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Vážení spoluobčané!
Začíná hlavní období 

prázdnin a dovolených, což 
samozřejmě přináší do mys-
li většiny z nás otázky, kam 
letos na dovolenou, či zda-
li se dát do malování bytu 
nebo oddalovaných staveb-
ních úprav rodinného sídla, 
jak zaměstnat naše potomky 

školou povinné, atd. Přesto ani v tomto shonu jis-
tě neodmítnete několik „městských“ informací.

Patrně jste již zaznamenali, že se podařilo 
konečně vyřešit dlouholetý problém parkování 
v centru obce. Ještě před dokončením obchvatu 
byla situace patová vzhledem k tomu, že bývalá 
státní silnice I/35, procházející středem města, 
byla „nedotknutelná“. Nedávno byla tato trasa 
předána městu jako místní komunikace a mohlo 
dojít k radikálnímu zásahu. Nová úprava vyme-
zuje v centru města tzv. „stání silničních moto-
rových vozidel za poplatek“, jak je podrobně po-
psáno v tomto listě na stránce „úřední deska“. 
Jsme si vědomi, že toto nařízení vyvolá možná 
i rozporuplné názory, ovšem troufám si říci, že 
jejich původci budou především řidiči neukáz-
nění a také příliš pohodlní. Celá akce však byla 
podrobně projednávána na různých úrovních 
a závěry byly jednoznačné: situaci s parkováním 
v centru města je třeba vyřešit radikálně a jednou 
provždy.

Druhá moje zmínka patří družebním svazkům, 
které udržujeme se slovenským Medzevem a pol-
ským městem Strzelce Opolskie. Letos patřil úvod 
zmíněnému polskému městu, kde se počátkem 
června konaly velké městské oslavy. Pozvány byly 
delegace z České republiky (Holice), Německa, 
Ukrajiny a Texasu. Po pátečním slavnostním při-
jetí delegací a čestných hostí pokračovaly oslavy 
v sobotu průvodem městem a končily v městském 
parku. Holická delegace přijela za doprovodu 
hudební formace Factorial! Orchestra a borců 
stolního tenisu TJ Jiskra. Přijetí delegace bylo 
tradičně velmi srdečné a potvrdilo další pokra-
čování vzájemných kontaktů. Pro nás bylo též 
podstatné, že proběhla velice úspěšná vystoupení 
obou doprovodných celků. Factorial! Orchestra 
si získal obdiv posluchačů a velké ovace při so-
botním i nedělním vystoupení, stolní tenisté suve-
rénně vyhráli probíhající turnaj.

Ještě malou poznámku na závěr. Na našem 
trhu se objevila „novinka“ v podobě farmářských 
trhů. V podstatě „nic nového pod sluncem“, star-
ší generace by nás poučila, že dříve pravidelné 
selské trhy na náměstích byly samozřejmostí. Též 
u nás se ozval zájemce a rada neměla námitek. 
Dnes už sami víte, zdali „premiéry“ 16. a 30. 
června dopadly dobře a zdali se v budoucnu bu-
dou každý druhý čtvrtek trhy opakovat. 

Ať se Vám letošní prázdniny a dovolená vy-
daří přeje

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

DNY HOLICKA 

Ceny města Holic

Slavnostním zasedáním Zastupitelstva města 
Holic, s předáním Cen města Holic, byly v pá-
tek 24. června zahájeny Dny Holicka 2011. 
V rámci slavností byl již v sobotu dopoledne 
rozehrán Mezinárodní žákovský turnaj ve fot-
bale, který zároveň probíhal i na hříštích v Mo-
ravanech a Chocni, u sportovní haly soupeřili 
nohejbalisté o „Pohár starosty města Holic“. Na 
prostranství před kulturním domem byl staros-
tou města a hosty z partnerských měst od 14 
hodin zahájen pestrý kulturní program, který 
zahájily svými vystoupeními děti z holických 
mateřských škol, následovaly další vystoupení 
souborů z Holicka. 

Po podvečerních koncertech Abba World Revi-
val a orchestru Dr.Swing program pokračoval 
večerním vystoupením polské rockové skupiny 
The Structure a po laserové a ohňové show pak 
k tanci hrála skupina Black Bell. 
Dny Holicka pokračovaly i v neděli, v žákov-
ském fotbalovém turnaji probíhaly závěrečné 
zápasy, které rozhodly o konečném umístění, 
dopoledne u kulturního domu již tradičně pa-
třilo ochotníkům a jejich pohádce, odpoledne 
bylo prostranství před kulturním domem ve 
znamení jazzových orchestrů. Fotoreportáž 
Vladislav Brandy z průběhu Dnů Holicka 2011 
je na straně 9. (red)

V pátek 24. června 2011 byly na slavnostním za-
sedání Zastupitelstva města Holic uděleny Ceny 
města Holic za dlouhodobou a dobrovolnou prá-
ci pro město Holice a ve prospěch jeho občanů. 
Cena města Holic byla udělena Mgr. Františku 
Janečkovi, který patří mezi uznávané pedagogy 
v oblasti výuky středoškolské matematiky. Za 
dlouholetou práci pro zvelebení města obdržel 
cenu Josef Kozel, který se přičinil ve funkci 
ředitele Technických služeb Holic o pozitivní 
změny v údržbě a výsadbě zeleně, čistotě města 

a likvidaci odpadů. Za dlouholetou spolupráci 
na úseku samosprávy, sportu, kultury, hasičů 
a propagaci našeho města obdrželo cenu slo-
venské partnerské město Medzev.
Čtvrtým oceněným je Jaroslav Tošovský, před-
seda fotbalového oddílu SK Holice, který již 15 
let působí ve funkci předsedy SK Holice. Stál 
u zrodu pořádání mezinárodního fotbalového 
turnaje žáků „Memoriál Ládi Vojíře“, který se 
řadí mezi největší turnaje pořádané v ČR.

(red)

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 23. května 2011
Usnesení č. 138 RM bere na vědomí zprávu 
o vyhodnocení zimní údržby 2010/2011.
Č. 139 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtových pro-
středků Pardubického kraje – Oprava preparátů 
z pozůstalosti Dr. Emila Holuba.
Č. 140 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtových pro-
středků Pardubického kraje na Holubovy Ho-
lice 2011.
Č. 141 RM schvaluje likvidaci movitého ma-
jetku města dle návrhu komise pro zvelebení 
města a nakládání s jeho majetkem.
Č. 142 RM schvaluje seznam akcí v rámci oprav 
komunikací a chodníků zajišťovaných dodava-
telsky na rok 2011 dle předloženého návrhu.
Č. 143 RM schvaluje rozdělení fi nancí na prá-
ce na veřejné zeleni zajišťované dodavatelsky 
na rok 2011.
Č. 144 RM schvaluje jako zhotovitele akce 
„Výměna střešního pláště 2A“, náměstí T. G. 
Masaryka čp. 2, Holice, fi rmu BP STAV HK 
s.r.o., Předměřická 407/3, Hradec Králové.
Č. 145 RM schvaluje pronájem nebytových 
prostor – kanceláře č. 210 v Palackého ulici čp. 
38, Holice, paní Soně Biňovcové, Uhersko 49, 
533 73 Uhersko, za účelem provozu kanceláře 
nezávislého fi nančního poradenství, za nájem-
né 1 322 Kč/m2/rok + zálohy za služby od 1. 7. 
2011.
Č. 146 RM schvaluje navýšení nezaplacených 
částek místních poplatků za výherní hrací pří-
stroj nebo jiné technické herní zařízení, povole-
né Ministerstvem fi nancí podle jiného právního 
předpisu, na dvojnásobek.
Č. 147 RM schvaluje Statut a pravidla pro po-
skytování bytů pro staré a zdravotně postižené 
občany v DPS Palackého ulice 1131 a v byto-
vém domě U Kapličky 1042.
Č. 148 RM schvaluje navýšení počtu žáků 
v 7. třídě ZŠ Komenského na 31 žáka s plat-
ností od 16. 5. 2011 do konce školního roku 
2010/2011.
Č. 149 RM bere na vědomí zprávu o činnosti 
Sboru pro občanské záležitosti.
Č. 150 RM schvaluje jako zpracovatele žádos-
ti o dotaci na zateplení mateřských škol fi rmu 
DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
Č. 151 RM schvaluje delegaci do družebního 
města Strzelce Opolskie ve dnech 3.–5. 6. 2011 

ve složení: Ing. Vladislav Branda, Mgr. Ladi-
slav Effenberk, Mgr. Pavel Hladík a Ing. Vítěz-
slav Vondrouš.
Č. 152 RM schvaluje bezplatné použití znaku 
města Holic na pohlednicích města, paní Aleně 
Rabasové, Josefská 208, Holice.
Č. 153 RM schvaluje uzavření smlouvy o spo-
lupráci a poskytování služeb s Exekutorským 
úřadem Plzeň – Město.
Č. 154 RM bere na vědomí složení komise při 
výběrovém řízení na vedoucího odboru správy 
majetku a výstavby města – Ing. Vladislav Bran-
da, Mgr. Ladislav Effenberk, Mgr. Pavel Hladík, 
Bc. Petr Vitman a Ing. Vítězslav Vondrouš.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 6. června 2011
Usneseníč. 155 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti obecního živnostenského úřadu.
Č. 156 Rada města Holic schvaluje odpisový 
plán Technických služeb Holice pro rok 2011.
Č. 157 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit plnění rozpočtu města k 30. 4. 2011.
Č. 158 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtových pro-
středků Pardubického kraje – 11. Olympiáda 
škol holického regionu.
Č. 159 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření kupní smlouvy na převod ply-
nárenského zařízení (plynovod a 4 ks přípojek) 
v ulici Nezvalova společnosti VČP Net, s.r.o., 
Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, za 
kupní cenu 162 tisíc Kč.
Č. 160 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odepsání nevyužité investice v hodnotě 
38 587,50 Kč (nepoužitý kabel pro tlakovou ka-
nalizaci v místní části Podhráz).
Č. 161 RM schvaluje na základě poptávkové-
ho řízení smlouvu na pojištění majetku města 
s Kooperativou a.s.
Č. 162 RM schvaluje pronájem 450 m2 veřej-
ného prostranství na tržním místě u autobuso-
vého nádraží v ulici Bratří Čapků v Holicích, 
za účelem pořádání farmářských a řemeslných 
trhů panu Rudolfu Stuchlíkovi, Bílá 1970, Ná-
chod, pro dny 16. 6. a 30. 6. 2011 za poplatek 
ve výši 1 000 Kč za uskutečněný trh.
Č. 163 RM schvaluje plán oprav bytových 
domů pro rok 2011 dle předloženého návrhu.
Č. 164 Rada města Holic schvaluje jako zhoto-
vitele akce „Rekonstrukce kotelny čp. 29“, ná-
městí T. G. Masaryka, Holice, fi rmu Moravec 

– Kalavský spol. s.r.o. Holice.
Č. 165 RM schvaluje provedení opravy střechy 
na budově Kulturního domu Holice s použitím 
střešní folie PVC.
Č. 166 RM ukládá místostarostovi města před-
ložit návrh Pravidel pro pronájem volných bytů 
formou „Podání nabídky“ k projednání v byto-
vé komisi. T: ihned Z: Ing. Vítězslav Vondrouš.
Č. 167 RM ukládá místostarostovi města před-
ložit Návrh postupu prodeje bytových domů 
nebo bytů z majetku města k projednání v by-
tové komisi a komisi pro zvelebení města a na-
kládání s jeho majetkem. T: ihned, Z: Ing. Ví-
tězslav Vondrouš.
Č. 168 RM schvaluje prodloužení pronájmu 
části štítové zdi na čp. 19, náměstí T. G. Ma-
saryka Holice pro fi rmy Penta – servis, spol. 
s.r.o., 6. května 821, Holice a TOM service, 
spol. s.r.o., Nádražní 273, Holice za stejných 
smluvních podmínek.
Č. 169 RM a) schvaluje dohodu o ukončení 
nájmu bytu č. 1 v domě čp. 236, Staroholic-
ká ulice, Holice ke dni 30. 6. 2011; b) ukládá 
starostovi města informovat ředitele školských 
zařízení o možnosti pronájmu bytu č. 1, Staro-
holická 236, Holice. T: ihned, Z: Mgr. Ladislav 
Effenberk.
Č. 170 RM schvaluje nařízení č. 1/2011 o pla-
ceném stání na místních komunikacích.
Č. 171 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit plán práce rady města a zastupitelstva 
města na II. pololetí roku 2011.
Č. 172 RM bere na vědomí přípravu zasedání 
Zastupitelstva města Holic dne 20. 6. 2011.
Č. 173 RM schvaluje změny předložené spo-
lečností Vodovody a kanalizace Pardubice 
v rámci Programu rozvoje vodovodů a kana-
lizací Pardubického kraje pro Holice a místní 
část Koudelka.
Č. 174 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit smlouvu o úplatném převodu inves-
torských práv a povinností ke stavbě „Objekt 
krytého sezení pro restauraci Kulturního domu 
Holice“ za částku 390 tisíc Kč.
Č. 175 RM doporučuje na základě zpracované 
analýzy a předložených nabídek příspěvkovým 
organizacím města: dodavatele plynu fi rmu 
Pražská plynárenská a.s. a dodavatele elektric-
ké energie fi rmu RSP Energy a.s.
Č. 176 RM schvaluje převzetí záštity nad 22. 
mezinárodním setkáním radioamatérů v Holi-
cích ve dnech 26.–27.8.2011.

Holičtí sportovci a hudebníci získávají sympatie v Polsku
STRZELCE OPOLSKIE – Několikaleté dru-
žební kontakty mezi Holicemi a polským měs-
tem Strzelce Opolskie úspěšně pokračují. Na 
letošní červnové městské oslavy byly pozvány 
delegace z České republiky (Holice), Německa, 
Ukrajiny a Texasu. Po pátečním slavnostním 
přijetí delegací a čestných hostí následovaly 
hlavní oslavy v sobotu. Zahájeny byly velkým 
průvodem městem a končíly ve středisku oslav 
– městském parku. Holická delegace – vidíme ji 
na snímku Vladislava Brandy v řadícím se prů-
vodu – přijela za doprovodu hudební formace 

Factorial! Orchestra a borců stolního tenisu TJ 
Jiskra. Starosta Effenberk k tomu řekl: „Přijetí 
delegace bylo tradičně velmi srdečné, další vzá-
jemné kontakty byly v plném rozsahu potvrze-
ny. Podstatná byla velice úspěšná vystoupení 
obou doprovodných celků. Factorial! Orchest-
ra si získal obdiv posluchačů a velké ovace při 
sobotním i nedělním vystoupení, stolní tenisté 
suverénně vyhráli turnaj probíhající v rámci 
oslav. Hudební formaci i stolním tenistům pat-
řily sympatie návštěvníků oslav včetně družeb-
ních delegací.“ (mkm)
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Odbor dopravy – novela zákona 
o silničním provozu
Dne 1. 8. 2011 nabývá účinnosti pod č. 
133/20011 Sb. novela zákona o silničním pro-
vozu, která sebou přinese mnoho změn, jež se 
dotýkají naší motoristické veřejnosti. Přestože 
je tato novela celkem významně medializovaná, 
zejména díky změnám v bodovém systému, po-
kládáme za vhodné naši veřejnost na stránkách 
Holických listů s těmi nejpodstatnější změnami 
seznámit.
Měření rychlosti obecní (městskou) policií
Novela ruší povinnost, aby místo měření rych-
losti obecní policií bylo označeno dopravními 
značkami. Nadále však zůstává v platnosti, že 
obecní policie vykonává tuto činnost výhradně 
na místech určených Policií České republiky. 
Bodový systém
Novela redukuje počet bodově hodnocených 
jednání za porušení pravidel silničního provo-
zu ze současných 43 na 27. Body za přestupky 
projednané ve společném řízení se nebudou sčí-
tat, ale zaznamenají se pouze za přestupek, nej-
přísněji postižitelný (řidič se nevyboduje, když 
jej 6x za sebou změří stacionární radar a on se 
to dozví, až když jsou s ním přestupky společ-
ně projednávány). Dochází ke změně některých 
sazeb bodově hodnocených jednání (např. zá-
konem zakázané předjíždění z 6 na 7 bodů, te-
lefon v ruce z 3 na 2 body, překročení rychlosti 
v obci až o 5 km/h a mimo obec o 10 km/h z 2 
na 0 bodů). Některá jednání v novém sazebníku 
zcela chybí (body se již nebudou zaznamená-
vat např. za porušení zákazové nebo příkazové 
značky, za porušení ustanovení o svícení nebo 
za alkohol zjištěný u řidiče ve výši menší nebo 
rovné hodnotě 0,3‰). 
Povinné výměny řidičských průkazů
Povinné výměně v současné době podléhá pou-
ze jeden typ řidičského průkazu, který byl vy-
dáván od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Do této no-
vely platilo, že uvedený typ musel být vyměněn 
nejpozději do 31. 12. 2013. Novela však u ně-

kterých řidičských průkazů tuto lhůtu zkracuje 
a nově tedy platí, že 
a)  řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 

2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 
31. 12. 2012 a

b)  řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2003 do 
30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vy-
měnit do 31. 12. 2013.

V příštím čísle budeme pokračovat a zmíníme 
např. používání zimních pneumatik, změny 
týkající se řidičů profesionálů nebo kontroly 
technického stavu vozidel.
Novelu č. 133/2001 Sb. naleznete na ofi ciálních 
internetových stránkách Ministerstva dopravy, 
na http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislati-
va/Legislativa_CR_silnicni/

Placené stání ve středu města
Na základě rozhodnutí o přeřazení silnice I. tří-
dy č. 35 (průtah náměstím T. G. Masaryka) 
na místní komunikaci bylo městskými orgány 
rozhodnuto o zpoplatnění dalších úseků pro 
stání na náměstí T. G. Masaryka a v části ulice 
Holubovy a součastně i v části ulice Palackého. 
Dopravní značení bylo již silničním správním 
úřadem stanoveno a je nainstalováno. Třetí par-
kovací automat, který je nainstalován před „mo-
totechnou“ bude obsluhovat parkoviště v ul. Pa-
lackého a parkování od Alberta až k Černému 
koni. Pro tyto účely rada města vydala nové 
nařízení o placeném stání na místních komuni-
kacích č. 1/2008, které je zveřejněno na úřední 
desce a na internetových stránkách města.

Informace odboru správy majetku 
a výstavby města
Opravy místních komunikací a chodníků
Na opravy místních komunikací a chodníků 
a celoplošné opravy komunikací je v provoz-
ním rozpočtu města pro rok 2011 vyčleněno 
celkem 2.5 mil. Kč. Z toho bude na opravy 
komunikací po zimě vyčleněno 600 tis. Kč, 
na celoplošné opravy chodníků bude využi-

to 1.170 tis. Kč (hlavně se jedná o celoploš-
né opravy poškozených chodníků s výměnou 
betonových dlaždic a asfaltového povrchu za 
zámkovou dlažbu síly 6 cm), celoplošně bude 
opraven chodník v Pardubické ulice od „Špi-
ce“ po pravé straně až k ulici Družstevní v dél-
ce téměř 500 (zahájení opravy už 18. 7. 2011). 
Zbývá celkem 730 tis. Kč a tyto prostředky 
se použijí například na celoplošnou opravu 
části místní komunikace Hanzlova – úsek po 
křižovatku na Ostřetín, opravy dopravního 
značení přechodů pro chodce a parkovacích 
míst, nové dopravní značení parkování v uli-
ci Holubova u stadionu, dopravní značení na 
omezení vjezdu přes náměstí a omezení vjez-
du na cyklostezku ve směru na Ostřetín, dále 
opravy místní komunikace na Blažkovec a na 
Koudelce silnice k vodojemu, opravu Tyršovy 
ulice a opravu cesty na hřbitově (od parkoviště 
ve směru ke kapličce), opravu mostku v ulici 
Pod Homolí před Podlesím. 

Oznámení bytového úseku
Z důvodu personálních změn, které proběhly 
na tomto úseku v dubnu 2011, došlo k posunutí 
zpracování vyúčtování za rok 2010. V současné 
době je předpoklad zaslání zúčtovacích pod-
kladů nájemníkům bytů a nebytových prostor 
v průběhu prázdnin. Všem zainteresovaným se 
omlouváme a žádáme je o pochopení. 

MĚSTO HOLICE vyhlašuje, ve smyslu § 7 
zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na 
obsazení vedoucího odboru správy ma-
jetku a výstavby města Městského úřa-
du Holice, s požadavkem VŠ technického 
zaměření, nejlépe stavebního, výhodou 
praxe na úřadech nebo v jiných organiza-
cích v oblasti investiční výstavby a správy 
majetku. 
Uzávěrka nabídek je 11. 7. 2011 ve 12 hodin.
Informace a podmínky na www.holice.eu.

HASIČI OBČANŮM – požáry v letním období

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

Snad nejnebezpečnějším obdobím pro ze-
mědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. 
Během nich se k ohrožení úrody požáry spo-
jují negativní lidské vlastnosti a jednání se 
zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy 
odpovídá svým stavem požadavkům na požár-
ní bezpečnost. Přičtěme k tomu ještě sluncem 
vysušené lány i ostatní porosty a máme pohro-
madě všechny faktory, působící nárůst počtu 
požárů v tomto období. Co můžeme dělat pro 
to, abychom nevídali záběry v televizi, které 
nám ukazují velké požáry v rámci celé naší re-
publiky, jejichž škody jdou do milionů? 

Základním předpokladem je dodržování všech 
pravidel požární prevence a přizpůsobení jedná-
ní vnějším podmínkám. Jestliže v lese je kou-
ření a rozdělávání ohňů jednoznačně zakázáno, 
zvláště za suchého a teplého počasí, platí tento 
požadavek i v polích, na loukách a všude tam, 

kde by mohlo takové počínání skončit požárem. 
Odhozený nedopalek cigarety je spolehlivým ini-
ciátorem požáru, za mimořádně suchého počasí 
však postačí k zapálení vyschlého porostu i vý-
fuk osobního automobilu, který vyschlou trávou 
projížděl.

Samostatnou kapitolou – jednou z nejsmut-
nějších – jsou děti. Během prázdnin mají dosta-
tek volného času pro vymýšlení nejrůznějších 
her, k nimž občas potřebují také zápalky. První 
kuřácké pokusy a hry se velmi často odehráva-
jí několik kroků za vesnicí – tam stojí pěkný 
stoh, kde si budeme hrát, nebo ten seník je zají-
mavý, můžeme ho prozkoumat – poté se stane, 
že z nevinné hry se stane požár, který napáchá 
velké materiální škody, ale někdy i tato nevinná 
hra může skončit tragédií, když se děti nedosta-
nou včas z dosahu ničivých plamenů.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 18. 6. 2011
Matyáš Vraný, Žižkova 580

Kateřina Kučerová, Holubova 959
Tereza Šťastná, Staroholická 277

Antoním Karas, Lohnického 1134
Miroslav Teplý, Holubova 792
Tomáš Benák, Nerudova 311

Nikola Chudobová, Hradecká 107
Monika Hájková, Dudychova 115

Ema Šimáková, Koudelka 28
Dominika Tatíčková, Tyršova 731
Barbora Terkelová, Dukelská 775
Tereza Daňková, Pospíšilova 1157

Alena Lorencová, Mládežnická 607

Uzavřené sňatky:
Jaroslav Vodák a Hana Hrubanová
Roman Koza a Marie Tocháčková

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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V sobotu 11.6. jsme se sešli na Blažkovci, abychom se připravili na zimu. 
Zní vám to podivně? Pokud si doma hřejete ruce a tváře u krbu nebo ka-
men, určitě to pochopíte. Skauti, a to hlavně starší kluci, totiž po dlouhé 
době zase „dělali“ dřevo. Hromada voňavých kulánů ležela mezi chatami 
jen chvíli. Papi a taťulda ji s rychlostí blesku rozebírali. Dvě motorové 
pily, které mistrně ovládal Mafi án a strýček Jenda, porcovaly dřevo jako 
rohlíky. A hned na to se dostali pod tvrdé údery Janka, Máti, Dejwa. Pak 
už stačily jen trpělivé ruce Marti F., Ondry a dolní chata dostala krásné 
obložení. Kiki nám k tomu uvařila skvělý oběd. Málem jsme jí hlady ruce 
ukousali. Hlavní je, že teď už se nebojíme, že bychom v zimě neměli čím 
topit. Za vstřícný dar děkujeme Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno s.r.o. 
a za práci všem, kteří přišli pomoc. Když jsem se tak dívala, jak nám to 
jde od ruky, vzpomněla jsem si, jak jsem kluky vedla na jejich prvních 
táborech. Z těch vlčat vyrostli roveři. Z těch kloučků vyrostli chlapi. A je 
to fajn, že v Holicích skauting mladé lidi pořád baví a táhne k sobě.

Šuperka

Zatímco jsou v Památníku Dr. Emila Holuba stavební práce v plném 
proudu, nezapomínáme našeho slavného rodáka stále připomínat nejširší 
veřejnosti. 27. června skončila výstava o Dr. Holubovi v ZOO Ostrava. 
Kdo ji nestihl shlédnout, nemusí být smutný. Od 17. června probíhá vý-
stava „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ v ZOO v Liberci. Návštěvníci 
ji zde mohou shlédnout až do konce srpna 2011. Výstava je průřezem 
toho nejzajímavějšího ze života a díla cestovatele. 

Marcela Jeřábková

Městská knihovna

Městská knihovna v Holicích oznamuje, že bude půjčovat celé 
prázdniny bez omezení. 
Městská knihovna by chtěla touto cestou poděkovat manželům Dan-
dovým z ordinace praktického zubního lékaře v Holicích za fi nanční 
příspěvek na nákup nových knih, díky kterému se knihovní fond roz-
rostl o následující tituly:
„Velká encyklopedie pro zvídavé děti“,
„Atlas světa pro cestovatele“,
„Dinosauři – Velká dětská encyklopedie“.

Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková

Ten, kdo využil dne otevřených dveří a přišel se poslední dubnový den 
podívat do Památníku Dr. Holuba, viděl nejen zcela vyklizený muzejní 
prostor, ale také skicy Davida Vávry o podobě nové expozice. Od té doby 
se v muzeu mnohé změnilo. Některé vnitřní příčky zmizely, jiné byly 
přidány, zmizelo původní obložení, pracuje se na nových rozvodech elek-
třiny, topení a vody. Rekonstrukcí již prochází také střecha Památníku. 
Muzeum se obléká do nového hávu. Na podzim by měly být stavební 
práce ukončeny a začne práce na realizaci zcela nové, moderní expozice. 
Hned první poprázdninové číslo Holických listů vám přinese informace 
o tom, co je v muzeu nového, jak rekonstrukce pokračuje. 
Všem našim příznivcům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka.

Marcela Jeřábková

Jak se skauti připravují na zimuDr. Emil Holub v ZOO Liberec

Rekonstrukce Památníku pokračuje

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

LÉTO ZAČÍNÁ
Žhavá nabídka v naší optice:

ke slunečním brýlím dárek

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Po úspěšném vzletu dne 13. 4. 2011 se RVC Holoubek drží vysoko 
s počtem návštěv i kvalitou poskytovaných služeb.
Za období od 13. 4. do 17. 6. 2011 tj. za 47 otvíracích dnů eviduje RVC 
Holoubek více než 1000 návštěv. Nejúspěšnějšími akcemi bylo slavnost-
ní otevření a v pátek 17. 6. 2011 dětský den s dobrovolníky zorganizovaný 
ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a Stranou sou-
kromníků České republiky, při kterém se rozzářila očka téměř dvou stovek 
dětí. Program dětského dne společně připravilo 11 neziskových organizací 
(RVC Holoubek, KONEP, TK Apel Holice, Sdružení občanů pro pomoc 
zdravotně postiženým „ Apolenka“ – hiporehabilitace, HZS Pardubické-
ho kraje, Památník Dr. Emila Holuba, Záchranná stanice a Ekocentrum 
Pasíčka, Školní družina ZŠ Holubova, Skautské středisko Dr. E.Holuba 
Holice, SK Holice, Agility Sezemice) a dětem se na 18ti stanovištích vě-
novalo celkem 28 dobrovolníků. Holoubkový den dětí s dobrovolníky se 
konal v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 pod záštitou radního 
Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly 
a senátorky Mgr. Miluše Horské. Oba politici se osobně zúčastnili.
„V Holoubkovi jsem podruhé a moc se mi tu líbí“, uvedl Ing. Pavel Šoto-
la. „Právě jsem přijela z rodinného odpoledne „Hurá na prázdniny“, které 
se koná v Pardubicích a musím říci, že u Vás v Holicích na mě dýchla 
„člověčina“. „Váš den dětí je komornější, ale o to více je zde vidět zapo-
jení dobrovolníků z neziskových organizací, jejich nadšení a kreativita 
vymyslet pro děti zajímavý program“, sdělila moderátorce dětského dne 
Miluše Horská, senátorka a předsedkyně správní rady KONEP.
O kvalitě poskytovaných služeb svědčí níže uvedená slova PaeDr. Mileny 
Zelenkové, která je odborným garantem RVC Holoubek a fakt, že 90% všech 
návštěv v běžném týdenním programu se účastní některé ze vzdělávacích 

aktivit a pouze pohrát si do volné herny chodí při-
bližně 10% klientů.
„Děkuji nadšenému týmu RVC Holoubek za 
vybudování mimoškolního zařízení v Holicích 
v Čechách. Rodinné a vzdělávací centrum je 
vhodně umístěno ve středu města v rodinném 
domku se zahradou a vybaveno mnoha různými 
pomůckami pro zajištění správného psychomo-
torického vývoje dětí. Děti se zde přirozenou cestou učí vnímat sebe i své 
okolí. Důraz je kladen na rozvoj kognitivních funkcí, který dětem usnadní 
vstup do školy. Zkušené a proškolené pedagožky připravily alternativu 
vzdělávání, kterou mohu doporučit“, uvedla PaedDr. M. Zelenková (pe-
dagog, klinický logoped, školní psycholog, psychoterapeut).
V připravovaném týdenním programu na školní rok 2011–2012 do-
jde k rozšíření odpoledních kroužků pro věkovou skupinu dětí 3–6 let. 
V prázdninových měsících červenci a srpnu je RVC Holoubek zavřeno. 
V podzimních měsících začne cyklus seminářů Respektovat a být respek-
tován s PhDr. Janou Nováčková, CSc. V současné době probíhá doško-
lování lektorů nového vzdělávacího programu pro batolata PlayWisely®, 
lekce pro veřejnost RVC Holoubek zajišťuje od září 2011.

Nádherné prázdniny plné pohody a sluníčka přeje tým RVC Holoubek

13. června oslavil své devadesáté narozeniny nejstarší člen Tělocvičné 
jednoty Sokol Holice pan Jiří Zemánek. Rodina Zemánkova se podílela na 
založení Sokola v Holicích. Jiřího otec, MUDr. Čeněk Zemánek byl před 
100 lety jedním z iniciátorů výstavby holické sokolovny a dlouholetým 
náčelníkem Sokola v Holicích. Sourozenci Zemánkovi – Blanka, Dagmar 
a Jiří pokračovali ve stopách svého otce a zasloužili se o obnovení jednoty 
v Holicích v roce 1997. Pan Jiří oslavil devadesátiny s přáteli a přišli mu 
pogratulovat také zástupci jednoty a Východočeské župy Pippichovy. 

Výbor T. J. Sokol Holice

V neděli 3. července se v Poběžovické kotlině uskuteční třetí závod sedmi-
dílného seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu 
tříd MX2, MX3 a Veterán. Na startu se kromě českých jezdců představí 
zástupci Slovenska, Polska, Rakouska, Francie a Maďarska. V třídě MX2, 
která se pojede jako Memoriál Michaela Špačka, je v průběžné klasifi ka-
ci na prvním místě Josef Kulhavý, v elitní kategorii MX3 zatím nejvíce 
bodů nasbíral Martin Michek, těsně druhý je Maďar Kornél Németh a třetí 
obhájce titulu Jiří Čepelák. Ve startovní poli se objeví i domácí borci Petr 
Michalec, Michal Votroubek, Vítězslav Marek a Filip Müller.
Po dopoledních tréninkových jízdách a kvalifi kacích začne hlavní pro-
gram ve 13.00 hodin.

Dětský den pořádaný fi rmou Pacifi c Direct, s.r.o. pro děti svých zaměst-
nanců a děti okolních dětských domovů, se stal již téměř tradicí. Letos 
proběhl v sobotu 11.června 2011 v areálu Gymnázia Dr. Emila Holuba. 
Na děti čekalo hudební divadelní představení „Povídejme si, děti“, vý-
roba loutek, mnoho her a soutěží a samozřejmě něco dobrého do bříška 
a spousta dárků. Odměnou pro nás byly rozzářené dětské oči.

Alena Brandová

Zprávy z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek

Pozvánka na motokros Dětský den

Jiří Zemánek – 90 let

TOM service s.r.o.
Nádražní 273, 534 01 Holice
tel. 466 009 311,
www.tomservice.cz

AUTORIZOVANÝ CLIMATIC SERVIS
Vaše cestování i v parnu bude příjemné

Kompletní servis autoklimatizace
Kontrola klimatizace za akční cenu 460 Kč vč. DPH

KONTROLA OBSAHUJE:
•  odsání starého chladiva a oleje, vakuový test těsnosti, vyčištění systému
•  přefi ltrování starého chladiva, patentovaná vícestupňová recyklace
•  doplnění chladiva a oleje na určené množství s využitím původních náplní
•  dezinfekce klimatizace – odstranění zápachu, kontrola kabinového fi ltru
Novinky:
Mikrobiologická dezinfekce interiéru pomocí ozónu.
Ozón ničí bakterie, viry, plísně aj., zamezuje vzniku veškerých pachů.
Opravujeme defekty tlakových hadic a trubek u autoklimatizace.

PO-PÁ od 7.00 do 17.00     SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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1. června jsme dopoledne na zahradě oslavili Den dětí a pro předškoláky 
byla připravena „Noc v mateřské škole“. Děti si přinesly na spaní kari-
matky a spacáky, zdolaly stezku odvahy a přesvědčily se o tom, že v noci 
hlídá naši školku bílá paní.
Tématem červnových plánů je i poznávání našeho města. Podnikli jsme 
proto výpravu do centra města, navštívili jsme vlakové nádraží, předško-
láci školní jídelnu, městský úřad, gymnázium a čističku vody.
Také jsme navštívili krásný a pro děti nezapomenutelný koncert Pavla 
Nováka ml.v kulturním domě.
15. června proběhlo v tělocvičně rozloučení s předškoláky, spojené s po-
hádkou. Předškoláci si na památku odnesli diplom a tričko s nápisem 
„Půjdu do školy“.
Děti z hudebně-pohybového kroužku nás reprezentovaly na Dnech Ho-
licka se svým vystoupením „Černoši v Africe“. Školní rok jsme ukončili 
pohádkou v kině pohádkou „Čertova nevěsta“.
František Lorenc s maminkou vyhráli pro naši mateřskou školu dárek 
v podobě sady lega v hodnotě dvacet tisíc korun. Touto cestou jim moc 
děkujeme.
Končí školní rok 2010/2011 a před námi jsou dva měsíce prázdnin. 
Přejeme všem čtenářům krásné léto, plné sluníčka a odpočinku.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

VÝLET RADOVÁNKU DO PARDUBIC
31. 5.se maminky s dětmi z „Radovánku“ vypravily na výlet do Pardubic 
na parník „Arnošt“. Za slunného počasí si užily skoro dvouhodinovou 
plavbu směrem na Kunětice. Kunětická hora se nám ukázala celá ve své 
kráse. Kromě této památky bylo i největším zážitkem zdymadlo, které se 
musí při této plavbě překonat.

PUTOVÁNÍ ZA PERNÍKOVÝM SRDCEM
4. 6. v sobotu proběhl v areálu rybníka Hluboký dobrodružný pochod pro 
rodiče s dětmi „Hledání perníkového srdce“. Počasí nám opět přálo a hoj-
ná účast (200 lidí) jen podpořila dobrou náladu. Na 4 km trati čekalo na 
účastníky 8 stanovišť, kde si vyzkoušeli své vědomosti a dovednosti. Na 
konci putování děti našly velké perníkové srdce, které si samy ozdobily. 
Vzhledem k úspěšnosti akce plánujeme další ročníky.

Hana Stárková, DDM Holice

Letošní páťáci úspěšně ukončili pětiletý projekt PLAVEME OD 1. TŘÍ-
DY, kterého se účastní všichni žáci prvního stupně naší školy. V 1. a 4. tří-
dě absolvovali kurzy ve Vysokém Mýtě a letos plavali v Hradci Králové. 
Na závěr kurzu proběhly závody, ze kterých postoupili první tři kluci a tři 
holky do velkého závodu Favorit. Dne 9. června se v plaveckém bazénu 
v HK sešlo celkem 109 plavců, kteří měřili své síly na trati 20 m (MŠ 
a 1. tř.) a 50 m (2.–5. třídy). Naši školu reprezentovali tři páťáci. Nád-
herné 2. místo mezi děvčaty si vyplavala Anna Dojčánová (čas 45,3 s) 
a 8. místo obsadila Michaela Hálová. Pověstnou bramborovou medaili 
si přivezl Jakub Dojčán (38,2 s), přestože svoji rozplavbu s přehledem 
vyhrál. V celkovém součtu o FAVORITA Plavecké školy Zéva obsadili 
5. místo Jakub Dojčán, 14. místo Anna Dojčánová a 39. místo Michaela 
Hálová. Gratulujeme!

Za 5. třídu Mgr. Helena Hálová

O důvodech, proč Londýn patří mezi nejkrásnější města na světě, měla 
možnost se přesvědčit skupina dvaceti dvou žáků naší školy, kteří se 
zúčastnili ve dnech 8. až 12. června zájezdu do hlavního města Velké 
Británie. Výlet byl opravdu nabitý zážitky: První den jsme si prohléd-
li centrum Londýna – proslulý Big Ben, přilehlou budovu Parlamentu, 
Westminsterské opatství, sídlo britského premiéra na Downing Street, 
přehlídkové prostranství Královské jízdy a samozřejmě sídlo královny – 
Buckinghamský palác. Z Londýnského oka jsme se pak na celý Londýn 
podívali navíc z ptačí perspektivy.
Druhý den dopoledne nás čekal výlet do Windsoru, královského města 
nedaleko Londýna, kde jsme shlédli výměnu stráží, a kromě jiného na-
vštívili proslulý Dům panenek. Odpoledne jsem se vrátili do Londýna 
na Oxford Street. Poslední den nás pak čekala prohlídka Tower Bridge, 
Dok sv. Kateřiny a nejúžasnější stavba hlavního města – pevnost Tower. 
Lodí po řece Temži jsme se pak přesunuli do Muzea námořnictva a naše 
putování jsme zakončili prohlídkou světoznámé Královské observatoře, 
místa, kudy prochází nultý poledník. Především „ženská část výpravy“ 
pak ocenila Londýn jako ráj nakupování – obchůdky a stánky v Covent 
Garden, na Oxford Street nebo Greenwich market a život zde pulsující 
zanechaly ve všech nezapomenutelné dojmy.

 Mgr. Pavlína Trpková, ZŠ Holice, Holubova

DDM Holice

PLAVÁNÍ NA HOLUBOVCE

Londýn – královské město na Temži

Mateřská škola Pardubická
otevírá své letní okénko

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Jubilant v červencovém a srpnovém kalen-
dáři holického „Slavína“ není, avšak za po-
zornost rozhodně stojí jeden „nekulatý“, který 
je však hrdinou se vším všudy. Dne 24. srpna 
1918 – před 93 lety – se v Jaroměři narodil Vác-
lav Baumann, letec, účastník 2. světové války 
a bojů o Anglii. Stíhací letec 245. a 501. peru-
tě RAF byl v bojích dvakrát sestřelen, přežíval 
i v německém zajetí. Za hrdinské činy se stal 
nositelem několika válečných vyznamenání. 
Po skončení války nadále aktivně působil v le-
tectvu Československé armády až do padesá-
tých let, poté coby „zápaďák“ byl propuštěn 
a persekvován. V roce 1965 byl rehabilitován 

a povýšen do hodnosti majora. Pod vlivem vý-
voje politických událostí se vrátil do Anglie, na 
sklonku života žil v Praze. S Holicemi je svá-
zán tím, že dětství a mládí prožil v tomto městě. 
Je jeho čestným občanem. Zemřel v Praze 28. 
dubna 1989. 

Z dalších „prázdninových“ nekulatých ju-
bilantů lze zmínit Vojtěcha Cacha (* 7. srpna 
1914 ve Vídni), spisovatele románů a diva-
delních her s dělnickou tématikou. V mládí 
žil v Holicích, byl aktivním členem zdejšího 
studentského spolku. Zemřel 30. září 1980 
v Praze. – Pracovník knihovny Národního mu-
zea v Praze František Jilemnický (* 22. srpna 

1902 v Holicích) byl dlouholetým spolupra-
covníkem Holubova muzea na poli dokumen-
tace a tiskových zpráv. Zemřel 21. září 1975 
v Praze. – Ing. arch. Jaroslav Koreček (* 17. 
července 1910 v Holicích) byl projektantem, 
stavitelem, autorem několika návrhů projek-
tů pro své rodné město. Zemřel 19. prosince 
2005 v Praze. – MUDr. Čeněk Zemánek (* 11. 
srpna 1865 v Rokytnici u Přerova) byl nejen 
městským lékařem v Holicích, ale též veřej-
ným činitelem, starostou města, rovněž náčel-
níkem a starostou Sokola. Stal se iniciátorem 
výstavby místní sokolovny. Zemřel v Holicích 
2. října 1910.

Roku 1870 byla ustavena Tělocvičná jed-
nota Sokol, která se vbrzku stala nejen orga-
nizátorem tělovýchovy a sportu v obci, ale též 
nositelem pokrokových myšlenek a centrem 
dalších iniciativ. Vždyť z jejího středu se zro-
dil sbor dobrovolných hasičů, klub velocipe-
distů, fotbalový klub i další zájmová uskupe-
ní. – Dnešní zmínka patří Sboru dobrovolných 
hasičů v Holicích, který vznikl z iniciativy 
TJ Sokol dne 2. května 1875 jako „hasičský 
odbor“, mající za úkol poskytovat dobrovol-

nou pomoc občanům při různých katastrofách, 
zvláště požárech. Hasiči se tohoto úkolu ujali 
velmi iniciativně a již 16. července 1876 – 
před 135 lety – se za spoluúčasti sborů ze sou-
sedních měst představili občanům úspěšným 
veřejným cvičením. Pro úplnost nutno ještě 
dodat, že rozvoj těchto ideí (i skutků) vedl 
k založení Zemské hasičské jednoty České 
a u zdejšího sboru k tomu, že 18. ledna 1880 
byl ustaven samostatný Sbor dobrovolných 
hasičů v Holicích.

Především se vracím ke kritice, zveřejněné 
v dubnových listech. Týkala se nevalného stavu 
sociálního zařízení (dámských WC) v průchodu 
čp. 19 na náměstí. Starosta Effenberk tehdy po 
zjištění na místě přislíbil nápravu. Technické 
služby se úkolu zhostily velmi dobře: dlažba 
jakož i okachlíčkování v pořádku, potřebné vy-
bavení na úrovni, vše O. K. Stížnost uspokojivě 
vyřízena, jen jsem zvědav, jak se s tím „vypořá-
dají“ některé typy uživatelů. Zatímní zkušenos-
ti technických služeb nejsou příliš optimistické. 
Uvidíme. – Čerstvá připomínka holické ob-
čanky směřovala na židovský hřbitov s tím, že 

sousedí se vzorně udržovaným městským hřbi-
tovem, ale že je poněkud zanedbán, konkrétně 
zarostlý. Z různých pramenů jsem zjistil toto: 
židovský hřbitov byl založen roku 1913 teh-
dejší Izraelskou náboženskou obcí. Ofi ciálně 
existoval až do roku 1938, poté vlivem známé-
ho vývoje (okupace) „jako by“ nebyl. Po válce 
jej do majetku převzala náboženská organizace 
ČR  „Židovská obec“, která je dosud majitelem 
pozemku i hřbitova. Skutečnost je taková, že 
židovská obec nijak o hřbitov nepečuje. Podle 
informací z městského úřadu, byly pověřeny 
technické služby, aby jeho pracovníci dle mož-
ností plochu hřbitova alespoň základním způso-
bem udržovali. Což se také děje, jak dokumen-
tuje fotografi e Vladislava Brandy právě z těchto 
dnů. Je nutno dodat, že technické služby tento 
úkol mají na svýc h bedrech bez jakékoliv úhra-
dy. Pokud jde o údržbu hrobů, lépe řečeno ná-
hrobků či jejich pozůstatků, do toho již město 
není oprávněno nijak zasahovat. 

Hrst prázdninových pranostik
Dovolenkové dvojčíslo Holických listů mne 

donutilo k tomu, abych obvyklou měsíční „hrst 
pranostik“ rozšířil na oba měsíce, ve kterých 
spíše než pranostiky budete studovat nabídkové 
listy cestovních kanceláří a nepřehledné nabíd-
ky „akcí“ super-, hyper-, megaper- a já nevím 
jaké „per“ obchodních domů. K tomu – u ro-
dičů s dětmi školou povinnými – počítání dnů 
a týdnů prázdnin, sjednávání výpomoci, zásko-
ků, dozorů a hlídání. Ještě že tyto náročné časy 
zpestří neuvěřitelnou klauniádou naše rozpoč-
tově odpovědná vláda. – Raději k pranostikám. 
Je k nevíře, že právě iulius neboli červenec má 
nejméně měsíčních rčení z celého roku. Jan 
Munzar, autor knihy „Medardova kápě“, to 
vysvětluje, že rolníci měli v té době plné ruce 
práce na polích a lukách, pročež neměli čas za-
bývat se formulací povětrnostních pořekadel. 
Přesto i z oněch chudičkých deseti pranostik 
jsem něco vybral: „Když dne ubývá, horka při-
bývá“, „Co červenec neuvaří – srpen nedope-
če“, „Červenec nese parna, krupobití a medo-
vice, jesti hojný na bouřky a vichřice“, „Slunce 
peče, déšť poteče“. Samozřejmě, že červenci 
lze připočíst i několik tradičních pranostik 
z jednotlivých dnů. Zmíním dvě nejznámější: 
13. července „Svatá Markyta hodila srp do žita“ 
a 26. července „Svatá Anna – chladna zrána“. – 
Srpen je jinačí panáček. Pyšní se třiceti základ-
ními pranostikami – ovšem nemá ani Markytu, 
ani Annu. Zato se uvádí hned honosně: „Srpen 
má nejkrásnější počasí v roce“. a dále „Srpen 
začíná, co červenec končil“, ovšem také „V srp-

nu již nelze slunci mnoho věřit“, „Srpen k zimě 
hledí, rád vodu cedí“, „Srpen z počátku-li hře-
je, zima pak se dlouho sněhem skvěje“. Konec 
konců myslím, že i tato dávka pranostik na celé 
prázdniny stačí.

Prázdninový „Slavín“ v holickém kalendáři

Připomínka prvního veřejného cvičení holických hasičů Otázky, odpovědi, ohlasy

(Stránku připravil Miloslav Kment)

Ilustrace Jiřího Slívy z knihy „Medardova kápě“

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
Starší přípravka (U - 11) se v uplynulé sezóně úspěšně účastnila Krajské 
miniligy přípravek, která je rozdělena do 3 základních skupin po 8 tý-
mech. My jsme byli vylosováni do skupiny B společně s týmy Pardubic 
B a C, AFK Chrudimí B, Pardubiček, Přelouče, Skutče, a SK Chrudimí. 
Sezónu kluci zakončili na 1. místě s bilancí 28 výher, 6 remíz a 5 porážek 
při celkovém skóre 126:49. Nejlepším střelcem týmu byl s 41 brankami 
LADISLAV SKOUMAL. Trenéři si během celé sezóny pochvalovali vý-
borný přístup všech hráčů jak k tréninkovým jednotkám, tak i k jednotli-
vým zápasům či turnajům.
Po základní skupině byly týmy vylosovány do 5 semifi nálových skupin 
po 4 týmech, ze kterých postupovali vítězové a 3 nejlepší týmy do fi nále 
Krajské miniligy. Naši hráči se v těžké semifi nálové skupině utkali s týmy 
Pardubic, Hlinska a Třemošnice a obsadili konečné 2. místo s bilancí 2 vý-
her a 1 prohry se skóre 6:5 a netrpělivě očekávali na výsledky ostatních se-
mifi nále, zda postoupí do fi nále. Což se nakonec povedlo a tak se 5. 6. 2011 
vypravili na cestu do Svitav, kde v nádherném sportovním areálu (můžeme 
jenom tiše závidět) odehrál fi nálový turnaj Krajské miniligy přípravek.
Ve fi nálovém turnaji jsme byli vylosováni do skupiny A, kde byli ještě 
týmy Svitav, V. Mýta (oba týmy se dostaly do fi nále) a Chrudimi. Naši 
hráči se těžkých soupeřů nezalekli a podali perfektní bojovný výkon a ob-
sadili ve skupině 3. místo a čekal je souboj o 5. místo s týmem Přelouče, 
který po penaltovém souboji vyhráli a tím pádem obsadili v pořadí celé 
Krajské miniligy Pardubického kraje velice pěkné 5. místo, za což zaslu-
hují velkou pochvalu.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Mladší přípravka (U - 9) se v uplynulé sezóně účastnila také Krajské mi-
niligy přípravek a byl vylosována také do skupiny B společně s týmy Par-
dubic B a C, AFK Chrudimí B, Pardubiček, Přelouče, Skutče, a SK Chru-
dimí. Sezónu kluci, ale i děvčata, zakončili na 2. místě s bilancí 25 výher, 
7 remíz a 7 porážek při celkovém skóre 110:52. Nejlepším střelcem týmu 
byl s 36 brankami ADAM KOVAŘÍK. I v tomto týmu byli trenéři napro-
sto spokojeni s výborným přístupem a elánem všech dětí.
Po základní skupině se také mladší zúčastnili semifi nálového turnaje ve 
kterém se, stejně jako starší kluci, utkali s týmy Pardubic, Hlinska a Tře-
mošnice. V turnaji obsadili konečné 3. místo s bilancí 1 výhry, 1 remízy 
a 1 prohry se skóre 7:4, čímž si zavřeli cestu do fi nále Krajské miniligy 
přípravek. I přesto je nutné naše nejmenší pochválit za píli a snahu o co 
nejlepší výsledky během celé sezóny.
STARŠÍ ŽÁCI:
Naši starší žáci (U – 15) hráli v sezóně 2011/2012 krajskou 1. A třídu 
skupinu A za účasti 10 týmů. A to Sezemic, Třemošnice, Pardubiček, 
AFK Chrudimi C, Zaječic, Kameniček, Miřetic, Heřman. Městce a Sto-
lan. V celkovém pořadí obsadili 2. místo s bilancí 13 výher, 2 remíz a 3 
porážek při celkovém skóre 55:27, když nejlepším střelcem týmu byl s 9 

brankami THUNG LE THANH. I přes počáteční potíže s nesehraností 
nově se tvořícího se týmu, podávali kluci dobré výkony, za což jim trenéři 
touto cestou děkují.
Díky výsledkům ostatních žákovských mistrovských soutěží Pardubické-
ho kraje stále má tým st. žáků naději na postup do krajského přeboru.
MLADŠÍ ŽÁCI:
Mladší žáci (U – 13) hráli v sezóně 2011/2012 rovněž 1. A třídu skupinu 
A za účasti stejných 10 týmů jako jejich starší kolegové. V celkovém po-
řadí obsadili 5. místo s bilancí 10 výher, 2 remíz a 6 porážek při celkovém 
skóre 79:31, když nejlepším střelcem týmu byl s 13 brankami ONDŘEJ 
KROUTIL. Trenéři tohoto týmu měli v průběhu sezóny problémy s ne-
dostatkem hráčů, které řešili výpomocí hráčů ze st. přípravky. I přes tyto 
problémy odevzdávali hráči na hřišti 100% výkony, za což jim patří velká 
pochvala.

Pavel Černý

Co je nového ve volejbalovém oddíle
TJ Jiskra Holice??

Z Holického fotbalu

V loňském soutěžním roce nás mile překvapilo , že družstvo žen se umís-
tilo na 2. místě v krajské soutěži skupiny B. O víkendu 11. a 12. června 
2011ženy sehrály poslední dva zápasy letošní sezony a umístily se opět 
na krásném 2. místě. Loňský rok tedy nebyla náhoda. Soutěž je velmi vy-
rovnaná a družstvo SK Hvězda Pardubice si své první místo již léta pevně 
drží. Být první znamená postup do I. třídy krajské soutěže a na to nemá 
Hvězda Pardubice, ale ani naše TJ Jiskra. Znamená to hrát zápasy (4x na 
jaře, 4x na podzim) ve sportovní hale a to by asi v Holicích problém byl. 
Hala je naplněná a volné termíny se hledají velmi těžko. Vyšší soutěž stojí 
také větší peníze a už dnes je jisté, že existence v krajské soutěži II. třídy 
by pro ženy bez sponzorů nebyla možná.
Bez pochopení společností patřících do skupiny fi rem BW-Stavební hol-
ding, a.s, by družstvo žen mělo existenční problémy. Díky vedení společ-
nosti BW-Termo 20000, s.r.o. mají ženy zaručeno, že mohou akceptovat 
fi nanční podmínky ČSTV, tzn. uhradí startovné, licenční poplatky, za-
platit. rozhodčí atd. Díky pochopení vedení společnosti BW-Stavitelství, 
s.r.o se letos podařilo zkrášlit hřiště „Na Lipáčku“. Díky tomu, že tato 
společnost věnovala zdarma zámkovou dlažbu a volejbalový oddíl spo-
lu s oddílem nohejbalu se podělily o náklady spojené s výměnou stolu 
a lavic a dlažbu chlapi položili, vzniklo v tomto areálu velmi příjemné 
posezení pro sportovce a jejich přátele. Poděkování tedy patří vedení spo-
lečnosti BW-Stavební holding, a.s..
Když děkovat, tak také hráčkám. Především mile překvapily mladé per-
spektivní slečny: Pavla Barvová a Veronika Stráníková. Díky trenérovi 
Karlu Pávkovi, který roky trénuje mladé dívky, došlo k omlazení družstva 
žen. Dnes je snad možné říci, že družstvo žen neskončí svoji činnost, 
protože nemá kdo hrát. A to je dobře.

Marie Hybšová

5. nejlepší tým pardubického kraje v kategorii starších přípravek

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Dny Holicka 2011
(fotografi e Vladislava Brandy)

Kulturní program Dnů Holicka 2011 zahájili Ladislav Effenberk – starosta města 
Holic, vládní rada ministerstva zahraničí Jiří Kubík, burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc, primátorka Medzeva Valéria Flachbartová, senátor Miroslav Antl 
a moderátor sobotního odpoledne Karel Král. Vystoupení duchů ze staroholické mateřské školky.

Bez bázně a s obrovskou chutí zahrála a zazpívala děvčata ze základní školy v Býšti. Zaplněné prostranství u kulturního domu z výšky 20 metrů. 

Jak to bylo s čertovým švagrem jsme se dozvěděli na nedělním dopoledním vystou-
pení holických divadelních ochotníků.

V semifi nále mezinárodního žákovského fotbalového turnaje zvítězilo chorvatské druž-
stvo NKM Proložac nad fotbalisty z polského města Strzelce Opolskie až na penalty.  

Soubor  základní umělecké školy slovenského partnerského města Medzev. 
Rocková formace The Structura z polského partnerského města Strzelce Opolskie  
byla příjemným překvapením večera. 

KULTURA V HOLICÍCH
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V týdnu na přelomu května a června patřila holická sportoviště XI. olym-
piádě žáků škol holického regionu. Počasí mladým sportovcům i orga-
nizátorům tentokrát přálo, takže všechny soutěže se uskutečnily podle 
plánu v plném rozsahu. I když se letošní olympiády nezúčastnila škola 
z Dašic, soutěžilo opět přes 200 dětí. Nejúspěšnější se tentokrát stala ho-
lická škola Holubova, která získala 8 zlatých, 7 stříbrných a 6 bronzových 
medailí. Celkový zisk 21 medailí jednou školou je tak novým rekordem 
olympiád. Pokud se týká jednotlivců, tak největším počtem medailí se 
může pochlubit Kristýna Schejbalová (ZŠ Holubova), která si z olympi-
ády odnesla 3 zlaté a 1 stříbrnou. Stejný počet zlatých (ale místo stříbrné 
to byla bronzová medaile) získali Vít Procházka a Martin Tomáš (oba 
Býšť). Letošní olympiáda je za námi, ale všichni se již těšíme na první 
červnový týden v roce 2012, kdy se setkáme na olympiádě s pořadovým 
číslem dvanáct. 

Vítězové XI. olympiády 2011
Atletika – dívky
60 m:  Veronika Karásková (Gymnázium)
800 m:  Iva Truplová (Gymnázium)
Dálka:  Veronika Karásková (Gymnázium)
Koule:  Anna Morávková (Gymnázium)
3 x 300 m:  Holubova
Atletika – chlapci
60 m:  Vít Procházka (Býšť)
800 m:  Martin Tomáš (Býšť)
Dálka:  Josef Vrátil (Holubova)
Koule:  Michal Vlček (Komenského)
3 x 300 m: Býšť
Cyklistika
Dívky:  Štěpánka Puhlovská (Dolní Roveň)
Chlapci:  Tomáš Lošťák (Holubova)
Stolní tenis
Dívky:  Anežka Jedličková (Komenského)
Chlapci:  Vojtěch Koubek (Komenského)
Tenis
Dívky:  Jana Horáková (Holubova)
Chlapci:  Daniel Horák (Holubova)
Basketbal
Dívky:  Holubova
Chlapci:  Býšť
Volejbal
Dívky:  Holubova
Fotbal Holubova

Pavel Hladík

Holičtí basketbalisté o víkendu 18. a 19. června 2011 uspořádali meziná-
rodní turnaj mladších žáků.
Turnaje se zúčastnili i mladí basketbalisté z družebního města Strzelce 
Opolskie. Patronem turnaje byl český reprezentant a holický odchovanec 
Jiří Welsch. Přítomní diváci tak mohli v obou víkendových dnech sledo-
vat zajímavá a dramatická utkání malých chlapců a dívek.
Výsledky holického družstva:
BVK Holice : BA Sparta Praha 39 : 67, BVK Holice : MKS Strzelce 
Opolskie 80 : 30, BVK Holice : BSK České Budějovice 64 : 43, BVK 
Holice : BK Pardubice 46 : 71
Konečné pořadí týmů:
1. BK Pardubice  2. BA Sparta Praha
3. BVK Holice  4. BSK České Budějovice
5. MKS Strzelce Opolskie

S týmy Pardubic, Prahy a Č. Budějovic se budou holičtí mladší žáci příští 
sezónu utkávat v České lize mladších žáků. Domácí turnaj byl tedy pro ně 
možností porovnat síly a dovednosti svých budoucích soupeřů. 
Na závěr sezóny 2010/2011 ještě představujeme tři letošní holické mi-
stry České republiky. Na fotce stojí zleva Adam Horký, Marek Welsch 
a Viktor Půlpán. Všichni tři získali zlaté medaile na mistrovstvích České 
republiky v dresu BK Pardubice, kde patřili k oporám svých týmů. Viktor 
Půlpán se stal Mistrem České republiky v kategorii kadetů U16 a Adam 
Horký s Markem Welschem v kategorii mladších minižáků U12. Marek 
Welsch byl vyhlášen nejlepším hráčem Pardubic a Adam Horký od po-
řadatelů mistrovství dokonce získal poctu nejvyšší, tzn ocenění MVP – 
nejužitečnější hráč mistrovského turnaje, kterého se zúčastnilo nejlepších 
šestnáct týmů České republiky. Pavel Welsch

JEDENÁCTÁ OLYMPIÁDA SE VYDAŘILA

 

 

 
!!PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ VLASŮ KERATINEM za BEZKONKURENČNÍ CENU!! 

 
- nejžádanější, nejšetrnější a nejbezpečnější způsob, jak prodloužit a zahustit vlasy 
- pracujeme s výrobky celosvětově uznávané italské firmy SO.CAP, vlastníme 

certifikát o zaškolení 
- používáme ryze přírodní vlasy, protože se dokonale přizpůsobí vašim vlastním 
vlasům a mají dlouhou trvanlivost 

- obrovská škála barev 
 

URČENO PRO TY, KTEŘÍ TOUŽÍ PO DLOUHÝCH, HUSTÝCH VLASECH, TAKÉ 
PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ OŽIVIT TRVANLIVĚ MELÍRY OD BLOND AŽ PO EXTRA 

MÓDNÍCH TÓNECH. 
AKCE! SLEVA 15% NA DÁRKOVÉ POUKAZY URČENÉ NA práci celkového 

PRODLOUŽENÍ VLASŮ    
Studio    Monika     nám. T.G.M. 27, Holice (v průjezdu) 
Kadeřnické a kosmetické služby  tel.:  773 939 964 

Mezinárodní basketbalový
turnaj v Holicích

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


