června 2014 v 17.00 hod v klubovně kul-
turního domu v Holicích.

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. 
Ofi ciální elektronický styk s úřadem ve správ-
ním řízení je upraven správním řádem (zákon 
č.500/2004 Sb.) a je prostřednictvím datové 
schránky, ve které je zpráva vždy doplněna cer-
tifi kovaným elektronickým podpisem. Datová 
stránka města Holic má adresu: hwkbrgj.
Další možností „ofi ciální“ komunikace je pro-
střednictvím elektronické podatelny, která má 
e-mailovou adresu posta@holice.ipodatelna.
cz, možný vstup do i-podatelny je také přes in-
ternetovou adresu http://holice.ipodatelna.cz. 
Aby však zpráva byla zařazena do „úředního 
oběhu“ – spisové služby, musí být opět dopl-
něna elektronickým podpisem. Výhodou zpráv 
v i-podatelně nebo v datové schránce 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 
neofi ciální styk s úřadem, obecně tedy pro zprá-
vy, na které se nevyžaduje odpověď. Tyto zprá-
vy nejsou zařazeny do spisové služby a nejsou 
ani archivovány. 

Upozornění pro držitele a průvodce psů
V poslední době se začínají množit stížnosti ob-
čanů na volné pobíhání psů, proto touto cestou 
upozorňujeme na některé povinnosti držitelů 
nebo průvodců psů.
Volný pohyb psů
Kromě vlastních pozemků a prostor, které ne-
jsou přístupné každému bez omezení, je volný 
pohyb psů povolen p o u z e na těchto mís-
tech:
•  polní cesta u regulační plynové stanice (poze-

mek parc. č. 2056/20) – druhá odbočka vlevo 
v ul. Pardubická ve směru z Holic za MŠ Par-
dubická,

•  polní cesta vedoucí od sběrného dvora 
v Puškinově ul. směrem ke Kamenci (poze-
mek parc. č. 2347/58),

•  prostranství v lokalitě rybníka „Hluboký“, 
používané pro výcvik psů (pozemek parc. č. 
6992/16), a to v souladu se zněním obecně 
závazné vyhlášky města Holic č. 6/2005 o ve-
řejném pořádku na katastrálním území Holice 
v Čechách, ve znění obecně závazné vyhlášky 
města Holic č. 10/2005. 

Venčení psů
Zároveň upozorňujeme držitele, příp. průvodce 
psů na povinnost úklidu exkrementů venčených 
psů na veřejném prostranství. Nedodržení výše 
uvedených povinností může mít za následek 
uložení pokuty podle příslušných ustanovení 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů až do výše 30 000 Kč nebo 
pořádkové pokuty dle ustanovení § 247–249 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, až do výše 50 000 Kč.
Ohlašovací a poplatková povinnost
Dále chceme držitele psů touto cestou upozor-
nit na nutnost plnění ohlašovací a následně 
i poplatkové povinnosti u psů starších 3 mě-
síců. Tato povinnost vyplývá z příslušných 
ustanovení obecně závazné vyhlášky města 
Holic č. 7/2003 o místních poplatcích ze psů, 
ve znění obecně závazných vyhlášek města 
Holic č. 5/2004 a č. 5/2010. V případě nepl-
nění ohlašovací nebo poplatkové povinnosti 
lze nezaplacený poplatek nebo zaplacený po-
platek, ale v nesprávné výši, vyměřit platebním 
výměrem s možností jeho navýšení až na troj-
násobek.
V případě jakýchkoli nejasností se lze obrátit 
na správní nebo fi nanční odbor Městského úřa-
du Holice.

Proč musí klienti Úřadu práce do schodů?
Na konci dubna letošního roku se z budovy 
Městského úřadu v Holicích přestěhovaly pra-
covnice Úřadu práce do budovy v Palackého 
ulici čp. 38. Pro část jejich klientů, zvláště 
těch co mají omezenou pohyblivost, to zname-
ná komplikaci v zdolávání schodů do I. patra. 
Stojí za touto komplikací Městský úřad Holice? 
Jednoznačné konstatování je: NE! Již začát-
kem roku bylo vedení Úřadu práce oznámeno, 
že prostory, které mají pronajaté, bude nutné 

do konce dubna uvolnit a zároveň byl Úřadu 
práce nabídnut k odkoupení objekt z majetku 
města, který by mohl být zrekonstruován pro 
jejich potřebu a tím umožněn bezbariérový pří-
stup pro všechny klienty tohoto úřadu. Ač ve-
dení holické i pardubické pobočky Úřadu práce 
se tento objekt zamlouval, pracovníci pražské 
centrály bohužel zamítli nákup a tím de facto 
znemožnili v blízké době vybudování pobočky 
Úřadu práce v bezbariérovém provedení.
Informace občanům!
Na základě dotazů občanů města Holic Vám 
sdělujeme, že Město Holice nejednalo a ani 
nejedná s žádnými dodavateli energií (plyn, 
elektřina) o prodeji těchto komodit pro občany 
města.

Stanislav Novák OSMVM

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
10. 6. 10.00  Frank Wenig   Vánoční země
úterý   Pohádková hra nás zavede v tomto období netradičně do Vánoční země.
   Příběh Hanky, o kterou se stará její strýc, jenž nemá rád děti a stará se jen o své 

dobro. Teprve ve Vánoční zemi pochopí, co je důležité pro život a pro šťastné 
dětství Hanky.

   Představení dětského dramatického kroužku na závěr školního roku.
   Režie a úprava: Jitka Juračková. 30 Kč

13. 6. 18.00  V RYTMU 2014
pátek   Závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost.
   Taneční studio Hany Flekrové.

21. 6. 13.00  DNY HOLICKA 2014
sobota   Program uveden na samostatném plakátu včetně doprovodných akcí. zdarma

22. 6.   DNY HOLICKA 2014
neděle 10.00  Pohádka – Princezna na vdávání. zdarma
 13.00  Festival Jaroslava Kocourka – program na samostatném plakátu. zdarma

KINO
datum hodina program vstupné
24. 6. 10.00  Croodsovi
úterý   Příběh první pravěké rodiny na světě. 
   Žánr: Animovaná dobrodružná komedie. Délka: 90 minut. 40 Kč

25. 6. 10.00  Croodsovi
středa   Příběh první pravěké rodiny na světě. 
   Žánr: Animovaná dobrodružná komedie. Délka: 90 minut. 40 Kč

26. 6. 9.00  Příběh kmotra
čtvrtek   Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami po-

sunul až na pozici šedé eminence české politiky.
   Žánr: Životopisné drama. Délka: 100 minut. 40 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
datum hodina program vstupné
4. 6.–4. 8.  JAN HOLINKA
  Výstava z pozůstalosti akademického sochaře a malíře – holického rodáka.

Kulturní kalendář na měsíc červen 2014
Dne 13. května proběhlo v Pardubicích slav-
nostní vyhodnocení literární soutěže na téma 
„Nejmoudřejší je číslo“. Z naší knihovny po-
stoupily se svými literárními pracemi dvě 
studentky holického gymnázia. Vyhlášení se 
zúčastnila Barbora Bulánková z 1. C v mladší 
kategorii a Bára Homolková ze 2. C v kategorii 
nejstarší. Za odměnu na ně čekala plavba parní-
kem, prohlídka zámku a beseda s ilustrátorkou 
dětských knih. Přejeme oběma hodně úspěchů 
nejen při dalším literárním tvoření.

Radka Bačinová

Úspěch v literární soutěži

Divadlo
Kdo žije jenom pro sebe,
ochudí jiné o sebe,
ochudí sebe o jiné,
zakrní a zahyne!

Jan Werich

Tak to se netýká účinkujících v pohádce Tři 
princezny na vdávání, kterou bylo možno vi-
dět 12. května na „holických prknech“. Touto 
cestou bych ráda PODĚKOVALA všem spo-
lupracovníkům za nápady a velké nasazení 
na tomto ojedinělém představení. Trocha statis-
tiky: 26 herců ve věku 12–84 let, 6 hudebníků, 
8 zpěváků, 59 kostýmovaných postav, 12 po-
mocníků při výrobě rekvizit, scény, kostýmů 
apod. 11 písní a 3 mezihry
Hudbu složil, hudebníky a zpěváky vybral 
a s nimi nastudoval Petr Sopoliga. Všichni do-
hromady jsme se sešli až v 19 hod. v den pre-
miéry, ale výsledek stál ZATO. Divadlo v Ho-
licích ŽIJE a bude žít, když se o něj budeme 
dobře starat. Vychovávat si nejen nové herce, 
ale dávat jim příležitost se ukázat, nabízet pu-
bliku stále něco nového a výběrem zajímavých 
her rozšiřovat divácké obzory. Jsem RÁDA, že 
se v Holicích najde (když se chce) hodně lidí, 
kteří rádi TVOŘÍ a je jedno v jakém oboru.

pohádková babička Jitka Juračková

originální interiéry 
návrvrhyhy   v   v   vybaybaybaybavveeení   rní   rní   rní   realealealealizizizacace

www.thenz.cz
HOLICE v Čechách

inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

OBKLADY již od 100 Kč za m2 

KULTURA



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

HOLICE – (Radioklub OK1KHL) – První deštivá květnová sobota 
na Kamenci v depu pod břízkami byla zadaná pro radioamatérskou bur-
zu. Na bleším trhu a pod plachtami renomovaných fi rem se uskutečňuje 
nejen výměna zboží za peníze, ale povětšinou výměna rad a zkušeností 
zcela zdarma. Dopolední akci pro veřejnost završila odpolední připomín-
ka výročí a práce, které občanské sdružení má za sebou.
Členové holického Radioklubu OK1KHL jarní setkání spojené s burzou 
připravili již v 18. ročníku. Po celé dopoledne měli návštěvníci – radio-
amatéři i občanští uživatelé vysílaček, tzv. síbíčkáři – zajištěno hladké par-
kování i občerstvení. Mohli se zastavit ve středisku klubu, které vyrostlo 
z prostředků klubu a za fi nanční podpory města Holic, a obhlédnout antény 
i vybavení. Téměř tři stovky zájemců a k tomu na třicet prodejců byli spo-
kojeni – jen to slunce chybělo. To zajistit už v silách organizátorů nebylo.
V druhé části dne se sešli členové i přátelé Radioklubu, aby si připomněli 
významná výročí, která připadají na rok 2014:
•  60 let od založení okresního radioklubu v Holicích. Rok 1954 je ro-

kem získání vysílacího povolení, prvních vysílacích pokusů na vyřaze-
ném armádním zařízení, prvního použití volacího znaku OK1KHL. Asi 
po deseti letech se po zrušení okresu v Holicích stal radioklub součástí 
ZO Svazarmu TOS Holice.

•  10 let samostatného občanského sdružení Radioklub OK1KHL Holice, 
které vzniklo po odchodu ze sdružení AMK.

•  V Trutnově vznikl tým OL5T, který před 15 lety přešel pod křídla ho-
lického radioklubu.

•  Letos, 22. a 23. srpna, se uskuteční již 25. mezinárodní setkání radio-
amatérů v Holicích, které Radioklub pořádá.

Skupina radioamatérů v ten den pilně vysílala do éteru a účastnila se zá-
vodů ve vysílacím středisku. I když se zdá, že tento typ komunikace pro-
střednictvím éteru je už překonaný, má stále své příznivce po celém světě. 
Například člen klubu Petr Boháček, OK1BOA, v závodě RSGB IOTA 
contest dosáhl na 3. místo na světě v kategorii SOA 24 SSB. V podzimní 
SSB části závodu CQ WW DX contest Petr testoval novou anténu na pás-
mo 40 m. I přes malou výšku nad zemí (pouze 13 metrů) dosáhl 6. místa 
na světě, 4. v Evropě a prvního v ČR. Jen těsně mu unikl nový český 
rekord. Radioklub mu za tyto úspěšné starty v roce 2013 poděkoval.
Nejen vysílání, ale i povídání o společných zážitcích, promítání doku-
mentů a fotografi í, dobré občerstvení, hudba – a dokonce tanec – naplnily 
sobotní odpoledne a večer 3. května. Členové radioklubu, kterých je ko-
lem třiceti, ale zejména výbor pod vedením předsedy Jiřího Kamenického 
– David, Mirek, Alena, Standa, Lucie a další – si oslavu opravdu zaslou-
žili. Na přípravě akce se významně podílel bývalý dlouholetý předseda 
Svetozar Majce. Přítomní radioamatéři vzpomněli na zakladatele radio-
amatérství v Holicích: na prvního předsedu Stanislava Myslivce i prvního 
vedoucího operátora OK0KHL, Luďka Kmenta.
Starosta města Holic vždy o srpnovém setkání či na výroční schůzi Ra-
dioklubu oceňuje tuto organizační práci, která propaguje radioamatérský 
koníček a zároveň Holice nejen v kraji, ale častokrát se dostává až za hra-
nice republiky. Na takové velké akce pro veřejnost, jako je mezinárodní 
setkání, si hned tak některá občanská sdružení netroufnou.

Mirka Vohralíková

Rockový dechový orchestr čeká v červnu nabitý pro-
gram. Během osmi dnů bude koncertovat na třech pres-
tižních akcích. Tím jeho činnost končí – tedy proza-
tím… O případném dalším pokračování tohoto projektu 
v příštím roce rozhodnou právě následující produkce. 
Tou první bude 13. 6. festival Kmochův Kolín, kde se 
RoDeO představí na hlavní scéně od 19.15 hodin. „Pře-
kvapilo nás, že se nám poměrně snadno podařilo dostat 
na nejslavnější českou přehlídku dechových hudeb, což 

dokazuje skutečnost, že jsme objevili velmi zajímavou díru na hudebním 
trhu, která ještě není obsazená, ale těší se velkému zájmu publika“, ne-
skrýval svou spokojenost duchovní otec ansámblu Jan Polák. 
Zbylé dva koncerty se budou konat na východočeských scénách. Ve stře-
du 18. 6. od 21.15 na pardubickém Pernštýnském náměstí zakončí Roc-
kový dechový orchestr jednu z částí zdejších multižánrových slavností 
známých jako Zrcadlo umění. „Zde bychom rádi naši muziku doplnili 
o ohňovou show, o níž vedeme v současné době intenzivní jednání“, na-
stínil další záměry tělesa známý holický klarinetista.
Na závěr zahraje RoDeO také pro své domovské, tedy holické publikum. 
V sobotu 21. 6. od 19.15 zazní úpravy známých rockových hitů před míst-
ním kulturním domem v rámci Dnů Holicka. Protože byl jejich program 
z velké části vytvořen ještě před vznikem Rockového dechového orchest-
ru, není možný přesun jeho vystoupení na pozdější čas, který by umožnil 
i zde doplnit hudbu o ohňové efekty. 
„Rádi bychom z těchto akcí vytěžili maximum a využili je k co největšímu 
zviditelnění naší činnosti. Musíme se dostat do povědomí nejen obecen-
stva, ale i médií. Pokud se vše podaří, chtěli bychom se v příštím roce 
ucházet o účast na některém z větších rockových festivalů“, uzavřel diri-
gent Ondřej Lisý.
RoDeO můžete podpořit na internetových stránkách https://www.starto-
vac.cz/projekty/rodeo/, kde návdavkem za zde uvedené odměny přispěje-
te na natočení nahrávky a videoklipu. 
Rekapitulace koncertů:
13. 6. od 18.30 – Kmochův Kolín, hlavní scéna
18. 6. od 21.15 – Zrcadlo umění, Pernštýnské náměstí v Pardubicích
21. 6. od 19.15 – Dny Holicka, areál před Kulturním domem města Holic

Karel Král

Holický radioklub
si připomněl několik výročí prací i oslavou

RoDeO vyráží na turné

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice v mě-
síci dubnu oslavil 3. narozeniny.
Holoubka ve slavnostní odpoledne navštívilo oko-
lo 100 gratulantů.
Děti, společně s rodiči i prarodiči shlédli pohád-
ku o Kocourku Modroočkovi, sfoukly tři svíčky 
na dortu, který všem moc chutnal, malovaly, zpí-
valy a tancovaly… Bylo to vydařené, radostné odpoledne pro všechny.
Již po páté jsme se v Holoubku sešli při příležitosti veřejného předčítání 
v rámci projektu Celé Česko čte dětem, do kterého je Rodinné a vzdělá-
vací centrum Oblastní Charity Pardubice zapojeno. Tentokrát předčítala 
holická rodačka, paní Libuše Straková, z knihy Jindřich Balíka. Veřejné 
předčítání v Holoubku je vždy spjato s láskyplnou atmosférou, úsměvy 
a posilováním citového pouta mezi rodiči a dětmi. Nejinak tomu bylo 
i tentokrát.
RVC Holoubek v měsíci červnu nabízí rodičům hlídání dětí, které z důvo-
du uzavření mateřských škol nebudou moci docházet do těchto zařízení. 
Po dohodě lze zajistit i hlídání o letních prázdninách.
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte: mobil 733 141 960.
Herna v Holoubku je denně otevřena od 8:30 do 11:30 hodin pro děti 
i rodiče.
Baby studio probíhá každý lichý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin pod 
vedením Mgr. Hany Polákové.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz/nase-sluzby/holoubek.

Pátý vzdělávací cyklus projektu MATAPE se blíží do fi nále
V měsíci červnu čeká účastnice vzdělávacího projektu MAMI, TATI, 
PEČUJ, PRACUJ další posun v osobním rozvoji. V rámci seminářů obo-
hatí své znalosti v oblasti přípravy na pracovní pohovor, napíší si svůj 
životopis tak, aby potenciálního zaměstnavatele zaujal, poznají mož-
nosti, jak zvládat stres a prakticky budou zlepšovat své komunikační 
dovednosti.
Během víkendového vzdělávání se ženy seznámí s psychologií vzhledu 
a budou moci využít image poradenství s celostní vizážistkou Světlanou 
Čiberovou.
Zájemci z široké veřejnosti mají možnost navštívit dva otevřené semináře 
a to 11. 6. seminář JAK SE POSTAVIT GENDEROVÝM STEREO-
TYPŮM PŘI SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVO-
TA a 16. 6. seminář JAK ZAČÍT PODNIKAT II. Přihlášky na otevřené 
semináře najdete na www.MATAPE.cz.
Pátý vzdělávací cyklus bude ukončen závěrečnou konferencí ve středu 
25. 6. Tuto konferenci připravují samy účastnice a součástí programu jsou 
jejich prezentace, obsahující zkušenosti nabyté na cestě projektem a plán 
jejich využití v budoucí praxi.

Projekt MATAPE je realizován do března 2015. Přihlásit se na posled-
ní dva tříměsíční vzdělávací cykly můžete nejpozději do prosince 2014. 
Nejbližší informativní schůzka pro zájemce o vzdělávání v tomto 
projektu se koná 11. 6. 2014. Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
je hrazen z ESF a prostředků Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a ze státního rozpočtu ČR, proto jsou kurzy pro účastníky 
zdarma. Více informací naleznete na www.MATAPE.cz nebo volejte 
tel.: 603 566 141.

Jana Majcová

RVC  HOLOUBEK

Holičtí hasiči opět bodovali

Druhý květnový víkend byl pro holické hasiče a hasičky velmi náročný. 
Pro ženský tým začal již v pátek 9. května závody ve Slepoticích, které 
byly druhým kolem BIG Shock Cupu a zároveň prvním kolem Pardubic-
ké ligy. Soutěž začínala v devět hodin večer a zúčastnilo se jí 43 družstev 
mužů a žen. Sice se říká, že ženy mají přednost, ale tentokrát to bohužel 
neplatilo a začalo se požárními útoky mužů. Ženy dostaly prostor o půl-
noci a holické reprezentantky se dostaly na řadu až o půl druhé ráno. Přes-
tože zapracovala nervozita, značná únava a trať byla rozbahněná, děvčata 
vše zvládla a umístila se ve své kategorii na krásném 8. místě.
Slepotické klání bylo ale jen začátkem náročného víkendu. Sobotní do-
poledne 10. května patřilo mladým hasičům. Družstvo starších se v počtu 
osmi dětí vydalo v doprovodu svých vedoucích na soutěž do Dřítče. Sou-
těžilo se ve dvou disciplínách – v požárním útoku CTIF a štafetě CTIF. 
Naše děti si vedly velmi dobře a nejspíš se chtěly podobat družstvu žen, 
jelikož se umístily také na 8. místě.
Myslíte, že se toho víc stihnout nedalo? Jste na omylu. V sobotu odpole-
dne jsme se společně s mužským družstvem zúčastnili okrskového kola 
v Horních Ředicích, kde naši chlapi vybojovali skvělé 3. místo a ženy 
dokonce zvítězily. 

Sabina Marvanová, SDH Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Ve čtvrtek 8. května 2014 proběhlo v areálu Per-
níkové chaloupky pod hradem Kunětická hora 
slavnostní předání certifi kátů regionální značky 
„KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“. 
Značka, kterou koordinují MAS Region Kuně-
tická hora, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko 
je udělována na území těchto tří MAS a prvním 

kolem úspěšně prošlo 9 produktů s převahou potravin. 
Úspěšným producentům předával certifi káty předseda MAS Regionu Ku-
nětická hora Jozef Petrenec spolu s koordinátorkou Kateřinou Korejtko-
vou.
Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho 
turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním 
prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními vý-
robky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají 
zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifi kace pomáhá čelit 
nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“ a „původnosti“.
Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna – uzná-
vaného uvážlivého hospodáře a především budovatele rybniční soustavy 
na Pardubicku, jenž významem a rozsahem ve své době převažovala díla 
Rožmberků. Mnohá z původních vodních děl jsou stále funkční a jsou 
stabilním tématem či přímo součástí každodenního života, tradičních pro-
duktů a výrobků lidí místního kraje.

Novou značku regionálních produktů se symbolem dubového listu, která 
odkazuje na nížinné lesy, kde se dub často vyskytuje a od nepaměti po-
máhal při lidské činnosti a stále je výrazným krajinným prvkem, ponesou 
po prvním certifi kačním kole tyto produkty: 

•  Bio-zelenina z ekofarmy Horní Ředice od Ing. Jitky Píchové z Hor-
ních Ředic

•  Pekařské výrobky z Uherska od Ing. Davida Nováka z Uherska
•  Vinuté perle a bižuterie od Magdalény Šotolové ze Starých Ždánic
•  Jehňata z rodinné farmy Zetkovi ze Starých Ždánic
•  Kunětickohorský med ze Včelí farmy Němčice – Valenta Pavel
•  Pernštejnský kapr od společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o. 

z Lázní Bohdaneč
•  Dekorativní vazby ze sušených květin od Vlasty Sekyrkové z Lázní 

Bohdaneč
•  Jahody od Jiřího Houdy z Lázní Bohdaneč
•  Strašovský česnek od spolku Strašovský Paličák z.s. ze Strašova

Více informací o regionálních výrobcích získáte u ředitelky MAS Ho-
licko Ing. Michaely Kovářové, tel.: 775 302 057, e-mail: mas.holicko@
seznam.cz nebo na www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu.

Poslední dubnový víkend na rybníku Blažkovec patřil rybářským závod-
níkům.
V sobotu 26. dubna se sjelo na Blažkovec rybářské mládí, svatý Petr se 
pochlapil pěkným počasím, vyznamenal se i Petr Izaiasz, vedoucí rybář-
ského kroužku mládeže, který pro děti celé závody vzorně zorganizoval. 
Pro úspěšné rybáře bylo připraveno množství hodnotných cen, pamatová-
no bylo i na občerstvení. Celkem se závodu zúčastnilo 29 rybářů i rybá-
řek, nejúspěšnější byl Ondřej Bačík z Litomyšle, který nachytal za 4 ho-
diny závodu 429 cm ryb, na druhém místě se umístila Lenka Novotná ze 
Zámrsku s 359 cm a třetí byla Eliška Hanyková z Chotutice se 103 cm. 
Domácí rybáři se také činili, na čtvrtém místě byl Adam Kopecký a nej-
mladší rybář, kterým byl šestiletý Jakub Johanides, získal cenu za největší 
ulovenou rybu – 53cm velkého kapra a byl celkově pátý.
Druhý víkendový den, tj. v neděli 27. dubna se časně ráno sjelo na Blaž-
kovec 37 dospělých rybářů a 1 rybářka z téměř celých východních Čech, 
kteří si přijeli poměřit svoji šikovnost v lovení ryb. Počet účastníků byl 
tentokrát nižší, než jsme byli zvyklí v letech minulých, ale počasí ani 
rybáři nezklamali a celkem 26 rybářů si ulovilo nějakou rybu. Vítězem se 
stal Stanislav Pryl z Pardubic, který se závodů na Blažkovci pravidelně 
zúčastňuje a vždy se umísťuje mezi prvními. Náš závod vyhrál již podru-
hé, tentokrát ulovil 432 cm ryb. Druhým byl Jaroslav Kosina ze Svitav 
se 394 cm a třetím, opět na Blažkovci známý, Jan Černý z Pardubic se 
343 cm ryb. Nejúspěšnějším holickým závodníkem byl tentokrát Jiří Iza-
iasz, k desátému místu musel vytáhnout 167 cm ryb. Na obrázku je vítěz 
závodu Standa Pryl s hospodářem MO ČRS Holice Jiřím Záleským.

Vladislav Branda

Rybáři lovili jak o závodSlavnostní předávání certi� kátů
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Holické gymnázium oslaví šedesátku
V sobotu 27. září 2014 se bude v Gymnáziu 
Dr. Emila Holuba slavit. Letos je tomu již 60 let, 
co byla v Holicích otevřena jedenáctiletá střed-
ní škola, dnešní Gymnázium Dr. Emila Holuba. 
Srdečně zveme všechny současné i bývalé stu-
denty, pracovníky a příznivce školy, aby přišli 
zavzpomínat a podívat se, jakým vývojem škola 
během své existence prošla.

Předběžný program oslav je k dispozici na www.gyholi.cz v sekci 60 let 
školy. Upozorňujeme absolventy, že škola nebude zajišťovat setkání jed-
notlivých tříd. Třídní kolektivy si srazy organizují samy.
Těšíme se na setkání s vámi!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Ve dnech 26. až 29. dubna se 10 našich studentů společně s Mgr. Evou 
Pýchovou zúčastnilo zajímavého projektu Pochod živých. Tento program 
připravilo ICEJ – mezinárodní křesťanské velvyslanectví Izraele v Praze 
a obdobná slovenská organizace Chevra. Celou akci fi nančně podpořila Ev-
ropská komise v programu Aktivní evropská paměť a Česko – německý fond 
budoucnosti. Šlo o setkání takřka 250 studentů z vybraných škol Německa, 
Rakouska, České republiky a Slovenska. V sobotu si čeští studenti zopako-
vali angličtinu a provedli německé protějšky po významných kulturních pa-
mátkách v Praze (Pražský hrad, Královská zahrada a další místa) a společně 
zamířili směrem k Staroměstskému náměstí. Bohužel nás zastihl prudký 
déšť, a tak jsme skončili u přistavených autobusů na Čechově náměstí, které 
nás odvezly do hotelu Top na Chodově, kde jsme byli ubytováni.
V neděli jsme pokračovali ve vzájemné výměně zkušeností a také se zú-
častnili besedy se stále vitální dámou, pamětnicí holocaustu, Dr. Dagmar 
Lieblovou, která přežila největší genocidu českého obyvatelstva, tedy vy-
vraždění tzv. rodinného tábora v Osvětimi v noci z 8. na 9. března 1944 díky 
neuvěřitelné chybě jinak precizních německých úředníků. Jeden z nich jí to-
tiž popletl rok narození: místo 1929 zapsal 1924. A tato chyba jí zachránila 
život! Neuvěřitelné, že? Oba rodiče, tatínek, dětský lékař z Kutné Hory, ma-
minka i mladší sestra skončili v plynu stejně jako více než 3 000 dalších… 
Následoval přesun do Židovského muzea a rychlá prohlídka Starono-
vé synagogy, Pinkasovy synagogy, v níž jsme si mimo jiné připomněli 
i holické oběti, ještě zhlédli nádhernou Španělskou reformní synagogu 
v maurském slohu, stihli jsme i unikátní Starý židovský hřbitov, Klau-
sovou synagogu a Obřadní síň. Nedělní odpoledne patřilo Pochodu dob-
ré vůle z Kafkova náměstí do Valdštejnské zahrady. Šlo již o 11. ročník 
veřejného shromáždění nazvaného Všichni jsme lidi. Akce se konala 
za účasti svědka holocaustu, historika Tomana Broda, celé řady osobností 
kulturního, politického a společenského života, pod záštitou místopřed-
sedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a primátora hlavního města Prahy 
Tomáše Hudečka. Motto Edmunda Burkeho vystihovalo smysl celé akce: 
„K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic“. Snad žádný 
z účastníků nezapomene na vyprávění pana Dr. Broda, který také přežil 
díky náhodě, když prošel neplánovanou selekcí Dr. Mengeleho. Nejsilněji 
se nám pak vryla do paměti jeho vzpomínka z Osvětimi: „…jednou přijel 
transport žen a dětí zřejmě z Maďarska. Netušily, co je čeká, a do krema-

toria šly naprosto klidně – myslely si, že jdou do sprch. Stál jsem na ram-
pě vedle německého kápa, byl to zřejmě zločinec, protože byl označen ze-
leným trojúhelníkem. Všiml jsem si, že mu tečou po tvářích slzy a šeptal: 
takové krásné ženy, takové krásné děti… Já jsem si tehdy myslel, že to tak 
prostě být musí, byli jsme citově strašně otupělí z toho, kolik hrůzy jsme 
kolem sebe viděli. Dnes mě ale tato scéna budí ze spaní …“
Večer nás čekal přejezd do hotelu v Českém Těšíně, zbytek výpravy byl 
ubytován v Třinci. Tam se k nám připojili ještě slovenští studenti. Pon-
dělí jsme strávili v Osvětimi. Měli jsme možnost prohlédnout si největší 
vyhlazovací tábory Osvětim I i Osvětim II - Birkenau a současně projít 
asi tří kilometrový úsek Pochodu živých z Osvětimi do Birkenau, kterým 
mladí lidé z celého světa (bylo jich zde více než 10 tisíc) vyjadřují své 
soucítění se zavražděnými vězni a současně se „zavazují“, že podle svých 
možností budou bojovat proti každému bezpráví. Závěrečný workshop 
poskytl prostor k vyjádření osobních dojmů a hodnocení celé akce zá-
stupcům všech 20 zúčastněných škol. Bylo neskutečné slyšet z úst mla-
dičkých Němců, jak se stydí za zločiny svých předků a sami takoví být 
nechtějí… Při workshopu prezentovala naši školu studentka sedmého 
ročníku Sabina Marvanová.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli být při tom a měli co říci ostatním účast-
níkům…

Mgr. Eva Pýchová

Studenti holického gymnázia v Pochodu živých

Stále se něco děje…

Poslední dubnový den byste na Holubovce nepotkali jediného žáka či 
žačku ani žádné učitele. Všichni se v předvečer 1. máje záhadným kouz-
lem proměnili na čaroděje, čarodějnice a jejich pilné učednice a učedníky. 
Nikdo však nebyl při večerním čarodějnickém reji upálen, takže jsme se 
celý květen scházeli i nadále v plném počtu. Tedy – téměř v plném počtu. 
Školu na týden opustili páťáci a po nich i žáci třetího a čtvrtého ročníku, 
kteří se vypravili na školu v přírodě. Ještě před odjezdem se však stihli 
zástupci těchto tříd zúčastnit tradiční pěvecké soutěže „Perníkový slavík“ 
a někteří také dvou cyklistických závodů „Holický medvěd“, kde nakonec 
naši žáci dosáhli ve svých kategoriích velmi pěkných výsledků: Martina 
Papoušková (5. A) obsadila 1. místo, Štěpánka Hojková (5. A) 2. mís-
to, Lucie Hendrychová (5. A) 3. místo, Vojta Hendrych (1. B) 1. místo, 
František Hojka (3. B) 4. místo a Tomáš Neugebauer(4. A) 5. místo. Díky 
žákyním 9. třídy nikomu neunikly ani informace o nebezpečí kouření 
a vzniku rakoviny, na jejíž osvětu byla zaměřena akce Český den pro-
ti rakovině. Všichni se též zapojili do projektových dnů v rámci výuky 
Ochrany člověka za mimořádných událostí. Jeho součástí je i branný zá-
vod, ve kterém si děti ověřují a testují nejen svou fyzickou kondici, ale 
i vědomosti a znalosti z oblasti civilní ochrany, integrovaného záchranné-
ho systému či poskytování první pomoci. I přes nepříznivé větrné počasí 
doběhli všichni zdárně do cíle a ti nejrychlejší se už teď těší na účast 
na XIV. olympiádě žáků škol holického regionu.

Mgr. Pavlína Novotná

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Červen v Mateřské škole Holubova

MŠ Pardubická informuje

Květinový den v Holicích

Jaro na ZŠ v Komenského ulici

V dětech ještě dnes doznívají zážitky z velkého výletu na pohádkový zá-
mek Staré Hrady. Na tento celodenní výlet se vydala celá naše škola včet-
ně všech zaměstnanců. Na zámku plném pohádkových postav, čarodějnic 
a draků nás čekal také oběd ve středověké krčmě. Děti také vzpomínají 
na zajímavé ukázky práce Hasičů a Vojenské policie. Rodiče jsou plni do-
jmů z vystoupení dětí na Školní akademii, či ze Zahradní slavnosti, která 
patřila především předškolákům a jejich pasování na školáky. Zahradní 
slavnost se nesla v duchu Pirátské výpravy. Děti si zasoutěžily na Dět-
ském dnu, kam nás pozval Dům dětí a mládeže.
A co nás čeká v červnu?
První červnový týden odjedou některé děti na letní školu v přírodě 
do Deštného v Orlických horách. Děti dále čeká tajemné nocování v ma-
teřské škole. Připravujeme také výtvarné práce na výstavu v rámci Dnů 
Holicka.
Na Dnech Holicka budou děti také vystupovat. Přijďte povzbudit naše 
malé tanečníky v sobotu 21. června ke Kulturnímu domu. Poslední červ-
nový týden bude pro některé děti tím úplně posledním v mateřské škole 
a po prázdninách je čeká nová životní etapa.
Přejeme všem čtenářům krásné léto, příjemnou dovolenou a dětem kou-
zelné prázdniny.
Více informací o naší škole najdete na našich internetových stránkách 
www.msholubova.cz. Lenka Chotěnovská

Každým rokem v květnu Liga proti rakovině pořádá po celé ČR tzv. Kvě-
tinový den. Symbolem tohoto dne je žlutá kytička – měsíček. V letošním 
roce se uskutečnil 14. května. V tento den jste mohli po Holicích potkat 
děvčata ve žlutých tričkách, jak nabízela tyto žluté kytičky. Poděkování pa-
tří nejen těm, kdo si tento symbol zakoupili, ale i paní ředitelce M. Mysliv-
cové, K. Málkové, M. Malé, a L. Křížkové. Zvláštní poděkování ovšem pa-
tří všem žákům z 5. A a 5. B ZŠ Holice, Komenského ul., kteří zakoupením 
kytičky podpořili svoji nemocnou spolužačku. Ještě jednou všem děkuji.

Hana Horodyská

Významnou jarní aktivitou byl bezesporu velikonoční jarmark, který 
přilákal do budovy prvního stupně naší školy děti i dospělé. Návštěvníci 
měli možnost zde nakoupit zajímavé velikonoční dekorace. Všechny vý-
robky byly výsledkem práce šikovných rukou našich žáků. Děti zdobily 
perníčky a vajíčka, kluci si mohli uplést pomlázku.Ve školní kuchyni se 
pekly jidáše a smažily boží milosti. Starší žákyně s paní učitelkou se měly 
co ohánět, aby uspokojily všechny mlsné pusy. Za utržené peníze bude 
dokoupeno vybavení pro školní kuchyňku a zřízena anglická knihovna, 
která bude obsahovat zjednodušenou četbu v angličtině určenou žákům 
prvního i druhého stupně.

První ročník soutěže pro mladé spisovatele naší školy už má své vítě-
ze. Na druhém stupni zvítězila žákyně Sabina Ročková s vyprávěním ze 
života jepice Můj krátký život. Na druhém místě skončila Julie Kaplanová 
s líčením jarní přírody. Třetí místo patří Richardu Macků a jeho básni 
Štěňata. Všichni jmenovaní jsou žáky 7. B.

Na jaře se probouzí příroda, všechno kvete. To je nejvhodnější doba 
k uspořádání poznávací přírodovědné soutěže. Nejlepší účastníci školní-
ho kola reprezentovali školu v soutěži pro školy holického regionu, která 
se konala v DDM Holice. Zúčastníme se i přírodovědné soutěže, která 
proběhne v DDM Alfa v Pardubicích příští měsíc.

Jarní měsíce jsou důležitým obdobím pro žáky devátých tříd. Právě 
v této době se rozhoduje o jejich budoucnosti, neboť se konají přijímací 
zkoušky. Většina našich deváťáků byla úspěšná a v současné době jsou 
přijati na střední školy či odborná učiliště.

Všichni žáci se zapojili do příprav školní akademie, kterou můžete 
zhlédnout v úterý 17. 6. a ve středu 18. 6. v 18.00 v kulturním domě. 
Bude se tančit, zpívat, hrát divadlo... Přijďte se podívat. Slibujeme, že se 
nebudete nudit.

Mgr. Blanka Málková

Než jsme se nadáli, máme tu konec školního roku. Ano, v naší škole kon-
číme kvůli rekonstrukci budovy o celý měsíc dříve.
Dubnová akademie proběhla v duchu oslav 35. výročí otevření mateřské 
školy a měla téma: „Vzpomínej a vyprávěj“. Děti z celé školky za nadše-
ného potlesku předvedly svá vystoupení na hudební hity z doby dětství 
svých rodičů. A měly obrovský úspěch.
Na konci dubna přiletěly do školky čarodějnice na Čarodějnický slet. 
Byly jich plné třídy a společně rejdily i na zahradě. A že z některých šel 
doslova strach, dokumentují fotografi e na webu školky.
V květnu již tradičně jezdí nejstarší děti do Aquacentra v Pardubicích 
na plavání.
A jak plavou ryby a kachny v řece Labi jsme se jeli podívat lodí Arnošt 
z Pardubic do Srnojed.
Na ukončení školního roku je připraven program „Z pohádky do pohád-
ky“ a předškoláci budou pasováni na ŠKOLÁKY. A pak zaměstnanci ško-
lu vyklidí a připraví na plánovanou rekonstrukci. Informace o provozu 
MŠ o prázdninách najdete na našem webu. Ještě jednou děkujeme všem 
rodičům za pochopení.
V prvním červnovém týdnu odjede 28 předškoláků do školy v přírodě 
na chatu Logla do Pece pod Sněžkou, kde si užijí pobyt plný her a pře-
kvapení na čerstvém krkonošském vzduchu.

Po prázdninách se těšíme na setkání v nově opravené školce.
Více informací najdete na www.mspardubicka.cz.

Krásné prázdniny vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V minulém čísle jsme Vás informovali o velkém úspěchu Jana Čonky – 
kytara (p. uč. Viktor Martinek), který získal první místo v krajském kole 
s postupem do ústředního kola. Ve čtvrtek 8. 5. 2014 jsme mohli sledo-
vat, jak se bude Honzovi dařit v konkurenci ostatních čtrnácti krajských 
vítězů z celé ČR. Soutěž probíhala v kulturním centru v Novém Strašecí 
a pořadatelem byla místní ZUŠ. Nejenže Honza podal naprosto bezchyb-
ný výkon po technické stránce, ale hlavně po hudební stránce, která je 
tou nejdůležitější, své soupeře naprosto převálcoval. Získal 1. místo a stal 
se vítězem IV. věkové kategorie v ČR. O den později absolvoval ještě 
po zásluze koncert vítězů, kde si mohl zahrát skladbu Rumba od Štěpá-
na Raka. Honza bude v příštím roce studentem pardubické konzervatoře, 
bude navštěvovat kytarovou třídu prof. Anny Hronové, která se velkou 
měrou podílela na jeho přípravě na tuto soutěž.
Naši výtvarníci obrovsky zabodovali na 12.krajské soutěžní přehlídce 
výtvarných oborů v Moravské Třebové. Z celkových dvanácti prací, kte-
ré zastupovaly naši školu jich rovných deset postoupilo do celostátní 
přehlídky, která bude probíhat od 5.–10. října v Olomouci. Tento úspěch 
je o to cennější, že v kategorii, do níž byla naše ZUŠ zapojena, postoupi-
lo 29 prací a z toho 10 bude ze ZUŠ Holice. Největší zásluhu na tom, že 
se můžeme pyšnit jedním z nejlepších výtvarných oborů v pardubickém 
kraji, mají p. uč. Edita Macků a p. uč. Stanislava Honsová.

Výsledky žáků ZUŠ Holice – krajské kolo výtvarné přehlídky Morav-
ská Třebová 27. 4. 2014: (postupy do celostátního kola)

žáci Mgr. Edity Macků (Holice)
Antické vázy (starověk očima Jiřího Koláře) – Adéla Trochtová, 12 let 
Antické vázy (starověk očima Jiřího Koláře) – Julie Fišerová, 9 let 
Harmonie (obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) – Zdeněk Do-
ležal, 13 let 
Cesta (obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) – Adéla Racková, 
12 let 
Chytrost (obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) – Lucie Píšová, 9 let 
Vesmír (obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) – Antonín Jizba, 9 let

žáci Mgr. Stanislavy Honsové (Býšť)
SEKOČKA (inspirováno Jacksonem Pollockem)
autoři: Kamila Rybenská (13), Růžena Pavelková (13)
KROKODÝL (inspirováno realismem)
autoři: Michaela Kamenická (15), Kateřina Hebká (15)
KRÁVA MILKA (inspirováno reklamou)
autoři: Tereza Jašková (14), Filip Jašek (14)
HROCH-EUFROZÍNKA (inspirováno geometrickou abstrakcí)
autoři: Michaela Kreizlová (14), Kristýna Pavelková (14), 
Nikola Formánková (15) 

ZUŠ Holice byla úspěšně reprezentována i na celostátní soutěži Mládí 
a Bohuslav Martinů Polička 2014. 
Školu zde zastupovaly Anna Prouzová a Alžběta Frošová – zpěv (p. uč. 
Magdalena Vlasáková) a Marie Valentová – housle (p. uč. Hana Buriano-
vá). Děvčata získala v celorepublikové konkurenci tato vynikající oce-
nění:
Anna Prouzová – zlaté pásmo
Alžběta Frošová – stříbrné pásmo
Marie Valentová – bronzové pásmo
Všechny tyto úspěchy nám dodávají odvahu do další práce a ač nejsem 
holickým obyvatelem, tak jsem na všechny, kteří se na těchto úspěších po-
dílejí po právu hrdý a velice si toho vážím. ZUŠ Holice poskytuje kvalitní 
zájmové vzdělávání a je plně respektovanou školou v pardubickém kraji.

Mgr. art. František Machač

Vítězné tažení Jana Čonky, nejlepší výtvarný obor v pardubickém kraji
a další triumfy na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce.

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Klavírní oddělení čerpá z nových podnětů a slaví úspěchy

Smyčcové oddělení Základní umělecké školy Holicerozezněly Holice

Klavírní oddělení ZUŠ Holice prochází v loňském i letošním školním 
roce řadou pozitivních změn. Tou první, dobře patrnou na našich koncer-
tech, je nový koncertní klavír značky YAMAHA, který svému účelu začal 
sloužit před rokem. Nezůstalo však u této jediné položky – další nástroje 
(pianina) téže značky přispívají ke zkvalitnění výuky v našich učebnách. 
Bohatší instrumentář byl fi nancován jak z prostředků školy a zřizovatele, 
tak i z projektu „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“, k jehož realizaci 
se škola zavázala.
Nové možnosti s sebou přinesly i nové výzvy, a tak se v polovině ledna 
2014 na naší škole uskutečnily klavírní interpretační kurzy pod vedením 
zkušených pedagogů – Mgr. Jany Turkové z Konzervatoře Pardubice 
a Mgr. Viléma Valkouna z Technické univerzity v Liberci. Kurzy byly 
primárně určeny pro žáky, kteří se připravovali na účast v Soutěži ZUŠ, 
vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podnětné 
připomínky obou lektorů neotevřely obzory jen dětem, ale rovněž i nám, 
pedagogům, kterým pomohly do naší práce, čas od času ohrožené ruti-
nou, vnést svěží vítr. 
Aktivita přinesla své ovoce: v okresním kole získali žáci klavírního od-
dělení ZUŠ Holice – v těžké konkurenci mnohem větších pardubických 
škol – čtyři čestná uznání, tři 3. ceny a jednu 2. cenu. Tento úspěch 
přinesl nepochybně povzbuzení do další práce a nové impulzy chceme 

i v budoucnu čerpat v podobně laděných programech. Do konce kalendář-
ního roku chystáme ještě jeden kurz prakticky zaměřený na interpretaci, 
a druhý, v němž chceme naše žáky seznámit s dalšími klávesovými ná-
stroji: cembalem, historickým předchůdcem klavíru, které nám představí 
Petra Žďárská a varhanami, jež jsou označovány za „královský nástroj“ 
a tohoto úkolu se zhostí Lucie Guerra Žáková. Bude to zároveň i vstříc-
ná „reklama“ pro naše eventuální budoucí zájemce o studium varhanní 
hry – s jejím zavedením počítáme ve školním roce 2014/2015, jakož i se 
zakoupením nového digitálního nástroje.
Věříme, že bohatší instrumentář, nové vzdělávací podněty a – jak doufá-
me – i lepší prostorové podmínky od září přispějí k dalšímu rozvoji naše-
ho oddělení a rovněž i ke zkvalitnění výuky. Podmínky, za nichž klavírní 
pedagogové mohou své svěřence seznamovat s hudbou, odhalovat jim 
její krásu a kultivovat jejich osobnost, jsou na velmi dobré úrovni. Dík 
za to patří jak vedení školy, tak i jejímu zřizovateli, rodičům a dalším 
dobrodincům. 
K naprosté spokojenosti chybí maličkost: reprezentativní koncertní ná-
stroj do největšího sálu nové budovy ZUŠ. Zkušenosti z uplynulých mě-
síců nás nicméně naplňují nadějí, že i toto naše přání bude vyslyšeno 
– a splněno.

Bc Martin Beran

V rámci projektu ESF „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“, proběhly 
v oddělení ZUŠ Holice kytarové, klavírní a smyčcové umělecké kurzy 
pro žáky ZUŠ.
Houslové kurzy se konaly 24.–26. ledna pod vedením zkušených lektorů 
Ondřeje Kozderky ze ZUŠ Hlinsko, Lukáše Janka ze ZUŠ Náchod a Zu-
zany Benýškové ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, která vedla violonce-
llové kurzy.
Kurzy se setkaly s velkým ohlasem nejen mezi žáky, ale i pedagogy. Jed-
notliví lektoři pracovali nejdříve se svými žáky, které si s sebou přivezli 
jako model, na kterém nám předvedli, jak s dětmi pracují, jaké metody 
a postupy uplatňují při výuce a následně pracovali i s dětmi z naší školy. 
  budoucnosti připravujeme další pokračování kurzů a těšíme se na další 
spolupráci s významnými pedagogy a jejich žáky, kteří přinesou do na-
šich hodin nové nápady a chuť k další práci.
Žáci smyčcového oddělení se od začátku školního roku připravovali 
na Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové 
nástroje, které se konalo 26. 2. 2014 v ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice. 
Z naší školy se zúčastnilo celkem 14 dětí – 10 žáků ve hře na housle, 1 žá-
kyně hra na violu, 1 žákyně hra na violoncello a 2 žáci hra na kontrabas, 
a nutno podotknout, že se jim velmi dařilo, a ZUŠ Holice se stala nejúspěš-
nější školou v počtu postupujících žáků do krajského kola v I.–III. kategorii. 
Výsledky okresního kola žáků ZUŠ Holice:
I. kategorie:
Eliška Kopová – hra na housle 1. cena s postupem (p. uč. E.Mastíková)
Alžběta Chytková – hra na housle 1. cena s postupem (p. uč. H. Buria-
nová)
Kristýna Myslínová – hra na housle 2. cena (p. uč. H. Burianová)
Martina Bolehosvká – hra na housle 2. cena (p. uč. E. Mastíková)
Nela Fibichová – hra na housle 2. cena (p. uč. M. Valentová)
Tereza Vostřelová – hra na violoncello 2. cena (p. uč. M. Janáčková) 
Marek Svatoň – hra na kontrabas 1. cena s postupem (p. řed. F.Machač)
II. kategorie:
Lenka Ďoubalíková – hra na housle 2. cena (p. uč. M. Valentová)
Magdalena Kozáková – hra na housle 3. cena (p. uč. M. Valentová)
Lukáš Toušek – hra na kontrabas 1. cena s postupem (p. řed. F.Machač)
III. kategorie:
Marie Valentová – hra na housle 1. cena s postupem (p. uč. H. Burianová)
IV. kategorie:
Petra Kötingová – hra na housle 3. cena (p. uč. M. Valentová) 
V. kategorie:
Karel Valenta – 2. cena (p. uč. H. Burianová)
Barbora Chytková – hra na violu 2. cena (p. uč. H. Burianová)
Všichni soutěžící a pedagogové si zaslouží velkou pochvalu a poděkování 
za vzornou reprezentaci školy a žákům postupujícím do krajského kola 
jsme drželi pěsti ve čtvrtek 3. dubna v České Třebové. Výsledky jsou opět 

vynikající a zcela mimořádné v historii školy. Především postup Marka 
Svatoně do ústředního kola je velkým překvapením nejen pro něho sa-
motného. Postupem do ústředního kola se Marek Svatoň zasloužil o nej-
větší úspěch smyčcového oddělení v historii ZUŠ Holice. 
Výsledky krajského kola žáků ZUŠ Holice:
I. kategorie:
Eliška Kopová – hra na housle 2. cena (p. uč. E. Mastíková)
Alžběta Chytková – hra na housle 2. cena s postupem (p. uč. H. Burianová)
Marek Svatoň – hra na kontrabas 1. cena s postupem do ústředního kola 
(p. řed. F. Machač)
II. kategorie:
Lukáš Toušek – hra na kontrabas 1. cena (p. řed. F. Machač)
III. kategorie:
Marie Valentová – hra na housle 3. cena (p. uč. H. Burianová)
Marek hájil naše barvy 16. 5. 2014 v Liberci a v silné konkurenci ostat-
ních vítězů krajských kol a získal 2. cenu. V Liberci byla ZUŠ Holice 
zastoupena dokonce dvakrát, jelikož v kontrabasové porotě zasedal také 
pan ředitel Mgr. art. František Machač, který byl navržen Pardubickým 
i Královehradeckým krajem. 
V rámci projektu ESF jsme zorganizovali i několik výchovných koncertů 
pro žáky ZUŠ. V pondělí 10. března jsme s více než 100 žáky navštívili 
akci „Beatles mania“ ve Filharmonii Hradec Králové, která měla velmi 
pozitivní ohlasy mezi žáky i rodiči. Další plánovanou akcí pro naše žáky 
byl koncert v rámci Pardubického hudebního jara – Barocco sempre gio-
vane s recitací Alfréda Strejčka a houslistkou Ivou Kramperovou: A. Vi-
valdi Čtvero ročních dob. Do konce školního roku plánujeme nejméně 
ještě jeden koncert a doufáme, že i další akce budou stejně úspěšné mezi 
našimi žáky a rodiči jako ty předešlé. 

Mgr. Eva Mastíková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Každý dům má mít své číslo, známé též jako číslo popisné. S tím počí-
tá i současný zákonný předpis, v němž se uvádí, že číslo domu má být 
umístěno viditelně a toto označení má být pevně spojeno s budovou. Ale 
i s tímto předpisem je nakládáno jako se spoustou dalších. Stačí, když pro-
jdete vaši ulici a snadno zjistíte, kolik domů označení číslem nemá. To naši 
předkové byli svědomitější a předpisy celkem bez problémů dodržovali.
S prvním číslováním domů v Holicích se setkáme v roce 1787 při poři-
zování tzv. Josefi nského katastru. Tehdy bylo očíslováno 287 domů, a to 
od západu na východ, tedy od Podhráze na konec Starých Holic. Radnice 
tak například dostala číslo 92 a fara 94. Stejný postup byl zvolen i při 
přečíslování domů v roce 1828. Posledním číslem v evidenci bylo číslo 
735 (dnešní čp. 2 na Koudelce). 
O několik let později se tento systém zdál nepraktický a 9. srpna 1857 
podalo město žádost o přečíslování domů. Důležitým momentem bylo, že 
každá část města bude očíslována zvlášť. Žádosti bylo vyhověno, neboť 
v roce 1859 měly domy nová čísla. Toto číslování zůstalo platné dodnes. 
Pokud v níže uvedeném textu najdete číslo vašeho domu v tom samém 
místě, máte jistotu, že v prostoru vašeho současného bydliště stál dům již 
v roce 1859. Podle přidělených čísel můžeme vysledovat, jak bylo při čís-
lování postupováno. Podotkněme, že tehdy ještě nebyly pojmenovány uli-
ce (to se stane až v roce 1882), a tak se šlo podle řady domů v jedné řadě. 
V místní části Holice (tehdy označované názvem Nové Holice) se začalo 
s číslováním od radnice s pokračováním ke kostelu, tedy i dnešní Jungma-
nnovou ulicí (čísla 1–8). Poté se pokračovalo kolem náměstí (čísla 9–35). 
Odtud pokračovalo číslování dnešní Holubovou ulicí (čísla 36–47). Při-
pomeňme, že číslo 47 má současná škola, u níž ulice končila a dál už byla 
jenom pole. Další řadu čísel dostaly domy v dnešní Hradecké ulici (čísla 
48–59). Z toho číslo 57 obdržela jatka (pozdější Agrostav) v dnešní Huso-
vě ulici. Číslem 59 (tehdy zájezdní hostinec „Na Nové“) Holice směrem 
k Hradci Králové končily. 
Čísla 60–65 obdržely domy v dnešní ulici Bratří Čapků po křižovatku 
s dnešní Havlíčkovou ulicí. V té byla přidělena zde stojícím domům čísla 
66–71. Další části dnešní ulice Bratří Čapků od křižovatky k Podhrázi 
byla přidělena čísla 72–92. V dnešní Komenského ulici (včetně ulice 
U Kapličky) dostaly domy čísla 93–112 a na ně navazovala čísla 113–148 
v dnešní Dudychově ulici. Dále byly očíslovány domy v dnešní Pardu-
bické ulici (čísla 149–167). První části dnešní Vysokomýtské ulice byla 
přidělena čísla 168–178 a čtyřem domům v dnešní Smetanově ulici pak 
čísla 179–182. Druhá část ulice na Vysoké Mýto dostala čísla 183–189 
a několik domů v dnešní Nerudově ulici čísla 190–194. Zbývalo očíslovat 
ještě domy ve východní části. V dnešní Palackého ulici se tak objevila 
čísla 195–200 a 230–239, když čísla 201–229 byla vyhrazena domům 
v dnešní Josefské ulici. Čísla 240–286 pak dostaly domy v dnešní Ná-
dražní ulici od „Černého koně“ k Starým Holicím. 
V ostatních částech města bylo číslování provedeno ve směru od středu 
města na jejich konec. Podle přidělených čísel měly Staré Holice 291, 
Koudelka 21, Kamenec 19, Podlesí 36 a Podhráz 48 domů. Tehdejší Nové 
Roveňsko (Staré Roveňsko patřilo tehdy k Dolní Rovni a obě části se 
spojily až v roce 1955) mělo evidováno 16 domů. 
Od roku 1859 byla popisná čísla přidělována průběžně a můžeme tak 

dobře sledovat stavební rozvoj města. Ale i tady musíme dát pozor 
na pověstné ale. Do ne tak vzdálené doby platilo dlouhá léta nařízení, 
že novostavbám mělo být přednostně přiděleno volné číslo po zbořených 
domech. Dneska už toto nařízení neplatí a řadu domovních čísel registru-
jeme jako čísla zaniklá. 
Velice rád bych jednou zpracoval historii jednotlivých domů v Holicích. 
Bohužel narážím na jeden základní problém: při vypálení radnice v květ-
nu 1945 shořely také všechny stavební spisy, a tak písemně podložená 
„historie“ drtivé většiny domů začíná až po roce 1945. Na konec dneš-
ního povídání uveďme počet domů v Holicích, zjištěných při úředních 
sčítáních: 1869: 747, 1880: 794, 1890: 792, 1900: 799, 1910: 868, 1921: 
996, 1930: 1246, 1950: 1351, 1961: 1350, 1970: 1373, 1980: 1472, 1991: 
1627, 2001: 1659, 2011: 1774.

Pavel Hladík

DOMOVNÍ ČÍSLA MÁME Z ROKU 1859
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První červnový týden zaplní holická sportoviště žactvo sedmi škol z Ho-
lic a okolí, které bude bojovat o medaile na XIV. olympiádě žáků škol 
holického regionu. Tato tradiční soutěž začne v pondělí 2. 6. v 8 hodin 
na stadionu slavnostním zahájením. Po jeho skončení proběhne fotbalový 
turnaj a ve sportovní hale turnaj ve volejbalu dívek. Úterý 3. 6. je vyhra-
zeno tenisu a basketbalu dívek, následující den ve středu 4. 6. proběhne 
turnaj v basketbalu chlapců. Ve čtvrtek 5. 6. jsou na programu soutěže 
ve stolním tenisu a na stadionu rozběhy a kvalifi kace v atletice. Závěrečný 
den pátek 6. 6. začne cyklistickým terénním závodem v areálu stadionu 
a po něm se uskuteční fi nálové závody v atletice. Po skončení sportovního 
programu dojde na prostranství před kulturním domem k vyhlášení vítězů 
a slavnostnímu zakončení. Každý den je začátek soutěží stanoven na os-
mou hodinu a program končí kolem poledne, aby se žáci mimoholických 
škol dostali včas domů. Pokud budete mít čas, přijďte se na zápolení mla-
dých sportovců podívat. Pavel Hladík

Ve dnech 21.–22. 6. 2014 se koná 44. ročník Mezinárodního turnaje star-
ších žáků – VICTORIA CUP – Memoriál L. Vojíře. Víte vlastně, kdo byl 
Vladimír „Láďa“ Vojíř? Byl tělem a duší holičák. Pocházel ze Starých 
Holic. Narodil se 18. ledna 1932. Řada jeho vrstevníků a kamarádů si 
ho pamatuje jako zaměstnance Jednoty, později jako ekonomického ná-
městka v Obnově Holice. V mládí podlehl kouzlu fotbalu, který jej pak 
provázel celým jeho životem. Po skončení aktivní fotbalové kariéry, pra-
coval ve výboru TJ Jiskra Holice, několik let byl i jeho předsedou. Zemřel 
na svůj svátek v roce 1990 a od té doby nese jeho jméno jeden z nejstarších 
žákovských turnajů v republice. Jak se stalo tradicí, tento fotbalový svátek 
mladých fotbalistů opět proběhne pod patronací města Holice a jeho sta-
rosty. Z jeho rukou převezmou poháry a věcné dary všechny týmy. Záštitu 
převzal též radní Pardubického kraje, pan René Živný. Letošní turnaj se 
bude odehrávat na třech travnatých hřištích a to v Albrechticích, Mora-
vanech a Holicích. Přihlášeno je 18 mužstev. Nebudou chybět tuzemská 
ligová mužstva, ale také oddíly z Polska, Slovenska a Chorvatska.
Tato zprávička je současně pozvánkou nejen pro holičáky na Dny holicka, 
v rámci kterých se tento mezinárodní turnaj koná.

Vladimír Faltys

A muži
SK Holice – Pardubičky 1:0 branky: Michalec
Lanškroun – SK Holice 3:0
SK Holice – Svitavy B 3:0 Václavek 2, Klouček
Choceň – SK Holice 1: 1 Kopřiva
B muži
Kameničky – SK Holice B 1:3 branky:Kopa, Černý, Derka
SK Holice B – Luže 4:0 Jiráský 2, Englich, Machatý
Chroustovice – SK Holice B 3:1 Kopa
Řečany – SK Holice B 0:4 Skalický 2, Zběhlík, Machatý
A dorost
SK Holice – Hlinsko 3:1 branky: Vrátil, Stárek, Klouček
Třemošnice – SK Holice 2:1 Stárek
SK Holice – D.Újezd 6:1 Vrátil 2, Stárek 2, Klouček, Branda
Přelouč – SK Holice 2:1 Herman
B dorost
Miřetice – SK Holice B 2:1 branky: Stárek
SK Holice B – Luže 0:3
St.Hradiště – SK Holice B 4:2 Vaňásek, Herman
Řečany – SK Holice B 1:0
Žáci
SK Holice – Pardubičky 4:2 branky: Křtěn 2, Zběhlík, Skutil
Lanškroun – SK Holice 0:2 Křtěn 2
SK Holice – Přelouč 4:0 Skutil 2, Křtěn, Schejbal
Choceň – SK Holice 1:1 Schejbal

Domácí mistrovská utkání v červnu:
A muži
sobota 7. 6. v 17.00 hod. SK Holice – Třemošnice
neděle 22. 6. v 17.00 hod. SK Holice – Moravany

ČTRNÁCTÁ OLYMPIÁDA

Mladí kluci vzpomenou na Láďu Vojíře

Fotbal SK Holice – mistrovská utkání
Slunečné počasí přálo 2. ročníku závodů horských 
kol pro děti a mládež Holický medvěd, které pořádal 
cyklistický klub Bike Freaks Holice.
V areálu motokrosového depa v Poběžovicích 1. 

května v 16 kategoriích startovalo 204 účastníků, ve druhém závodě 8. 
května bylo 175 startujících. V obou případech nejvíce dětí soutěžilo 
v kategorii odrážedel – 30, a pro pořadatele byl problém udržet rodiče 
mimo trať při povzbuzování svých ratolestí.
Vyhlášení vítězů prvého závodu byl přítomen i starosta města Holice 
Mgr. Ladislav Effenberk, který předal poháry a diplomy. Současně popřál 
všem účastníkům další úspěchy ve sportovní činnosti.
Třetí ročník Holického medvěda se uskuteční ve stejné májové dny roku 
2015.
Fotografi e ze závodů, videa a výsledky najdete na www.v6-zavody.cz.
Již dnes zveme všechny příznivce cyklistiky na 30. srpna, kdy pořádáme 
silniční časovku 4 členných družstev Holická stovka. Start a cíl před Kul-
turním domem města Holic. Zdeněk Hloupý

HOLICKÝ MEDVĚD

V badmintonovém oddílu to stále žije
V sobotu 5. dubna proběhl závěrečný turnaj smíšených párů Calypso tour, 
který se skládal z pěti turnajů. Celé série se zúčastnilo 45 párů. Celkově 
na 4. místě se umístil pár Brandová-Pacovský, na 8. příčce Vašíčková-
-Vašíček. Na turnaji se také představil mladý pár našeho oddílu Vašíčková 
Lea-Branda Adam, kteří skončili v první polovině výsledkové listiny.
O den později vyrazili naši mladí nadějní badmintonisté Bára Nešetřilová 
a Vojta Roučka na další GP turnaj do Klimkovic. Ani tam se oba neztratili 
a skončili mezi 16 nejlepšími hráči své kategorie. Oba zaslouží pochvalu 
za reprezentaci našeho oddílu a města Holic. 
V sobotu 26. dubna Bára Nešetřilová opět bojovala na turnaji v Praze 
Radotíně. I tam podala velmi dobrý výkon a skončila těsně za první desít-
kou, když ji postup mezi prvních 8 hráček unikl o dva body. 
Na prvního máje se 11 hráčů našeho oddílu zúčastnilo 3. ročníku sokol-
ského turnaje, konaného v městské hale Holice. Dopoledne hrály smíšené 
páry, odpoledne probíhal boj ve čtyřhrách mužů a žen. V mužské kate-
gorii 2. místo obsadil hráč našeho oddílu Miloš Vašíček se spoluhráčem 
Jiřím Skořepou. V ženách krásné 3. místo po velkých bojích obsadil pár 
Alena Novotná a Renata Pacovská. 
Zatím poslední akce, kterou náš klub zorganizoval, se konala 8.května 
v městské hale Holice. Byl to dětský turnaj dvouher dívek a chlapců. Hrá-
lo se v 6 kategoriích: U 9, U 11 a U 13, vždy děvčata a chlapci. Celkem 
dorazilo 54 mladých sportovců. Začalo se bojovat ráno v 9.00 hodin. Byly 
to nádherné zápasy,neboť všichni zúčastnění bojovali do roztrhání těla. 
Avšak i nějaké ty slzičky tu ukáply. Buď to byly slzičky štěstí nebo zkla-
mání. Za zmíňku tu stojí, že v kategorii U 13 dívky, první místo obsadila 
naše hráčka Bára Nešetřilová. Dík patří všem hráčům za krásné předve-
dené sportovní výkony. 
Zároveň chci poděkovat všem zúčastněným dospělým z našeho klubu 
za pomoc při organizování turnaje. 

Za BK-DDM Holice Pacovský Mirek

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Východočeská liga mužů:
Ve dnech 26. a 27. dubna se hrálo v holické 
sportovní hale závěrečné Final four východo-
české ligy, ve kterém se utkaly nejlepší čtyři 
týmy po dlouhodobé části této soutěže: 
Výsledky semifi nálových utkání:
BVK Holice – BC Darren Chrudim B
70 : 48 (17:10 35:2360:36)
Joska 18, Trojan 16, Kolář 10, Voráček 8, Tyl-
chrt a Oliva po 6, Tušl 4, Welsch Michal 2
Baskeťáci Josefov – SK Týniště nad Orlicí
80 : 56 (21:12 48:22 65:38)
Do fi nále postoupili tedy domácí basketbalisté 
a tým z Jaroměře, který hraje pod hlavičkou 
Baskeťáci Josefov. Jaroměřští se pro fi nále po-
sílili několika hráči, kteří již v minulosti hráli 
vyšší soutěže. A tak zcela zaplněné hlediště 
sportovní haly v Holicích bylo svědkem velmi 
vyrovnané bitvy o postup do 2. ligy. Holičtí 
basketbalisté se posíleného soupeře nezalekli 
a po naprosto vyrovnané první čtvrtině utkání 
získali v jeho druhé části rozhodující desetibo-
dový náskok, který ve třetí a čtvrté části utkání 
obětavou hrou dokázali udržet. Holičtí muži 
tímto vítězstvím dovršili spanilou jízdu výcho-
dočeskou ligou v sezóně 2013/2014 bez jediné 
porážky a zaslouženě postoupili do třetí nejvyš-
ší basketbalové soutěže v České republice.
Výsledek fi nálového utkání: 
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
65 : 55 (20:20 43:33 54:46)
Oliva 13, Joska a Tylchrt po 12, Trojan 11, 
Eichler 7, Voráček a Kolář po 5

Vítězný tým mužů: horní řada zleva trenér Lu-
káš Diepold, Jiří Kolář, Ondřej Joska, Lukáš 
Tylchrt, Jan Eichler, Michal Welsch, Marek 
Šrámek, trenér Pavel Welsch dolní řada zleva 
Ondřej Tušl, Milan Voráček, Vítězslav Trojan, 
Roman Oliva

Liga Kadetů U17
BVK Holice – TJ Sokol Karviná
55 : 66 (20:17 37:29 45:43)
Welsch Marek 24, Kulhavý 20, Horký Adam 8, 
Janoš 2, Mycak 1

BVK Holice – BK Opava
47 : 73 (13:25 21:46 39:54)
Welsch Marek 16, Horký Adam 12, Mycak 
a Kulhavý po 6, Janoš 5, Skála 2
Holičtí kadeti ukončili dvěma domácími utká-

ními letošní ligovou sezónu. Četná zranění 
a nemoci, které postihly tým v závěru sezóny, 
poznamenaly hru týmu i tentokrát, protože 
k oběma utkáním mohli nastoupit jen se šesti 
hráči.

Minižáci U11
Holičtí minižáci do 11 let, kteří v sezóně 
2013/2014 získali titul přeborníka východočes-
ké oblasti bez jediné porážky, se stali základním 
stavebním kamenem týmu pardubické oblasti 
pro účast na Mistrovství ČR v této věkové kate-
gorii. Čtveřice holických minižáků Marek Půl-
pán, Radek Mrázek, Horký Filip a Jan Chmelík 
doplněná o šest hráčů z Litomyšle, Heřmanova 
Městce a Pardubic vytvořila tým, který pod ve-
dením trenéra Pavla Welsche porazil na Mist-
rovství ČR v Ostravě postupně všechny své 
soupeře a získal zlaté medaile. Marek Půlpán 
byl vybrán do nejlepší pětky turnaje a Radek 
Mrázek byl vyhlášen nejlepším obráncem. 

Zleva: Jan Chmelík, Marek Půlpán, trenér Pa-
vel Welsch, Radovan Mrázek, Filip Horký 

Účast jednotlivců v republikových soutěžích:
V rámci dlouholeté spolupráce s BK Pardubice 
mohou holičtí talentovaní jedinci rozvíjet své 
basketbalové dovednosti i ve vyšších republiko-
vých soutěžích, v nichž hostují po celou sezónu 
v různých týmech BK Pardubice. V uplynulé 
herní sezóně to byli:
Tomáš Dvořák – získal bronzovou medaili 
na Mistrovství ČR v kategorii žáků U13
Marek Welsch a Adam Horký – získali stří-

brné medaile na MČR v kategorii starších žáků 
U15, Marek Welsch byl navíc vybrán do nej-
lepší pětky turnaje a vyhlášen nejlepším střel-
cem turnaje
Viktor Půlpán – získal titul Mistra ČR a zlatou 
medaili v kategorii juniorů U19 a byl vybrán 
do nejlepší pětky turnaje. Současně byl vyhlá-
šen nejužitečnějším hráčem tzv. MVP turnaje. 
Viktor Půlpán navíc v průběhu sezóny postupně 
začal nastupovat za A tým mužů BK Pardubi-
ce. Stal se tak po Petru Welschovi, Jiřím Wel-
schovi a Pavlu Harčárovi již čtvrtým odcho-
vancem holického basketbalu, který se prosadil 
do MATTONI národní basketbalové ligy – nej-
vyšší basketbalové soutěže v ČR. 

Pavel Welsch

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

 

SDH Holice 

pořádá 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
a 

SOPTÍKOVU HASIČSKOU 
SOUTĚŽ PRO DĚTI 

Koná se v sobotu 21. června 2014 
od 13 do 17 hodin 

v hasičské zbrojnici (Hradecká ul.) 

 

PROGRAM: 

 Prohlídka zbrojnice spojená s ukázkou 
zásahové techniky 

 Soutěž pro děti o ceny -  
klání v pěti lákavých disciplínách (střelba 
ze vzduchovky, poznávací soutěž, zkouška 
zručnosti, stříkání ze stříkačky, požární hrad) 

 Pěnové dovádění v lehké pěně 

Občerstvení zajištěno, pro děti zdarma 

Taneční studio Hany Flekrové 
zve mladé dámy a pány do pod-
zimního kurzu společenského 
tance a společenského chování, 
který je určen pro studenty střed-
ních škol a učilišť. 

Po letech se taneční kurz vrací do Holic a po-
prvé se uskuteční v novém sále Základní umě-
lecké školy, zahájení 19. září. Přihlášky se stále 
přijímají, zvýhodněné kurzovné pro páry, sku-
piny, pro absolventy loňského kurzu, pro absol-
venty Minitanečních pořádaných TSHF. Přihla-
šovat se mohou jednotlivci i páry.
Vzhledem k jubilejnímu dvacátému ročníku 
čeká budoucí absolventy na první lekci netra-
diční překvapení. Bez základů společenských 
tanců a společenského chování se dnes ve spo-
lečnosti neobejdete a patřit to k základnímu 
vzdělání všech mladých lidí. Těšíme na Vás.
Rozpis kurzu, přihlášky a další informace na-
jdete na:

WWW.TSHF.CZ

20. JUBILEJNÍ
ROČNÍK TANEČNÍCH!

Viktor Půlpán
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