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Vážení spoluobčané,
při psaní říjnového sloup-
ku Holických listů panuje 
krásné počasí. Přeji nám 
všem, aby „babí“ léto vy-
drželo co nejdéle.

Rada města se sešla 
na svém zasedání dne 
27. srpna 2018. Hlavním 
bodem jednání bylo plně-

ní rozpočtu města k 30. 6. 2018. Na straně pří-
jmů rozpočtu je situace příznivá a momentálně 
daňové příjmy města jsou vyšší o cca 6,5 mil. 
Kč oproti rozpočtu. Je vidět, že zastupitelstvo 
města schválilo rozpočet s reálnými příjmy, kte-
ré určitě pokryjí plánované výdaje města a ještě 
zůstanou fi nanční prostředky pro nové investice 
v roce 2019. Na straně výdajů není potřeba pro-
vádět žádná úsporná opatření a všechny se drží 
v plánované výši. Dále rada města schválila od-
měny ředitelům příspěvkových organizací měs-
ta za I. pololetí r. 2018, navýšení počtu pracov-
níků sociálního odboru o jednoho pracovníka 
a žádost Střední školy automobilní o bezplatný 
pronájem parkoviště na náměstí T.G.M. na do-
pravně servisní den 3. 10. 2018.

Další schůze RM a ZM proběhly 10. září 
2018. Rada města schválila 12. rozpočtovou 

změnu v rozpočtu města na rok 2018, kde mimo 
jiné schválila částku 25 tisíc Kč na studii od-
bahnění a zvýšení retenčního prostoru rybníka 
Blažkovec (z důvodu podání žádosti o dota-
ci) – zajištění závlahy na fotbalovém stadionu. 
Dále schválila částku 50 tisíc Kč na nákup no-
vých stojanů na kola v rámci dotace od MAS 
Holicko, pro Technické služby Holice 800 tisíc 
Kč na opravu chodníku ve Staroholické ulici, 
118 tisíc Kč na nákup vodní záložní nádrže 
na fotbalový stadion a 120 tisíc Kč na odvod-
nění hřbitova.

Závěrem pak rada města schválila po-
řadník uchazečů o přidělení městského bytu 
na IV. čtvrtletí 2018, pronájem prostor v č.p. 29 
na náměstí T.G.M. (bývalá poliklinika) a schvá-
lila zhotovitele opravy výtahu v bytovém domě 
č.p. 1131 v Palackého ulici.

Zastupitelstvo města na doporučení rady 
města schválilo plnění rozpočtu města za I. po-
loletí r. 2018. Dále projednalo a schválilo 
11. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2018. V této změně je částka 700 tisíc Kč pro 
Technické služby Holice na pomocné práce 
v rámci rekonstrukce revitalizace stadionu, 
450 tisíc a 250 tisíc Kč na vícepráce pro do-
davatele rekonstrukce atletických prvků.V této 
rozpočtové změně je významná příjmová polož-

ka cca 1 770 tisíc Kč pro kapitálový rozpočet.
Je to částka na sociálně právní ochranu dětí pů-
vodně hrazená z rozpočtu města a nyní uhrazena 
státem. Na závěr zastupitelstvo města schválilo 
převody nemovitého majetku, změny územního 
plánu města Holic, obecně závaznou vyhlášku 
města č. 3/2018 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. V různém pak zastupite-
lé vyslechli informace o plnění harmonogramu 
prací na stadionu a přípravě výstavby nové spor-
tovní haly. U sportovní haly došlo ke zpoždění 
z důvodu dodatečných požadavků Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje na vět-
ší počet požárních úseků (z původních dvou 
na osm). Projektant musel projekt překreslit 
a městu ho na základě nových požadavků předal 
až začátkem srpna. Stavební řízení ale již běželo 
a do konce září bude vydáno. To jsou ty špatné 
zprávy, dobrou je, že v polovině srpna Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy konečně 
vypsalo novou výzvu na dotace na nová spor-
toviště a my již žádost o dotaci zpracováváme. 
Podání žádostí končí 15. 10. 2018 a do té doby 
bude žádost o dotaci na novou halu z naší strany 
podána.

Na závěr Vám přeji příjemně prožitý říjen 
a šťastnou ruku při volbě zastupitelů ve dnech 
5.–6. 10. 2018.

Slovo starosty

KOMENTÁŘE...
Jak	se	žije	v	Holicích
Někteří občané nadávají na to či ono co se týká 
Holic, nadávají na to či ono, co se týká České 
republiky. Už jsme takoví, pořád se nám něco 
nelíbí. Podíval jsem se tedy do projektu „Obce 
v datech“ a vyplývá z něj, že Česká republika 
zaujímá co do kvality života 22. místo ze všech 
zemí světa, dokonce 7. místo v životní spoko-
jenosti, že v rámci ČR Pardubický kraj zaují-
má 9. místo a dokonce sousední Hradecký kraj 
1. místo s vysoce nadprůměrným výsledkem ze 
všech krajů ČR.
Potěšitelné je, že Holice z 206 sledovaných měst 
jsou na 58. místě. Znamená to, že Holice patří 
do největší skupiny měst s velmi dobrým hod-
nocením. Hodnocení se týká těchto okruhů:
1.	 Zdraví	 a	 životní	 prostředí – Holice mají 
průměrné hodnocení 5 z 10 (nejvyšší hodnoce-
ní), 134. místo v ČR a 8. místo v Pardubickém 
kraji.
2.	 Materiální	 zabezpečení	 a	 vzdělání – hod-
nocení 6,2 z 10, 36. místo v ČR a 7. místo v PA 
kraji.

3.	Vztahy	a	služby – hodnocení 4 z 10, 45. mís-
to v ČR a 2. místo v PA kraji.
Myslím si, že tyto výsledky ukazují na to, že se 
nám v Holicích žije docela dobře. A kdo hodně 
cestuje, tak to může potvrdit, když vidí některá 
města v ČR a ve světě.

Revitalizace	 stadionu	 zdárně	 pokračuje. 
Je to v současnosti největší investiční akce 
ve městě. Kdo se v poslední době byl podívat 
na stadionu, tak si připadal jak na návštěvě 
u krtků. Sjelo se sem velké množství bagrů 
a nákladních automobilů, aby připravily pro-
stor stadionu pro položení různých drenážních 
rour a nádrží, aby odebraly starou atletickou 
dráhu a prostor připravily pro položení nové, 
moderní „tartanové“ atletické dráhy. Téměř 
po 60 letech života stadionu došlo k velmi zá-
sadní změně a sice k likvidaci jižního ochozu 
pro diváky. Tímto zásahem se zvětšil prostor 
stadionu pro jiné využití. V nynější době tedy 
jde na stadionu o práce vodohospodářské, aby 
bylo zabezpečeno jednak odvodnění stadionu 

a nové „tartanové“ atletické dráhy a zajištění 
možnosti čerpání této splaškové vody pro za-
lévání.

Rada	města	končí	svoji	činnost
Protože za pár dní budou volby, skončí mandát 
radě města ve složení – Mgr. L. Effenberk – sta-
rosta města, P. Bajer – místostarosta a členové 
rady – Mgr. Z. Krátká, Bc. D. Kulhavá, Mgr. 
R. Matoušek, P. Rychlík a PaedDr. V. Vojtěch, 
CSc. Rada města po dobu 4 let pravidelně jed-
nou za 14 dní jednala o otázkách spojených 
s fi nancováním akcí, s bytovou otázkou, s bez-
pečností ve městě, s činností odborů MÚ a ko-
misí, s vyhláškami apod. Připravovala výstupy 
pro jednání nejvyššího orgánu ve městě – pro 
zastupitelstvo.

Rada	města	děkuje	všem	občanům,	kteří	ak-
tivně	přispívali	 svými	podněty	a	přeje	všem	
občanům	 šťastnou	 ruku	 při	 výběru	 nových	
zastupitelů	ve	volbách.

PaedDr. V. Vojtěch, Csc. – člen rady města
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 27. srpna 2018
Rada města projednala v pondělí 27. srpna 2018 
zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2018 
a doporučila zastupitelstvu schválit jeho plně-
ní a zároveň doporučila i schválení vyplacení 
2. části finanční podpory sportovním organi-
zacím, radou bylo schváleno hospodaření pří-
spěvkových organizací za 1. pololetí roku 2018. 
Rada města schválila záměr vybudování chod-
níku v ulici Pod Parkem v návaznosti na novou 
výstavbu bytů v lokalitě „rozvodna“ a ukládá 
majetkovému odboru jednat s investorem stav-
by těchto bytů o finanční spoluúčasti na reali-
zaci chodníku, schválila dodatek smlouvy č. 1 
s firmou SÚS Pardubického kraje na opravu 
ulice Smetanovy o změně termínu dokončení 
do 31. 10. 2018, dodatek smlouvy č. 1 s firmou 
ABM STAVBY s.r.o. na opravy kuchyněk v MŠ 
Holubova a rada vzala na vědomí program za-
sedání Zastupitelstva města Holic, dne 10. září 
2018. Rada projednala zprávu o kontrole so-
ciálního odboru a schválila ke dni 1. 11. 2018 
maximální počet 57 pracovníků městského 
úřadu, byly schváleny odměny ředitelům měst-

ských příspěvkových organizací za 1. pololetí 
roku 2018. Rada schválila zveřejnění záměru 
pronájmu pozemku o výměře 3m2 před novým 
bistrem na náměstí T. G. Masaryka, schválila 
převzetí záštity města nad akcí „Pejskiáda 2018“ 
a bezplatný pronájem pozemku za ZUŠ Karla 
Malicha dne 8. 9. 2018 na dobu od 13 do 22 ho-
din v rámci konání této akce, Střední škole auto-
mobilní Holice byl schválen bezplatný pronájem 
parkoviště na náměstí na Dopravně-servisní den, 
konaný 3. 10. 2018 v době od 6 do 17 hodin. 

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 10. září 2018
Před jednáním zastupitelstva dne 10. 9. 2018 
proběhlo pravidelné zasedání rady města. Rada 
nejprve projednala a vzala na vědomí zprávu 
o činnosti sociálního odboru za rok 2017 a také 
zprávu o činnosti sociální komise rady města. 
Poté se radní zabývali rozpočtovými změnami 
v rozpočtu roku 2018 a schválili 12. rozpočto-
vou změnu a 11. rozpočtovou změnu doporu-
čili zastupitelstvu ke schválení, doporučili také 
zastupitelstvu schválit obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2018 o místním poplatku za užívá-

ní veřejného prostranství a schválili pořadník 
uchazečů o městské byty na IV. čtvrtletí 2018 
a přidělení prostor k podnikání v objektu čp. 29 
(poliklinika) paní Šedivé. Rada uložila odboru 
SMVM jednat s úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o vlastnictví mostků 
v holickém katastru a doporučila zastupitelstvu 
schválit odprodej připlocených a užívaných po-
zemků vlastníkům sousedních pozemků za cenu 
400 Kč/m2 nebo v případě pronájmu za 40 Kč/
m2/rok, doporučila zastupitelstvu schválit od-
prodej pozemku o výměře 1 m2 v ulici Sadová 
do majetku manželů Málkovým a doporučila 
zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene 
na pozemku v ulici Hradecká za účelem zříze-
ní přípojky kabelového vedení nízkého napětí 
do supermarketu Lidl pro ČEZ distribuce a.s. 
za jednorázovou úplatu. Rada schválila aktuali-
zovanou směrnici města Holic o přidělení bytů 
do nájmu občanů a uložila majetkovému odboru 
připravit postup na pronájem nově zrekonstruo-
vaného bytu č. 7 v domě Holubova čp. 46 již dle 
této směrnice a firmu Tramontáž s.r.o. z Chrudi-
mi jako zhotovitele opravy výtahu v domě Pa-
lackého čp. 1131 (nová DPS).

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje

Veřejná soutěž na pronájem městského bytu č. 7 v čp. 46 Holubova, Holice

Jménem KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., 
která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad 
Orlicí, bychom chtěli poděkovat městu Holice 
za finanční podporu, kterou nám v roce 2018 
poskytlo. Této každoroční podpory si velmi vá-
žíme. 
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje 
bychom nemohli poskytovat služby v neomeze-
ném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 
22 let. 

Dále bychom chtěli informovat, že jsme vy-
tvořili nový a moderní vzhled pro internetové 
stránky, které jsou dostupné na adrese www.
linkaduveryuo.cz. Na uvedených stránkách in-
formujeme nejen o nabízených službách, ale 
také o dalších aktuálních informacích o provo-
zu či akcích, kterých jsme se účastnili. Doménu 
těchto stránek nám financuje od roku 2007 firma 
Media Factory Czech Republic a. s. 
Zájemci o využití naší služby nás můžou kontak-

tovat neomezeně na pevné lince 465 52 42 52, 
ale také prostřednictvím Skype linky, kde nás 
mohou kontaktovat každý den od 9.00 do 21.00 
hodin a naleznou nás pod uživatelským jménem 
linka.duvery.uo. Další variantou je kontakt pí-
semný, a to na e-mail. Víc informací na výše 
uvedených internetových stránkách.
Přejeme vedení města a občanům příjemné pro-
žití nadcházejících podzimních dnů.

Bc. Lucie Prudilová

Veřejná soutěž – přidělení bytu obálkovou me-
todou dle Směrnice města Holic o přidělování 
bytů do nájmu občanům č. 25/2009.
Nově zrekonstruovaný byt 2+1 v čp. 46 Holubo-
va, Holice, 2NP. Možný k nastěhování od 1. 11. 
2018. Plocha bytu je 88 m2, orientace na východ 
a západ. 
Výchozí nejnižší cena měsíčního smluvního 

nájemného je 9 000 Kč, tříměsíční bezúročná 
kauce splatná v den podpisu smlouvy. Termín 
podání nabídky včetně všech náležitých formu-
lářů je do 18. 10. 2018 do 10 hodin. 
Prohlídku bytu je možno domluvit na tel. čísle 
739 09 09 68.
Více informací na webových stránkách města 
Holic: http://www.holice.eu/.
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Informace o volbách do Zastupitelstva města Holic
Volby do Zastupitelstva města Holic se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14. do 22. hodiny a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Místa 
volebních místností a k nim příslušné ulice a místní části Holic:

	 Okrsek	číslo Voliči	s	bydlištěm	v	ulici	(v	městské	části)	nebo	v	čp.:
	 Volební	místnost

 1 Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul.Polní), Polní, Tyršova a voliči z čp. 655 v Dukelské ul.
	 Kulturní	dům	Holice	 a čp. 502 Hradecká ul.

	 2	 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí
	 Gymnazium 

	 3	 Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova,
	 ZŠ	Holubova Bratří Čapků, Havlíčkova

	 4	 Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, Sadová, Tylova, Zborovská
	 MŠ	Pardubická

	 5	 Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem,
	 ZŠ	Komenského Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz, Dudychova, U Kapličky
	 	 a voliči s bydlištěm Holubova čp. 1

	 6	 5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova,
	 Dům	chovatelů Staroholická (od Nádražní k čp. 41)

	 7	 Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)
	 MŠ	Staré	Holice

	 8	 v místní části Kamenec a Podlesí
	 Podlesí	čp.	91
	 (bývalé	kadeřnictví)

	 9	 v místní části Koudelka
	 Koudelka	–	restaurace

Způsob	hlasování:
Každý volič obdrží nejpozději 3 dny před volbami do své schránky jeden složený a oboustranně potištěný volební lístek formátu A4 s kandidáty do ho-
lického zastupitelstva (6 volebních stran). 
Ve volební místnosti pak obdrží šedou obálku, do které vloží upravený volební lístek s kandidáty do zastupitelstva města.
Úprava	volebního	lístku	kandidátů	do	městského	zastupitelstva:
1.  Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik je v Holicích členů zastupitelstva, tedy 21.
2.  Volič označí jednotlivé kandidáty, které volí (křížkem v rámečku před jménem kandidáta) a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kan-

didáti jednotlivých volebních stran, přičemž maximální počet je 21! Pokud označí více než 21 kandidátů, je lístek neplatný.
3.  Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše	jednu	volební	stranu. Tímto 

způsobem volí uvedený počet kandidátů označené volební strany.
4.  Možná je kombinace, kdy volič označí křížkem jednu volební stranu a dále jednotlivé kandidáty z jiných volebních stran. Takto volí přednostně 

jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva (21) a označených jednot-
livých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Pozn.
Doporučuje upravit si volební lístek podle výše uvedených pravidel již doma a v klidu, předejdete tak možné chybě např. zaškrtnutím více než 
21 kandidátů!!!

ÚŘEDNÍ DESKA 

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ
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Kulturní kalendář na měsíc září 2018 Pozvánka na plavání

Z archívu Václava Kmenta

SPCCH Holice zve všechny seniorky a seni-
ory na návštěvy krytého bazénu ve Vysokém 
Mýtě, které se uskuteční vždy v pátek, a to 12., 
19., 26. října a 2., a 9. listopadu. Odjezd auto-
busu od Kulturního domu města Holic je vždy 
v 15.15 hodin.

Srdečně zve Jiřina Brandová

1. října 1973 (45 let) zemřel v Holicích Fran-
tišek Holický, místní podnikatel, obchodník, 
továrník, veřejný činitel, předseda Obchodního 
gremia v Holicích, provozovatel autobusové 
dopravy z Holic do Pardubic, Dašic, Vysokého 
Mýta a Hradce Králové. Narodil se 1.7.1895 
v Holicích.
2. října 1873 (145 let) byl jmenován prvním 
městským lékařem MUDr. Václav Baur se služ-
ným 300 zl.
18. října 1973 (45 let) na konci Gottwaldovy 
(dnešní Hradecké) ulice byl otevřen autoservis 
Komunálních služeb města Holic, postaven ná-
kladem 10 mil. Kčs.
20. října 1998 (20 let) ustavující valnou hro-
madou byla obnovena činnost TJ Sokol Holice, 
do jejího čela byl zvolen Václav Kyncl.
24. října 1943 (75 let) byl slavnostně otevřen 
nový stadion SK Slavoj, který vybudovalo osa-
zenstvo Hendrychovy továrny. Již 31. října se 
zde konaly první cyklistické závody.
28. října 1918 (100 let) v odpoledních hodinách 
přišla do Holic potvrzená zpráva o vyhlášení 
samostatné Československé republiky. Zástupu 
na náměstí ji oznámil starosta Štěpán Mikoláš. 
Okamžitě začaly velké oslavy, ale vlastní oslava 
vzniku republiky se zde konala až 4. listopadu.
29. října 1888 (130 let) byl vyhlášen konkurz 
na vrtací práce na novou studeň na náměstí. Vr-
táním byla pověřena firma Julis Thiele z Oseku. 
V hloubce 276 m vyrazila voda do výše 50 cm, 
která se však při dalším vrtání ztratila. Vrtání 
bylo ukončeno v hloubce 299,5 m.
30. října 1908 (110 let) zdejší organizace Sociál-
ně demokratické strany zřídila v tehdejší Nepta-
limově ulici č. 268 (později č. 264) „Komzumní 
a výrobní družstvo“. V roce 1910 došlo i k ote-
vření filiálky v Horním Jelení.

Václav Kment

Po dvou úspěšných pásmech s neobvyklými me-
lodiemi přichází Dechový orchestr Kulturního 
domu Holice s dalším tematickým koncertem. 
Tentokrát hudebníci posluchačům nabídnou pís-
ně ze známých muzikálů, na programu jsou tře-
ba skladby z Fantoma opery, Bídníků nebo Ma-
mma Mia. „Orchestr bude opět doplněný o naše 
hudební přátele, aby byl zvuk plnější a zážitek 
posluchačů ještě lepší,“ láká vedoucí tělesa On-
dřej Lisý. Vystoupení se uskuteční 6. října od 18 
hodin v holickém kulturním domě. Vstupné činí 
100 Kč, lístky je možné rezervovat v KD Holice. 

Katka Bečková

Muzikálové melodie
v kulturním domě

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
2.–5.	10.   Holubovy	Holice
   Program na samostatném plakátu. zdarma
6.	10. 18.00  S	dechnou	na	muzikál
sobota   Večer muzikálových melodií s Dechovým orchestrem Kulturního domu
  Holice. 100 Kč
18.	10. 18.00  MUSICA	DOLCE	VITA			Klenoty	české	hudby
čtvrtek   Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa.
   Program koncertu je pestře složený ze skladeb nejznámějších českých skladatelů – 

Smetana, Dvořák, Škroup, Janáček, Martinů, Mysliveček. Soubor MUSICA DOL-
CE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období 
a prezentuje se širokou škálou tématických koncertů.

   Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – 
harfa. 150 Kč

23.	10. 18.00  Kateřina	a	Miloš	Motani			FLORIDA	&	HAVAJ
úterý   Nejnovější cestopisná projekce známých cestovatelů. Tentokrát se vydáme na slu-

nečnou Floridu – do národních parků i těch zábavných. Navštívíme Havaj – sopeč-
né ostrovy, vzpomeneme na napadení vojenské základny Pearl Harbor, hlavně nás 
zaujme úchvatný podmořský svět i strhující havajské tance. 100 Kč

26.	10. 19.30  Robert	Thomas			Mandarinková	izba
pátek   Komedie plná francouzského šarmu nabízí vtipné jednoaktové příběhy s překvapi-

vým, přímo detektivním závěrem. Všechny se odehrávají v malém pařížském hote-
lu a v záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj příběh. Výjimečné 
představení, které baví nejen bratislavské publikum. Nevhodné pro děti do 15 let.

   Režie: Ľubomír Vajdička.
   Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková.
   Uvádí: Bratislavské Hudobné Divadlo.
   Zařazeno v divadelním předplatné ABO 2018/19. 380–360–340 Kč 

KINO
datum hodina program vstupné
2.	10. 19.30  Na	krátko
úterý   Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby 

je chránily. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci. Drama o chlapci, který 
zjistí, že jeho dosavadní život byla lež. A jemuž nezbude, než dospět a se ztrátou 
iluzí se vyrovnat... Režie: Jakub Šmíd.

   Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta Vančurová, Martin Finger.
   Žánr: Drama. Délka 107 minut. 80 Kč 
9.	10. 17.00  Sherlock	Koumes
úterý   Dobrodružná detektivní komedie líčí největší případ sádrové verze legendárního 

detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků? 
Naštěstí se po okolí potuluje Sherlock, který se do téhle záhady pustí. Komedie 
navazuje na úspěšnou trpasličí adaptaci Gnomeo a Julie.

   Žánr: Komedie / Animovaný. Délka 90 minut. 70 Kč
16.	10. 19.30  Jan	Palach
úterý   Film na základě dostupných pramenů pozoruje několik měsíců života Jana Pala-

cha. Ve filmu prochází vztahem s přítelkyní, bouřlivým kolejním životem, zažije 
studentské brigády, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 
68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem. Kamera se 
snaží zachytit okamžiky rozhodnutí... Režie: Robert Sedláček.

   Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Jan Vondráček.
   Žánr: Životopisný / Historický. Délka 124 minut. 80 Kč
30.	10. 19.30 Tlumočník
úterý   Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč 

Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti, Během cesty se dostávají 
do bizarních situací, potkávají různé lidi a postupně si skládají mozaikovitý ob-
raz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty.

   Režie: Martin Šulík.
   Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry, Réka Derzsivová a další.
  Žánr: Drama / Road movie. Délka 113 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
16.	10. 16.00 Významné	osobnosti	Holic
úterý  Přednáška o zajímavých osobnostech se vztahem k Holicím.
  Přednáší Petr Kačer. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
3.–30.	10.	 	 Jan	Mařík	–	Intarzie

KULTURA
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V neděli 9. září se 44 dobrovolníků vydalo vyčistit od odpadků les oko-
lo rybníku Hluboký. Akce proběhla s materiální podporou Technických 
služeb Holice a za přispění provozovatele hospody Na Hlubáku Víta 
Doubravského, který zajistil občerstvení včetně oběda pro zúčastněné. 
Za 5 hodin jsme dokázali nasbírat asi 2/3 kontejneru odpadků. Je až fas-
cinující, co vše v lese, ať už poblíž turistických cest či pěšinek, lze nalézt. 
Všemožný uvěřitelný i neuvěřitelný odpad jsme sesbírali od odbočky ze 
silnice Hradecké až k půli lesní cesty na Viselce a nedaleko od konce lesa 
směrem k Poběžovicím. Až na těsné sousedství chatové oblasti jsme se 
pokusili projít všechna místa.
Největším překvapením pro nás byla nemalá účast lidí, kteří to mají 
do Holic i více než 20 km a naopak malý zájem holických občanů snad 
jen s výjimkou našich běžeckých kamarádů. Musíme veřejně poděkovat 
všem, kteří se v neděli zúčastnili, ukázalo se, že taková akce má opravdu 
smysl.

Za pořadatele Mirka a Roman Hlavovi

Za hezčí okolí Holic

Po pražském sokolském sletu vyrazila holická dechovka do města obu-
vi. Ve Zlíně si kapela zahrála na FEDO – Festivalu dechových orchestrů. 
Ten se koná každý sudý rok a návštěvníkům nabízí vystoupení folklorních 
a dechových souborů.
Na čtyřdenním festivalu strávilo uskupení pátek a sobotu. Oba dny se 
Dechový orchestr kulturního domu představil na pódiu na náměstí Míru. 
V sobotu dopoledne pak prošel městem v průvodu, který čítal stovky mu-
zikantů a tanečníků, mimo jiné i z Turecka, Ruska nebo Maďarska. 
Zlínský festival přinesl návštěvníkům ukázky nejrůznějších hudebních 
stylů a kultur, v sobotu doplněné i o festival jídla. Muzikantům umožnil 
setkání s dalšími, podobně smýšlejícími nadšenci. Dechovka si cení pří-
ležitosti ve Zlíně vystoupit a doufá, že v roce 2020 opět obdrží pozvání.

Kateřina Bečková

Dechovka ve Zlíně

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C6

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice srdečně 
zve návštěvníky na tyto říjnové akce: 
18. října čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin – Bese-
da	o	Indii	s	panem	Mgr.	Vojtěchem	Homolkou 
(vedoucí projektu Adopce na dálku®) – povídání 
o Indii včetně ukázky putovní výstavy Svět indic-
kých dětí.
19. října pátek od 15.00 do 18.00 hodin – Bur-
za	dětského	oblečení – oblečení pro děti cca do 12 let, počet míst pro 
prodávající je omezen, nutné přihlášení na www.rvcholoubek.cz nebo tel. 
606 911 379.
24.	října středa od 16.30 do 18.30 – Záchranář	pan	Markl – praktická 
ukázka první pomoci dospělým i dětem. Možnost si vše prakticky vy-
zkoušet na figurínách. Vstupné 70 Kč.
Pravidelné	programy	v	Holoubku:
Pondělí
– volná herna pro setkávání dětí a maminek 8.30–11.30 hodin
–  od 1. října od 17.00 do 18.30 hodin – Lovci podnikavých duchů – nový 

kroužek pro děti od 8 let
Úterý
–  hudebně pohybové dopoledne s písničkami a tvořením od 8.30 do 11.30 

hodin
–  odpoledne Baby studio od 15.30 do 16.30 hodin – lichý týden pro děti 

3–7 měsíců, sudý týden pro děti 7–12 měsíců
Středa
– Svět kolem nás a chvilka pro logopedii
– volná herna pro setkávání dětí a maminek od 8.30 do 11.30 hodin
–  Montessori aktivity v 1. patře – dvě hodiny od 8.30 do 9.30 a od 10.00 

do 11.00 hodin
– odpoledne Příprava na porod – 13.15–14.45 hodin
Odpolední	kreativní	středy	s	Radkou
– ABECEDA řemesel – 10. 10. – MÝDLO
– 16.00–17.30 pro děti od 6 let, nutné se přihlásit
–  keramika – každá sudá středa – dvě skupiny 15.15–16.15, 16.30–17.30, 

pro děti od 4 let – nutné se přihlásit
– ARTE tvoření – 24.10. od 16.30 do 17.30 pro děti od 4 let
Čtvrtek
–  Hravé cvičení pro děti od 1 do 3 let – dvě skupiny dětí: 9–10, 10–11 hodin
– Keramika pro dospělé 8.30–10.30 – liché čtvrtky
– odpoledne – Angličtina hrou 16–18 hodin
– Večerní zpívání pro dospělé za doprovodu piana a kytar 18–20 hodin.
Pátek
– volná herna pro setkávání dětí a maminek 8.30–11.30 hodin.

–  Lovci podnikavých duchů v 17.00–18.30 – nový kroužek pro děti 
od 8 let

Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

kolektiv Holoubka
Zajímá	vás	jak	propojit	data	v	osobním	počítači	s	mobilním	zaříze-
ním?
Práce z domova – jak pracovat se sdílenými soubory, daty a kalendáři. Vy-
tváření vlastních webových stránek, prezentace na sociálních sítích, nové 
aplikace a jejich praktické využití vám přiblíží lektor Mgr. Daniel Janata. 
Setkávat se budeme od 19. 11. do 7. 12. (pondělí a pátek) v plně vybavené 
počítačové učebně. Poslední možnost zúčastnit se PC kurzu bude v květnu 
2019. Neváhejte s přihlášením!
KONTAKT: Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com
V pátek 7. 9. byl zahájen předposlední 2,5 měsíční cyklus vzdělávání Že-
nyPRO v Holoubku. Na poslední cyklus od ledna do března 2019 zbývají 
4 volná místa. 
Přihlášky do kurzů na www.zenypro.cz. 
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

Říjnové akce v Holoubku

Kampaň #MeToo se ve světě a hlavně v Americe stále rozrůstá a já če-
kám, kdy v plné parádě dorazí až k nám. Odsuzuji veškeré známky násilí, 
a to sexuální obzvláště, a také nechci situaci po provalení praktik někte-
rých mocných nijak zlehčovat, ale přece jenom mi na tom něco nesedí.

Nedávno jedna kolegyně v práci měla kulaté narozeniny, přinesla chle-
bíčky a zákusky, od nás dostala kytku a malý dárek. No a když došlo 
na gratulace, podání ruky a polibek na tvář, trochu jsem se zarazil. Co 
když se jednou rozejdeme ve zlém, já ji budu nucen dát výpověď, ona s ní 
nebude souhlasit a řekne, že jsem ji před časem osahával a „oblizoval“? 
Komu bude svět věřit? Nevinné dámě nebo tomu prasákovi vedoucímu? 
Doufám, že tato situace nikdy nenastane, já výpověď nikomu dávat nebu-
du, ale co kdyby?

Vzpomněl jsem si na jednu situaci, která se mně přihodila ještě za mi-
nulého režimu. Šel jsem se nechat vyfotit na občanský průkaz a pan fo-
tograf mě poslal domů, abych se oholil. Nesouhlasil jsem, protože jsem 
měl v nastávajícím čase v úmyslu chodit zarostlý. On mně odmítl vyfo-
tit a prakticky mě donutil se oholit. Když jsem k němu přišel, byli jsme 
v ateliéru sami, kroutil mě hlavou a jednou dokonce sáhl na rameno. Není 
toto náhodou sexuální obtěžování? Nejdříve jsem musel odhalit svou tvář, 
a pak mě ten chlap osahával. Nyní zvažuji, že na něho podám žalobu 
a budu požadovat odškodnění. Že je to pěkná blbost! Já doufám, že se 
podobných kauz nedožiji a že mě moje manželka nenařkne ze sexuálního 
obtěžování, když ji dám polibek na dobrou noc.

Petr Kačer

Sexuální obtěžování

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Taneční studio Hany Flekrové a taneční klub Tancklub Holice vás zve:
Tančírna
Sobota 13. října od 20.00 do 21.30 hod.
Taneční večer pro všechny fanoušky společen-
ského tance.
Zveme širokou veřejnost, mládež i dospělé, za-
čátečníky i pokročilé, bez ohledu na to do jaké 
kategorie se řadíte.
Volná zábava, tance na přání.
Přijďte si zatančit JEN TAK, PRO RADOST!
Kurz	tance	pro	dospělé
Zahájení pátek 2. listopadu od 20.15 do 22.00hod.
Pětkrát páteční lekce a závěrečný ples 15. prosince.
Potřebujete se naučit tančit, nebo si zopakovat některé tance před ple-
sovou sezonou, před maturitním plesem Vaší ratolesti? Pak je kurz 
určen právě Vám.
Přihlášky do 22. 10. 2018.
Holický	kramflíček
Neděle 18. listopadu – jubilejní 25. ročník.
Celostátní soutěž ve sportovním tanci od 9 hod. do 17.00 hod.
Postupové a Hobby soutěže, pro děti, mládež a dospělé taneční páry.
Soutěž se koná pod záštitou města Holice.

AKCE	SE	KONAJÍ	V	SÁLE	ZÁKLADNÍ	UMĚLECKÉ	ŠKOLY	
KARLA	MALICHA.

Více na: WWW.TSHF.CZ

TANEČNÍ POZVÁNKA

Co nového přinese žákům ZŠ Komenského
nový školní rok

Ze života Holubovky… Co přinese s sebou podzim
do Mateřské školy Holubova?

Hned první říjnový týden to bude zajímavé setkání s dravci na školní 
zahradě a v Africkém muzeu děti shlédnou pohádku Šípková Růženka. 
Jak se správně chovat k pejskům se naučíme v rámci programu Interhaf. 
S prvními dny podzimu přichází zhoršené ovzduší, a tak je pro děti při-
pravena pravidelná návštěva solné jeskyně. V říjnu budou také zahájeny 
zájmové kroužky. V letošním školním roce to bude již tradiční angličtina 
hrou, angličtina hrou pro nejmenší, výtvarný kroužek s keramikou, taneč-
ky, hra na flétnu. Nově se děti mohou těšit na kroužek předškoláček, spor-
tovní a míčové hry a kroužek vaření. Od října srdečně zveme děti a rodiče 
na oblíbené PONDĚLNÍ HRÁTKY.
Hrátky jsou určeny pro děti, které ještě nechodí do mateřské školy. Konají 
se každé pondělí od 15.15 hodin, a to střídavě ve třídách Lvíčat a Želviček 
(zadní pavilon). Začínáme v pondělí 1.10. Pro děti a rodiče bude také při-
praveno podzimní fotografování a v samotném závěru měsíce ozdobí naši 
školu strašidýlka z dýní, přijde totiž doba duchů – Halloween. 
Další informace o naší škole najdete na našich internetových stránkách 
www.msholubova.cz a na facebooku: facebook.com/msholubova.
Hezké podzimní dny všem!

Lenka Chotěnovská

První a šesté třídy naší školy absolvovaly hned na úvod školního roku 
adaptační kurz. První dva dny probíhaly venku a byly zaměřeny na vzá-
jemné poznávání, spolupráci a tvoření týmu formou her a soutěží. Násled-
ně byl pro děti připraven adaptační program ve spolupráci s PPP Praha, 
který již probíhal ve školních třídách. 
Pěvecký sbor Radost vystoupil na stadionu při tradičním loučení s prázd-
ninami. Dívky si své vystoupení i přes nepřízeň počasí patřičně užily.
Druhou zářijovou středu odstartovala akcí ve Střední průmyslové škole 
stavební Pardubice podzimní část šestého ročníku projektu TECHNO-
hrátky Pardubického kraje. Škola úspěšně představila návštěvníkům z řad 
žáků základních škol rozmanitost stavebních oborů. Akce se již tradičně 
zúčastnili i naši deváťáci.
V letošním školním roce máme pro žáky naší školy zajímavé aktivity, je-
jichž cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka. Naši žáci mohou vy-
užívat odpolední hodiny konverzace s rodilým mluvčím, mohou absolvo-
vat přípravu na Cambridgeské zkoušky z angličtiny a účastnit se projektu 
Erasmus +, o němž pojednává článek Daniely Teplé, členky projektového 
týmu při naší škole.

Blanka Málková

Projekt	Let´s	Help
V uplynulých dvou letech se ZŠ Komenského Holice stala součástí čtyř-
členné evropské rodiny. Společně s partnerskými školami z Polska, Itálie 
a Litvy se naše škola podílela na mezinárodním projektu Erasmus+ s ná-
zvem Let´s Help (Pomáhejme). Projekt byl rozdělen do čtyř klíčových 
částí: Jak pomáhat naší planetě, Jak pomáhat našemu městu, Jak pomáhat 
jeden druhému a Jak pomáhat sám sobě. Cílem projektu bylo zvýšit pově-
domí o různorodosti a toleranci, posílit mezikulturní rozměr a vést mladé 
lidi k zodpovědnému chování vůči svému okolí i sobě samému. Naši žáci 
spolupracovali na dílčích úkolech, které dále prezentovali v anglickém 
jazyce a také získali cennou zkušenost při používání jazyka v přirozených 
situacích během zahraničních výjezdů. Součástí projektu byly také dvě 
výzkumné aktivity zaměřené na zaznamenávání počasí a měření kyselosti 
dešťů. Projekt se velmi vydařil a všichni účastníci si odnášejí nádherné 
zážitky a výjimečné zkušenosti. A jak se říká: “Něco krásného končí, něco 
nového začíná,” platí to i pro naši školu. Získali jsme totiž grant na další 
projekt, ve kterém s námi budou spolupracovat všichni předchozí partneři 
a nyní nově i chlapecká škola z Irska. O novém projektu vás budeme brzy 
informovat. 

Projektový tým ZŠ Komenského

„Tak už vám to začalo, viď?“
Tuto poněkud zavádějící větu poslouchám na konci prázdnin už hodně 
let a přesto na ni stále trpce odpovídám, že ano, i když nový školní rok se 
připravuje daleko dříve. Dokonce už na jaře musíte mít jasno kolik budete 
mít žáků, kolik potřebujete učitelů, jaké aprobace by se hodily, jaké nové 
prostory a třídy zvelebíte …A v srpnu se už běžně ve škole vše připravuje.
Na naší škole probíhaly i údržbové práce. Po loňském předláždění dvora 
nám na konci školního roku technické služby vydláždily i „podlahu“ pro 
budoucí venkovní třídu, kterou právě v těchto dnech nám staví pracov-
níci Služby škole Pardubice. Doufejme, že nám počasí bude přát a ještě 
letos třídu využijeme k vyučování i pro činnost školní družiny. Také bych 
chtěla podotknout, že celou venkovní učebnu si platíme sami z prostřed-
ků SPŠ, to je z výtěžku akademie a sběru starého papíru. Dále probíha-
la běžná údržba, vyměnili jsme v některých třídách umyvadla, ve dvou 
třídách po gymnáziu jsme montovali nové podlahy a nakoupili nábytek 
do tří tříd a lavice na chodby. Také jsme pro děti připravili relaxační 
sedáky. Do větších zásahů do budovy jsme se nepouštěli, protože nás 
čeká od června 2019 rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace v budově 
po gymnáziu. 
Nový školní rok jsme zahájili s největším počtem žáků za poslední léta. 
Začínají nám chybět třídy a pro další rok už budeme muset jednat s MŠ 
Holubova o opuštění naší budovy. Žáci šestých ročníků vyjeli na adaptač-
ní pobyt ke Stříbrnému rybníku v Hradci Králové. Prvňáky seznamovací 
akce teprve čeká.
Klub předsedů připravil pro žáky akci, kterou nazval „Sbírka pro psí útul-
ky“. Děti mohou nosit nepotřebné deky, polštáře, krmení, čisticí prostřed-
ky…atd. Akce má charitativní podtext, který naše škola podporuje. 
A co dál? Na podzim nás čekají dny otevřených dveří, oslava narozenin 
naší republiky formou fotografické soutěže „Holické lípy“, několik dí-
len pro předškoláky a především prosincová adventní neděle s vánočními 
trhy, na kterou se už začínáme poctivě připravovat.
První dílna pro předškoláky se koná ve středu 17. října. a dny otevřených 
dveří ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. října.

M. Myslivcová, ředitelka školy

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Jako již tradičně zorganizovalo naše gymnázium na úvod školního roku 
několikadenní pobytovou akci pro nové i stávající studenty v areálu Ra-
dost na Horním Jelení.
Naší snahou bylo umožnit žákům prvních ročníků, aby se poznali se 
svými novými spolužáky, ale i se svými vrstevníky, kteří na naší škole 
studují tzv. osmileté gymnázium. 22 žáků třídy 5. C osmiletého studia 
a 30 nově příchozích žáků třídy 1. A čtyřletého studia se zapojilo do růz-
ných interaktivních a sociálních her připravených s cílem zaujmout, 
překvapit, pobavit, ale hlavně umožnit lépe poznat své spolužáky i sebe 
sama. Dostat celý svůj tým přes vysoko zavěšenou kládu, prolézt oky lan 
ve výšce jednoho až dvou metrů nad zemí aniž by se člověk dotkl lana, 
seřadit 50 lidí podle data narození jen s pomocí nonverbální komunikace 
nebo třeba jen zdánlivě banální úkol najít 100 smrkových šišek, to vše 
přirozenou formou nutilo všechny zapojit se, zvolit správnou taktiku, do-
mluvit se a hlavně využít potenciál skupiny, nikoli pouze jedince.
 
V průběhu celého pobytu se rovněž konaly besedy s odborníky z oblas-
ti pedagogiky a psychologie. Mgr. Zdeňka Matoušková z Pedagogicko- 
psychologické poradny Pardubice se věnovala např. otázce sebepoznání, 
osobnosti či komunikace v kolektivu. Jedná se o zkušenou odbornici, se 
kterou naše škola spolupracuje dlouhodobě a jejíž přístup a znalosti jsme 
mnohokrát ocenili jak v rámci adaptačních pobytů, tak při konzultacích 
konkrétních problémů žáků naší školy.
Velmi cenná byla také diskusní a přednášková fóra v podání osvědčeného 
tandemu manželů Kašparových. Dr. Zdena Kašparová intuitivně debato-
vala se žáky např. na téma rizikové chování, zlozvyky nebo prevence stre-
su. Dr. Karel Kašpar seznámil žáky se základními právy a povinnostmi 
každého nezletilého, věnoval se i otázce prevence kriminality. Konkrétní 
případy z jeho dlouholeté praxe mohly být místy i šokující, snahou ovšem 
bylo v rozumné míře varovat před možnými právními komplikacemi a ži-
votními nástrahami. Tato sezení se setkala vždy s velkým zájmem žáků, 
ať už ve formě nesčetných komentářů a dotazů nebo formou naslouchání 
„bez dechu“.
V předchozích dvoudenních adaptačních kurzech žáci „volali“ po větším 
prostoru, letos jsme tedy těm starším nabídli pobyt třídenní, naplněný 
jednodenní turistikou a volným programem. Naštěstí jej většina využi-

la ke kolektivním sportovním hrám, táboráku, zpěvu anebo hromadné-
mu sledování večerního filmu. Cokoli kromě individuálního vysedávání 
u mobilu bylo vítáno!
Stejně jako studenti tzv. vyššího gymnázia se adaptačního kurzu zúčastni-
li i žáci nastupující do nové primy. S kolektivem bylo pracováno podobně, 
opět žáky čekaly sociální hry i povídání o možných nebezpečích, která se 
mohou objevit v třídních kolektivech. Díky aktivitám se tedy žáci i pe-
dagogové vzájemně poznávali a objevovali nové klady svých charakterů. 
S radostí můžeme konstatovat, že zúčastnění lektoři, pedagogové i žáci 
odvedli společně dobrou práci, protože panovala nadšená nálada a spo-
kojenost. 
Akce byla rozhodně velmi přínosná, soudě dle komentářů vlastních aktérů 
i přítomných pedagogů. I s vědomím, že se nelze vždy zavděčit všem, 
se už nyní těšíme na příští ročníky! Doufáme, že budou stejně jako le-
tos finančně podpořeny Krajským úřadem Pardubice, Městským úřadem 
Holice a sdružením SRPŠ při Gymnáziu Dr. Emila Holuba. Všem za tuto 
podporu děkujeme!

Pedagogové prvních ročníků vyššího a nižšího gymnázia

Adaptační pobyt studentů Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích

Kouzelný podzim
Začátek školního roku odvál vítr a ten nám přinese podzim. Všechno 
v přírodě okolo nás mění barvu a děti někdy s očima dokořán koukají 
na krásně vybarvené stromy, lesy, keře.
Plody sbíráme na vycházce – různé druhy – šípek, jeřabiny, trnky, barevné 
listy, různé druhy šišek, vše navlékáme a děláme korálky pro naše lesní 
skřítky. Při sběru plodů se učíme určovat stromy listnaté a jehličnaté, růz-
né druhy keřů. Všechno namalujeme! 
Naše mateřská škola se také podílela na výstavě v Domě chovatelů v Ho-
licích a naše děti ze třídy Berušek (paní učitelka Klapalová a Pavlíková) 
získaly 1. místo v soutěži ,,O nejhezčího podzimníčka“.
Specializace:
- hudebně pohybový kroužek
- speciální péče o mladší děti
- otužování dětí (solná jeskyně, lyžařský výcvik, plavecký výcvik)
- logopedická prevence a péče
- výuka hry na flétnu
- výuka anglického jazyka
Plánované akce na září a říjen
- prohlídka výstavy ovoce a zeleniny
- výlet za zvířátky
- taneční vystoupení pro veřejnost
- divadelní představení v naší MŠ
- výlet do Častolovic (sběr přírodnin)
Krásný a úspěšný školní rok dětem i dospělým přejí zaměstnanci MŠ Sta-
roholická.

Mgr. Zdeňka Krátká

Mateřská škola Staroholická

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Evropský šampionát motokrosových klasik motocyklů (ECMO) vznikl 
zhruba před třiceti lety a založili ho motokrosoví veteráni, mezi nimiž byl 
i legendární český jezdec Míla Souček. Za sezonu se odjedou tři závody 
po dvou rozjížďkách a nejhorší výsledek se škrtá. Z bývalého východního 
bloku jsme jediní, kdo se těchto zajímavých závodů zúčastňuje. V letoš-
ním roce se jelo v Anglii, Dánsku a Německu a holickým jezdcům se 
obzvláště dařilo. V kategorii do padesáti let se mistrem Evropy stal David 
Říha a vynikající páté místo vybojoval Jarda Kořínek. V kategorii nad 
šedesát let obsadil třetí příčku Vítězslav Branda, první dvacítku uzavíral 
František Bezdíček. Jiří Krejčík v kategorii nad 66 let obsadil 21. místo.
V době uzávěrky Holických listů naši jezdci bojovali v závodě čtyřčlen-
ných družstev, který nese název Motokros národů. Výsledky z něho si 
budete moci přečíst v příštím čísle Holických listů.
Letos jsme se také zúčastnili velkého mezinárodního závodu v němec-
kém Teutschenthalu. Na trati, kde se pravidelně jezdí mistrovství světa 
a za účasti 250 jezdců jsme se opět neztratili. V kategorii do padesáti let 
opět vyhrál David Říha a Jarda Kořínek zopakoval svoje umístění z mist-
rovství Evropy (byl pátý). V kategorii nad šedesát let nenašel přemožitele 
Vítězslav Branda, František Bezdíček obsadil sedmé místo. V kategorii 
nad 66 let jen těsně unikly stupně vítězů Jiřímu Krejčíkovi (4. místo).

Vítězslav Branda

Holičtí motokrosoví veteráni v Evropě Víťa Marek v Austrálii

Vynikajícího úspěchu dosáhl desetiletý člen Automotoklubu Holice Ví-
tězslav Marek. Na juniorském motokrosovém mistrovství světa družstev 
v australském Horshamu, které se uskutečnilo 25. a 26. srpna, obsadil 
spolu se svými reprezentačními kolegy v celkové klasifikaci šesté místo. 
Víťovi se výborně povedla první jízda, kterou k úžasu všech přítomných 
s dvacetivteřinovým náskokem vyhrál. Ve druhé se mu již tak nedařilo 
a po kolizi s holandským soupeřem skončil jedenadvacátý, což mu v hod-
nocení kategorie do 65 ccm stačilo na devátou příčku. „Pro Víťu to bylo 
hlavně o sbírání zkušeností, a také zjistil, že se může měřit s jezdci z celé-
ho světa,“ říká jeho otec Vítězslav Marek starší a dodává, „Víťa byl o dva 
roky mladší než většina jeho konkurentů a na podobné akci byl poprvé.“

Petr Kačer

Informace z DTJ Holice
Zveme mladé zájemce do pohybového kroužku se základy bojového umě-
ní . Tréninky probíhají každé	úterý	od	17	hodin v Základní škole Ko-
menského – v budově 1. stupně školy v  Holubově ulici čp. 500. 
Informace	na	tel.	777	748	873.
Někteří členové tohoto kroužku se zúčastnili i náročného běhu Gladiátor 
Race. Na závodě v  Josefově skončil Lukáš Roček na dvacátém místě 
a Matěj Roček dokonce na místě devátém, Matěj byl devátý i v Holicích.

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



rodiče	dětí,	hrajících	soutěže	pod	SK	Holice, že výbor SK všemi hlasy 
svých členů odsouhlasil na své schůzi dne 25. 9. 2018 o osamostatně-
ní mládežnických kategorií a tím o jejich odhlášení z DDM. Od tohoto 
data jsou členy pouze SK Holice z.s., který přebírá všechny povinnosti, 
které klubu DDM doposud zajišťoval. Důvodů je několik. Dvojkolejnost 
členství, zvyšování příspěvků v DDM, možnost získávání dotací na čle-
ny, celoroční pojištění a v neposlední řadě neschopnost DDM zajistit 
cca 110 dětem podmínky pro zimní trénování ve sportovní hale, či hale 
Gymnázia. Pro porovnání s rokem 2013 klesl např. počet hodin ve spor-
tovní hale ze šesti na nulu, počet hodin v hale gymnázia se také snižuje 
a počet víkendových turnajů v tomto období klesl z dvanácti na dva ce-
lodenní a dva odpolední. To jsou naprosto nevyhovující podmínky pro 
přípravu dětí a klub musí najít řešení a snažit se o získání prostoru v ho-
lických halách sám. Žádáme tedy rodiče, aby přihlášky nových členů 
doručili trenérům nebo výboru SK Holice z. s. nikoli DDM, jak bylo 
praxí v minulosti. Zároveň členský příspěvek v nezměněné výši, tedy 
850 Kč/rok poukázali na účet SK Holice z s. (viz stránky klubu) a to 
do 15. 10. 2018.

Zdeněk Nývlt – místopředseda SK Holice z.s.

V sobotu 8. září se konal v tenisovém areálu TK Holice další ročník 
tenisového turnaje v kategorii babytenisu. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 
dívek a chlapců. Po dopoledních bojích ve čtyřech základních skupinách 
postoupili nejlepší do hlavní soutěže. Vítězem turnaje se stal Martin Šmíd 
z TK Jan Ševeček, který porazil svého soupeře Kryštofa Čapouna z TK 
Pernštýn 1897 Pardubice 4:2. Na třetím místě se umístili Dominik Šmejc 
z TK Holice a David Šlechta z TENIS-CENTRUM DTJ HK. Dalšími 
úspěšnými hráčkami TK Holice byly Tereza Rychterová, která postoupila 
do pavouka a obsadila celkově 9. místo, a Ema Zběhlíková, která vyhrála 
pavouka útěchy. Celkem jsme měli možnost zhlédnout 48 zápasů. Díky 
skvělému počasí a týmu organizátorů proběhl celý turnaj v příjemné atmo-
sféře. Děkujeme správcům areálu p. Kloučkovi a p. Hrnčířovi za přípravu 
kurtů.

Naši mladí babytenisté tak navázali na úspěšnou jarní část sezóny, kdy 
v sestavě Dominik Šmejc, Ema Zběhlíková, Adam a Tereza Rychterovi 
v soutěži družstev Memoriálu Zdeňka Kocmana zvítězili ve své králo-
véhradecké skupině a prohráli až v baráži o postup do přeboru. Mladým 
tenistům gratulujeme. Zároveň děkujeme trenérům R. Urbánkové, M. Vo-
hralíkové, V. Fouskové a L. Šteklovi, kteří se podíleli na přípravě našich 
nejmladších.

Jakub Šmejc

A	–	tým (10.15 hodin)
sobota 6. říjen Letohrad
sobota 20. říjen Svitavy
sobota 3. listopad Lanškroun
Dorost (13.00) 
sobota 6. říjen Moravská Třebová
sobota 20. říjen Prosetín
sobota 3. listopad Jablonné n. O.

Starší	a	mladší	žáci (9.30 a 11.15) 
neděle 14. říjen Choceň
neděle 28. říjen Litomyšl
Mladší	žáci	„B“ (17.00)
středa 3. říjen Býšť
středa 10. říjen Roveň
středa 17. říjen Horní Jelení
Starší	a	mladší	elévové (9.00)
neděle 7. říjen turnaj mužstev
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kárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka listopadového vydání je 16. října 2018. Distribuce zdarma.

SK Holice z.s. upozorňuje

SK HOLICE – přehled utkání

Konec prázdnin neznamenal jen VIII. dětský den, ale i další veterán-
ské fotbalové utkání. Příznivci starých gard měli v minulosti možnost 
na vlastní oči vidět v Holicích mj. staré gardy Dukly Praha, SK Hradce 
Králové, Internacionály České republiky a pražskou Bohemku.
Tentokrát se představily jedenáctky dvou fotbalových rodin, které patří 
neodmyslitelně do fotbalové kroniky Holic.
Dne 1. září ve 14.00 hodin na sebe narazili ve velmi přátelském ovzduší 
fotbalisté rodin Jedličků	a	Velinských.
Sestavy:
Jedličkové: Tomáš J. (1970) – kapitán, Miroslav J. (1966), Jakub J. 
(1989), Tomáš J. ml. (1992), a hosté: Vilém Tomašov (2008), Ota Filip 
(1955), Lukáš Kovařík (1974), Miroslav Fikejs (1969), Pavel Novotný 
(1969), Petr Starý (1970), Tomáš Kopřiva (1985) a Luboš Zoubek (alias 
Vlček Stanislav 1966).
V barvách rodiny Velinských nastoupili: Václav V. (1968) – kapitán, To-
máš V. (1983), Martin V. (1970), Lucie V. (1990) a hosté: Jakub Černý 
(1983), Luboš Vohralík (1975), Jarda Mudroch (1964), Radek Svoboda 
(1978), Tomáš Čejka (1966), Zdeněk Nývlt (1979), Petr Přibyl (1970), 
Jarda Machatý (1953), Přemek Pitra (1978), Radek Machatý (1978) a An-
tonín Oliva (1950).
Utkání se hrálo na velkém hřišti, 11 proti 11, hokejové střídání, 2 × 35 
minut. Týden před utkáním šla Holicemi šuškanda, že Jedličkové jdou 
vyhrát, Velinští si jdou zahrát. A to se potvrdilo. Na vzorně připraveném 
trávníku (správce Radek Machatý), který před utkáním skropil déšť, vy-
hrála nakonec jedenáctka Jedličků poměrem 8 : 6 (poločas 5 : 2). Utkání 
s přehledem řídil pan Jiří Stárek, který nemusel ani jednou vytáhnout žlu-
tou nebo červenou kartu. Jedinou penaltu vstřelil Vilém Tomašov.

Ing. Vladimír Faltys

Veteránský fotbal Tenisové okénko

Kandidátní listina
Sdružení	politické	strany	

Strany	Práv	Občanů	ZEMANOVCI	
a	nezávislých	kandidátů

VÁŠ	HLAS	BUDE	SLYŠET!

Kandidáti:
Ing. Josef Koška / nezávislý kandidát
Daniel Tocháček / nezávislý kandidát
Adéla Morávková / nezávislý kandidát

Lukáš Kment / nezávislý kandidát
Milan Novotný /SPOZ

Romana Michálková / nezávislý kandidát
Jaroslav Tošovský/ nezávislý kandidát
Zdeněk Juračka / nezávislý kandidát

Milan Novotný / SPOZ
Děkujeme	za	Vaši	podporu!

Naše volební číslo

1

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


