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Vážení spoluobčané!
Dnes ráno jsem se pro-

bouzel do deště a uvědomil 
si, že tento týden již léto kon-
čí defi nitivně. Pro naše měs-
to přicházející podzim však 
přináší jisté klady. Zastupi-
telé města totiž na minulém 
zasedání hodnotili dosa-
vadní rozpočtové výsledky 

a spokojeně mohli konstatovat, že za prvních 
osm měsíců se úspěšně daří plnit daňové výnosy. 
Kromě toho se zastupitelé zabývali rozdělením 
rozpočtových úspor získaných na některých inves-
tičních akcích, při obecné údržbě a při přesunech 
v rozpočtu. Bylo rozhodnuto objednat výměnu 
oken ve východní a jižní části městského domu čp. 
61 („věžák“ v ulici Bratří Čapků) v hodnotě cca 
700 000 Kč, v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka cca 
za 650 000 Kč a v druhém poschodí čp. 1 (budo-
va radnice) za 165 000 Kč. Bylo též rozhodnuto 
o dlouho odkládané, avšak velmi potřebné moder-
nizaci obřadní síně za předpokládaného nákladu 
cca 300 000 Kč. Náhradní obřadní místo pro pod-
zimní měsíce bylo určeno ve vhodných prostorách 
kulturního domu.

Uvedené stavební akce jsou mimořádné a roz-
hodně nijak neovlivní pokračování probíhajících 
plánovaných stavebních akcí. Pokračuje se na re-
novaci střechy kulturního domu, probíhají přípra-
vy na úpravu parkoviště u městského hřbitova, 
začne se dělat i na víceúčelovém hřišti v městské 
části Koudelka. V plném rozsahu též pokračuje 
rekonstrukce a modernizace Památníku Dr. Emila 
Holuba – Afrického muzea a zatím zůstává zcela 
v platnosti předpoklad, že muzeum bude v plné 
kráse otevřeno v květnu příštího roku. Vezmou-
li se v potaz dokončované akce a drobné práce 
na úpravách či údržbě městských objektů, komu-
nikací i veřejné zeleně, dá se hovořit o „staveb-
ním podzimu v Holicích“. V této souvislosti se 
na městském úřadu množí žádosti o výměny oken 
v nájemních městských bytech. K tomu je nutné 
podotknout, že fi nanční prostředky pro tento účel 
jsou na letošní rok zcela vyčerpány. Bytová správa 
však všechny požadavky eviduje, posuzuje a navr-
huje do plánu údržby pro příští rok. – Potěšující je 
skutečnost, že fi rma Qanto v těchto dnech dokon-
čuje práce na rekonstrukci a modernizaci bývalé 
potravinářské prodejny Malavi-market. Jde sice 
o akci cizího investora, město však mělo na úspě-
chu akce velký zájem, poněvadž se jedná o jeden 
z největších nebytových objektů v majetku města. 
Jak se dozvíte z informace fi rmy Qanto uvnitř lis-
tu, slavnostní otevření supermarketu v ulici Bratří 
Čapků je připraveno na pátek 14. října dopoledne. 

Doufám, že se mi podařilo vložit na papír 
vše podstatné, o čem jsem vás chtěl – především 
z činnosti naší samosprávy – informovat. Jestliže 
jsem v úvodu začal poněkud „podzimně“ smutně, 
nahrazuji to přáním, abyste první podzimní měsíc 
strávili v klidu, pohodě a za příjemného počasí.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Jan Kačer
Před 75 lety, přesněji 3. října spatřil svět-

lo světa Čestný občan města Holic, divadelní 
a fi lmový herec, divadelní režisér a v poslední 
době i spisovatel Jan Kačer. Tak takto by měl 
asi začínat článek o jednom slavném holickém 
rodákovi. A takto by měl pokračovat: Jan Ka-
čer se narodil v rodině drobného živnostníka, 
po absolvování základní školy zamířil do Be-
chyně, kde vystudoval SPŠ keramickou. Kera-
mikem se ale nestal a dál pokračoval ve studiu 
na DAMU v Praze obor režie. V té době udělal 
snad nejdůležitější krok ve svém životě. Sezná-
mil se a posléze si vzal za manželku vynikající 
herečku a bezvadnou ženskou Ninu Divíško-
vou. S ní má tři dcery, které mu do jeho života 
přivedly velké množství vnoučat a momentálně 
i jedno pravnouče. 

Profesní kariéra Jana Kačera začala velice 
nadějně. Po prvním angažmá v divadle Pe-
tra Bezruče v Ostravě přešel s mnoha kolegy 
do pražského Činoherního klubu, kde vytvořili 
velkou spoustu nezapomenutelných inscenací 
(Višňový sad, Revizor, Na dně atd.). V té době 
se hrnuly i fi lmové role, tou první významnou 
byla ve fi lmu Smrt si říká Engelchen. Svoje 
jméno spojil i s tituly Návrat ztraceného syna, 
Údolí včel, Den sedmý, osmá noc, Flirt se sleč-
nou Stříbrnou, komedií Konec agenta W4C 
prostřednictvím psa pana Fouska, čtyřdílným 
seriálem Jana Eyrová, z novějších Operace 
mé dcery, Výchova dívek v Čechách a Bolero. 
Pojďme ale zpět do divadla. Pro své politické 
názory byl pro Prahu jaksi nepohodlný, a tak se 
nuceně vrátil do Ostravy, konkrétně do Státního 
divadla Ostrava. Od roku 1986 působil ve Vino-
hradském divadle a poté několik sezon i v Ná-
rodním divadle. Kromě divadla a fi lmu se začal 
intenzivněji věnovat literární činnosti, v sou-
časné době dokončuje třetí knihu. Tady bych 
vás rád pozval na sobotu 1. října do Galerie 
kulturního domu, kde od 16.00 hodin pro-
běhne veřejné čtení. Po ukázce z připravova-

né knihy bude následovat beseda s autorem. 
Jan Kačer se výrazně angažuje i v charitě.

Asi takto bych to napsal o člověku, ke které-
mu mě neváže rodinné pouto. V tomto případě 
to je ale jinak. Když jsem se dozvěděl, že mám 
slavného strýce a že bydlí v Praze, ihned jsem 
začal fandit Spartě. Až později jsem zjistil, že 
on je zarytý Slávista, ale já už svoje klubové 
barvy nezměnil. Při návštěvě jím režírovaného 
divadelního představení a hlavně po něm jsem 
byl vykulený z toho, že si tyká krom jiných 
s Josefem Abrhámem, Petrem Čepkem a hlav-
ně s Vladimírem Menšíkem, že mu nejkrásnější 
princezna naší fi lmové historie Libuška Šaf-
ránková říká Honzíčku, a že mu dokonce dala 
pusu. Až tehdy jsem si uvědomil, že asi oprav-
du něco umí a začal si ho vážit, což mi konečně 
vydrželo do této doby.

Honzo, přeji Tobě, Nině, všem tvým blíz-
kým a i té tvé Slávii mnoho šťastných let. Mys-
lím si, že nejsem sám. 

Petr Kačer

Město Holice a organizace Svazu bojovníků za svobodu v Holicích
Vás zvou na

VZPOMÍNKOVOU OSLAVU 93. VÝROČÍ VZNIKU

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,
která se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce

u školní budovy v Růžičkově ulici a u pomníku T. G. Masaryka v Holubově ulici

V PÁTEK 28. ŘÍJNA 2011 V 10 HODIN
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 29. srpna 2011
Usnesení č. 227 RM schvaluje uzavření smlou-
vy se společností Partnerství o.p.s., Údolní 
567/33, Brno na zpracování „ Komplexní studie 
obnovy veřejného prostranství města Holic“. 
Č. 228 RM ukládá zařadit do nejbližší rozpoč-
tové změny v rozpočtu města převod částky 
500 tisíc Kč (úspora z nerealizovaného spolu-
fi nancování k dotaci na kropící vůz) z kapitálo-
vého do provozního rozpočtu města na údržbu 
bytového fondu. T: 12. 9. 2011 Z: Miroslava 
Welschová Č. 229 RM doporučuje zastupitel-
stvu města schválit plnění rozpočtu města k 30. 
6. 2011. Č. 230 RM schvaluje plnění rozpočtu 
příspěvkových organizací města k 30. 6. 2011. 
Č. 231 RM ukládá řediteli kulturního domu 
předložit výsledky hospodaření organizace 
k 30. 9. 2011. T: 24. 10. 2011 Z: Ing. Vladimír 
Faltys. Č. 232 RM bere na vědomí přípra-
vu zasedání Zastupitelstva města Holic 12. 9. 
2011. Č. 233 RM schvaluje na základě výběro-
vého řízení konaného formou elektronické auk-
ce jako zhotovitele akce „Kulturní dům Holice, 
Holubova 768 – rekonstrukce střešní krytiny“, 
fi rmu SELECTA s.r.o., Hradec Králové. Č. 
234 RM schvaluje na základě výběrového ří-
zení konaného formou elektronické aukce jako 
zhotovitele akcí „ Výměna oken a balkónových 
dveří domu čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, 
Holice“ a „Městský úřad Holice, Holubova 1 
– výměna oken ve 3. N. P. – východní strana“, 
fi rmu UNIWIN, Pardubice. Č. 235 RM schva-
luje přidělení bytu č. 2 v Holubově ulici čp.746 
dle pořadníku schváleného na III. čtvrtletí roku 
2011. Č. 236 RM schvaluje přidělení bytu č. 2 
v Holubově ulici čp. 500, panu Ondřeji Lisé-
mu a Magdaléně Vlasákové, učitelům Základní 
umělecké školy s platností od 1. 9. 2011. Č. 237 
RM schvaluje dlouhodobé pronájmy sportovní 
haly pro školní rok 2011/2012 dle návrhu před-
loženého Technickými službami Holice. Č. 238 
RM ukládá bytové komisi provést kontrolu 
dodržování domovního řádu v domě čp. 46 Ho-
lubově ulici. T: 30. 9. 2011 Z: předseda bytové 
komise.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 12. září 2011
Usnesení č. 239 RM schvaluje 6. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 240 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
7. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2011. Č. 241 RM schvaluje 8. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 242 
RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit odprodej pozemku p. č. 930/4, výměra 240 
m2, ul. Pardubická fi rmě Erwin Junker Grin-
ding Technology, a.s., Pardubická 332, Holice. 
Č. 243 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odprodej části pozemku p. č. 3403/2, 
výměra cca 110 m2 a části pozemku p. č. 3273, 
výměra cca 170 m2, ul. K Zastávce panu Petru 
Vosáhlovi, Na Mušce 1029, Holice. Č. 244 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit zří-
zení věcného břemene za účelem pokládky ka-
belového vedení veřejného osvětlení na pozem-

cích p. č. 2402/15, 2402/30, 7862/6, 7862/8, 
7862/9, 7862/10,7862/12, 7863/9, 7863/10, 
7864/1 a 7864/3, k. ú. Holice v Čechách pro 
Město Holice za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 24 930 Kč ve prospěch ŘSD 
Pardubice. Č. 245 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit zřízení věcného břeme-
ne za účelem uložení potrubí plynárenského 
zařízení na pozemcích p. č. 3446/49, 3446/50 
a 3446/51, ul. Nezvalova pro VČP Net, s.r.o., 
Hradec Králové za úplatu formou jednorázo-
vé náhrady ve výši 12 355 Kč, kterou zaplatí 
Město Holice na základě trojstranné dohody 
ve prospěch Pardubického kraje, Komenského 
nám. 125, Pardubice. Č. 246 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní 
smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o úschově 
kupní ceny na objekt čp. 168 na pozemku p. č. 
86 a pozemky p. č. 86 a 85/3, ul. Vysokomýt-
ská. Č. 247 RM: a) bere na vědomí ukončení 
nájemní smlouvy dohodou s manželi Tomášem 
a Markétou Muchovou ke dni 30. 9. 2011. b) 
schvaluje přidělení bytu č. 23 v Holubově ulice 
č.p. 761 v Holicích, dle Pořadníku schváleného 
na III. čtvrtletí roku 2011. Č. 248 RM schva-
luje převod družstevního podílu v BYTOVÉM 
DRUŽSTVU NÁJEMCŮ HOLICE, k bytu 
A1, Ottmarova 1150 Holice, z Martina Šolty 
na Romana Klapku, Prasek 48. Č. 249 RM do-
poručuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0835/D1 
z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod pro akci „Rekonstrukce Památ-
níku Dr. Emila Holuba spojena s vytvořením 
nové expozice“. Č. 250 RM schvaluje na zá-
kladě výběrového řízení jako zhotovitele akce: 
„Víceúčelové hřiště Holice – Koudelka“, fi rmu 
Technické služby Holice, Vysokomýtská 635, 
534 01 Holice. Č. 251 RM doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit Dodatek č. 13 ke Zřizo-
vací listině Technických služeb Holice. Č. 252 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce pro Kul-
turní dům města Holic. Č. 253 RM: a) odvo-
lává na vlastní žádost Ing. Karla Krále z místa 
člena komise pro zvelebování a nakládání s ma-
jetkem města ke dni 12. 9. 2011, b) jmenuje 
pana Jana Vojtěcha, bytem 1. máje 413, Holi-
ce, členem komise rady města pro zvelebování 
a nakládání s majetkem města od 12. 9. 2011. 
Č. 254 RM schvaluje Směrnici č.24/2011, 
o hlášení v městském rozhlase. Č. 255 RM bere 
na vědomí dopis obyvatel ulice Vysokomýtská 
a ukládá starostovi města projednat možná ná-
pravná opatření ve VAK Pardubice. Č. 256 RM 
schvaluje na základě zákonného platového po-
stupu nový platový výměr Mgr. Romana Ma-
touška, ředitele ZŠ Komenského, dle předlože-
ného návrhu s platností od 1. 9. 2011. Č. 257 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „Parkoviš-
tě u hřbitova“, fi rmu Technické služby Holice, 
Vysokomýtská 635, 534 01 Holice. Č. 258 RM 
určuje po dobu rekonstrukce obřadní síně dal-
ší místo pro konání slavnostních obřadů, resp. 
přijímání prohlášení o uzavření manželství 
ve správním obvodu Městského úřadu Holic, 
který je matričním úřadem, a to Kulturní dům 

města Holic, Holubova ul. čp. 768, Holice. 
Č. 259 RM schvaluje bezplatný pronájem části 
parkoviště na náměstí T. G. Masaryka pro ser-
visní a prezentační den Střední školy automo-
bilní dne 5. 10. 2011 v době od 7 do 17 hodin.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC ZE DNE 12. září 2011
Usnesení č. 89 ZM schvaluje postup RM 
dle přednesené zprávy ze schůzí rady města 
od posledního zasedání Zastupitelstva města 
Holic dne 20. června 2011. Č. 90 ZM schva-
luje výsledky hospodaření města k 30. červ-
nu 2011. Č. 91 ZM schvaluje 7. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 92 
ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 1338/5, 
výměra 142 m2, ul. Staroholická p. Janu Bahní-
kovi, Nádražní 617, Holice za částku 100 Kč/
m2. Č. 93 ZM schvaluje odprodej pozemku 
p. č. 5437, výměra 314 m2, místní část Roveň-
sko p. Janu Motyčkovi, Roveňsko 15, Holice 
za částku 140 Kč/m2. Č. 94 ZM schvaluje 
odprodej pozemku p. č. 930/4, výměra 240 
m2, ul. Pardubická, fi rmě Erwin Junker Grin-
ding Technology, a.s., Pardubická 332, Holi-
ce za částku 140 Kč/m2. Č. 95 ZM schvaluje 
odprodej části pozemku p. č. 3403/2, výměra 
cca 110 m2 a části pozemku p. č. 3273, výměra 
cca 170 m2, ul. K Zastávce p. Petru Vosáhlo-
vi, Na Mušce 1029, Holice za částku 200 Kč/
m2. Č. 96 ZM schvaluje darování pozemku 
p. č. 6040/122, výměra 169 m2, k.ú. Holice 
v Čechách Dobrovolnému svazku obcí Holic-
ka pro cyklostezku Ostřetín – Holice. Č. 97
ZM schvaluje zřízení věcného břemene za úče-
lem pokládky kabelového vedení veřejného 
osvětlení na pozemcích p. č. 2402/15, 2402/30, 
7862/6, 7862/8, 7862/9, 7862/10, 7862/12, 
7863/9, 7863/10, 7864/1 a 7864/3, k. ú. Holi-
ce v Čechách pro Město Holice za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 24 930 Kč. 
Č. 98 ZM schvaluje zřízení věcného břeme-
ne za účelem uložení potrubí plynárenského 
zařízení na pozemcích p. č. 3446/49, 3446/50 
a 3446/51, ul. Nezvalova pro VČP Net, s.r.o., 
Hradec Králové za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 12 355 Kč. Č. 99 ZM schva-
luje uzavření zástavní smlouvy, kupní smlouvy 
a smlouvy o úschově kupní ceny na objekt č.p. 
168 na pozemku p. č. 86 a pozemky p. č. 86 
a 85/3, ul. Vysokomýtská, Holice. Č. 100 ZM 
ustavuje komisi ve složení Ing. Vítězslav Von-
drouš, Mgr. Ladislav Effenberk, Bc. Jan Bar-
toníček, p. Lukáš Horský a p. Milan Štěpánek. 
a) ukládá této komisi předložit podrobný návrh 
prodeje městských bytů na zasedání Zastupitel-
stva města Holic T: 7. 11. 2011 Z: Ing. Vítěz-
slav Vondrouš Č. 101 ZM schvaluje Dodatek 
č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce Kulturního domu 
města Holic. Č. 102 ZM schvaluje Dodatek 
č. 13 ke Zřizovací listině Technických služeb 
Holice. Č. 103 ZM schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0835/D1 
z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod pro akci „Rekonstrukce Památ-
níku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením 
nové expozice“.
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Hlášení v městském rozhlase
Rada města Holic schválila na své schůzi dne 
12. září 2011 novou směrnici o hlášení v měst-
ském rozhlase. Rada se zabývala touto proble-
matikou po mnoha stížnostech a připomínkách 
na četnost a délku některých, hlavně reklamní 
hlášení. Protože toto upravuje zákon o regula-
ci reklamy (č. 40/1995 Sb.), který přímo za-
kazuje šíření tzv. nevyžádané reklamy, která 
obtěžuje, bylo rozhodnuto napříště zajišťovat 
hlášení pouze pro potřebu MÚ a pro potře-
bu obecních úřadů obcí ve správním obvodu, 
dále hlášení o akcích holických příspěvkových 
organizací a hlášení o pořádání kulturních 
a sportovních akcí pořádaných holickými or-
ganizacemi a občanskými sdruženími, přičemž 
hlásit se bude maximálně dvakrát denně a ne-
bude se za ně platit.

Výstavba parkoviště u hřbitova
Odbor správy majetku a výstavby města upo-
zorňuje občany, že od počátku října nebude 
možno využívat „zadní“ parkovací plochu 
u městského hřbitova a auta musí návštěvníci 
zaparkovat pod hřbitovem v ulici Vysokomýt-
ské. Je to z důvodu výstavby nového parkoviš-
tě, které bylo zařazeno v kapitálovém rozpoč-
tu roku 2011. Parkoviště bude mít zpevněnou 
plochu se zámkovou dlažbou, výstavbu zajišťují 
Technické služby Holice s termínem dokončení 
do konce října, tak aby na „dušičky“ již bylo 
v provozu.

Rekonstrukce obřadní síně v budo-
vě městského úřadu
V průběhu října proběhnou v obřadní síni 
městského úřadu práce rekonstrukční práce, 
které souvisejí s výměnou oken v domě čp. 2 
na náměstí T. G. Masaryka. Okna budou vymě-
něna i v obřadní síni, síň bude nově vymalo-
vána, položena nová podlahová krytina, opra-
veny elektrické rozvody a vylepšeno osvětlení. 
Po tuto dobu určila rada města pro svatební 
obřady náhradní prostory v Kulturním domě 
města Holic.

Stavební úřad informuje – demoli-
ce tovární budovy
Obrázkem přibližujeme demolici tovární budo-
vy bývalého „Tosu“ v Pardubické ulici, kterou 
pamětníci znají jako „Hirschovku“. O demo-
lici požádal současný majitel, tj. fi rma Erwin 
Junker Grinding Technology a.s. a demolice 
by měla být dokončena do konce roku. Pod-
le současného tempa bouracích prací zbude 
v době distribuce tohoto vydání Holických listů 
po charakteristické cihlové budově už jen pár 
vzpomínek, případně fotografi í. 

HASIČI OBČANŮM – přenosné hasicí přístroje

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

Vybavení našich domácností vyplývá z vyhláš-
ky č. 23/2008 Sb., kde je uvedeno, že rodinný 
dům nebo byt se vybavuje hasicím přístrojem 
s hasící schopností 34 A. Hasicí přístroje jsou 
používány v počáteční fázi vzniklého požáru. 
Při vlastním použití hasících přístrojů je nutno 
zachovat klid a rozvahu. Dle typu a množství 
hasiva v hasicím přístroji je doba činnosti 6–60 
sekund a dostřik 2–6 m. Hasicí přístroj je tlako-
vá nádoba naplněná hasivem a opatřená zaříze-
ním, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo 
je vytlačováno samočinně a to buď trvalým tla-
kem, nebo tlakem z patrony. Uvedení hasicího 
přístroje pod stálým tlakem do činnosti je veli-
ce jednoduché. Stačí vytrhnout zajišťovací ko-
lík a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj 
okamžitě funkční. Tyto hasicí přístroje jsou vět-
šinou osazeny manometrem, který nám trvale 
ukazuje, zda-li je v hasicím přístroji potřebný 
provozní tlak.
Uvedení do činnosti hasicího přístroje s tlako-
vou patronou je trochu složitější. Po vytržení 
zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou 

armaturu a vyčkáme (5–10 vteřin), než dojde 
k přemístění výtlačného plynu z tlakové patro-
ny do nádoby hasicího přístroje. Poté je hasicí 
přístroj připraven k hašení.
Na co si dát pozor a jak postupovat správně:
-  pozor na směr větru – proud hasiva nasměrujte 

vždy po větru, haste přerušovaně
-  směr hasiva soustřeďte na hořící látku, nikdy 

nestříkejte do plamenů a kouře
-  hořlavé kapaliny, které vytékají haste smě-

rem od místa vytékání směrem k hořící louži 
a zpět, větší požáry zdolávejte vždy pomocí 
několika hasicích přístrojů

-  hasicí přístroje nasazujte postupně nikoli sou-
časně,  při hašení hasicími přístroji je vhodné 
kombinovat s jinými technikami hašení,

-  zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly 
neprodleně znovu naplněny a umístěny na ur-
čená místa

-  zajistěte dodržování termínů pro kontroly pro-
vozuschopnosti hasicích přístrojů odbornou 
fi rmou (minimálně 1 x ročně).

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 17. 9. 2011
Karel Voborník

Gabriela Flachsová
Tadeáš Mokrý
Klára Říhová

Vít Hlava
Kateřina  Uhlířová

Linda Korelová
Denisa  Ehrenbergerová

Ella Ehrenbergerová
Petra Ondráčková
Adéla Morávková
Adam Lochman 
Barbora Petrlová
Julie Vrábelová

Vždy ve středu a to 5. 10., 12.10. a 19.10. pro-
běhne na faře v Holicích charitativní sbírka pro 
Diakonii Broumov. Sbírá se čisté ošacení, lůž-
koviny, deky a spací pytle, záclony, peřiny, boty 
svázané do páru, knihy, nádobí, funkční hrač-
ky a školní potřeby. Otevřeno bude od 15.00 
do 17.00 hodin. Nenechávejte prosím pytle 
u zavřených dveří.

Dr. Hana Bažantová

Charitativní sbírka

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Městská knihovna
Městská knihovna v Holicích se zúčast-
ní v „Týdnu knihoven“ celostátní akce 
„15. kraj ČR – Kraj knihoven“. Necestuj-
te daleko – vraťte se zpět do naší knihovny!
V týdnu od 3.–7. října 2011 Vám bude při 
návštěvě naší knihovny umožněno vrátit 
dlouho půjčené knihy bez zaplacení sankč-
ních poplatků.
V „Týdnu knihoven“ přijede pan Havel 
z Vysokého Mýta zahrát dětem z holických 
mateřských školek „Pohádky Ferdy Mra-
vence“. 
Studenti Gymnázia dr. E. Holuba se setkají 
v tomto měsíci se spisovatelem detektivek 
Vítězslavem Welschem.
Městská knihovna se přihlásila do 3. roční-
ku soutěže „Kamarádka knihovna“. Žáci 
ze ZŠ Holubova a ZŠ Komenského vypi-
sovali knihovně vysvědčení a za „odměnu“ 
měli složit a výtvarně ztvárnit svůj „biblio-
box“, přičemž ty nejlepší z nich byly zaslány 
do Národní knihovny v Praze. Soutěž o nej-
inspirativnější dětský návrh vyhrála žákyně 
ze ZŠ Holubova Kristýna Sedláčková ze 
třídy paní učitelky Heleny Hálové. Její návrh 
se stane základem pro designovanou úpravu 
fólie, která ozdobí bibliobox umístěný do ví-
tězné knihovny – Městské knihovny v Chru-
dimi. Kristýnce i touto cestou gratulujeme.

Anna Boříková

Taneční workshop
Taneční studio Hany Flekrové vás zve na 
Taneční workshop „Rozloučení s létem 
ve žluté“. Čtvrtek 29. září od 18 hodin před 
Kulturním domem města Holic. Zumba 
a letní hit Loka. Věkově neomezeno. Pro 
všechny zdarma. Jakékoliv žluté oblečení, 
tričko, mikina apod. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce přesune do tělocvičny ZŠ 
Holubova. 

Hana Flekrová

Kulturní kalendář na měsíc říjen 2011

PŘEDSTAVENÍ A AKCE
datum hodina program vstupné
4. 10.–8. 10. Holubovy Holice
  Program jednotlivých akcí a výstav je uveden na samostatném plakátu.
 zdarma

14. 10. 19.30 Lumír Olšovský – Den na zkoušku
pátek  Hudební komedie Lumíra Olšovského o vztazích mezi mužem a ženou.
  Hrají: Monika Absolonová, Radek Valenta, Lumír Olšovský a Jan Maxián.
  Divadelní společnost Háta Praha. Zařazeno v ABO. 250/230/210 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
11. 10. 17.00 Kung Fu Panda 2
úterý   Pandí chlapík Po překonal sám sebe a už se na obzoru objevil nový padouch. Jeho 

ambicí je ovládnout celou Čínu a zlikvidovat i bojové umění kung fu.
  Režie: Jennifer Yuh.
  Žánr: Animovaná komedie. Délka: 91 minut. 70 Kč 
18. 10. 19.30 Viditelný svět
úterý   Máte pocit, že vás někdo sleduje? Možná, že vás jen pozoruje, nebo bude chtít do 

vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se připravte na nejhorší.
  Režie: Peter Krištúfek.
  Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová, Dagmar Bruckmayer.
  Žánr: Thriller – přístupno od 12 let. Délka 104 minut. 70 Kč
25. 10. 19.30 Muži v naději
úterý   Otázka skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného 

manželství.
  Režie: Jiří Vejdělek
  Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková a další.
  Žánr: Komedie – přístupno od 12 let. Délka 104 minut. 70 Kč
1. 11. 17.00 Auta 2
úterý   Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně vydává se svým nejlepším pří-

telem, odtahovým vozem Burákem, na zcela nové dobrodružství do exotických 
zemí celého světa.

  Režie: John Lasseter, Brad Lewis.
  Žánr: Animovaná komedie. Délka 113 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
25. 10. 16.00 Činnost městského úřadu a jeho odborů 30 Kč
úterý  přednáška – Ing. Vladislav Branda – tajemník úřadu

VÝSTAVY
datum  program vstupné
4. 10.–10. 10. Z domácnosti manželů Holubových
  Galerie KD Holice

KULTURA V HOLICÍCH
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Místní organizace TOP 09 Ho-
lice zve všechny spoluobčany 
na besedu s ministrem zdravot-
nictví doc. MUDr. Leošem He-
gerem, CSc., na téma PRAVDA 
O ZDRAVOTNICTVÍ, která se uskuteční v pátek 4. listopadu 2011 
od 17. hodin v aule místního gymnázia. 

17. a 18. září proběhla v chovatelském centru v Holicích Posvícenská 
výstava drobného zvířectva, výstava ovoce, zeleniny, květin a včel. Bylo 
vystaveno 170 králíků 26 plemen a barevných rázů, 120 kusů okrasné, 
vodní a hrabavé drůbeže, dále 120 kusů holubů 28 plemen a barevných 
rázů. Na výstavě nechyběli exotičtí ptáci, vystaveni byli v počtu 160 kusů. 
Také vystavili chovatelé 10 morčat a 8 nutrií. Byly uděleny čestné ceny 
za jednotlivé expozice. Proběhla zde okresní soutěžní výstava králíků, 
kde obě vítězné kolekce patřily holickým chovatelům – panu Ladislavu 
Kašparovi a mladému chovateli Stanislavu Valentovi. Tento mladý cho-
vatel získal také ocenění vítězného králíka výstavy malých a zakrslých 
plemen. Mistrem chovu králíků okresu Pardubice za rok 2011 se stal cho-
vatel Ladislav Kašpar a na druhém místě se umístil Stanislav Valenta ml. 
Třetí místo získal ze ZO Pohřebačka pan Pavel Starý.
V prvním patře budovy vystavovali holičtí zahrádkáři letošní ovoce, ze-
leninu a květiny naaranžované do ozdobných kytic. Pan Scháněl vystavil 
pozorovací průhledný úl. Paní Ročková zapůjčila ozdobné medové per-
níčky, na kterých mohli návštěvníci oči nechat. Každému se pořadatelé 
plně věnovali.
Výstavu navštívilo kolem 600 dospělých se spoustou dětí, které měly 
vstup zdarma. Počasí nám přálo, a tak se těšíme zase na příští posvícení!

Za ZO ČSCH Holice jednatelka Olga Frymlová

Letošní školní rok jsme zahájili v novém. A to ve všech směrech. 
Přes prázdniny byla rekonstruována sociální zařízení ve staré budově, 
u všech radiátorů se přidělávaly termoregulační ventily, v tělocvičně se 
opravovaly parkety a také jsme zařídili pro venkovní výuku a odpolední 
činnost školní družiny prostory ve dvoře školy. První tři zmiňované akce 
byly v režii našeho zřizovatele – města Holic, poslední jsme si fi nancovali 
sami z prostředků SPŠ a z „výdělečné“ činnosti žáků a učitelů (akademie, 
výstavy, sběr papíru a léčivých bylin).
Z prostředků EU jsme renovovali počítačovou učebnu s 30 výukovými 
místy. Z dotace EU peníze školám jsme pořídili dva moderní servery a in-
stalovali kabelové rozvody, což umožní postupné vybavování dalších tříd 
interaktivními tabulemi s počítači připojenými k internetu. K serveru byly 
připojeny výkonnější počítače s operačním systémem Win 7 a programy 
Ms Offi ce. Ve dvou třídách byly instalovány nové interaktivní datapro-
jektory, které podporují multimediální výuku, kabinety a sborovna byly 
vybaveny novými tiskárnami. V současné době probíhá změna školního 
informačního systému. Program Bakaláři zprostředkuje rodičům i žákům 
přístup k informacím přes webové rozhraní. Jeho spuštění bude dokonče-
no během září.
Ještě není ani září u konce a už máme za sebou v rámci volby povolání ex-
kurzi 9. třídy do soukromé střední odborné školy EDUCAnet v Pardubi-
cích, představení dravých ptáků spolku Seiferos, seznamovací akci 1. tříd, 
fi lm Lidice, výlet školní družiny do skanzenu v Krňovicích a chystáme se 
nahlédnout do práce okresního soudu. 

Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

„Holubovka“ v novémPosvícenská výstava

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Pozvánka pro rodiče předškoláků
10. října v 16 hodin se na 1. stupni ZŠ Komenského uskuteční první hodi-
na pro předškoláky, kde si vyzkouší školu nanečisto. Pro rodiče je připra-
vena přednáška na téma „Předškolák a jeho rodič“. Srdečně Vás zveme.

Olga Jiroutová, ZŠ Komenského

Termín: 26. 10.–30. 10. 2011 (středa–neděle)
Místo: Orlické záhoří – Trčkov
Pro děti od 9 do 17 let
Cena: 1 500 Kč (4x plná penze, doprava, pojištění)
Informace a přihlášky v DDM nebo tel. 732 853 644, p. Hojka

Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky šestých ročníků v rekreačním 
zařízení Radost v Horním Jelení se stal na základní škole v Komen-
ského ulici již tradicí. Také v letošním roce (8. a 9. září) se žáci 6. A 
a 6. B seznamovali prostřednictvím her a při plnění soutěžních úkolů, 
učili se spolupracovat a komunikovali v češtině i v angličtině. I když 
nám počasí opravdu nepřálo, vládla zde pohoda. Žáci ochotně plnili 
všechny úkoly, sportovali a bavili se. K dobré náladě přispěla i vstříc-
nost personálu a skutečně výborné jídlo.

Blanka Málková

V září proběhl na gymnáziu již podesáté projekt Primární prevence „Sám se-
bou“, jehož součástí byl adaptační kurz na Horním Jelení v areálu RADOST.
Adaptační kurz se uskutečnil ve dnech 8.–9. září 2011. Studenti se pod 
odborným vedením psychologů i svých pedagogů věnovali různým čin-
nostem zaměřených na protidrogovou prevenci, právní vědomí, prevenci 
kriminality a trestní odpovědnost. Žáci měli také možnost se vzájemně 
poznat a začít tvořit třídní kolektiv. Ke zpestření programu sloužily inter-
aktivní sociální hry, lanové aktivity i večerní posezení.
Ve dnech 12.–13. září se ve škole uskutečnily tříhodinové bloky besed pro 
studenty nižších ročníků gymnázia zaměřené na návykové látky a tvorbu 
třídního kolektivu.
Tento projekt se uskutečnil díky fi nančnímu přispění krajské pobočky 
Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Pardubický kraj, SRPDŠ při gym-
náziu a MÚ v Holicích. Odborné přednášky vedli lektoři z Pedagogické 
a právní poradny Praha. 
Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k uskutečnění dobré 
věci. Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce

V prvním měsíci nového školního roku proběhlo ve škole seznamování 
dětí s prostředím školy. Paní kuchařky pozvaly děti na válení knedlíků 
a ukázaly jim obří hrnce. Dokonce nás navštívil pan fotograf a děti zvlád-
ly první fotografování. Září jsme zakončili společným výletem s rodiči 
do ZOO Praha.
V říjnu navštíví starší děti knihovnu, kde je pro ně připravena pohádka 
Ferda Mravenec.
Zajímavou novinkou je pozvánka do solné jeskyně, od října začneme 
s dětmi pravidelně jeskyni navštěvovat.
Ukončili jsme úpravy v učebně, kde budou probíhat odpolední kroužky. 
Kroužky jsme nově zařadili v době odpoledního odpočinku dětí. Starším 
dětem, které nemají potřebu odpoledního spánku je dána možnost zapojit 
se do jiné činnosti. 
Od října jsou zahájeny odpolední pondělní hrátky pro děti od dvou let 
v doprovodu dospělé osoby. Hrátky začínají 3. října v zadním pavilonu 
školy od 15.15 hod. do 16.15 hod. Těšíme se na společná setkání a čtená-
řům přejeme krásné podzimní dny.
Více informací na stránkách školy: www.msholice.ic.cz

Lenka Chotěnovská

Podzimní prázdniny s DDM – Orlické hory

Gymnázium Dr. Emila Holuba

Na shledanou za rok v Horním Jelení

Na co se mohou těšit děti
z Mateřské školy Holubova v měsíci říjnu?

Naši prvňáčci již týden po nástupu do školy odjeli na adaptační pobyt 
do Bělče. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme vyrazili na pro-
cházku, kde byl nejtěžší úkol vyhnout se kalužím. Pro děti jsme potom 
měli připravené hry v ubytovně, kde spolu soutěžily a fandily si a přitom 
se lépe poznávaly. Druhý den se na nás usmálo sluníčko a my jsme se 
vydali do lesa vytvářet domeček pro lesní skřítky. Po obědě jsme ještě 
jednou obešli blízké okolí, potom už jsme nastoupili do autobusu a vyjeli 
jsme k domovu. Dětem i nám se pobyt v Bělči líbil.

První stupeň ZŠ Komenského

A L T E R N A T I V N Í   L É Č B A
MĚŘENÍ SUPERTRONICEM
• jde o přístroj pracující na principu EAV
• podle naměřených odchylek zjistíme příčinu
   zdravotních problémů
• vhodné k léčbě i jako prevence

Iva Němcová
HOLICE, Husova 394
PARDUBICE, Pernštýnská 15
e-mail:   Avi.Nemcova@seznam.cz

kontakt: 737 724 744

supertronic_9x5cm.indd   1 31.8.2011   14:58:02

       Pedagogická              VZP – hlavní sponzor                  SRPDŠ                Město Holice
   a právní poradna

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Říjnový „Slavín“ se nijak neliší od několika 
posledních měsíců. Žádný „kulatý“ či alespoň 
„půlkulatý“ jubilant v kalendáři není. Zcela po-
chopitelně očekávám od některých pozorných 
čtenářů námitku: „A co jubileum pozoruhodné-
ho holického rodáka Jana Kačera?“ Odpověď je 
zcela jasná. „Slavín“ uvádí pouze pozoruhodné 
osoby odešlé již na věčnost. Tak je to zavedeno 
ve „Slavínech“ všeobecně a v kuloárech je pro 
to jednoduché vysvětlení: dotyčný již nemůže 
na své pověsti změnit nic, co by přineslo něja-
ké komplikace. Pokud jde o žijící pozoruhodné 
jubilanty, je jim obvykle věnována samostatná 
poznámka.

Vraťme se však k říjnu a připomeňme si ale-
spoň některé k Holicím patřící osoby, které se 
v tomto měsíci narodily či tento svět opustily. 
Na prvním místě musí být připomínka největ-
šího rodáka obce Dr. Emila Holuba, slavného 
afrického cestovatele. Bližší údaje jistě zná 

kdekterý Holičák, vzpomínáme jeho narození 
7. 10. 1847. – František Holický byl místním 
podnikatelem, obchodníkem, továrníkem, ve-
řejným činitelem, provozovatelem soukromé 
autobusové dopravy z Holic do Pardubic, Da-
šic, Vysokého Mýta a Hradce Králové, * 1. 7. 
1895, † 1. října 1973. – Jan Holub, ředitel 
kůru, sbormistr, kapelník, skladatel a hudební 
nakladatel, dirigent holické dechové hudby, 
nositel titulu „Zasloužilý učitel“ zemřel 6. říj-
na 1977 (* 23. 5. 1889). – Bohumil Kašpar, 
učitel zpěvu a hudby, varhaník, skladatel, or-
ganizátor, odborný publicista, zastánce re-
formních snah v chrámové hudbě, zakladatel 
Jednoty ředitelů kůrů, varhaníků a kapelníků , 
narodil se 5. 10. 1870 († 11. 4. 1924). – Ja-
roslav Kment, majitel továrny na rukavičky 
ve Vídni, autor odborných pojednání o ru-
kavičkářství, v několika vydáních vyšla jeho 
práce „Der Handschuh und seine Geschichte“, 
mecenáš města, čestný občan Holic (1904), na-
rozen 12. 10. 1849, zemřel ve Vídni neznámo 
kdy. Všichni tito jubilanti jsou holičtí rodáci. 
Výjimku tvoří Čeněk Zemánek, městský lé-
kař, veřejný činitel, náčelník a starosta Sokola, 
iniciátor výstavby místní sokolovny, starosta 
města, který sice zemřel 2. 10. 1930 v Holi-
cích, avšak narodil se 11. 8. 1865 v Rokytnici 
v okrese Zlín. (mkm)

Mohu-li to tak říci, „okurková sezóna“ 
v otázkách a ohlasech se přesunula na září: ni-
kde nic! I když neutuchaly otázky na otevření 
nového supermarketu po bývalé prodejně Ma-
lavi. Dnes je vše jasné, jistě jste nepřehlédli 
avizo fi rmy QANTO o slavnostním otevření 
a zahájení provozu v pátek 14. října! Kromě 
toho mne „potkaly“ dva dotazy z řad pozorné 
veřejnosti. První zněl, zdali vím, co zname-
ná komplexní obnova veřejného prostranství 
města Holic. Zahanbeně jsem musel přiznat, 
že – jak se říká – „nevím, která bije“, a byl 
jsem odkázán na zveřejněné usnesení rady 
města. Ani po jeho přečtení jsem nezmoud-
řel, natož abych tušil, o jakou obnovu kterého 
veřejného prostranství města se jedná. Zjistím 
všechny podrobnosti na příslušných místech 
(alespoň doufám) a v listopadových listech 
odpověď zveřejním. – Další zájemce byl zvě-
dav, jaký efekt přineslo nařízení rady města 
o placeném stání na místních komunikacích 
v centru Holic. Vznesu dotaz na městském 
úřadu a příště rovněž odpovím. Jen ze zájmu 
jsem v těchto dnech několikrát prošel Palac-
kého a Holubovu ulici, jakož i okruh náměstí 
a musím říci, že (kromě automobilů, parku-
jících na hlavní asfaltové ploše) jsem u pře-
vážné většiny stojících automobilů parkovací 
lístek neviděl. (mkm)

Hrst říjnových pranostik 
Říjen, podle starého římského kalendáře 

october, oplývá hojností pranostik jak obec-
ných, tak i k jednotlivým dnům, lépe řečeno 
svátkům svatých. Není bez zajímavosti, že 
v pranostikách často fi guruje víno, převahu 
současně získává studené počasí. „Čistý nový 
Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň“, 
sděluje hned prvé rčení a následuje potvrze-
ní, že „Září víno vaří, říjen mačká hrozen“ 
či vždy pravdivé „Září víno vaří, říjen víno 
pijem“. Zmíněné studené počasí přivolává 
například „Mlhy v říjnu – sněhy v zimě“, 
„Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen 
– studený leden“, „Říjen když blýská, zima 
plíská“. Co nám říká historický kalendář? 
„Fouká-li vítr na svatého Remigia (1. října) 

od výchopdu, bude teplý podzimek“. Začátek 
– zdá se – dobrý. Ovšem již 2. října na Pannu 
Marii Orodovnici se dovídáme, že „Den Ma-
rie Orodovnice – první mrazíky“. Potvrzuje to 
též 4. října František z Assisi výrokem „Svatý 
František zahání lidi do chýšek“ a přizvukuje 
mu 5. října svatý Placid tvrzením „Na svaté-
ho Placida slunce ohně nevydá“ či dokonce 
„Na svatého Placida zima teplo vystřídá“. 
Svatá Terezie z Avily již z tohoto trendu nevy-
chází a tvrdí, že „Svatá Terezie zasazuje zimní 
okna“, což „tupluje“ rčením „Po svaté Tereze 
mráz po střechách leze“.

A to jsme již v polovině octobra, poněvadž 
Terka z Avily slaví 15. října. Den poté toho hod-
ně napoví Havel. Avšak pozor, jedná se o sva-
tého Havla, nikoliv o našeho prvního českého 
prezidenta, i když ten znal všelijaké průpovíd-
ky. Svatý Havel říká: „Jaký den Havel ukazuje, 
taková zima se objevuje“, „Svatý Havel stojí 
za to, jaké bude příští léto“ či „Déšť na Hav-
la, déšť na Vánoce“. Hedvika následuje hned 
po Havlovi (17. října) a uvádí jednu půvabnou 
– i když dnes již minulosti patřící – pranosti-
ku: „Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá“. 
Ovšem kam zavedla „svobodná ruka trhu“ naše 
řepaře a cukrovarníky, o tom marně mluvit. 
Voršila – Uršula – Kordula, to jsou dnes již té-
měř vymizelá jména, která obsazovala kalendář 
ve dnech 21. a 22. října. Avšak v předpovědích 
se děvčata tužila: „Svatá Voršila zimu posílá“, 
„Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou 
zimu nás navštěvují“. Říjen v podstatě uzáví-
rá náš největší státní svátek, avšak slaví také 
Šimon a Juda. Bez ohledu na slavnostní den 
nadhazují, že „Šimona a Judy – zima je všudy“, 
„Šimona a Judy – zima leze z půdy“ či „Šimona 
a Judy – tuhnou na poli hrudy“. (mkm)

Říjnový „Slavín“ v Holicích

Otázky, odpovědi, ohlasy

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASNOST MĚSTA HOLIC
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Poděkování
SK Holice děkuje místnímu klubu Strany soukromníků České republi-
ky za nápad a precizní zorganizování „Dětského dne s fotbalovou pa-
rádou“, který se uskutečnil 3. září. Tato akce se velmi vydařila a jsme 
rádi, že jsme se na ni mohli podílet. Děkujeme a velmi si vážíme toho, 
že výtěžek 122 500 Kč byl SsČR předán na podporu fotbalové mládeže 
SK Holice.

Jaroslav Tošovský, president SK Holice

Nejbližší domácí zápasy mužů:
Krajský přebor:
  2. 10. v 16.00 hod. SK Holice–TJ Lanškroun
16. 10. v 15.30 hod. SK Holice–TJ Svitavy
I. B třída:
  1. 10 v 16.00 hod.  SK Holice B–Luže
15. 10 v 15.30 hod.  SK Holice B–Prosetín 

Svoz kovového odpadu a papíru
SK Holice pořádá „Svoz veškerého kovového odpadu a papíru“, kte-
rý proběhne v sobotu 8. října. Prosíme účastníky, aby případný odpad 
ponechali před svými domy. Výtěžek bude použit na rozvoj holického 
fotbalu.

Tenisové kurty ožily mládím

SK Holice informuje

Pokus o rekord

Na tenisových kurtech TK Holice se ve dnech 3. a 4. a 10. až 12. září ko-
naly celostátní turnaje starších žáků a žákyň. V prvním zářijovém týdnu 
se turnaje žáků zúčastnilo 17 tenistů a vítězem dvouhry se stal Kevin Kai-
ser z Tenis-Centra DTJ Hradec Králové. Ve fi nále čtyřhry se stali vítězi 
Kaiser-Diblík. Turnaje se zúčastnili i čtyři žáci domácího klubu, sice bez  
postupu z prvního kola, ale pro začínající tenisty to byla cenná zkušenost.
Na celostátní turnaj žákyň přijelo o druhém víkendu 19 děvčat. Vítězkou 
se stala Linda Kalivodová z TC PROFISTAV Litomyšl, která po velkém 
boji porazila Simonu Dunajovou z TK Choceň.
Velký úspěch pro TK Holice byla účast domácí hráčky Michaely Stránské  
(foto první zprava) ve fi nále čtyřhry se spoluhráčkou Adélou Machovou 
z TK Hlinsko. V zápase při postupu do fi nále hráčky porazily druhou na-
sazenou dvojici. Ve fi nále sice zvítězila dvojice Kalinová – Dunajová, ale 
získané body a zkušenost jsou rovněž cenné. Z domácího klubu se turnaje 
zúčastnily i dvě mladší žákyně Kateřina Černá a Veronika Jiroutová.

Za TK Holice Milena Vohralíková

Dne 2. a 3. září se člen T. J. Sokol Holice Jiří Valenta pokusil překonat 
rekord v nonstop jízdě na vysokém historickém kole na brněnském Ve-
lodromu, kde platný rekord na 24 hodin vytvořil v roce 2007 mistr světa 
Josef Zimofčák. Jeho hodnota je 521,4 kilometrů
Tělocvičná jednota Sokola Holice a sokolská župa Východočeská – Pipi-
chova pomohla Jiřímu Valentovi připravit výborné podmínky k překonání 
rekordu a do Brna ho doprovázel šestičlenný realizační tým.
V pátek 2. září v 18.00 hodin vyjel Jiří Valenta na okruh měřící 385 metrů. 
První plánovaný odpočinek byl po sto kilometrech a trval šest minut, další 
následovaly po padesáti kilometrech a nebyly delší než tři minuty. Jirka 
jezdil rychlostí 21 až 25 kilometrů za hodinu. V sobotu v 13.30 hodin 
přišla na Jiřího krize a byl rozhodnutý nepokračovat. Po 45 minutách po-
kračoval s malými přestávkami až do 18.00 hodin. Za obrovského aplausu 
dojel do cíle, kde mu pořadatelé naměřili 503 ujetých kilometrů. Jirkův 
výkon byl obdivuhodný.

Anna Dvořáková T. J. Sokol Holice

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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RVC Holoubek po prázdninách znovu zahájil 
svou činnost pro rodiny s dětmi. V tomto škol-
ním roce mohou děti kromě oblíbených dopo-
ledních kroužků tvoření, zpívánek a tanečků, 
Montessori a angličtiny navštěvovat i odpolední 
kroužky. RVC Holoubek stále přijímá přihlášky 
pro děti starší tří let na pondělní jógu pro děti 
(15–16 a 16–17 h), úterní anglickou školičku 
(15–17 h) a středeční Všeználkův klub (15–18 h), jehož součástí je i hu-
debně pohybová výchova. Všechny tři zmiňované kroužky mohou děti 
navštěvovat bez doprovodu rodičů. Od října také začínají kurzy Moudré-
ho hraní. Na 24. 10. od 17 hodin je pro vás připraven Kurz první pomoci 
u dětí, vedený profesionálním záchranářem a na 31. 10. „Celé Holice čtou 
dětem“ (17–18h) – veřejné čtení tentokrát se starostou Mgr. Effenberkem 
a místostarostou Ing. Vondroušem. Novinkou je pondělní a čtvrteční hlí-
dání dětí s pedagožkou pí. Bendovou. Přihlášky a podrobnější informace 
na tel. 733 141 960 nebo na www.pardubice.charita.cz/holoubek. Přijďte 
se podívat i na nově zbudované hřiště na naší zahradě.

Mgr. Klára Bartoníčková

Holoubek v září opět ožil, program je rozšířen
o odpolední kroužky a hlídání dětí

Akademie pro pokročilé a seniory
cyklus přednášek a besed 2011–2012

Nebankovní úvěry ručené nemovitostí

Hledáme nové fi nanční poradce

 777 760 999

www.smartuver.cz

 úvěry od 50 000 Kč

 splatnost až 120 měsíců

 zajištění zástavou 
 na nemovitosti

 rychlé, vstřícné 
 a individuální jednání

 vyřešíme exekuce a zástavy

-inzerce_90x60.indd   1 26.7.2011   12:51:10

Akademie je určena pro všechny, kteří chtějí a mají zájem si rozšířit 
své znalosti, zahrnuje 8 přednášek a cena předplatného na celý cyklus 
je 120 Kč. V případě zájmu pouze o některé přednášky je cena 30 Kč. 
Přednášky se uskuteční v klubovnách Kulturního domu města Holic 
vždy od 16.00 hodin.

Program akademie:

25. říjen
Činnost městského úřadu a jeho odborů Ing. Vladislav Branda

22. listopad
PETROF – klavíry historie a současnost Ing. Jan Petrof

13. prosinec
Hudba v proměnách staletí – počátky jazzu Mgr. Jaroslava Janečková

24. leden
Lymfatické otoky dolních končetin MUDr. Iva Skálová

21. únor
50 let kulturního domu Miloslav Kment

20. březen
Duhová Afrika – audiovizuální diashow Kateřina a Miloš Montani

17. duben
Historický odkaz pánů z Perštejna na Holicku PhDr. František Šebek

květen
Tradiční výlet – bude upřesněno

Změna termínu a tématu vyhrazena.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Program:
úterý 4. 10. 16.30 hodin Položení kytice u pomníku Dr. Emila Holuba
  17.00 hodin  Otevření výstavy „Z domácnosti manželů Holubo-

vých“
  18.00 hodin  Velké dobrodružství – fi lm o výpravě cestovatele 

Dr. Emila Holuba
    Kino Holice

středa 5. 10.   Položení věnce na hrob Dr. Emila Holuba ve Vídni

čtvrtek 6. 10. 18.00 hodin   „Svět pod střechou Afriky“ – přednáška a promí-
tání známého pardubického fotografa a cestovatele 
Ing. Oldřicha Bubáka

    Velký sál Kulturního domu města Holic

pátek 7. 10.  10.00 hodin „Africké tance“ – taneční workshop pro každého
    Klubovny Kulturního domu města Holic

sobota 8. 10. 13.00 hodin „Africká dílna“ – výtvarná dětská hodinka
    Klubovny Kulturního domu města Holic
  15.00 hodin  „Černošská pohádka“ – představení Divadla Drak 

Hradec Králové

Doprovodný program: africká kuchyně v kavárně kulturního domu.
Změna programu vyhrazena.

Generální partner: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Partneři akce: Pardubický kraj a Město Holice

PRODÁM BYT 1 + 1 V HOLICÍCH, NA MUŠCE, V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ, 
VELIKOST 32m2, PLASTOVÁ OKNA, ZDĚNÁ KOUPELNA, KOMORA, SKLEP, 

DŮM PO REKONTRUKCI, ZATEPLEN, CENA K JEDNÁNÍ 849 000 Kč
INFO: amhk@seznam.cz, tel.: 608 240 252

Pátek 14. 10. 2011 v 19.30 hodin
Lumír Olšovský – Den na zkoušku
Divadelní společnost Háta Praha
Hrají: Monika Absolonová, Radek Valenta, 
Lumír Olšovský a Jan Maxián

Sobota 5. 11. 2011 v 19.30 hodin
Táňa Nálepková – Edith Piaf – Milovat 
k smrti
Divadlo Metro Praha
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor 
a Juraj Bernáth

Sobota 17. 12. 2011 v 19.30 hodin
Jiří Voskovec, Jan Werich – Caesar
Divadelní soubor KD Holice
Režie: Pavel Hladík

Leden 2012 v 19.30 hodin
Dan Gordon – Cena za něžnost
Divadlo Palace Praha
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, 
Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan Ka-
čer a Daniela Choděrová

Březen 2012 v 19.30 hodin
Philippe Claudel – O lásce
Studio Dva Praha
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden

Sobota 14. 4. 2012 v 19.30 hodin
Colin Higgins – Harold a Maude
Divadelní soubor KD Holice
Režie: Jitka Juračková

Bonus pro předplatitele:

Neděle 20. 11. 2011 v 17.00
Festival Festa Academica
Vystoupí: Vysokoškolský umělecký soubor 
Pardubice, Apollo – pěvecký sbor Bratisla-
va, Dívčí akademický sbor ZČU Plzeň

Čtvrtek 1. 12. 2011 v 18.00 hodin
Adventní koncert Jaroslava Svěceného

Sobota 18. 2. 2012 v 18.00 hodin
Slavnostní koncert k 50. výročí otevření 
Kulturního domu města Holic

Přihlášky a informace:
Kulturní dům města Holic
Holubova 768
534 01 Holice
telefon: 466 920 476
e-mail: infokd@holice.cz,
            kd_holice@cmail.cz

HOLUBOVY HOLICE 2011 Divadelní předplatné
2011/2012

KULTURA V HOLICÍCH
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V těchto dnech se dokončuje na holicku nová 
naučná stezka „Viselce“, jejíž slavnostní ote-
vření se předpokládá v polovině října 2011.
Trasa naučné stezky začíná v Holicích u kul-
turního domu, kde na úvodní informační tabuli 
budou základní údaje a odtud směrovky umís-
těné na sloupech veřejného osvětlení povedou 
návštěvníky směrem do místní části Podlesí 
až k rybníku Hluboký. Zde na cestě Židovka 
je umístěn první informační panel, kterých 
je na trase umístěno celkem pět, s lavičkami 
a odpadkovými koši. Z informací zde uvede-
ných se návštěvník dozví zábavnou formou ně-
které údaje o lesnictví a hospodaření v lesích 
a poslední informační tabule je věnována před-
stavení správce zdejších lesů – Lesního druž-
stva Vysoké Chvojno s.r.o. Od ní budou kroky 
turistů nasměrovány do Arboreta ve Vysokém 
Chvojně, kde se na dalších informačních ta-
bulích příslušejících k arboretu představují 
některé druhy dřevin zde rostoucích. Směrov-
ka pak dovede návštěvníky kolem okrasného 
jezírka k lokalitě „Zámeček“, kde v cca 6 ha 
zookoutku je možno pozorovat spárkatou zvěř 
našich lesů a informace o ní je možné si pře-
číst z další informační tabule. Odtud se stezka 
vrací zpět na cestu Židovka a v protisměru zpět 
do Holic, případně mohou návštěvníci zvolit 
trasu přes obec Poběžovice. Naučná stezka je 
zbudována z fi nancí MAS – Holicko se spoluú-
častí Lesního družstva Vysoké Chvojno, které 
také celou výstavbu realizovalo. Trasa naučné 
stezky od KD až k Zookoutku je cca 5,5 km 
a je možno ji projít nebo projet na kole. Cí-
lem celé naučné stezky je seznámit veřejnost 
s nutností hospodaření v lesích a představení 
lesnictví jako aktivní formy ochrany životního 
prostředí se současným využíváním přírodních 
zdrojů trvale obnovitelných způsobem trvale 
udržitelným. 
Přijměte pozvánku na malou podzimní pro-
cházku, která bude jistě krásná i v jiném 
ročním období.

P.S .
Lesní družstvo připravuje pro 
veřejnost 
Pokud občané Holic a okolí přijmou pozvá-
ní k návštěvě nové naučné stezky, všimnou si 
čilého stavebního ruchu v lokalitě „Zámeček“. 
Z prostředků ROP za vydatného spolufi nanco-
vání LD zde probíhá rekonstrukce bývalé vily 
markraběte Pallaviciniho na penzion, jehož 
dokončení se předpokládá na konci roku 2012.
Rekonstrukce stavby probíhá dle historických 
fotografi í a budova by měla nabýt svého původ-
ního vzhledu. Sloužit bude potřebám společ-
nosti, k ubytování zájemců o poplatkovou ry-
bářskou či mysliveckou turistiku a v neposlední 
řadě jako centrum ekologické výchovy a výuky 
lesnické pedagogiky pro žáky škol zdejšího re-
gionu i další zájemce.
Již na podzim se zřejmě rozběhnou také práce 
na výstavbě vycházkového okruhu v Arbore-

tu, který bude tvořen chodníkem s obrubníky 
v délce více jak 1 km v hodnotě cca 1,3 mil. 
Kč. Zde předpokládáme s přispěním dotací 
SZIF z titulu „Zvyšování celospolečenské hod-
noty lesů“.
V roce 2012 dále předpokládáme zahájení 
výstavby areálu pražírny ryb s názvem „Pod 
parkem“, kde si budou moci hosté nechat upra-
vit rybu i vlastnoručně ulovenou v přilehlých 
sádkách. Kapacita zařízení bude cca 50 míst 
s možností dalšího venkovního posezení, kde 
při chutně upravené rybě budou moci návštěv-
níci pozorovat zvěř v sousedním zookoutku.
Věříme, že na realizaci avizovaných projektů 
bude mít Lesní družstvo dosti fi nancí a sil a vy-
budovaná zařízení budou sloužit k prospěchu 
široké veřejnosti.

Už je to opět tady! Tradiční výlov Strarožďár-
ského rybníka se koná v sobotu dne 22. 10. 
2011.
Zveme tímto všechny zájemce k nákupu zdra-
vých čerstvých ryb v těchto cenách:
 Kapr 75 Kč/kg
 Amur 75 Kč/kg
 Lín 100 Kč/kg
 Štika 150 Kč/Kg
 Tolstolobik 30 Kč/kg
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, po celý den je 
zajištěno bohaté občerstvení v režii pana Zdeň-
ka Rolce.
Na shledanou na hrázi rybníka!
Těší se na Vás zaměstnanci Lesního družstva 
Vysoké Chvojno.

Nová naučná stezka na holicku Výlov
Starožďárského rybníka

SOUČASNOST MĚSTA HOLIC
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JAK SE ZMĚNÍ CENTRUM HOLIC? 
ZÁLEŽÍ NA VÁS! 
 
Město Holice a obecně prospěšná společnost Partnerství Vás srdečně zvou na  
veřejné plánovací setkání, na kterém budeme společně hledat odpovědi na otázky: 

 jakými problémy trpí centrum města?  
 co vám ve městě chybí? 
 co můžeme zlepšit? 
 

Vaše náměty a připomínky poslouží jako podklad pro zpracování koncepční studie,  
se kterou bude vedení města dále pracovat.  
 

Přijďte se podělit o Vaše názory a podněty! 
 
 

Kdy:  čtvrtek 20. října 2011 od 17:00 hodin   
Kde:  Klubovny Kulturního domu v Holicích  
 
 Představení záměru – úvodní slovo zástupců města 
 Diskuse o problémech a námětech pro zlepšení 
 Společné plánování úprav 

Těšíme se na Vás! 

Při příležitosti 22. mezinárodního setkání radioamatérů 2011 navštívi-
la Holice v sobotu 27. srpna 2011 delegace rakouského města Laa a.d. 
Thaja na Rakousko – Českém pomezí. Delegaci tvořili starosta města 
Laa a dlouholetý ředitel mezinárodních radioamatérských setkání v tom-
to městě, Manfred Fass OE3MFS a předseda radioklubu v Laa Robert 
Thenmayer OE3RTB.
Delegaci po jejím příjezdu do Holic přijal starosta města pan Ladislav 
Effenberk. Poté si hosté v doprovodu průvodce a tlumočníka Járy Blahny 
OK8YD prohlédli sportovní halu, KD a okolní prostory, kde se setkání 
radioamatérů konalo.

Byli překvapení velkou účastí zájemců o tohoto koníčka. Po obědě bese-
dovali s vedením Českého radioklubu a odpoledne se účastnili ofi ciálního 
přijetí radioamatérské delegace u starosty. Ještě před odjezdem domů si 
prohlédli budované vysílací středisko holického radioklubu na Kamenci. 
Byli nadšeni jak jeho polohou – od střediska je pěkný výhled na Polab-
skou nížinu i okraje Vysočiny – tak jeho vnitřním uspořádáním. V zápi-
se do knihy hostů popřáli členům Radioklubu OK1KHL Holice mnoho 
zdaru v dobudování střediska a samozřejmě mnoho zajímavých spojení 
na amatérských pásmech.

Sveta Majce OK1VEY

Malé ohlédnutí za radioamatérským setkánim

S holickým starostouS předsedou ČRK

SOUČASNOST MĚSTA HOLIC


