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Tentokrát jsem na kávu 
pozval ženu, která je 
příkladem toho, že po še-
desátce život nekončí. 
Moje pozvání přijala 
paní Ing. Marta Janků, 
předsedkyně Svazu po-
stižených civilizačními 
chorobami.
Paní inženýrko, popiš-
te prosím ve stručnosti 

činnost vašeho svazu?
Svaz postižených civilizačními chorobami (SP-
CCH) je samostatným nezávislým spolkem a jeho 
posláním je sdružování zdravotně postižených 
a obhajoba jejich práv, potřeb a zájmů. Naše míst-
ní organizace představuje složku spolkovou a její 
činnost je zaměřena hlavně na společenské a vzdě-
lávací aktivity. Ročně pořádáme 2–3 členské schů-
ze většinou spojené s přednáškou, schůzí se účast-
ní většinou pan starosta, takže naši členové mají 
možnost ptát se na problémy, které jim vadí nebo 
je tíží. Předvánoční setkání je čistě společenské, 
oživené vystoupením dětí. Dále jednou do roka 
pořádáme výlet – návštěvu zámku či jiné kulturní 
památky, na jaře a na podzim organizujeme ná-
vštěvy krytého bazénu ve Vysokém Mýtě. 
Co si mám představit pod pojmem: civilizační 
choroby?

Pojem civilizační choroby má jistě z hlediska 
lékařského či medicínského svoji defi nici. Podle 
mého laického názoru jsou to choroby způsobe-
né či ovlivněné tím, jak žijeme – přemíra dobrého 
jídla, nedostatek pohybu, pohodlnost. Zbytečný 
stres, honba za vším možným, neschopnost se 
uvolnit a vychutnat si obyčejné radosti – to všech-
no ovlivňuje naši psychiku a tím i fyzické zdraví. 
Dále ovlivňují náš zdravotní stav čistota ovzduší 
a mnoho dalších vlivů, které vznikají činností lidí.
Jak se stanu členem vaší organizace a je pod-
mínkou mít nějakou civilizační chorobu?
Členem naší organizace se může stát každý občan 
ČR, který má zájem se sdružovat, případně praco-
vat ve prospěch zdravotně postižených – vůbec ne-
musí trpět žádnou chorobou. Stačí podat přihlášku 
(jsou k dispozici v Klubu důchodců vždy ve středu 
odpoledne), nikdo nezkoumá jeho zdravotní stav, 
ani nepožaduje lékařské potvrzení. Z členství ne-
vyplývají žádné velké povinnosti – základní po-
vinnost je platit členský příspěvek. Ostatní činnost 
je dobrovolná a záleží na každém, jak se jí zúčast-
ní a jak svými nápady ovlivní její pestrost.
Co byste vzkázala těm, kteří váhají se vstupem 
mezi vás?
Přijďte mezi nás, posedět a popovídat si na člen-
ských schůzích, dozvědět se, co se děje ve městě, 
vyslechnout si přednášky na různá témata. Přijďte 
si zaplavat a využít další atrakce v krytém bazénu 

ve Vysokém Mýtě. Uvítáme mezi námi všechny 
(nemusí to být je senioři), kteří mají nějaké nápa-
dy, podněty a náměty na činnost a mají chuť se 
na této činnosti podílet.
Jaké máte podmínky pro vaši práci, co by se 
dalo změnit?
Naše činnost je závislá na zájmu našich členů 
a samozřejmě na fi nančních prostředcích. Hlav-
ním zdrojem peněz jsou členské příspěvky (70 Kč 
za rok). Z toho vyplývá, že čím více členů, tím více 
peněz. Z těchto prostředků hradíme občerstvení 
na schůzích, různé administrativní výdaje, přispí-
váme na činnost nadřízených složek, na dopravu 
při akcích, na drobné dárky pro členy apod. Hlavní 
náklady jednotlivých akcí si hradí účastníci sami 
(doprava, vstupné). Činnost SPCCH podporuje 
i město – platí pronájem bazénu a kluboven v kul-
turním domě pro konání členských schůzí. Menší 
částku nám poskytuje i krajský úřad. Samozřejmě 
bychom byli spokojenější, kdyby těch fi nančních 
prostředků bylo víc. Kladně hodnotíme spolupráci 
se sociálním odborem MÚ a vstřícnost jeho pracov-
níků. Spolupráci s námi navázalo i Rodinné cent-
rum Holoubek, které organizovalo za podpory MÚ 
několik vzdělávacích kurzů pro seniory (cvičení pa-
měti, počítače, apod.). Závěrem bych chtěla všem 
poděkovat za podporu naší činnosti a kdyby se na-
šel nějaký sponzor, tak bychom se určitě nezlobili.

Děkuji za váš čas Petr Kačer

V minulém čísle Holic-
kých listů jsme anon-
covali možnost dotazů 
na našeho starostu 
pana Mgr. Ladislava 
Effenberka. Do uzávěr-
ky tohoto čísla přišel 
pouze dotaz od pana 
Milana Ropka, za což 
mu děkujeme. Takže 
Milan Ropek se ptá:
Plánuje město v do-

hledné době stavbu veřejného osvětlení a chod-
níku v ulici Pod Homolí? Zvláště mezi ulice-
mi Ottmarova a Husova je chůze po této ulici 
v ranních či večerních hodinách nebezpečná, 
jelikož zde chybí osvětlení i chodník.
„V ulici Pod Homolí se výstavba chodníku a veřej-
ného osvětlení plánuje. Chodník by měl být po levé 
straně od Husovy ulice k ulici Ottmarova, pak je 
kousek chodníku k ulici Pospíšilova již vybudován 
a dále by měl chodník pokračovat po druhé (tedy 
pravé straně) až do městské části Podlesí. Nejprve 
je třeba provést výkup pozemků do majetku měs-
ta. První pokusy byly již v roce 2014, ale nebyly 
úspěšné. V poslední době se blýská na lepší časy 
a určitá naděje na výkup existuje. Do rozpoč-

tu města na r. 2015 navrhujeme fi nanční částku 
na výkup pozemků a projekt. Podaří-li se výkupy 
realizovat, mohl by být projekt do konce r. 2015 
hotov a v následujících letech by se výstavba chod-
níků mohla realizovat.“
Další otázky zbyly na mě. Takže první zněla takto:
V loňském roce se v Holicích hodně stavělo 
a opravovalo. Bude město pokračovat v podob-
ném duchu?
„Připravujeme návrh kapitálového rozpočtu měs-
ta v objemu cca 22 mil. Kč, přičemž ve Fondu 
rozvoje města by zůstalo dalších cca 16 mil. Kč 
na spolufi nancování projektů při získání dotací. 
Projekty by se měly týkat sportovišť, zateplení 
školní jídelny a revitalizace sokolského parku. 
V kapitálových výdajích převládají menší akce 
(chodníky) a zpracování projektové dokumentace 
jednotlivých akcí.
Mezi větší akce patří rekonstrukce kuchyně v ma-
teřské škole Holubova (cca 2 mil. Kč), oprava stře-
chy budovy Základní školy v Komenského 100 (cca 
1,5 mil. Kč), vybavení interiéru kulturního domu 
(cca 0,5 mil. Kč), oprava fasády domu č.p. 1103 
v ulici Na Mušce (cca 1 mil. Kč), opravy chodníků 
v ulicích Dukelská, Žižkova a Jiráskova (cca 1,7 
mil. Kč), oprava chodníků v ulici Nádražní (cca 
400 tisíc Kč), rekonstrukce balkónů v č.p. 1042 

v ulici U Kapličky, rekonstrukce sociálních zaří-
zení v MŠ Holubova (cca 1 mil. Kč), rekonstrukce 
střechy sportovní haly (cca 1,5 mil. Kč), rekon-
strukce veřejného osvětlení v Zahradní ulici (cca 
340 tisíc Kč), doplnění hracích prvků na dětských 
hřištích Muška, Staré Holice (900 tisíc Kč), změna 
povrchu hřiště v ulici Mládežnická (cca 400 tisíc 
Kč), modernizace kamerového systému (cca 300 
tisíc Kč) a nákup hasičské stříkačky (cca 7 mil. 
Kč). Podotýkám, že se jedná o prvotní návrh ka-
pitálových výdajů, který bude dvakrát projednávat 
rada a zastupitelstvo města a defi nitivně by měl 
být schválen na zasedání Zastupitelstva města Ho-
lic dne 16. března 2015.“
Blíží se 70 výročí Holického povstání, jak si 
město připomene tuto významnou událost?
„Přípravy oslav 70. výročí Holického povstání 
jsou v plném proudu, 5. května od 15.00 hodin 
proběhne pietní akt na místním hřbitově za pří-
tomnosti zástupců Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR, ruského velvyslanectví v ČR, Pardu-
bického kraje a Krajského vojenského velitelství 
Pardubice. Kulturní dům připravuje vydání knihy 
Hany Faltysové o Holickém povstání a výstavu do-
bových fotografi í z povstání na náměstí a na hřbi-
tově. Další doprovodné akce se připravují.“

Sestavil Petr Kačer

Pár otázek pro starostu

Posezení u kávy
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 19. ledna 2015
Rada města na své schůzi dne 19. ledna vzala 
na vědomí informaci o činnosti správního od-
boru za rok 2014 a zprávu o vyřizování stíž-
ností, připomínek a žádostí o informace, které 
předložil Ing. Frumert, rada schválila uzavření 
veřejnoprávních smluv na projednávání pře-
stupků s obcemi Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ře-
dice, Chvojenec, Ostřetín, Poběžovice u Holic 
a Vysoké Chvojno a veřejnosprávní smlouvy 
pro úsek sociální péči s městem Horní Jelení 
a obcí Býšť, schválila plán veřejnoprávních 
kontrol příspěvkových organizací, vzala na vě-
domí výsledky kontrol v příspěvkových organi-
zacích za rok 2014 a schválila 2. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2015. Na zákla-
dě zprávy z odboru SMVM schválili radní při-
dělení bytu č. 3 v domě čp. 761 v Holubově uli-
ci panu Schejbalovi, schválili změnu nájemní 
smlouvy v bytě č. 6 v domě čp. 46 v Holubově 
ulici, výpůjčku prostor v domě čp. 1173 v uli-
ci Palackého (bývalá pohotovost) pro holickou 
organizaci Junáka a schválili ponechání nájmu 
v městských nebytových prostorách v cenové 
úrovni roku 2014 (bez navýšení o infl aci), ale 
neschválili výměnu bytu č. 8 na náměstí T. G.
Masryka v čp. 9 za byt v Pardubicích. 
Rada doporučila zastupitelstvu (ZM) schvá-
lit odprodej městského pozemku p.č.2020/97 
Na Mušce (pozemek pod domem čp. 1124) 
Družstvu vlastníků bytů v Holicích a doporuči-
la ZM schválit zřízení služebnosti pro umístění 
podzemního telekomunikačního vedení pro fi  
O2 Czech Republic a.s. za úplatu, doporuči-
la ZM schválit návrh studie Zóny 30 v Holi-
cích a dále doporučila ZM schválit vyhlášku 
č. 1/2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2006 

za užívání veřejného prostranství s účinností 
od 1. 3. 2015. Rada města schválila zadání pro 
zpracování Studie dopravní situace a parková-
ní v Holicích, složení Jednotky dobrovolných 
hasičů Holice a žádost o příspěvek 5 tis.Kč pro 
Domov U Fontány v Přelouči. 

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 19. ledna 2015
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém 
jednání 19. 1. 2015 odprodej domu čp. 168 s při-
lehlými pozemky a zároveň i příslušnou kupní 
smlouvu mezi městem Holice a manžely Blaže-
jovými. Zastupitelé schválili odprodej městské-
ho pozemku p.č. 2020/97 Na Mušce (pozemek 
pod domem čp. 1124) Družstvu vlastníků bytů 
v Holicích, zřízení služebnosti pro kabel pro fi  
O2 Czech Republic a.s. za úplatu a předlože-
ný návrh studie Zóny 30 v Holicích v ulicích 
Holubova a přilehlých ulicích. Byla schválena 
obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se 
mění a doplňuje vyhláška č. 5/2006 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, 
na závěr ZM schválilo změny příloh ke zřizo-
vacím listinám městských příspěvkových orga-
nizací a 1.rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
pro rok 2015.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 2. února 2015
Rada města na své schůzi 2. 2. 2015 projednala 
a schválila rozpočty na rok 2015 všech měst-
ských příspěvkových organizací (PO) a dopo-
ručila zastupitelstvu města schválit navýšení 
příspěvku na provoz Školní jídelny Holice 
z výsledku hospodaření města za rok 2014, 
schválila i odpisové plány PO na rok 2015 a sta-
novila ve schválených rozpočtech PO závazné 

položky, kterými jsou částky na energie, záro-
veň zrušila u PO sledování mzdových výdajů 
jako závazných položek. Radní schválili úhradu 
pronájmu tělocvičny Sokola Holice dle před-
ložených podmínek Tenisovému klubu Holice 
(pro děti 5–9 let), schválili nájemci bytu č. 10 
v Holubově ul. 761 splátkový kalendář v délce 
5 měsíců na vyrovnání nedoplatku za nájemné 
a služby a schválili holickému středisku Juná-
ka ukončení smlouvy na výpůjčku nebytových 
prostor v čp. 1042 v ul.U Kapličky ke dni uza-
vření nové smlouvy na prostory v čp. 1173 
v Palackého ulici. Rada města schválila realiza-
ci plánu navržených oprav a údržby městských 
objektů a komunikací v roce 2015 s tím, že 
na základě výsledků hospodaření města za rok 
2014 se zpracuje plán údržby objektu čp. 500 
(ZŠ v ul.Holubova), schválila provedení oprav 
chodníků v rámci rekonstrukce vedení nízkého 
napětí v ul. Růžičkova, Dukelská, Žižkova a Ji-
ráskova, kterou bude v letošním roce provádět 
ČEZ Distribuce a.s. a zároveň doporučuje ZM 
schválit uvolnění částky 1 741 tis. Kč na opravy 
chodníků z výsledku hospodaření města za rok 
2014. Rada města zřídila pracovní skupinu pro 
přípravu projektů v oblasti sportu, vzala na vě-
domí informaci o studii parkoviště v ul. Bratří 
Čapků (vedle Vitamíny) a doporučila ZM uvol-
nit částku 180 tis. Kč na vymalování tříd po vý-
měně oken v ZŠ Holubova. Rada schválila 
dlouhodobý pronájem prostor pod Školní jídel-
nou Holice na konání kurzů jógy paní Nekvin-
dové z Horního Jelení, schválila 3. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2015 a na závěr 
bezplatný pronájem části parkoviště na náměstí 
T. G. Masaryka občanskému sdružení Kultura 
pro města pro pořádání akce „Holický maso-
pust 2015“.

Zákaz podomního prodeje
na území města
Na základě stížností občanů Holic je vydá-
no nové nařízení města, kterým se zakazuje 
na území města podomní prodej. Znamená to, 
že pokud se někdo bude snažit prodávat nějaký 
produkt nebo službu ve vašem domě či přímo 
v bytě, dopouští se nedodržení tohoto nařízení 
města.
Jak v takovém případě se může obyvatel na-
šeho města bránit. Je třeba takového prodejce 
nejdříve upozornit na fakt, že na území města je 
zákaz podomního prodeje. Pokud prodejci tato 
informace nestačí, tak je třeba zavolat měst-
skou policii (telefon 466 859 220 nebo tísňovou 
linku 156), popřípadě městský úřad (telefon 
466 741 211). Oba dva subjekty již vědí, co 
mohou podle zákona s tímto prodejcem dělat.
Navíc všichni podomní prodejci jsou již při 
vjezdu do Holic informováni o zákazu podo-
mního prodeje cedulí (viz foto).

Roční parkovací karty
Pro rok 2015 došlo ke zlevnění ročních parko-
vacích karet z 1 800 Kč na 1 200 Kč, jak jsme 
již dříve informovali holickou veřejnost. Při 

přepočtu na 1 měsíc je to 100 Kč a na 1 týden je 
to cca 25 Kč. Pokud v týdnu zaparkujete 1× 30 
minut za 5 Kč a 2× 60 minut za 2× 10 Kč, tak je 
cena karty zpět. Pokud někdo stále jezdí k lé-

kaři, do lékárny a nákupy na náměstí, nemusí 
se bát při použití roční parkovací karty, že bude 
např. u lékaře trnout, že za parkování zaplatil 
málo a že při kontrole městskou policií může 
mít problém a fi nanční ztrátu v podobě pokuty. 
Z pohledu města se ukazuje, že došlo k nárůstu 
prodeje ročních parkovacích karet. Podařilo se, 
aby karty byly lépe dostupné a zároveň došlo 
k lepšímu výběru peněz za parkování ve městě. 
Za měsíc leden 2015 se prodalo více ročních 
parkovacích karet než za celý rok 2014.

Nájemné v nebytových prostorách
Rada města se dne 19. 1. 2015 dohodla na ne-
zvýšení nájemného v nebytových prostorách 
o míru infl ace, která byla za rok 2014 velmi 
malá a činila 0,4 %. Pokud se na tento krok 
podíváme z pohledu porovnání cen v Holicích 
a v okolních městech, tak v našem městě je vý-
razně vyšší nájemné. Proto je snaha, aby se trž-
ní nájemné v nebytových prostorách v Holicích 
postupně srovnalo s okolním regionem. K tomu 
má posloužit právě tento krok, tedy nezvyšovat 
nájemné v nebytových prostorách pro rok 2015 
o míru infl ace.

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady MÚ)

KOMENTÁŘE…
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ÚŘEDNÍ DESKA 

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

První jarní trhy už v pondělí
16. března 
Třetí březnové pondělí, tj. již 16. března, pro-
běhnou v Holubově ulici pravidelné trhy. 
Další trhy v Holubově ulici budou vždy v pon-
dělí v těchto termínech: 
13. dubna, 18. května, 15. června, 13.č erven-
ce, 17. srpna, 14. září, 19. října, 16. listopadu 
a 14 prosince 2015. 

Cena města Holic – návrhy se
podávají do 31. března 2015
Připomínáme, že 31. března 2015 končí ter-
mín podání návrhů na udělení Cen města Ho-
lic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací 
se doručují písemně starostovi města, který je 
pak předává ke konečnému rozhodnutí zastu-
pitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny 
města Holic“ je na internetové stránce města, tj. 
na www.holice.eu. 

Nepotřebné věci potřebným lidem 
– sběr pro humanitární účely
V posledních měsících byly několikrát po Ho-
licích rozneseny letáčky na pytlový sběr nepo-
třebného šatstva a dalších textilních materiálů. 
Tyto akce město Holice neorganizovalo a nikdo 

nás o nich neinformoval. Na letáčcích také vět-
šinou nenajdete název fi rmy, maximálně mobil-
ní telefonní číslo a o humanitárním účelu této 
sbírky se dá pochybovat.
Město Holice a holický farní úřad dlouhodobě 
spolupracuje se sociálním družstvem Diakonie 
Broumov, které naopak tento sběr přednost-
ně používá pro humanitární a charitativní 
účely. Do konce února 2015 bude družstvo 
Diakonie Broumov instalovat jeden kontejner 
na oděvy a další věci potřebné pro charitativní 
účely na stanovišti kontejnerů u autobusového 
nádraží, vedle prodejny zeleniny Vitamína. Po-

kud chcete, aby Vámi odložené věci našly další 
uplatnění a někomu pomohly, využijte prosím 
ŽLUTÝ KONTEJNER S OZNAČENÍM POU-
ŽITÝ TETIL. Do kontejneru odkládejte textil 
nebo jiné věci zabalené a zavázané do igelito-
vých tašek nebo pytlů. Volné věci se při vyvá-
žení a manipulaci můžou znehodnotit. Myslete 
prosím na to, že s tímto materiálem bude při 
zpracování manipulováno ručně.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
16. března 2015 – začátek v 17 hodin
V pondělí 16. března 2015 v 17 hodin se bude 
v klubovnách kulturního domu konat pravidel-
né veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. 
Na programu je projednání výsledků hospo-
daření města za rok 2014, projednání a schvá-
lení kapitálového rozpočtu města Holic na rok 
2015 a rozdělení veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města holickým sportovním a spo-
lečenským zařízením. Pravidelným bodem 
jsou vždy převody nemovitého majetku měs-
ta, aktuální věci pak v bodu sdělení starosty 
města. 
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

(dopis zaslaný městu Holice po návštěvě zástupců 
ZUŠ z Jičína,Vrchlabí, Semil a Jilemnice)

Vážený pane starosto, pane řediteli, pane radní, 
jsme Vám velice vděčni za to, že jste nás při 

naší návštěvě vašeho města seznámili se Základní 
uměleckou školou Karla Malicha, ale též s měs-
tem Holice. Velice nás oslovila odvaha, s jakou 
se nevelké město pustilo do novátorské stavby, 
kterou se nemohou pochlubit daleko větší města 
v ČR. Jako muzikanti děkujeme starostovi a zastu-
pitelstvu vašeho města, že tak velkoryse podporují 
všestranný kulturní rozvoj dětí ve svém regionu. 
Učitelé i žáci ZUŠ se dočkali důstojného prostře-
dí, které napomáhá jejich uměleckému rozvoji 
a vede děti ke kulturnosti ve všech oblastech. 

Na jedné straně výjimečná stavba, na druhé 
vize pana ředitele MgA. Františka Machače, jenž 
krok za krokem rozvíjí kvalitu vzdělávání na ško-
le. Dokládají to tři orchestry: kytarový, smyčcový 

a dechový. Není mnoho takových škol, které se 
mohou pochlubit tak rozvinutým praktickým a ak-
tivním muzicírováním dětí. Inspirativní, vybízející 
k činu. Určitě se tak z mnohých dětí stanou nejen 
celoživotní muzikanti, ale též pravidelní návštěv-
níci koncertů a kulturních podniků. 

Děkujeme radnímu dr. Václavu Vojtěchovi, 
CSc., že nám tato vzácná setkání zprostředkoval, 
ale zavedl nás i do muzea, kulturního domu, ukázal 
nám i pamětihodnosti Holic a také bývalou ZUŠ. 
Ani se nechce věřit, že se zde dalo učit. Věříme, 
že se naše návštěva stane podnětem ke konkrétní 
hudební spolupráci. Budeme šířit naše poznatky 
mezi svými kolegy. 

Úspěšné dny Vám přejí Jana Vávrová, DiS., Jan 
Vávra, DiS., učitelé ZUŠ v Jilemnici a Semilech, 
Jana Vávrová ml., DiS., učitelka ZUŠ J. B. Foer-
stra v Jičíně, a BcA. Radek Hanuš, DiS., ředitel 
ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí .

Děkujeme za unikátní prohlídku ZUŠ Karla Malicha

O čem
Tak co, píšeš něco? Tuto otázku mi položil jeden známý a já odpověděl, že momentálně nevím o čem bych psal a abych psal jenom proto, že píšu, mi přijde 
hloupé a výsledek by určitě nestál za nic. Přesto mi to nedalo spát a pořád jsem přemýšlel, do čeho bych se mohl pustit. Jako první mě napadly erotické povídky. 
To se dobře prodává, na obálku bych dal obrázek podobný těm z Kamasutry a zájem by byl zaručený. Jenže patřím do generace, která se styděla v drogerii koupit 
pánskou ochranu a když mě manželka poslala pro hygienické vložky, tak dlouho jsem bloumal po Jednotě, dokud jsem si nebyl jistý, že tam nikdo není. Přesto 
jsem se nevyhnul trapné scéně u pokladny, když korpulentní pokladní, která již tuto věc zjevně nepotřebovala, při markování hodně nahlas pronesla: „A dvakrát 
vložky, zřejmě pro mladou paní.“ Myslím si, že v tomto oboru bych nic nového nevymyslel, i když příběh, jak dívka ze sociálně slabé rodiny zneužívaná svým 
strýcem potká bohatého, krásného a hodného majitele realit, se mě hodně zamlouval. Co takhle cestopis? Jenže, koho by zajímala cesta Škodou 100 k Baltu 
nebo odvážnější dobrodružství do tehdy jugoslávské Poreče? Další originálním nápadem byla kuchařka. Kuchařku už má leckdo, hlavně tedy herci i „herci“, 
dále sportovci, feministky, umělci, kuchaři, prostě všichni VIP lidi, snad kromě politiků. To ale považuji za dobrou zprávu, protože ti nás otravují už takhle dost. 
Tento nápad mě držel asi deset minut, pak jsem zjistil, že vrcholem mého kuchařského umění je nádivka, která má ovšem jednu chybu, chutná jenom mě, a to je 
na kuchařku málo. Mohl jsem okopírovat recepty od jiných, jak to ostatně většina dělá, doplnit je nějakou vtipnou poznámkou a „bylo by slovíno“. Jenže já se 
rozhodl nelhat a tím pádem můžete být v klidu, žádnou kuchařku psát a později vám ji vnucovat, nebudu. Pohádka. To by bylo něco. Děti se stále rodí a o čtenáře 
by tím pádem neměla být nouze. Začal jsem tedy psát pohádku a nedokončil ji, pak druhou a po pár řádcích jsem zjistil, že by možná sklidila ještě větší odpor 
u dětí než legendární dílo Járy Cimrmana Jak chudák do ještě větší nouze přišel. Takže také nic. Bohužel nemám fantazii Juliuse Verna, Jacka Londona nebo 
Bohumila Hrabala ani zážitky Oty Pavla či genialitu Arnošta Lustiga, a tak jsem se rozhodl, že si budu psát tak jako doposud.  Petr Kačer

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kam?   Hradec Králové, rodinný zábavní park 
TONGO

Kdy?  Středa 18. 3. 2015
Odjezd:  v 8.30 hod. od DDM Holice – autobu-

sem (sraz v 8.15)
–  v areálu budeme asi 2 hodinky (spousta atrak-

cí pro malinké, větší a velké děti a samozřejmě 
i pro rodiče – občerstvení je přímo v areálu, více 
na www.tongohradec.cz)

Příjezd:   mezi 11.30 až 12.00 hod. k DDM Holice
Cena:   70 Kč dítě do 2 let, 140 Kč dítě nad 

2 roky a dospělí
Pozor: Zájemci se musí nahlásit do 11. 3. 2015 
v DDM nebo na tel.: 733 549 767 u paní Stárkové, 
zde i další informace. Výlet bude uskutečněn pou-
ze při naplnění autobusu.

Klub U Holuba

Literární soutěž

Kulturní kalendář na měsíc březen 2015

Klub U Holuba zve všechny své příznivce na ces-
topisné přednášky. Jako první o svých cestách 
po Norsku povypráví holický rodák a cestoval Hon-
za Polák. Poslechnout si jeho zážitky z cest můžete 
v pátek 6. března od 18.00 hodin. Druhá přednáš-
ka bude věnována Spojeným státům americkým 
a městu New York. O své dobrodružné výpravě 
přes Atlantik nám přijede vyprávět cestovatelka 
Kristýna Vavřinová z nedalekého Kostelce nad Or-
licí. Akce se uskuteční v pátek 27. března od 18.00 
hodin. Vstupné na obě akce je dobrovolné.

POJEĎTE SI S NÁMI HRÁT

Redakce Holických listů vyhlašuje literární 
soutěž pro dvě věkové kategorie, a to do pat-
nácti a nad patnáct let. Podmínky jsou velice 
jednoduché: volba žánru je na autorovi (feje-
ton, úvaha, báseň a podobně) pouze délka textu 
nesmí přesáhnout jednu polovinu formátu A4. 
Texty posoudí porota v čele se spisovatelem 
Vítězslavem Welschem. Nejlepší díla budou 
otištěna v Holických listech a jejich autoři ob-
drží ceny. Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2015.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČNSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
5. 3. 19.00  Concerti italiani – Barocco sempre giovane
čtvrtek   Sólisté: Iva Kramperová – housle, Jiří Kabát – viola, Helena Matyášová, Jan 

Zemen – violoncello, Petr Pavíček – kontrabas.
   V rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2015. 150 Kč
6. 3. 20.00  Společenský ples 
pátek   Pořádá BVK Holice.
10. 3. 18.00  KEŇA & GORILY
úterý   Další díl unikátní fotografi cko-fi lmové projekce z náročné cesty napříč východní 

Afrikou. Velmi blízká setkání se zvířaty i nahlédnutí do života významných 
afrických kmenů. Naše cesta povede tentokrát napříč Keňou a její divočinou.

   Live multi media show Kateřiny a Miloše Motani. 100 Kč
13. 3. 19.30  Zdeněk Podskalský   Drahé tety a já
pátek   Komedie inspirovaná populárním fi lmem z roku 1974. Roztomilé staré dámy, 

neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny.
   Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslava Obermajerová, Kateřina Urbanová, Matěj 

Merunka, Ivan Vyskočil, Vojtěch Efl er a Milada Vaňkátová.
  Režie: Gustav Skála. 300-280-260 Kč
  Divadlo Metro Praha – Zařazeno v divadelním předplatné.
20. 3. 19.30 Ray Cooney   Peklo v hotelu Westminster
pátek   Londýnský hotel Westminster skýtá útočiště řadě nevěrných politiků. 

V kombinaci se zmateným personálem, puritánskou agitátorkou a vdanou 
sekretářkou je na světě bláznivá komedie.

  Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí. * Bonus pro předplatitele. 120 Kč
24. 3.  8.30+10.15 Hurá, jaro je tady!
úterý  Pořad o zvycích mezi masopustem a Velikonocemi.
  Divadlo Andromeda Praha. 40 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
3. 3. 19.30  O koních a lidech
úterý   Snímek, který delší dobu v kinech chyběl, skutečný fi lm o koních. Velkolepý 

příběh vyprávěný z pohledu koně. Vtipný, nádherný a citlivý příběh zasazený 
do čisté islandské krajiny získal řadu zajímavých ocenění včetně 6 cen Edda 
Award.

   Žánr: Komediální romatické drama. Délka 81 minut. 70 Kč
17. 3. 19.30  Fakjů pane učiteli
úterý   Zeki Müller nemá na vybranu. Po probuštění z basy zjití, že postavili tělocvičnu 

přímo nad místem s jeho zakopanými penězi.A tak se musí vydávat za suplujícího 
nejbláznivějšího učiltele na Gőtheho gymnáziu. Režie: Bora Dagtekin.

  Žánr: Komedie. Délka 117 minut. 70 Kč
24. 3. 19.30  Láska na kari
úterý   Madam Mallory, majitelka vyhlášené restaurace s Michelinskými hvězdami se 

nestačí divit, když si restauraci hned naproti otevře indická rodina. Schyluje se 
k souboji dvou odlišných kultur. Dobré jídlo ale hory přenáší.

   Režie: Lasse Hallström.
   Hrají: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri, Carlotte Lebon.
  Žánr: Komedie. Délka: 122 minut. 70 Kč
31. 3. 17.00  Škatuláci
úterý   V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z doupat vylézají podivní tvorové 

zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Dokonce prý ukradli 
i malého kluka. A právě on vám v dobrodružném vyprávění prozradí, že to jsou 
všechno bohapusté lži.

  Žánr: Animovaný, dobrodružný. Délka 97 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
10. 3. 18.00 KEŇA & GORILY
úterý  Fotografi cko-fi lmová projekce z náročné cesty napříč Keňou a její divočinou.
  Live multi media show Kateřiny a Miloše Motani. 100 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
6. 3. 18.00 Norsko – Jan Polák
pátek  Cestopisná přednáška o zajímavém skandinávském státu. dobrovolné
27. 3. 18.00 New York – Kristýna Vavřinová 
pátek  Přednáška o dynamickém velkoměstě, které nikdy nespí. dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
  
2. 3.–29. 3. X-ART OPĚT V HOLICÍCH
  Výstava obrazů pardubické výtvarné skupiny. Vernisáž 2. 3. od 17 hodin.

Dechový orchestr Kulturního domu města Holic 
přijme do svých řad nové hudebníky na všechny 
dechové nástroje!
Nabízíme:
• pestrý, multižánrový, atraktivní repertoár
• profesionální vedení
• přátelský a družný kolektiv
• pravidelné zájezdy do zahraničí
• nevšední zážitky z hudebních i společenských akcí
Požadujeme:
•  pravidelnou docházku na zkoušky (čtvrtek 

18.30–21.00 v KD Holice)
• ochotu učit se novým věcem
• základní zkušenost s orchestrální hrou
• disciplínu
Pro bližší informace piště na adresu dechovyor-
chestr@gmail.com, případně přijďte ve čtvrtek 
od 18.30 hodin do velkého sálu Kulturního domu 
města Holic na zkoušku a poznejte fungování naší 
kapely zblízka. Zdokonalte se ve hře na hudební 
nástroj a přispějte k dalšímu rozvoji tělesa s dlou-
holetou tradicí.

Šance pro všechny „dechaře“

KULTURA
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice pro 
vás chystá od března nové hodinové, společ-
né cvičení dětí a rodičů a to každý čtvrtek 
od 9.30 do 10.30 hodin pod vedením paní Len-
ky Sůrové. Začínáme 5. 3.
Každé sudé úterý jsou pro Vás nově připraveny 
„Tvořivé hrátky“ zaměřené na rozvoj motori-
ky a fantazie. Poprvé se sejdeme 3. 5. od 15.30 
do 16.30 hodin a hodinovým programem vás provede Radka Dostálová. 
Hrátky jsou pro děti od 4 let.
Baby studio je dočasně přerušeno a hledáme novou lektorku (paní 
Mgr. Hana Poláková se po MD vrátila do práce). Maminky či dobrovol-
nice, které máte zkušenosti s péčí o dítě do jednoho roku a chcete je pře-
dávat dál, prosím hlaste se nám na telefon Holoubka 733 141 960, kde 
získáte více informací.
Herna Holoubka je v pondělí, úterý, středu a pátek pro vás stále otevřená 
od 8.30 do 11.30 hodin, mezi 9. a 10. hodinou probíhají pravidelné pro-
gramy zaměřené na tvoření, písničky, pohádky a hravý pohyb.
Začátkem února si děti užily veselý karneval plný písniček, tancování, 
soutěží. Holoubka navštívily samé krásné masky – medvídek, beruška, 
vosička, pirát, čarodějnice, indián, Karkulka, ovečka, muchomůrka, ku-
řátko… Těšíme se na další povedené akce.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek.

MATAPE přináší další příběh absolventky, paní Věry
„Jsem absolventkou čtvrtého cyklu projektu MATAPE – MAMI, TATI, 
PEČUJ, PRACUJ. Píši Vám, protože považuji za důležité podělit se o vý-
sledky. Po dlouhé době mateřské dovolené, jsem měla strach vrátit se 
zpět do společnosti, mé sebevědomí bylo hodně nízké, mé pracovní místo 
bylo obsazeno. Do projektu jsem vstoupila s velkým očekáváním a cílem 
něco změnit. Během tříměsíčního osobního rozvoje, dalšího vzdělávání 
a koučinku, jsem našla svou sílu a hodnotu. Už vím, v čem jsem dobrá 
a co mě baví. Jsem vedoucí provozu v Café restauraci. Práce mě naplňuje, 
podařilo se mi sladit osobní život s pracovním. Chtěla bych Vám tímto 
poděkovat za Vaši snahu, vstřícnost a otevřenost ke každé účastnici, jsem 
velice ráda, že tento projekt vznikl. „
Poslední tříměsíční vzdělávání v projektu MATAPE bude ukončeno 
30. 3. 2015 závěrečnou konferencí. Vzdělávací projekt MAMI, TATI, 
PEČUJ, PRACUJ, bude realizován do června 2015.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je 
fi nancován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. 
Místo realizace je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova 
782, Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimira.krejciko-
va@matape.cz.

CO JE NOVÉHO V HOLOUBKU
V tomto volebním období byla Radou města Holic zřízena kulturní ko-
mise. Jejím cílem je dávat podněty ke zlepšení kulturního života v našem 
městě.
Jsem přesvědčen, že se kultura dělá v první řadě pro občany, a proto by 
především oni měli mít možnost její podobu ovlivňovat, dávat náměty, ale 
také ať už pozitivně nebo negativně hodnotit uplynulé akce. Zpětná vazba 
je pro nás důležitá, a proto jsem jednak zřídil stránku „Kulturní komise 
Rady města Holic“ na sociální síti Facebook a dále založil e-mailovou 
adresu kulturní-komise-Holice@email.cz. Oba tyto komunikační kanály 
můžete využít k tomu, abyste nám sdělovali svoje názory a připomínky 
týkající se holického kulturního dění.
Nemohu slíbit, že se vše, co se zde objeví, podaří uskutečnit, protože 
bude leckdy zapotřebí vycházet z daných podmínek a přistupovat na nut-
né kompromisy. Každopádně se ale budeme vašimi náměty zabývat a ne-
cháme se jimi inspirovat.
Za vaše podnětné příspěvky vám předem za všechny členy komise děkuji.

Karel Král

Nově vzniklá kulturní komise

Sraz byl v devět hodin ráno. A devět nás bylo i s vedoucími. Objevili 
jsme se za druhé světové války a museli jsme pomoci Angličanům a par-
tyzánům. Nejdříve jsme šli do vesnice, která byla v obležení nacistů 
(Podlesí).
Měli jsme za úkol ji zmapovat a označit domy a auta nacistů a udavačů 
(domy s číslem sedm, auta německé značky např.: BMW), aby Spojen-
ci věděli, kam mají shodit zásoby nebo posily. Ale chodili tam němečtí 
vojáci, kteří rozháněli a kontrolovali větší skupinky. Přišla nám zprá-
va o tom, že jeden z parašutistů seskočil poblíž vesnice. Vydali jsme 
se ho hledat. Naváděcí systém (pochodové značky na zemi) nás vedl 
lesní cestou směrem k rybníku Hluboký. Cestou jsme běhali, hledali 
a plnili úkoly. Viděli jsme, jak se tahá dřevo pomocí koní, něčemu se 
naučili. Překvapilo nás, že se navigace nestáčela k rybníku, ale ved-
la dál směrem k Vysokému Chvojnu. Asi u čtvrté nebo páté cedule 
naučné stezky jsme parašutistu našli. Tak nám povyprávěl o něčem 
z minulosti, nasvačili jsme se a šli nazpátek. Bylo to dlouhé, ale všem 
se to líbilo.

Jan Bečička – Béča

„Holubovka na olympiádách“
Žáci naší základní školy se každoročně zapojují do různých humanitně či 
přírodovědně orientovaných soutěží a projektů nejen na regionální úrov-
ni. Jednou z těchto akcí jsou pravidelně pořádaná školní kola olympiád, 
jako například olympiáda z českého či anglického jazyka nebo olympiáda 
dějepisná. 
V letošním roce se soutěžícím dařilo. Ve školním kole olympiády z an-
glického jazyka zvítězil v rámci první kategorie Nikolas Beck ze 7. A, 
a společně tak s vítězkou II. kategorie Nikolou Tvrdíkovou z 9. A postu-
puje do kola okresního. V českém jazyce obhájila první místo ve školním 
kole Anna Dojčánová z 9. A, která dosáhla pěkných výsledků také v kole 
okresním.
Zřejmě i 44. ročník dějepisné olympiády s tematickým vymezením „Pot, 
slzy a naděje aneb Život je boj“ určený pro 8. a 9. ročníky základních škol 
a odpovídající stupně víceletých gymnázií naše žáky oslovil. Téměř plný 
počet bodů získal ve školním kole Jan Pavlisko, žák 9. B, který společně 
s o rok mladší kolegyní Adélou Křížovou z 8. B reprezentoval naši školu 
v okresním kole konaném 20. ledna v Pardubicích. I tam obsadil 1. místo 
(dosáhl 87 bodů ze 100 možných), a postoupil tak do krajského kola, 
které proběhne 19. března rovněž v Pardubicích. 
Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast, zodpovědný přístup a čas vě-
novaný poměrně náročné přípravě. A Janovi nezbývá než držet pěsti, aby 
se mu podařilo probojovat se až do kola celostátního.

Mgr. Gabriela Hostašová

Ze skautské kroniky – tradiční pochod
3. oddílu, 7. 2. 2015

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V Charitě pracuji 9 let jako zdravotní sestra a aktivně se zapojuji do Tříkrálové 
sbírky. Vloni moje nadšení pro toto bohulibé dílo opadlo. V prosinci jsem si 
říkala, co se to se mnou stalo, proč se vůbec netěším. Na organizaci jsem se 
podílela tak nějak silou vůle. Říkala jsem si, že v tom nemůžu nechat svoji 
kolegyni, která přípravám věnovala veškerý svůj volný čas.
Jsou 4 hodiny 30 minut sobota 10. ledna. Právě mě probudil déšť, který bub-
noval na naše střešní okno. Bylo po spaní a mě přepadl splín, protože tohle 
nám ještě scházelo! Nepřijde žádný koledník. V Holicích na faře jsem byla 
první. Rozrazily se dveře a vběhl pohledný a zcela promoklý asi desetiletý 
chlapec: „Jsem tady správně na ,tříkrálovce‘?“ S údivem jsem se zeptala: „To 
Tě maminka pustila v takovém nečase?“ Chlapec odpověděl: „Samozřejmě!“ 
Zmocnil se mě krásný pocit, když na faru přicházeli další a další koledníci. 
Venku přitom stále lilo jako z konve.
Přesunuli jsme se do kostela. Pan farář nám požehnal. Venku přestalo pršet. 
Nejsem příliš horlivá křesťanka, ale tohle byl zázrak! Není mým cílem popsat 
Vám celý sobotní den, ale zachytit krásu a jedinečnost okamžiku a otevřená 
lidská srdce, se kterými jsem měla tu čest se setkat.
V době oběda mě oslovil onen pohledný chlapec, který ráno vtrhl do dveří 
a zeptal se mě: „Myslíte, že to nebude vadit, když budu za rok chodit na gym-
pl? Já chci totiž zase koledovat, protože to bylo skvělý.“ Co ale bylo tak skvě-
lé? Koledování anebo ten chlapec? Klučina mi dal lekci. Dokázal se nezištně 
obětovat a touží svoji oběť zopakovat. Připadala jsem si jako ve snu a ten trval 
do večerních hodin. Odměnou pro koledníky byla diskotéka, kde mě oslovila 
dívenka a podala mi ruku se slovy: „Já jsem Štěpánka a vy jezdíte k mému 
dědovi.“ „Já Tě přeci znám. Ty jsi taky koledovala?“ „No, jasně a moje sestra 
byla vedoucí.“ Už jsem neměla slov, ale jen slzy v očích.
Tento den jsem potkala samé anděly – děti i dospělé. Zanechali v mém srd-
ci nesmazatelné stopy a já Vám na dálku vzkazuji: „Jsem ráda, že jsem se 
s Vámi mohla setkat. Na příští „tříkrálovku“ půjdu už jen s radostí a budu se 
na Vás moc těšit. Vám všem upřímně děkuji.

Markéta Vašková

V pátek 30. ledna 2015 proběhla kolaudace administrativní budovy SŠA 
Holice za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, 
vedoucího odboru školství Pardubického kraje Martina Kisse, starosty 
města Holic Ladislava Effenberka a dalších hostů.
V průběhu rekonstrukce budovy byla vyměněna okna, byla zateplena fa-
sáda a vyměněna střešní krytina. Během rekonstrukce byl také upraven 
interiér budovy – šatny, kanceláře a byly vybudovány ubytovací kapacity 
pro zahraniční studenty, kteří do SŠA Holice přijíždějí na stáže. Celkově 
Pardubický kraj do rozsáhlé rekonstrukce investoval 4,5 milionu korun.
V průběhu slavnostní kolaudace představil ředitel školy Michal Šedivka 
jednotlivé fáze rekonstrukce, ale také záměry na budoucí rozvoj.

Mgr. Ivana Pertotová

Skupinky tří králů začátkem roku opět procházely ulicemi s přáním štěs-
tí, zdraví a dlouhých let. Lidé, které králové potkali a navštívili, byli velmi 
štědří. Ve většině obcí na Pardubicku koledníci vybrali více peněz než v roce 
2014. V Holicích se jim podařilo shromáždit 82 724 Kč (o 11 tisíc více než 
loni). Celkově se v obcích, kde sbírku organizovala Oblastní charita Pardubi-
ce, vybralo rekordních 995 tisíc Kč (v loňském roce to bylo 844 tisíc, před-
loni 680 tisíc).
Oblastní charita Pardubice děkuje všem dárcům za štědrost a solidaritu. 
Poděkování patří také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při 
organizaci sbírky. Darované peníze pomohou potřebným a nemocným 
především v regionu, kde se vykoledovaly. Největší část výtěžku použije 
Oblastní charita Pardubice na dokončení rekonstrukce objektu pro ambu-
lantní odlehčovací služby pro seniory v Mikulovicích u Pardubic. Další 
prostředky budou vynaloženy na rozšíření týmu pro hospicovou péči, po-
moc rodinám v nouzi a na humanitární pomoc do zahraničí.
Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na webových stránkách www.par-
dubice.charita.cz a www.trikralovasbirka.cz.

Střední škola automobilní v Holicích
zrekonstruovala administrativní budovu

Výsledek Tříkrálové sbírky 2015
překonal loňský rekord

Tříkrálová sbírka 2015: Nesmazatelné stopy

solár •  voda  •  topení  •  plyn •  koupelny

Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách, 

email: info@dvorak-karlik.cz
tel.: 466 923 141, mobil: 602 272 619

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So: 8:00 – 11:00

OD LEDNA 2015 ZNOVU NABÍZÍME ODBORNÉ 
PORADENSTVÍ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 
pro Holice a okolí včetně širokého 
sortimentu v naší prodejně.

Nenechte vodu kapat, přijďte k nám 
a doma to bude klapat.
Vše odborně posoudíme, Vaši koupelnu opravíme.
Kvalita vysoká, ceny nízké, 
potěšíme Vás i Vaše blízké.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Program, který si naše škola zvolila pro první pololetí kalendářního roku, je 
opravdu bohatý. 
V lednu mezi nás již potřetí zavítal salesián Otec Jaroslav Mikeš. Tématem 
jeho besedy byly tentokrát misie v romské komunitě ve Staré Zagoře v Bul-
harsku. O své osobní zkušenosti z pobytu se podělila i pražská studentka Mar-
kéta a František Vlach ze třídy 7. C našeho gymnázia.
Začátkem února jsme pak v aule naší školy přivítali Ing. Petra Kadlece ze 
sdružení Etika mezi světy, který hovořil a besedoval o problémech kyber-
šikany a jak se jí účinně bránit. Studenty velmi zaujal, a tak bychom v této 
spolupráci rádi pokračovali.
A nyní k tomu nejdůležitějšímu. V září 2014 nám byl Evropskou unií schválen 

grantový mezinárodní projekt Erasmus+ 
Comenius K2 s názvem Spolupráce a ino-
vace pro dobrou praxi, na němž se kromě 

naší školy podílí ještě litevská škola Juozo Tumo – Vaganto gimnazia z Ro-
kiškis a Druhá anglická jazyková škola Thomase Jeffersona z bulharské Sofi e. 
Celý projekt, který je rozvržen na dva roky, potrvá do června 2016 a bude za-
hrnovat celkem 14 aktivit, v nichž budeme hledat společné průsečíky litevské, 
české a bulharské kultury, přírody a lidí (proto CLAP – CuLture, nature And 
People). Nedílnou součástí jsou i tři vzájemná setkání studentů a učitelů ze 
všech 3 zemí. První hostitelskou zemí je Česká republika, a proto se ve dru-
hém květnovém týdnu uskuteční setkání u nás v Holicích. Na podzim se pak 
naše cesty spojí v bulharské Sofi i a na závěr se sejdeme 
v Litvě. K tomu ještě připočtěme setkání učitelů – koordi-
nátorů. To první se uskutečnilo v Rokiškis ve dnech 21. až 
24. ledna 2015, další pak je plánováno v našem gymnáziu.
Cílem projektu je také, jak již jeho název napovídá, vnášet 
netradiční metody do výchovného a vzdělávacího systé-
mu, samozřejmě komunikovat s partnery v angličtině, pracovat v týmu a vyu-
žívat výpočetní techniku k vytváření výstupů z jednotlivých aktivit.
První společné aktivity jsme již zvládli – na úplném začátku projektu jsme se 
vzájemně představili na video konferenci, zkontaktovali týmy z jednotlivých 
zemí, připravili společné logo projektu a v prosinci také představili tradice 
a zvyky Vánoc. Nyní zase chceme ukázat národní a regionální kuchyň. Výstu-
pem by se měla stát mezinárodní kuchařka s typickými pokrmy ze všech tří 
zemí. O dalším vývoji projektu vás budeme i nadále informovat.
Z dalších připravovaných aktivit naší školy ještě chceme upozornit na inter-
aktivní výstavu Ghetto jménem Baluty. Expozice, která bude opět k vidění 
v prostorách chodby před jídelnou, zahrnuje originální scénografi i, netradiční 
snímky známého fotografa Karla Cudlína Zpráva o Lodži a odborně vedené 
debaty. Doprovodný program proběhne v aule školy, kde promítneme doku-
mentární fi lm režiséra Pavla Štingla. Celá akce by měla být důstojnou připo-
mínkou letošního 70. výročí osvobození Osvětimi. K návštěvě opět srdečně 
zveme nejen školy z našeho regionu, ale i širokou veřejnost.
 Mgr. Eva Pýchová

Gymnázium nezahálí…

Dobrý den, milí čtenáři. Opět otevíráme okénko k nahlédnutí do Mateřské 
školy Pardubická Holice.
Chceme se s vámi podělit o zážitky a novinky z naší MŠ.
Jednou z nich je, že dvacet dětí začalo jezdit na lyžařský kurz do Ski areálu 
Jedlová v Orlických horách. Pod vedením Ski Fanatic instruktorů, které si děti 
velmi oblíbily, se naučily základům lyžování, jízdě na malém a velkém vleku, 
a to vše přijatelnou a hravou formou.
Smutné nezůstaly ani děti, které na hory nejezdí. Byla pro ně v naší tělocvičně 
připravena pohádka „Kubův bolavý zoubek“.
Dalším zážitkem je saunování. Děti si pobyt v „teplé chaloupce“ pochvalují 
a chodí do ní rády. Navštěvuje ji většina dětí z naší MŠ, ale také děti z družiny 
ZŠ Holubova Holice.
Po jarních prázdninách byl pro děti připraven „karnevalový rej“, který proběhl 
dopoledne a nám dospělým byl největší odměnou dětský smích, roztomilé 
masky, které pro ně rodiče připravili, a spokojené obličeje dětí.
A na co se budeme těšit nyní? Čekají nás poslední dvě hodiny na lyžích v po-
době maškarního karnevalu na horách. V beruškové třídě začínají 25. února 
2015 od 15 hod. pravidelné „Středeční hrátky“ pro děti, které ještě MŠ nena-
vštěvují.
Krásný zbytek zimy a pěkný, sluníčkový vstup do jara s úsměvem a radostí
 přejí zaměstnanci a děti MŠ Pardubická

Děti z naší MŠ se těší každý rok na měsíc únor. Proč? Protože bude karneval. 
Ten náš se uskutečnil 11. února v dopoledních hodinách. S výrobou masek 
dětem pomáhali rodiče. 
Celý týden MŠ žila přípravami – zdobilo se, vyráběly se masky a dekorace.
Od rána se v MŠ scházely děti v kostýmech, tančily, rejdily. Připraveny byly 
také soutěže a vyhlášení nejlepší masky. Každé dítě dostalo balíček s překva-
pením a diplom za účast na karnevalu. Vše vyfotil pan Formánek, kterému 
děkujeme za krásné snímky. A děti? Ty se těší na další karneval!
A co nás čeká v měsíci březnu?
Ukončení lyžařského kurzu ve Ski areálu Jedlová v Orlických horách, vystou-
pení našich dětí v oblastním kole ,,Holická Mateřinka“, pobyt v solné jeskyni, 
pohádka v naší MŠ.
Více informací o naší MŠ najdete na internetových stránkách www.skolka-
-holice.webpark.cz. Přejeme Vám krásné březnové dny.

Mgr. Zdeňka Krátká – ředitelka MŠ

S měsícem únorem se některé děti rozloučily na horách. Lyžování, bobování 
a pobyt na čerstvém vzduchu to byl pobyt ve škole v přírodě v Pensionu Ho-
ralka v Hlinsku. 
Hned v prvním březnovém týdnu čeká děti jarní fotografování. 12. března se 
mohou děti těšit na zajímavé setkání se zvířaty. Program pro nás připravuje 
Teracentrum Dolní Čermná. Přivezou dětem ukázat hady, želvičky, ještěrky. 
Zajímavé povídání obohatí znalosti dětí ze zvířecího světa.
Hlavní událostí měsíce, kterou pořádá naše mateřská škola, je již 15. ročník 
oblastního kola Mateřinky. Přehlídka vystoupení mateřských škol Holická 
Mateřinka se uskuteční 19. března v Kulturním domě a kromě místních ma-
teřských škol se Holické Mateřinky zúčastní celá řada hostů. Přijedou děti ze 
Základní a Mateřské školy Morašice, balet Tiny Tutus, mateřské školy z Par-
dubic, Hronova, Přelouče, Rychnova nad Kněžnou, Hostovic, Cerekvice, 
Dolních Ředic a Sezemic. Vystoupení budou různorodá – taneční, hudební, 
dramatická. Už názvy některých titulů napoví, co nás čeká:,, Blonďák a holka 
okatá, Večírek na dvorku, Jarní zahrádka, Mořští vlci, U maminky v bříšku.“ 
Nenechte si ujít zajímavá vystoupení našich nejmenších herců, tanečníků či 
zpěváků a přijďte se podívat. Dopolední blok začíná v 9 hodin, odpolední 
vystoupení potom začínají od 15 hodin. Vystoupení, která zaujmou odbornou 
porotu, se budou opakovat na celostátní Mateřince v Nymburce, která se bude 
konat 8–9. května ve Sportovním centru Nymburk. Podrobný program Holic-
ké mateřinky najdete na našich internetových stránkách www.msholubova.cz 
V úterý 24. března se naše děti opět vydají do Kulturního domu a to na diva-
delní představení ,,Hurá jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi“.
Ve dnech 30. března až 1. dubna budou u nás dny otevřených dveří, od 15.00 
do 16.30 hodin můžete spolu s dětmi navštívit naši školu. Rádi vás seznámí-
me s prostředím a podáme informace, které budou určitě užitečné pro rodiče, 
kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo od září naší školu. Přihlášky k zápisu 
do mateřské školy se budou vydávat ve dnech 30. 3. a 31. 3. 2015 v době 
od 8.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy. Přihlášku si můžete také stáhnout 
a vytisknout z internetových stránek školy, na nichž najdete také podrobnější 
informace. Přihlášky potvrzené od lékaře budeme přijímat do 10. 4. 2015.
Přejeme všem čtenářům příjemně prožitý první jarní měsíc.

Lenka Chotěnovská

Březen v Mateřské škole Holubova

MŠ Pardubická informuje

KARNEVAL V MŠ

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Sportování
Nový rok zahájili žáci sedmých ročníků již tradičně na zimním kurzu v Pří-
chovicích. Tentokrát nám počasí přálo. Sněhu bylo dost, a tak děti lyžovaly, 
jezdily na snowboardu a užívaly si zimních radovánek.
Soutěžení
Po návratu z kurzu čekal žáky i učitele nelehký úkol. Bylo třeba ukončit kla-
sifi kaci a napsat pololetní vysvědčení. Proběhlo také školní kolo biologické 
olympiády. Žáci se zúčastnili okresního kola olympiády v dějepisu, českém 
jazyce a angličtině. Do letošního kola Festivalu vědy a techniky pro děti 
a mládež v Pardubickém kraji se letos přihlásilo osm projektů. Postoupí ně-
který z nich do krajského kola a podaří se navázat na sérii vítězných projektů 
našich žáků? Letos je ve hře úžasná odměna – stáž v USA! V příštích číslech 
vás budeme informovat.
Podpora výuky anglického jazyka
V únoru vstoupila naše škola do programu CLIL (Content And Language In-
tegrated Learning), jde o integrovanou výuku naukových předmětů a anglic-
kého jazyka. Každou středu budou vyučovat na naší škole dva rodilí mluvčí 
z USA. Výuka ve vybraných třídách a předmětech na prvním i druhém stupni 
bude probíhat v angličtině. Konkrétně na druhém stupni to bude anglický ja-
zyk, výtvarná výchova a zeměpis. Lektoři jsou vstřícní a zkušení, a proto byli 
žáci po prvních lekcích nadšeni.
V programu se nezapomnělo ani na učitele a zaměstnance školy. V odpoled-
ních hodinách proběhnou hodiny konverzace pro začátečníky i pokročilé.
Vzdělávání učitelů
Kromě konverzace v angličtině se všichni učitelé budou seznamovat s moder-
ními trendy ve využívání počítačů a tabletů ve výuce. Proškolení proběhne 
formou dvou celodenních a dvou odpoledních kurzů a bude obsahovat část 
teoretickou i praktickou. Mgr. Blanka Málková

Novinky ze ZŠ v Komenského ulici

Desítky hodin ze svého volného času věnovaly dvě vychovatelky, Iva Kmen-
tová a Hana Horodyská, přípravě karnevalu ŠD. Karneval se konal 7.února 
v restauraci Na Trandě. Vychovatelky měly pro děti připravené hry a různé 
soutěže. Živá hudba p. Michala také přispěla k pěkné atmosféře celého kar-
nevalu. Vyvrcholením odpoledne byla hra o ceny. Rodiče i děti si odnesli 
spoustu krásných cen, které do hry věnovali rodiče i zástupci různých holic-
kých fi rem. Výtěžek z tohoto karnevalu ve výši 8035 Kč obě vychovatelky 
předaly Katce Říhové,nemocné žákyni školy. Zároveň jí byla předána i po-
kladnička od M. Slabé, která na tomto karnevalu líčila děti. Odměnou pro obě 
vychovatelky byly nadšené děti a spokojení rodiče, kteří děkovali za krásné 
odpoledne. Touto cestou bychom ještě jednou chtěli poděkovat maminkám, 
které vydatně pomohly při přípravě karnevalu – p. Cibereové, Landsingerové, 
Němcové, Sopoligové a Zemánkové.
Také děkujeme zástupcům fi rem – Dekorka-Nikolka, lékárna Max, lékárna 
Na Poliklinice, Mňamka Holice, Cyklo-Vojtěch, Skrblíkova restaurace, Ko-
operativa, ČSOB, Generali, Valma, Ca Apollo, Pacifi k Direkt, restaurace Co-
rona, Na Rynku a Na Trandě, Modela Chrudim, Pizzerie, Holcim, Květiny 
Rychlíková, Elektro Škrba a Daňové poradenství a všem rodičům a ostatním 
za příspěvky. Vychovatelky ŠD ZŠ Komenského

20. ročník soutěže v přeskoku švihadel na ZŠ Komenského přinesl vynikající 
výsledek. Máme nový rekord v přeskoku bez pokažení – ve vytrvalosti. Žá-
kyně 4. ročníku Natálie Kozáková přeskočila švihadlo 1488×. Dovedete si to 
vůbec představit? A to ještě předtím zakroužila 117× švihadlem za 1 minutu. 
V této části soutěže ale byli někteří lepší: Zuzka Píšová přeskočila za 1 minutu 
155×, Štěpán Študent 125×, Anička Peštálová 118×. Ještě bych chtěla vyzved-
nout výkon druháka Patrika Valíčka, který v loňském roce sotva přeskočil 
švihadlo a letos překvapil (poctivě trénoval) také vynikajícím výsledkem 297 
přeskoků bez pokažení. Děkuji všem 154 žákům 1. stupně, kteří se do soutě-
žení zapojily, za sportovní výkony. Olga Jiroutová

Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice, patří mezi příspěvko-
vé organizace města Holic. Aby si čtenář vytvořil představu o činnosti školní 
jídelny, uvedu na začátek něco málo statistiky. 
Hlavní činností naší školní jídelny je vaření obědů pro 664 žáků holických 
základních škol, dalších 52 obědů si od nás odváží pro své žáky ZŠ Horní 
Ředice. Vyšli jsme vstříc požadavku zřizovatele a zajišťujeme stravování pro 
44 dětí z Mateřské školy Holubova, které převyšovaly kapacitu tohoto škol-
ského zařízení. V rámci doplňkové činnosti se u nás mohou stravovat i ostatní 
strávníci. Pro úhradu obědů lze využít i stravenky Cheque déjeuner a Ticket 
Restaurant. Cena oběda pro dospělé strávníky, kteří se stravují přímo v jídel-
ně, je 75 korun, strávníci, kteří si odnášejí obědy z jídelny, zaplatí za jeden 
oběd 69 korun. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, popř. zeleninový 
salát, ovoce. Možnost výběru je ze dvou hlavních jídel. Vaříme i o prázdni-
nách. Každému strávníkovi je přidělena karta, popř. čip, které slouží k jeho 
identifi kaci. Strávníci si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel prostřednictvím 
objednávkového systému kartou přes terminál umístěný v jídelně, nebo pro-
střednictvím internetu. Více informací můžete získat na webových stránkách 
školní jídelny: www.sjholice.cz.
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými vyhláškou o škol-
ním stavování. Tato vyhláška nařizuje plnění tzv. spotřebního koše, který musí 
obsahovat zejména tyto potraviny: ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, tuky, 
cukry, zeleninu, ovoce a luštěniny. Tento spotřební koš se měsíčně vyhodnotí 
a je i předmětem kontroly České školní inspekce a hygienické služby. Pro školní 
jídelnu to znamená zařazovat do jídelníčku taková jídla, aby bylo zajištěno do-
sažení příslušných výživových norem. Z výše uvedeného důvodu je patrné, že 
jídelníček musí obsahovat pro některé strávníky i méně oblíbená jídla z luštěnin, 
zeleniny a ryb.  Věra Pamánková, ředitelka Školní jídelny Holice

S účinnosti od 13. prosince 2014 je školní jídelna dle nařízení EU povinna 
označovat na jídelním lístku alergeny v podávaných pokrmech. 
Na koho se povinnost vztahuje?
Nařízení Evropské unie se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené 
pro konečného spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozů veřejného 
stravování. Toto nařízení se týká i naší školní jídelny.
Jak zní legislativa?
Pokud sáhneme po evropské legislativě, je to směrnice 2000/2013/ES pro 
označování potravin. Ta bude nahrazena nařízením 1 169/2011/EU, čl. 44, 
odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s platností 
od 13. prosince 2014. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v udávání aler-
genů u zhotovitelů jídla ve školní jídelně v jídelníčku.
Které alergeny značit?
Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU je specifi kováno 14 hlav-
ních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení, a jsou 
přílohou nařízení 1169/2011/EU. Zákonné ustanovení určuje jídelnám jasně 
a zřetelně označit alergenní složky. Toto označení bude strávníka informovat 
o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka 
pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně značených 
alergenů.
Kde budou alergeny uváděny?
Alergeny budou uváděny u jednotlivých jídel na jídelníčku vždy u daného po-
krmu. U daného pokrmu budou uvedena čísla alergenů, které jsou v pokrmu 
obsaženy. U jídelníčku bude uveden seznam alergenů, které budou odpovídat 
uvedeným číslům.
Školní jídelna je povinna vyrobený pokrm označit alergenní složkou, ale je už 
na strávníkovi, aby si tuto skutečnost sledoval sám. Jídelna má pouze funkci 
informační.

Tento měsíc měly naše děti v rámci projektu Ovoce do škol možnost sezná-
mit se s exotickým ovocem. Děti ochutnaly mango, avokádo, liči, pithayu, 
kumquat, rambutan, pily zázvorový čaj. Pro některé děti to bylo první setkání 
s tímto ovocem.
Začátkem února se žáci čtvrtých tříd vydali do Ekocentra Paleta v Pardubi-
cích. Vyzkoušeli si program Lovci mamutů. Stali se na chvíli lovci mamutů, 
připravovali lov na mamuta, malovali na stěnu jeskyně. V programu Drát-
kování si vyrobili drobný šperk ve tvaru stromečku, který může sloužit jako 
těžítko. Ve stejný týden lektoři z Ekocentra v Pardubicích navštívili prvňáky 
v naší škole. Děti si vyzkoušely program Jeden za všechny, všichni za jedno-
ho. Bylo zajímavé pozorovat, jak se projevují některé děti. Ve druhém progra-
mu Vlna si vyrobili kouzelný míček z vlny s překvapením.
V pondělí 23. února jsme měli čest přivítat ve sportovní hale sportovce a ces-
tovatele Josefa Zimovčáka. Josef Zimovčák je organizátor Cyklotour napříč 
Českou republikou. V minulém roce se děti z naší školy zúčastnily části 7. 
etapy na podporu onkologické léčby Katky Říhové. Josef Zimovčák dětem 
nabídl zážitky z Tour de France, diapozitivy z cest, seznámil je se zdravým 
životním stylem. Jeho aktivity fi nančně podporují onkologickou léčbu dětí.
 Mgr. Helena Žižková

20. ročník soutěže v přeskoku švihadel

Školní jídelna Holice

Označování alergenů  ve školní jídelně
podle nařízení EU

Únor v ZŠ Komenského

Akce školní družiny ZŠ Komenského Holice

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

SEznam alErgEnů

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

obiloviny obSahUjící lEpEk  
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

Skořápkové plody  
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, 
para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

oxid Siřičitý a Siřičitany  
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno So2

podzEmnicE olEjná (arašídy)  
a výrobky z nich

Sójové boby (Sója)  
a výrobky z nich

mléko 
a výrobky z něj

SEzamová SEmEna (SEzam)  
a výrobky z nich

korýši  
a výrobky z nich

vlčí bob (lUpina)  
a výrobky z něj

měkkýši 
a výrobky z nich

vEjcE  
a výrobky z nich

ryby  
a výrobky z nich

cElEr 
a výrobky z něj

hořčicE  
a výrobky z ní

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Procházka po náměstí v lednu 1991 měla dobrý ohlas, a tak v ní bu-
deme pokračovat do dalších míst v Holicích. Vyjdeme z náměstí a kolem 
prodejny Mototechny zahneme do Palackého ulice. V ní se můžeme za-
stavit v prodejně s textilní galanterií, či v knihkupectví. Na druhé straně 
nabízí své služby prodejna s levným textilem, poblíž Oční optika a kolem 
prodejny nábytku se vrátíme do Holubovy ulice.

V rohovém domě čp. 38 má Podnik služeb holičství a kadeřnictví 
(foto 3), v prvním patře sídlí nová instituce – Finanční úřad. Naproti 
máme městský úřad, ve kterém najdeme i obvodní oddělení Sboru národ-
ní bezpečnosti, jak se tehdy policie nazývala. Kolem restaurace a kavárny 
„Černý kůň“ a školy (v budově jsou hned dvě školy – základní, která pro-
vozuje také centrální školní jídelnu, a gymnázium) pokračujeme dál Ho-
lubovou ulicí. Za poštou, v budově bývalého okresního soudu, je pobočka 
základní školy Komenského. Na druhé straně na konci parku je mateřská 
škola a jesle, ke které patří i budova v Růžičkově ulici. A to už jsme 
u sokolovny, tehdejším sídle ještě neatomizované Tělovýchovné jednoty 
Jiskra Holice (Sokol se na holické scéně objeví znovu až po čase). Vedle 
sokolovny je školní sportovní hala, kterou spravuje ZŠ Komenského. Na-
proti je kulturní dům a muzeum. Za Ředičkou na začátku areálu stadionu 
v bývalých klubovnách SSM najdeme v onom lednu 1991 zvláštní školu. 
Cestou do Kovopodniku se můžeme ještě zastavit v prodejně Jednoty. 

Malé odbočení do Růžičkovy ulice, na jejímž konci u nádraží je sklad 
Zemědělského zásobování a nákupu Pardubice (foto 1). V blízké Dukelské 
ulici se nachází závod Botany Skuteč (foto 2). My se však vrátíme na kři-
žovatku u pomníku Dr. Emila Holuba a budeme pokračovat v naší procház-
ce do Hradecké ulice. Za pomníkem stojí pošta, tehdy ještě značně vytíže-
ná instituce. O mailech jsme nic nevěděli, esemeska byla dosti neznámým 
pojmem, a tak se vše posílalo poštou. Ta s tím počítala a její úřední hodiny 
byly tehdy přizpůsobeny lidem. Poblíž pošty sídlí Útvar sboru požární 
ochrany (ale je tu i základna Sboru dobrovolných hasičů) a o kousek dál 
je modlitebna Českobratrské církve evangelické. Na protější straně ulice 
provozuje Podnik služeb sklenářství a Kovopodnik opravnu elektrospo-
třebičů. Za křižovatkou s ulicemi Havlíčkova a Husova opravuje Správa 
a údržba silnic Pardubice silniční značení a opodál sídlí provoz Vodovodů 
a kanalizací. Na opačné straně je veterinární středisko a Podnik služeb tady 
má truhlářství a kamenosochařství a na pravém konci ulice zahradnictví. 
Na levém konci je pila, neboli závod podniku Dřevoodbyt Hradec Králové. 
V jejím sousedství pak najdeme Autoservis, který provozuje Kovopodnik. 
V uličce k dnešnímu gymnáziu má výrobní prostory družstvo Snaha Holi-
ce, její sídlo najdeme na druhé straně, v ulici 28. října. 

Ještě navštívíme Husovu ulici. Na jejím počátku sídlí základní umělec-
ká škola, v sousedství pak dětský domov a stranou stojící rozsáhlá budova 
tzv. válečné nemocnice slouží skladu Zdravotnického zásobování Vysoké 
Mýto a v utajovaném vojenském režimu i sklad materiálu a zařízení pro 
krizové stavy. Ještě před Ředičkou se po pravé straně nachází středisko 
Agrostavu Pardubice. Zhruba v polovině ulice najdeme v prostorách bý-
valého hostince prodejnu potravin. 

Vrátíme se na křižovatku u Černého koně a vydáme se do ulice Bratří 
Čapků. Hned na jejím začátku je v té době jediná samoobslužná velko-

prodejna potravin (tehdy má jméno Helena), neboli lidově „samka“. Na-
proti autobusovému nádraží má prodejní stánek podnik Zelenina. V druhé 
části ulice blíže Podhrázi je autoškola a závod Správy a údržby silnic 
Pardubice. Čistírna odpadních vod ještě není dokončená. 

Na další průzkum tehdejších Holic se vydáme z náměstí Jungmann-
ovou ulicí. Než se zastavíme na Farním úřadu církve římskokatolické, 
můžeme se občerstvit ve snack baru Jednoty. V Komenského ulici má 
hlavní budovu stejnojmenná základní škola. Najdeme tu i výdejnu pro do-
máckou práci podniku České perličky Zásada. V krátké ulici U Kapličky 
nás zajímá dům pro seniory s pečovatelskou službou. Tu zde provozuje 
Okresní ústav sociálních služeb Pardubice. Ještě tu sídlí dětské oddělení 
OÚNZ – Polikliniky Holice. 

Taky už vás bolí nohy? Tak si tu poslední část procházky Holicemi 
v lednovém dnu 1991 necháme na příště. 

Pavel Hladík

HISTORIE NE TAK DÁVNÁ II.

AKCE

na brýlové čočky

Criza
l Easy

UV

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

Dokonale čiré vidění
pro každého!

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

V roce 1982 jsem převzala štafetu ve vedení tanečního klubu Tancklubu 
Holice po Lídě Mičjanové, dlouholeté taneční partnerce Josefa Švece, 
který byl zakladatelem klubu a průkopníkem společenského tance v Ho-
licích. Později jsem v roce 1992 založila taneční studio, které se věnuje 
taneční průpravě dětí a mládeže a pořádá různé taneční aktivity. Mezi klu-
ky, kteří o tento koníček tehdy projevili zájem byl i malý Michal Mládek.
Od té doby uplynula spousta vody, ze soutěžního společenského tance se 
stal taneční sport, velmi se zvýšila jeho úroveň, rozšířil se o tancování dětí 
a juniorů a přibylo neuvěřitelné množství soutěží. Veřejnosti taneční sport 
navíc zpopularizovala televizní taneční soutěží Star Dance.
Míša se nejprve věnoval taneční průpravě, potom párovému tanci. Po ně-
kolika letech strávených v Tancklubu přechází do tanečního klubu Bonstep 
Hradec Králové. Za velké podpory rodičů intenzivně trénuje, zúčastňuje 
se soutěží, později studuje, přivydělává si na brigádách a tančí a tančí! 
Postupně získává vyšší třídy, pěkná umístění na soutěžích, postupuje výš 
v rank listu ČSTS (žebříček umístění soutěžních párů v Českém svazu 
sportovního tance) a získává nejvyšší třídu, která je v sportovním tanci 
možná, tedy třídu M (mezinárodní). Zúčastňuje se zahraničních seminářů 
a mezinárodních soutěží.
Tanec je jeho velkou vášní a na parketě tráví téměř veškerý čas. Začíná 
se věnovat i trenérské práci, zároveň se v tanečním sportu dál vzdělává. 
V současnosti dokončuje kvalifi kační studium pro trenéry a porotce I. tří-
dy a studia na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, a při tom stále 
aktivně tančí. Zdá se Vám toho na jednoho člověka hodně? Ale Michal 
naprosto naplňuje přísloví: „Když se chce, tak jde vše“. Je velmi praco-
vitý, ctižádostivý, chce dosáhnout ještě lepších výsledků a to se mu teď 
v krátké době podařilo.
8. listopadu 2014 si vytančil s partnerkou v Ústí nad Labem 3. místo 
na Mistrovství České republiky v Showdance s tanečním číslem King 
kong. Po změně partnerky se 24. ledna zúčastnil Mistrovství ČR Senio-
rů I v Otrokovicích ve standardních tancích a s partnerkou Šárkou He-
sovou získali zlatou medaili a stali se Mistry České republiky ve stan-
dardních tancích! Následuje další tentokrát světový úspěch! 31. ledna 
startuje tento pár na Mistrovství světa v deseti tancích v Antverpách, kde 
reprezentuje Českou republiku a vybojují si bronzovou medaili. 
Protože Michal u mě začínal, občas spolupracujeme, tak sleduji se zá-
jmem jeho taneční kariéru a mám velkou radost z jeho tanečních úspě-
chů. I když tančil v Hradci Králové, v Raspenavě a nyní v Praze, je stále 
Holičák a my všichni můžeme být na jeho úspěchy právem pyšní, protože 
dosáhl v tanečním sportu vynikajících výsledků.
MICHALE GRATULUJEME!!

Hana Flekrová

Letos budou již podesáté vyhlašováni nejlepší sportovci města Holic. Tato 
sportovně – společenská událost proběhne v neděli 12. dubna ve 14.30 
hodin v městské sportovní hale. Pro všechny přítomné bude připraven 
doprovodný program a otevřen bufet s občerstvením. 
Sportovní komise se rozhodla, ve snaze zatraktivnit tuto anketu, vyhla-
šovat pořadí na 1. až 10. místě podle hlasování členů sportovní komise 
v těchto kategoriích:
a) mládež (přípravka, žactvo, dorost)
b) dospělí
Nominovat jednotlivce či družstva může kterýkoli občan města na ofi ciál-
ním tiskopisu (najdete na www.holice.eu, v podatelně MÚ nebo na www.
holickenoviny.cz). Nominováni mohou být aktivní sportovci místních 
sportovních organizací nebo odchovanci, kteří sportují ve sportovních 
klubech mimo Holice. Legendu holického sportu vybere sportovní ko-
mise z nominovaných podle vlastního uvážení. Tou se může stát bývalý 
holický sportovec nebo činovník.
Jediné místo pro vkládání vyplněných návrhů je vstupní hala do MÚ (hla-
sovací urna). Uzávěrka je v pátek 13. 3. 2015.
Pro zajímavost uvádíme několik oceněných sportovců z minulých let:
Aneta Půlpánová, Pavel Kop, Oldřich Jelínek, Michael Špaček, Viktor 
Půlpán, Jiří Valenta, Květa Spitzerová, Marek Welsch, Adam Horký, To-
máš Dvořák, Marek Půlpán, David Vrbický, Vojtěch Hendrych a mnoho 
družstev mládeže i dospělých.
Legendami holického sportu se doposud stali:
Dana Běhounková, Jiří Kopecký, Karel Kovařík, Miroslav Motyčka, 
Václav Kyncl, Karel Formánek, Milan Šimek, Karel Kašpar, Božena Ze-
mánková, František Ročeň, František Kašpar, František Bednář, Karel 
Velinský, Ladislav Medek, Milena Krpatová, František Hájek, Miroslav 
Splítek, Jaroslav Tošovský a Václav Vicány.

Mgr. Pavel Hojka, předseda sportovní komise

Bronz z mistrovství světa v AntverpáchMĚSTO HOLICE – SPORTOVEC ROKU 2014

Od 12. 10. 2014 do 25. 1. 2015 proběhl v Holicích 1. ročník Holické 
Florbalové ligy.
Celkem se ligy zúčastnilo 6 mužstev Skoromistři Holice, Alkotrosky 
Čermná n. O., Jokerit Chrudim, TJ Sokol Roveň, Pokémoni Dašice a SPV 
Pardubice.
Liga se hrála každý s každým tříkolově. Bilance domácího družstva tedy 
Skoromistrů byla z 15ti zápasů: 11 výher, 3 remízy a 1 prohra.
Skoromistři se stali Mistry a titul zůstal doma. Nejlepším střelcem byl 
vyhlášen Jan Fišar v patnácti zápasech dal celkem 33 branek.
Více o lize na www.holfl .webnode.cz. Děkujeme p. Bezděkovi za tvorbu 
www stránek a také hlavnímu sponzorovi Skoromistrů a celé Holické Flor-
balové ligy, kterým byla Penta servis s.r.o.

Tomáš Bartoníček a Aleš Fišar ASPV Holice

Florbal

Na fotografi i zleva vrchní řada Petr Blažek, Martin Kasal, Jaroslav Šrom, Petr 
Kloz, Jan Kosař, Martin Zelinger
Zleva spodní řada Tomáš Bartoníček, Luboš Velinský, Jaroslav Bartoníček, Jan 
Fišar, Antonín Sekyra, Dušan Bahník



V sobotu 24. ledna byl odehrán pátý žákovský 
halový turnaj. Hrálo se systémem každý s kaž-
dým s hrací dobou 10 minut. Počet hráčů 4 + 1, 
střídání probíhalo hokejovým způsobem. V tur-
naji se představili mladší žáci, ročník narození 
2004 a mladší. Domácí SK tentokrát zastupoval 
jeden celek.
VICTORIA CUP
1. FK Pardubice
2.  SK Holice (Sedlák, Suchanová, Kožant, 

Smítal, Vodák, Šprta, Mikuláš, Machatý, Ma-
tyáš, Záhrobský )

3. SK Třebechovice
4. SK Solnice
5. ŽSK Třemošnice
6. Junior Skuteč 
7. RMSK Nový Bydžov/Cidlina

8. Jiskra Ústí n/Orl.
9. Slovan Pardubice
nejlepší hráč: Patrik Dřeň– FK Pardubice
nejlepší střelec: Matyáš Bartoníček – FK Par-
dubice (8 branek)
nejlepší brankář: Jakub Tlustý – ŽSK Třemošnice

V neděli 8. 2. 2015 byl pak odehrán v pořadí 
již šestý halový turnaj. V městské hale se nám 
představili mladší žáci ročník 2002 a mladší. 
Turnaj, který se hrál systémem, každý s ka-
ždým s hrací dobou 12 minut, odehrálo osm 
mužstev. Domácí hráče v rámci zimní přípravy 
zastupovaly dva celky. Po šesti hracích hodi-
nách bylo konečné pořadí. 
O POHÁR VÁCLAVA VELINSKÉHO ST.
1. Spartak Rychnov n/Kněž.

2. RMSK N. Bydžov/Cidlina 2002
3. RMSK N. Bydžov/Cidlina 2003.
4. FC Kostelec n/Orl.
5. SK Vysoké Mýto
6.  SK Holice „modří“ (Svoboda, Tlučhoř, 

Roučka, Schejbalová, Černý, Kovařík, Král,  
Flíger)

7. SK Pardubičky
8.  SK Holice „červení“ (Viktora, Starý, Roček, 

Valenta, Hvězda, Sochůrek, Habas)
nejlepší hráč: Matěj Šrejber – RMSK Bydžov/
Cidlina 2003
nejlepší střelec: Vojtěch Nosek – Spartak Rych-
nov n/Kněž. (7 branek)
nejlepší brankář: Martin Kopřiva – RMSK By-
džov/Cidlina 2002

Vladimír Faltys

Přípravná utkání – historická
21. 4. 1929 fotbalový odbor SK Holice v rámci 
„zimní“ přípravy uspořádal pro své hráče kaba-
retní večírek plný taškařic.
26. 2. 1944 uskutečnilo se hokejové utkání 
mezi SK Holice a LTC Praha. Tehdy neporazi-
telné družstvo (Trousílek, Zábrodský, Stibor…) 
porazilo domácí celek 30:2. Za domácí skóro-
val Trojan a Schejbal.
26. 3. 1933 přátelský zápas SK Holice – Sparta 
Podlesí. Holičtí zvítězili 2:1.
2. 4. 1933 zápas se Slavojem Borohrádek. I. b 
mužstvo jelo na přátelský zápas do Borohrádku 
na kolech. Na občerstvení dostal každý hráč 30 Kč. 
Zápas skončil nerozhodným výsledkem 0 : 0. 

Přípravná utkání – současná
„A“ – tým:
Olympia Hradec Králové – SK Holice 1:1
SK Třebechovice – SK Holice 2:2
SK Vysoká n/L. – SK Holice 0:5.
Hráčské sestavy: Zahradník, Králík – Růžič-
ka, Ručka, Hanč, Velinský, Tláskal – Klouček, 
Krpata, Strachota, Musil, Machatý, Kopřiva, 
Chvála – Michalec, Jedlička, Václavek, 
Dorost:
SK Řečany n/L – SK Holice 2:1
FC Slavia Hr. Králové – SK Holice 3:4
SK Holice – Č. Třebová 4:2.
Hráčské sestavy: Hromádko – Motyčka, Tlás-
kal, Šándor, Stehlík, Fikejs, Lát, Vaňásek, Lan-
gr – Nechvíle, Fotul, Moravec, Svoboda, Křtěn 
– Braun, Šimek, Shejbal.

FOTBALOVÉ JARO 
Domácí mistrovská utkání
Sobota 21. 3. 2015
10.15 hod.: SK Holice „A“ – FK Choceň
12.45 hod.: SK Holice dorost – FK Choceň
Neděle 29. 3. 2015
15.00 hod.: SK Holice „B“ – TJ Valy

Vladimír Faltys

SK HOLICE
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SK HOLICE – halové turnaje odehrané

V sobotu 24. 1. 2015 proběhl další turnaj GP 
„C“ kategorie „U 13“. Turnaj probíhal v Osiku 
a náš oddíl reprezentovali Kristýna Kyselová, 
Adéla Kaisrlíková a Vojta Roučka. Pro zlome-
ný palec nemohla nastoupit Bára Nešetřilová. 
Dobře se dařilo Kristýně, která ve dvouhře 
a smíšené čtyřhře obsadila 4. místo. Lépe se jí 
dařilo ve čtyřhře, kde spolu s Katkou Valento-
vou ze sokola Pardubice potrápily nejvýše na-
sazený pár a po velkém boji prohrály 2:1 a ob-
sadily tak konečné 2. místo.
31. 1. 2015 Miloš a Martina Vašíčkovi a Mi-
rek Pacovský a Lea Vašíčková bojovali na ve-
lice dobře obsazeném turnaji v Pardubicích. 
Za účasti 30 párů z celé republiky nakonec 
Martina a Miloš obsadili krásné 15 místo. Lea 
a Mirek po posledním kole klesli na 25 příčku.

7. 2. 2015 proběhl turnaj na MONTASU 
v Hradci Králové, kde nás opět reprezentovaly 
Kristýna Kyselová, Adéla Kaisrlíková a nastu-
pující nová generace Tereza Kyselová a Aneta 
Vašíčková. Všechna děvčata podala bojovné 
výkony a zaslouží velikou pochvalu.

Další turnaje:
 28. 2. 2015  Turnaj smíšených párů dospě-

lých v Rychnově nad Kn.
 7. 3. 2015  Turnaj dětí Rychnov nad Kn.
 14. 3. 2015  Turnaj Rychnov nad Kn.
 21. 3. 2015  GP „U13“ Pardubice
 5. 4. 2015  Velikonoční turnaj dospělých 

Holice
 8. 5. 2015  Dětský turnaj Holice

Mirek Pacovský

V badmintonu to stále žije

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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se sídlem Podlesí 53, 534 01 Holice, 
výrobce luxusní hotelové kosmetiky, 

 

HLEDÁ PRACOVNÍKY  
na hlavní pracovní poměr  

na pozice  
 

ELEKTRIKÁŘ / ELEKTROMECHANIK  
Práce v jednosměnném režimu. 
Požadavky: SOU v oboru Elektromechanik / Elektrikář, osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb., praxe s 
údržbou a opravami strojního zařízení, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC. 
Pracovní náplň: údržba a opravy strojního zařízení, rozvodů a elektroinstalace, dohled nad 
dodržováním revizí, kontrola technického stavu trafostanice. 
 
TECHNIK VE VÝROBĚ 
Pracovní náplň: seřizování a údržba výrobního zařízení (vyfukovací a plnící stroje). 
 
DĚLNÍK VE VÝROBĚ 
Pracovní náplň: obsluha automatických a poloautomatických plnících linek, kompletace a balení 
hotových výrobků, vyplňování výrobní dokumentace a odvod výroby v informačním systému. 

 
A BRIGÁDNÍKY 

na pozici Dělník ve výrobě, formou dohody o provedení práce 
 
Nabízíme:  
- práci ve 3 až 4-směnném provozu, nástup možný IHNED 
- zajímavou a odpovědnou práci v moderním provozu nadnárodní společnosti  
- odpovídající finanční ohodnocení 
- zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, penzijní připojištění, možnost dalšího 

vzdělávání, firemní akce) 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme bližší informace. 
kontaktní osoba: Markéta Kopecká, referent lidských zdrojů 
telefon: 466 681 701, 724 848 865 
e-mail: nabor@pacificdirect.net 
 
Předem děkujeme všem uchazečům za projevený zájem pracovat v naší společnosti.  
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