ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XII. ROČNÍK / ŘÍJEN 2016
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní říjnového
sloupku jsou letní horké dny už minulostí
a přichází typické podzimní počasí. Přejme si
ať „babí“ léto je letos
skutečně prosluněné
a dlouho trvající.
Činnost rady a zastupitelstva města se nezastavila ani s příchodem nového školního roku.
Na zasedání rady města 29. srpna 2016
bylo konstatováno, že veškeré stavební práce
a úpravy na budovách všech školských zařízení budou k 1. září 2016 dokončeny a vše
bude pro zahájení výuky připraveno. Další
školní rok tak mohl nerušeně začít.
Zastupitelstvo města na svém jednání
12. září projednávalo mimo jiné plnění rozpočtu města k 30. 6. 2016 s doplněním údajů
o příjmech k 31. 8. 2016. Hospodaření města
se vyvíjí i nadále velmi dobře. Situace v daňových výnosech v rozpočtu města k 31. 8.
2016 je stabilní. Plnění se pohybuje mírně
nad alikvotním podílem (70,8 %) k rozpočtované částce. Vzhledem k této skutečnosti se
nemusí přistupovat k restrikcím a může být
vyplacena 2. část finanční podpory sportovním klubům.

SPOLEČENSKÉ KRONIKA
Vítání občánků 17. 9. 2016
Adam Zima, Lohniského 1132
Matyáš Hájek, Zborovská 590
Štěpán Hájek, Zborovská 590
Anna Kolínová, Staroholická 327
Filip Jirout, Na Mušce 1029
Adéla Jelínková, Neptalimova 1084
Daniel Jandík, Nezvalova 246
Klára Křičenská, Nezvalova 461
Anita Brandová, Staroholická 298
Barbora Bačinová, Růžičkova 363
Antonín Štok, Nádražní 243
Jakub Pivoňka, Podlesí 59
David Simon, Husova 262
Eliška Horáková, Ottmarova 1218
Dominik Ropek, Ottmarova 1219

Na straně výdajů v rozpočtu města jsou
některé kapitálové položky čerpány nedostatečně. Na dotazy zastupitelů bylo odpovězeno, že faktury za větší investiční akce budou
následovat a některé akce jsou plánovány až
na podzim. Vyrovnání plánovaných výdajů
se očekává až v hospodaření města za III.
čtvrtletí 2016.
Dále zastupitelstvo města projednalo i petici občanů města na zrušení záměru odprodeje části městského pozemku p. č. 2019/59
v ulici Ottmarova na Mušce. Nabídky na koupi tohoto pozemku byly tři. Každá nabídka
obsahovala jinou cenu a jinou požadovanou
výměru uvedeného pozemku. Do diskuze se
zapojili i členové petičního výboru.
Po bohaté výměně názorů zastupitelstvo
zrušilo své usnesení č. 213 ze dne 20. června 2016 (nebyla vybrána ani jedna nabídka

na odkoupení pozemku), tímto se vyhovělo požadavkům z petice občanů pozemek
neprodávat a zároveň uložilo starostovi
města zajistit studii na dispoziční řešení
pozemku p. č. 2019/59, kde by měly být
zohledněny požadavky všech zainteresovaných stran (všichni vlastníci sousedních
pozemků) a získáno co nejvíce parkovacích míst.
Závěrem mi dovolte se zmínit o jednom
významném životním jubileu. V říjnu letošního roku se dožije 80 let Čestný občan našeho města herec a režisér Jan Kačer. Tímto
bych vás rád pozval na malou narozeninovou
oslavu našeho rodáka do velkého sálu kulturního domu v úterý 4. října 2016 v 18.00
hodin.
Přeji Vám všem pevné zdraví, ať se Vám
vše daří.

Návštěva prezidenta
I tentokráte sedím u kávy, ale sám. Jednak
nevím, zda pan prezident Miloš Zeman kávu
pije a i kdyby ano, tak si myslím, že by na ni
se mnou stejně nešel.
Ve středu 14. září v 16.15 hodin zavítal
do našeho města prezident České republiky
Miloš Zeman. Pro Holice to byl významný
okamžik, vždyť to byl teprve třetí prezident,
který se u nás zastavil. Tím prvním byl Tomáš Garrigue Masaryk (ten byl v Holicích
dvakrát) a tím druhým Václav Klaus.
Miloš Zeman nejprve zavítal na radnici, kde
se sešel se zastupiteli, vedením města a se
starosty obcí našeho mikroregionu. Z radnice
se krátce před pátou hodinou přesunul v doprovodu starosty města Ladislava Effenberka
a hejtmana Martina Netolického na plně zaplněné prostranství před kulturním domem.
Po úvodních krátkých zdravicích následovala asi půlhodinová beseda s občany. Na závěr
své návštěvy pan prezident věnoval městu
prezidentskou stuhu a od starosty města převzal dar v podobě obrazu jeho venkovského
sídla, jehož autorem je výtvarník Petr Jan
Špaček.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na hladkém průběhu návštěvy podíleli. Dík
patří dětskému dechovému orchestru BaŠaPa
vedenému Františkem Machačem, děvčatům

z Gymnázia Dr. Emila Holuba, zaměstnancům Technických služeb Holice, dobrovolným hasičům a svým kolegům z kulturního
domu.
Obrazovou reportáž z návštěvy hlavy státu
najdete uprostřed těchto Holických listů.
Petr Kačer, foto Ladislav Formánek
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 12. září 2016
Před jednáním zastupitelů, které se 12. 9. 2016
konalo mimořádně v zasedací síni městského
úřadu proběhla od 15 hodin schůze Rady města
Holic.
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti
sociálního odboru a o činnosti sociální komise
RM za minulé období. Rada schválila dodatek
ke smlouvě na akci „Rekonstrukce kuchyně
v MŠ Pardubická“ a navýšení objemu výstavby o cca 70 m2 uličky na Starých Holicích
„za Vitínovými“. V bodě převody nemovitostí
se radní vyjádřili k materiálům, které budou
projednány na následujícím jednání zastupitelstva a vesměs vydali kladné doporučení. Jednalo se o prodeje zaploceného pozemku v ulici
Ve Drahách, prodeje přilehlých pozemků majitelům řadových garáží za bytovými domy
v Holubově ulici, prodeje pozemků – trvalý
travní porost na Kamencích, výkup pozemku
11m2 v ulici Klicperova, dále doporučila za-

stupitelstvu schválit zřízení služebností – věcných břemen manželům Bartoníčkovým v ulici
Vítězná pro plynovodní přípojku, pro uložení
kabelu nn na přípojku zahrádek v Nerudově
ulici, pro uložení kabelu nn na pozemek Agrostavu Pardubice v ul. Bratří Čapků, pro vedení kabelu nn na pozemek pana Jeřábka v ul.
Staroholická, pro plynovodní přípojku pro dům
pana Grúze v ul. Dudychova, pro přípojku
kabelu nn k objektu Penty v Puškinově ulici,
na rozvody nn v ulici Vysokomýtska a Zahradní, v těchto případech se vždy jedná o věcná
břemena na pozemcích města za úplatu. Rada
schválila přidělení bytu v domě čp. 18 na náměstí T. G. Masaryka dle aktuálního pořadníku a zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor v objektu čp. 29 na náměstí (bývalá
poliklinika), technickým službám nákup víceúčelového vozidla od firmy I-tech Czech s.r.o.
Ostrava za cenu 583 tis. Kč, převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Dubina II z paní
Alinčové na paní Marvanovou, výjimku z po-

čtu dětí ve třídě ZŠ Komenského. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej hasičského
auta Liaz z majetku města obci Kučerov za 301
tis.Kč a zastupitelstvu doporučila schválit 16.
rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok
2016. Rada zamítla žádost pana Olivy o zřízení časově omezených parkovacích míst v ulici
Palackého. Dále rada schválila panu Rolcovi
výpověď z nebytových prostor (kavárna a restaurace v KD) a zveřejnění záměru pronájmu
těchto prostor, školní jídelně byl schválen dlouhodobý pronájem prostor pod školní jídelnou
pro kurzy jógy do 15. 5. 2017, pořadatelům
„Tajného výletu“ byl schválen bezplatný pronájem parkoviště u KD na dobu od 7 do 10 hodin dne 1. 10. 2016, na základě nového nařízení
vlády o platech nové platy ředitelům školských
příspěvkových organizací od 1. 9. 2016 a firmě UTP Universal Transport Praha byl schválen průjezd nadměrného nákladu (trup letadla
TU 154 a jeho dalších části) městem ve dnech
23. 9. až 22. 10. 2016.

KOMENTÁŘE…
O prázdninách se podařilo výrazně vylepšit
školská zařízení ve městě
Již tradičně jsou školní prázdniny využívány
k větším investičním akcím. Tyto práce s tím
spojené se totiž nedají dělat ve školním roce. Již
nyní probíhá příprava investičních akcí na příští
prázdniny.
ZŠ Komenského
Již dříve jsme informovali o tom, že se za dlouhé roky nenalezlo využití pro objekt „šatlavy“,
který byl za školní budovou 1. stupně ZŠ. Zastupitelstvo města odsouhlasilo tedy demolici.
Na nově vzniklém prostoru by do budoucna
chtělo město vybudovat malé sportoviště pro
žáky. Zatím budou děti využívat zatravněnou
část dvora. Zároveň došlo k vydláždění dvora,
opravě zděného plotu a demolici nevzhledných
skladů kulis. Pozitivní na celé velmi náročné
akci bylo, že se zvládla prakticky do začátku
školního roku, že se samotná demolice obešla
bez jakýchkoliv škod na majetku a bez stížností

občanů. Na tomto místě je třeba poděkovat firmě DAV z Ostravy, která se tohoto úkolu zdárně zhostila. Celá akce se podařila uskutečnit
za necelých 1 700 000 kč.
ZŠ Holubova
Kdo z rodičů chodil jako žák do této školy, tak
si jistě vybavuje v suterénu budovy šatní kóje,
které byly neustále spravovány a začínaly být
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v poslední době i nebezpečné díky drátům vytrhaným z pletiva a trčícím proti žákům. Navíc
byly již zastaralé nátěry a tedy kvalita a estetika se vytratily. Proto byly vyrobeny a namontovány nové šatní boxy za cca 500 000 Kč. Zároveň došlo k vyspravení a vymalování stěn.
Tím se posunula kvalita vybavení této školy
výše.

MŠ Staroholická
Zde proběhla výměna oken, které lépe zamezí
úniku tepla z místností. Vždyť 20 % úniku tepla
jde na vrub oken. Tato investice byla pořízena
za necelý 1 mil. Kč.
Dům dětí a mládeže
Na přání ředitele zde probíhá výměna oken
až v září. Celá akce by neměla stát více než
650 000 kč.

MŠ Pardubická
Zde proběhla nejnákladnější prázdninová akce.
Během léta zde došlo k náročné rekonstrukci kuchyně. Byla provedena stavební úprava
a zejména došlo k výměně spotřebičů. Zvolené technologické zařízení je na velmi vysoké
úrovni. Výše investice se vyšplhala na téměř
2 500 000 Kč. Jako doplňkové investice v této
MŠ byly zrekonstruovány chodníky, opraveny
a doplněny herní prvky na zahradě a opraveny
vnitřní popraskané příčky.

WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA
Městská rada se několikrát zabývala otázkou
chátrajícího domku na hřbitově. Padaly zásadní
otázky – zbourat či nezbourat. Po odborných
posudcích a návštěvě radních na hřbitově bylo
odsouhlaseno zrekonstruování tohoto starého
objektu v několika etapách. Důležité pro občany bude nově vzniklé moderní WC. Bude jak
pro ženy, tak muže, ale také díky bezbariérovému přístupu i invalidní spoluobčany. Po rekonstrukci tohoto domku zde budou mít solidní
zázemí pracovníci, kteří se starají o hřbitov.
Bude zde místnost, kterou budou moci občané
využívat jako zázemí např. před pohřbem nebo
při nepřízni počasí apod.
Pokud se tato akce podaří, tak dojde k dalšímu
zlepšení služeb zejména pro starší občany.
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc.,
člen rady MÚ a předseda školské komise
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

HASIČI OBČANŮM – Pokuty
od hasičů, aneb Když to nejde
po dobrém
Požárně bezpečnostní řešení stavby – kolaudací to nekončí. Může to být drahý omyl.
Kdo není v požární ochraně úplným nováčkem,
ten ví, že součástí každého projektu stavby
je takzvaná „požární zpráva“ – správný termín „požárně bezpečnostní řešení“ (zkráceně
„PBŘ“).
Podle PBŘ se stavba postaví tak, aby vyhovovala normám a předpisům a podle tohoto PBŘ
se také stavba uvádí do provozu, tedy tzv. kolauduje. Přitom se zkoumá, zda byly dodrženy
podmínky obsažené v PBŘ. Nezřídka je tento
proces zdlouhavý, obtížný a náročný na dokladování, prokazování a úřadování a všeobecné „papírování“. A když je vše v pořádku, HZS vydá
souhlasné stanovisko a obdobně i další dotčené
orgány, stavební úřad vydá kolaudační souhlas
(dříve „kolaudační rozhodnutí“), a je vyhráno.
Finis coronat opus a vše je zapomenuto.
Projekt a doklady se uklidí a rozběhne se provoz a užívání stavby. Přitom se stane, že i požárně bezpečnostní řešení skončí neznámo kde
ve spisech, protože nikdo ho již nikdo nikdy nebude potřebovat. VELKÝ A DRAHÝ OMYL!
Požárně bezpečnostní řešení je pro požární bezpečnost každé budovy něco jako občanský průkaz, jako zdravotní dokumentace pro člověka,
jako technický průkaz pro auto. Nikdy nesmí
být ztraceno, zničeno, neznámo kam založeno,
nevratně půjčeno atp. Nyní si uveďme několik
důvodů, proč je tomu tak:
a) PBŘ definuje, pro jaký účel je objekt schválen z hlediska požární bezpečnosti. Užívání
stavby v rozporu s projektem a jeho určením je
porušením stavebního zákona.
b) PBŘ stanoví, kde mají být požárně bezpečnostní zařízení. Pokud se u těchto zařízení neprovádí kontroly, jde o porušení zákona o požární ochraně. Přehled těchto zařízení musí být
přílohou požárního řádu.
c) PBŘ určuje kolik a jakých má být v objektu
hasicích přístrojů. Bez PBŘ může být vybavení
hasicími přístroji nedostatečné.
d) PBŘ posuzuje druhy únikových cest a směry úniku. Bez těchto údajů hrozí, že nebudou
vytvořeny podmínky pro bezpečnou evakuaci
osob.
e) PBŘ navrhuje zdroje požární vody. Bez informací o zdrojích vody pro hašení nemusí být
účinný případný požární zásah.
d) PBŘ vymezuje příjezdové cesty a nástupní
plochy pro požární techniku. O důležitosti nástupních ploch se není třeba zmiňovat. Když
hasiči ani k budově nepřijedou, je snad ještě
horší, než když nemají vodu.
e) PBŘ obsahuje často i provozní podmínky
(např. způsob uložení hořlavých látek, zamykání dveří, ponechání volných prostorů, stanovení
maximálního počtu osob, stanovení lhůt kontrol
požárně bezpečnostních zařízení atd). Pokud
tyto podmínky nejsou provozovateli neznámé,
může tím porušovat celou řadu dalších „požárHOLICKÉ LISTY

ÚŘEDNÍ DESKA
Informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14. do 22. hodiny
a v sobotu 8. října od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY VE VOLEBNÍCH OKRSCÍCH OD 1. 1. 2014 V TABULCE
JSOU ZVÝRAZNĚNY!!!
Okrsek číslo
Volební místnost
1
Kulturní dům Holice

Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části) nebo v čp.:
Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), Polní,
Tyršova a voliči z čp. 655 v Dukelské ul. a čp. 502 Hradecká ul.

2
Gymnazium

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

3
ZŚ Holubova

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

4
MŠ Pardubická

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

5
ZŠ Komenského

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

6
Dům chovatelů

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

7
ZŠ Staré Holice

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

8
Kadeřnictví na Podlesí

v místní části Kamenec a Podlesí

9
Koudelka – restaurace

v místní části Koudelka

• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb,doručeny hlasovací lístky, které použije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je
ve volební místnosti v době konání voleb.
• Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.
Možnost hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku Pardubického kraje
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však již v ostatních krajích. O voličský průkaz může volič požádat písemně u obecnímu úřadu příslušnému dle
místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději v termínu do pátku 30.září 2016 nebo osobně, ale
nejpozději do středy 5. října 2016 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz
nebo server Českého statistického úřadu na adrese www.volby.cz, kde budou výsledky voleb.
ních“ povinností a ani o tom nemusí vědět. Ani
zde však neznalost neomlouvá.
A proč vlastně ztracené PBŘ může vyjít draho?
Nejméně ze dvou důvodů:
1) Zpětné vypracování nového PBŘ k třeba jen
5 nebo 10 let staré stavbě je úkol velmi náročný
na čas a odbornost zpracovatele, neboť normy se
často mění a zpětně se dopátrat platné legislativy
k danému časovému období je nadmíru obtížné.
Takové obnovení PBŘ pak bývá několikanásob-

ně dražší, než kolik stálo v původním projektu.
2) Tím druhým a prozaičtějším důvodem je to,
že se jedná o dokumentaci, která má být podle zákona o požární ochraně vedena, a kdo ji
nemá, hrozí mu pokuta od orgánu státního požárního dozoru až do výše 250 tisíc korun.
Poučení na závěr – PBŘ neodkládat na neznámé
místo, neztrácet, vždy chránit před ztracením,
zničením, před povodní i před požárem….!
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc červen 2016

Pozvánka do bazénu

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

SPCCH zve všechny seniorky a seniory k návštěvě krytého bazénu ve Vysokém Mýtě
na dny: 14. a 21. říjen, 4., 11. a 18. listopad.
Odjezd vždy od Kulturního domu města Holic
v 15.15 hodin.

datum hodina
4. 10.
18.00
úterý

program
vstupné
Jan Kačer
Malá narozeninová oslava. U příležitosti životního jubilea významného herce
a režiséra, čestného občana města Holic s gratulací přijdou Táňa Fischerová,
Libuše Straková, Jan Vodňanský, The Pink Elephants a další.
5. 10.–8. 10.
Holubovy Holice 2016
Program projektu na samostatném plakátu.
zdarma
7. 10.
19.30 Vítězslav Welsch To je přepadení, pěkně prosím
pátek
Repríza úspěšné veselohry sepsané k pobavení širokého publika.
Režie: Luděk Kaplan a Libuše Straková.
Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
100 Kč
8. 10.
15.00 Tři pohádky s písničkou
neděle
Pohádkové leporelo v provedení Divadla Pohádka Praha.
zdarma
15. 10. 19.30 Zoltán Egressy Postaveni(í) mimo hru
sobota
Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. Novinka maďarského autora se odehrává ve fotbalové šatně během ligového zápasu, kde rozhodčí řeší
své mindráky i smutky, jež jsou mnohdy ještě směšnější a absurdnější, než samo
fotbalové šílenství… Režie: Roman Štolpa.
300/280/260 Kč
Hrají: Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan a Petr Semerád.
Uvádí Divadlo Radka Brzobohatého Praha – zařazeno v ABO 2016/2017.
20. 10. 9+10.30 Mňam – pohádky
čtvrtek
Pohádky a vtipné povídání o zdravé a nezdravé stravě a jídelníčku.
Uvádí Divadýlko Kuba Plzeň.
40 Kč
22. 10. 19.00 Letem (nejen) rockovým světem
sobota
Pořadatelem koncertu je Agentura Malínek.
180 Kč – děti 70 Kč

KINO
datum hodina
11. 10. 19.30
úterý

18. 10.
úterý

17.00

25. 10.
úterý

19.30

1. 11.
úterý

19.30

program
vstupné
Teorie tygra
Komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají
zkušenost s muži. O muži, který se vydá na riskantní cestu. O ženě, která to
prostě myslela dobře. Režie: Radek Bajgar.
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová. Jiří Havelka, Jakub
Kohák.
Žánr: Road movie/Komedie. Délka 101 minut.
80 Kč
Jak vycvičit draka 2
Na ostrově Bip Vikingové bojovali s draky, než mladý Škyták vycvičil draka
Bezzubku a všem vysvětlil, že mohou žít v harmonii. Nyní dává přednost spanilým letům, během nichž mapuje neznámá území a spolu objevují nové světy
a divoké draky a také nové výzvy.
Žánr: Animovaný/Fantasy/Komedie. Délka 102 minut.
70 Kč
Polednice
Eliška s malou dcerkou se po letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se
pokusila o nový začátek. Setká se tu i s místní podivínkou, která nese tíhu vlastního
neštěstí. Kolem Elišky se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Režie: Jiří Sádek.
Hrají: Aňa Geislerová, Karolina Lipowská, Zdeněk Mucha, Daniela Kolářová.
Žánr: Drama /Psychologický. Délka 85 minut.
75 Kč
RINO – Příběh špióna
Celovečerní portrét Karla Köchera, nejslavnějšího špióna druhé poloviny
20. století. Jako jedinému se podařilo proniknout do americké CIA a vynášet
informace pro československou rozvědku a KGB. Režie: Jakub Wagner.
Žánr: Dokumentární. Délka 96 minut.
70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina
18. 10. 16.00
úterý

program
Kanada trochu jinak
O životě v Kanadě poutavě přednáší Zdeněk Kaska.

GALERIE – VÝSTAVA
4. 10.–25. 11.

4

Kamil Benda – sochy & kresby

vstupné
50 Kč

POZVÁNKA ŠKOLSKÉ KOMISE
NA VÝSTAVU
Školská komise ve spolupráci se všemi zařízeními v Holicích, které buď pracují s dětmi
nebo se o ně starají, zve na výstavu, která se
uskuteční ve dnech od 3. října do 30. listopadu 2016 ve vitrínách v 1. patře Kulturního domu v Holicích.
Výstava se uskuteční v rámci oslav 680. výročí první písemné zmínky o městě. Nebude
to prezentace prací dětí, ale výstava chce
seznámit návštěvníky s nějakou zajímavou
a důležitou historickou událostí v životě zařízení. Nepůjde tedy o prezentaci školních
prací a školy ze současné éry, ale o průřez,
jak se v Holicích školská, ale i další zařízení, která pracují s dětmi, vyvíjela, co zajímavého přinesla a čím Holice poznamenala
(v dobrém i špatném). Výstavy se účastní
všechny MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ Karla Malicha, střední škola automobilní, Gymnázium Dr. Emila Holuba, oba dětské domovy
a školní jídelna.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.,
předseda školské komise

V Holicích byly už po 27. předvedeny krásy radioamatérství
Ve dnech 26. a 27. srpna do Holic zavítalo
mnoho nadšenců radioamatérství. I přesto, že
setkání začínalo oficiálně v pátek, mohli jsme
sledovat nedočkavé příjezdy už od brzkého
čtvrtkového rána. Letos se konal již neuvěřitelný 27. ročník, i přesto, že radioamatérů ubývá, účast byla velmi hojná. Bezpochyby tomu
přispělo i krásné letní počasí, které vydrželo
po oba dva dny. Během setkání proběhlo několik přednášek a prezentací, prodejních výstav,
expozice elektro/radio kroužků nebo tradiční
radioamatérská burza. Na oněch stáncích jsme
mohli najít široký výběr od svítilen přes radiové
příslušenství po počítače. Poděkování za organizaci patří holickému radioklubu OK1KHL.
Nešlo přehlédnout, že každý z účastníků má
svou určitou značku, jedná se o volací značky
vytvořené unikátní kombinací písmen a číslic.
Pro držitele licence v České republice začínají značky písmeny OK1 pro Čechy a OK2 pro
Moravu a Slezsku. Počet vydaných licencí se
u nás pohybuje kolem 5 tisíc. Od čtvrtka až
do soboty panovala skvělá nálada a všichni
zúčastnění vypadali spokojeně, za rok se snad
všichni opět setkají minimálně ve stejném počtu. Bezpochyby můžeme říci, že motto setkání
„Ukažme krásu radioamatérství“ bylo splněno.
Monika Rybenská
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

NOVÉ PROGRAMY V HOLOUBKU

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vám každý den nabízí volnou hernu plnou puzzle, her, plyšáků
a balonů otevřenou od 8.30 do 11.30 hodin.
V pondělí je herna bez programu pro volné setkávání
a hraní dětí a maminek.
Od úterý do pátku jsou připraveny pro děti pravidelné dopolední hodinové programy od 9.30 do 10.30 hodin. V úterý pro
vás máme program hudebně pohybový s písničkami, ve středu nově ŘÍKANKOVÝ PROGRAM v dolní herně a od září Montessori aktivity
v pracovně v 1. patře, ve čtvrtek hravé cvičení pro děti do 2 let a v pátek
cvičení pro děti od 2 let. Odpolední programy nabízí v úterý Baby studio, ve středu Cvičení pro těhotné, Tvořivé hrátky a kroužek Keramiky,
ve čtvrtek Angličtinu hrou pro děti od 5 let.
Čtvrteční večer patří zpívání při pianu a kytarách od 18 do 20 hodin.
Na listopad připravujeme Podzimní vzdělávání pro seniory zaměřené na trénink paměti, počítačové základní dovednosti, hodinu angličtiny
a předvánoční tvoření.
Zájemci o nabízené akce se mohou informovat i osobně každé dopoledne
v rodinném centru.
RVC Holoubek má nové stránky: www.rvcholoubek.cz
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

Cloud a ŽenyPRO
Současným světem technologií hýbou cloudové služby, které vytvářejí
svým uživatelům příležitost pro nový trend spolupráce, sdílení a online
nástrojů pro efektivní práci odkudkoliv. Dovednosti spojené s využíváním cloudového prostředí Google Apps jsou součástí vzdělávání v projektu ŽenyPRO. Práce s jednotlivými nástroji cloudového prostředí, sdílení
obsahu a spolupráce na jeho tvorbě, komunikace mezi spolupracovníky,
vytváření komunit k hlubšímu sdílení vybraných témat a celkové profesní
využívání potenciálu cloudových služeb jsou hlavním vzdělávacím obsahem PC kurzu projektu.
PC kurz, pod vedením Mgr. Daniela Janaty, začne 24. 11. a dále bude
probíhat v termínech 28. 11., 1. 12., 5. 12., 8. 12. a 12. 12. 2016. Scházet
se budeme vždy v pondělí a čtvrtek od 8 do 16 hodin. Kurz lektoruje
Mgr. Daniel Janata. Přihlásit se můžete prostřednictvím www.zenypro.cz
od října 2016.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel.
603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@zenypro.cz | www.zenypro.cz.
Tento projekt s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998
je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.
kolektiv Holoubka
HOLICKÉ LISTY

Skauti informují
Skauti i v letošním školním roce rozšiřují své řady, nabíráme holky i kluky už od předškolního věku. Scházíme se každý týden v našich klubovnách (Palackého 1173, za poliklinikou, dům se záchrannou službou).
Rozpis schůzek:
- pondělí 14.00–15.30 – světlušky Diblíci (2.–3. třída, holky)
- úterý 15.30–17.00 – světlušky Kecky (4.–6. třída, holky)
- středa 15.30–17.00 – vlčata Blechy (2.–3. třída, kluci)
- středa 17.00–18.30 – skauti Draci (6.–9. třída, kluci)
- čtvrtek 16.00–17.30 – vlčata Cvrčci (4.–6. třída, kluci)
- čtvrtek 16.00–17.30 – benjamínci (předškoláci + 1. třída, holky i kluci)
- čtvrtek 17.30–19.00 – skautky Žvejkalky (7.–9. třída, holky)
Kontakt:
HOLKY – Jitka Šumpíková – 731 042 558
KLUCI – Jana Šebková – 721 752 674
OBECNĚ – Kristýna Sobolová – 604 646 207
http://skaut-holice.webnode.cz/

Základní škola Komenského nabízí přípravné hodiny pro předškoláky
„Hrajeme si na školu“. Hodiny budou probíhat v termínech: 10. 10.,
7. 11., 5. 12. 2016 a následně 9. 1., 6. 2., 13. 3., 3. 4., 22. 5. 2017.
Hodiny budou probíhat v budově I. stupně (Holubova 500, budova
vedle pošty), ve třídě 1. B vždy od 15.30 hodin, délka 30 minut. Náplní hodin bude procvičování výslovnosti, grafomotoriky a prostorové
orientace. S dětmi bude pracovat Mgr. Blanka Doupalová, Mgr. Petra
Křížová a Mgr. Zuzana Šmejcová.
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Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
(fotografie Ladislava Formánka, Josefa Kozla a Vladislava Brandy)

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Holicích

Před radnicí přivítal prezidenta Miloše Zemana starosta Ladislav Effenberk.

Prezident Miloš Zeman a hejtman Martin Netolický besedovali na radnici
se zastupiteli, starosty okolních obcí a zástupci městského úřadu.

Kromě oficiálních darů a s patřičným vtipným komentářem si odvezl i připravený zapalovač.

Před kulturním domem se prezident přivítal s občany.

Prostranství před kulturním domem bylo zaplněno občany, kteří byli zvědavi na vystoupení českého prezidenta.

Prezident odpovídal na otázky přítomných občanů.

Návštěvu prezidenta nám bude připomínat „Pamětní stuha prezidenta Miloše Zemana“, která nyní zdobí holický prapor.

Dárkem, který prezidenta příjemně překvapil byl obraz Petra Špačka
usedlosti na Vysočině , kde prezident žil a nyní tam jezdí občas odpočívat.

HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

MŠ PARDUBICKÁ INFORMUJE
Nahlédněte s námi do dění v naší mateřské škole.
Tak už nám to zase začalo! Prázdniny jsou už měsíc za námi a my všichni
se s chutí a odpočatí staráme o naše milé děti. Září jsme si užívali a krásné slunné počasí tomu napomáhalo. Hned začátkem školního roku jsme
zkoumali změny v přírodě a sbírali přírodniny. Z nich děti vytvořily společné dílko „Sněhurka a sedm Podzimníčků“, kterým jsme prezentovali
naši MŠ na výstavě holických zahrádkářů.
Hlavní akcí měsíce září pro nás byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Ve středu 21. 9. k nám přišlo velké množství návštěvníků a všichni odcházeli velmi spokojeni. Máme zrekonstruovaný celý hospodářský pavilon, zmodernizovanou kuchyň, na školní zahradě jsou nové hrací prvky,
chodník a oplocení. Na fasádě budovy MŠ nám přibyl krásný obrázek,
charakterizující účel naší školky – spokojené a hravé děti. Obrázek se
všem dětem, rodičům i ostatním návštěvníkům moc líbil.
V pátek 23. září jsme začali navštěvovat solnou jeskyni.
Koncem září dne 27. 9. nás čekala ještě jedna akce. Všichni (kromě nejmladších dětí) jsme odjeli na dopolední výlet do Rytířského hradiště
u Hradce Králové. Krásná procházka lesem nás dovedla na místo, kde si
děti pohrály v netradičním prostředí.
Příjemný slunečný podzim všem přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická
Holice – www. mspardubicka.cz.

Podzim v Mateřské škole Holubova
Čas neúprosně ubíhá a tak děti mají za sebou již první měsíc v novém
školním roce. Počasí v září, hlavně v jeho první polovině, nám dopřávalo
sluníčka a tak děti mohly naplno užívat nové hrací prvky na naší školní
zahradě. V září dětem také zazpívala Lída Helligerová a zajímavou akcí
bylo i setkání se zvířaty. S prvním říjnovým dnem nás čeká společný výlet rodičů a dětí do ZOO Praha. Děti již také začnou navštěvovat zájmové kroužky. Vybrat si mohou z kroužku keramiky, výtvarný, angličtinu,
hru na flétnu, dětské judo, pohádkové tanečky s Hanou Flekrovou, malý
vědec. V říjnu se děti mohou těšit na dvě pohádky –,,Jejda, strašidla“
a ,,Mňam pohádky“. Začínáme také chodit na ozdravné pobyty v solné
jeskyni. V letošním školním roce se naše škola zaměří na zdravý životní
styl. Přihlásili jsme se do projektu Cepík, který je zaměřen právě na zdravý životní styl předškolních dětí. V rámci tohoto projektu čekají děti tři

pohádky k danému tématu, školení a kurz pro kuchařky o vaření moderních a zdravých jídel, školení pro učitelky. Pro rodiče je připraveno
povídání o zdravém jídle s ochutnávkou. Od října začínají v naší škole
již tradiční pondělní hrátky pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou
školu. Každé pondělí mohou přijít v doprovodu dospělé osoby a od 15.15
do 16.15 hodin si pohrát a zapojit se do činností mateřské školy. Začínáme
v pondělí 3. října ve třídě Želviček v zadním pavilonu. Přijďte navštívit
naši školu, nakouknout do světa africké přírody a užít si pohybu na nově
vybavené zahradě. Rádi Vás uvidíme. Více informací o naší škole najdete
na našich internetových stránkách www.msholubova.cz, facebookových
stránkách www.facebook.com/msholubova a nově také na twitteru twitter.com/mshol_ms.
Lenka Chotěnovská

Slavnostní vítání prvňáčků

Výlet TJ Sokol Holice

Žáci z prvních tříd absolvovali 1. září tradiční rituál vítání prvňáčků v tělocvičně školy. Přivítat je přišel ředitel školy Roman Matoušek, který jim
popřál mnoho úspěchů a radosti ve školních lavicích.
O zpestření našeho programu se postarala paní učitelka Petra Křížová,
která s dětmi ze školního sboru Motýlek připravila krásné vystoupení.
Na závěr si žáci prohlédli své nové třídy, kde pro ně byly nachystány
dárky, za které bychom rádi poděkovali sponzorům.
Přejeme všem prvňáčkům krásný školní rok.
Blanka Doupalová, Zuzana Šmejcová

Dne 6. září 2016 Sokol Holice uspořádal pro své seniory a jejich rodinné
příslušníky výlet na Dolní Moravu.
Všichni jsme se ten den ráno shromáždili u autobusu před KD. Naše první
zastavení bylo v Muzeu krajek ve Vamberku. Obdivovali jsme vystavené
krajky, především paličkované, ale zhotovené i jiným způsobem. Shlédli
jsme i díla, která reprezentovala Československo na světových výstavách
EXPO Brusel 1958 a Montreal 1967. Hlavním cílem naší výpravy však
byla Stezka v oblacích v Dolní Moravě. K té jsme dojeli letní lanovkou
Sněžník. Horní stanice lanovky se nachází ve výšce 1116 m.n.m. Samotná Stezka v oblacích je vysoká 55 metrů. Mými slovy to je rozhledna
vystavěná převážně z modřínového dřeva, kombinovaná s ocelí – dle architekta Zdeňka Fránka.
Ze samého vrcholu stezky jsou výhledy na celý masiv Králického Sněžníku s údolím řeky Moravy, hřebenu Jeseníků, na Suchý vrch a Krkonoše.
Ale tady pozor! Už během naší cesty lanovkou vál docela silný vítr a při
vstupu na Stezku v oblacích se vítr zvětšoval a k tomu ještě nastoupily
mraky s mlhou – výhledy byly tímto počasím omezené. Když se slunce
prodralo mraky – bylo to úžasné. S větrem nás převážná většina statečně
bojovala – vždyť jsme Sokolové! – a dosáhla vrcholu.
Během naší cesty byla zastávka na oběd a v podvečer našeho výletu jsme
ještě navštívili zámeckou kavárnu v areálu parku Nového zámku v Kostelci n. O. Mnozí z nás stačili také projít přírodně-krajinářským parkem
při zámku. Park byl založen na popud tehdejšího majitele bývalého kosteleckého panství hraběte Kinského v 17. století. Tento park s mohutnými
stromy udělal úžasnou tečku za naším vydařeným výletem.
Díky za jeho realizaci.
H. Faltysová
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Ze života Holubovky…
Začínáme…
Prázdniny jsou za námi a nastává období běžné školní práce. Na naší škole se pracovalo i přes prázdniny. Kromě běžné údržby, nákupu nového
nábytku a další interaktivní tabule se konečně uskutečnila rekonstrukce
šaten v suterénu. Já jsem nastoupila na školu v roce 1985 a už tehdy byly
se šatnami problémy, např. v deštivém počasí neustálá přítomnost vody
a s tím všudypřítomná vlhkost a plíseň. A to se táhlo dlouhé roky. Bohužel
nebyla vždy politická vůle nebo v lepším případě finance na opravu. Až
tedy letos došlo k posunu. Ne že by to šlo hladce, ale kóje i lavice jsou
nové, je vymalováno. Dále došlo k opravám zdiva, které už také leccos
pamatuje. Je hotovo a doufám, že nějaký ten pátek nám šatny vydrží.
Další novinkou, která hýbe nejen naší školou, ale i veřejností, je tzv. inkluze čili společné vzdělávání. Myslím si, že můžeme vcelku objektivně
posoudit, zda je tato myšlenka přínosem, či nikoli, neboť máme ve škole
všechny tři možnosti integrace žáků. Jednak individuální integrace žáků
v běžné třídě, to jsou žáci, kteří nevyžadují zvýšenou míru podpůrných
opatření, ale vzdělávají se hůře, dále je u nás ještě jedna (poslední) třída,
kde jsou plně integrováni žáci s lehkým mentálním postižením (bývalá praktická škola) a nakonec máme v různých ročnících 5 žáků, jejichž
vzdělávání vyžaduje pomoc pedagogických asistentů. Došli jsme k závěru, že význam praktických škol byl velmi důležitý a jejich „rušení“ (lépe
řečeno nedoporučování žáků k zařazení do praktických škol) je na škodu
věci. A navíc inkluze není dostatečně finančně pokryta.
A co dál? Čeká nás slavnostní otevření školní knihovny, pro kterou jsme
v rámci projektové výzvy č. 56 „Učme se jazykům“ získali 165 titulů
v celkovém množství 548 knih. Dále chystáme velkou prodejní výstavu
výrobků našich dětí v době adventu, v prosinci proběhnou dny otevřených
dveří a několik dílen pro předškoláky.
Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

Letošní rok na základní škole v Komenského ulici
Prvního září zasedlo do lavic na základní škole v Komenského ulici celkem
358 žáků. Učitelé se na jejich příchod připravovali již od 22. 8., a to nejen
v budově školy, kde probíhala příprava tříd a ostatních prostor a vytváření
učebních plánů, ale i při dvoudenním soustředění v Orlickém Záhoří. Zde
měli učitelé možnost se vzájemně lépe poznat a vyměnit si zkušenosti.
Kromě klasické výuky je připravena pro žáky v tomto školním roce řada
doprovodných výukových programů, exkurzí a výletů. Již v měsíci říjnu
čeká žáky výukový program EKOPALETA určený pro žáky 6.–8. tříd.
Deváté třídy pojedou na exkurzi zaměřenou na volbu povolání, kterou pro
ně každoročně připravuje Úřad práce v Pardubicích. Osmé a deváté třídy
pojedou na průzkum geoparku Pasíčka. Pro sedmáky a deváťáky je určena beseda o dospívání. 8. A pojede na představení Romeo a Julie, které
nastudovalo Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Podrobnosti o všech
akcích najdete na webových stránkách naší školy.
Pro žáky, kteří se učí německý jazyk, připravujeme zájezd do Salzburgu.
Na druhém stupni dále působí pěvecký sbor Radost, který zahájil letošní
činnost veřejným vystoupením na stadionu při tradičním loučení s prázdninami.
Jako každým rokem připravujeme i letos na prvním stupni naší školy Hravá odpoledne pro předškoláky. Na první z nich zveme děti prostřednictvím přiloženého letáku.
Za největší úspěch a nejzajímavější aktivitu určenou pro žáky druhého
stupně však považujeme výukový program ERASMUS. Je velkým úspěchem, že se podařilo zapojit naši školu do tohoto vzdělávacího programu.
Konkurence mezi školami je velká a splnění podmínek pro účast bylo
náročné. A nám se to podařilo! Jedná se o vzdělávací program Evropské
unie zaměřený na oblast vzdělávání, sportu, ekologie, vytváření komunikativních dovedností v cizích jazycích, zejména v angličtině, a směřuje
k vytváření vzájemných přátelských vztahů mezi lidmi. Našimi partnery
budou Gimnazjum nr 6 Poznan, Kedainiu Specialiolo Mokykla Lithuania a Instituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco Italy (Sicily).
Žáci, kteří se rozhodnou stát se členy klubu Erasmus, budou plnit společně úkoly, budou neustále ve styku na sociálních sítích a budou se vzájemně navštěvovat ve svých školách. Název programu je LET´S HELP,
tedy Pomáhejme. Pomáhejme naší planetě, pomáhejme ve svém okolí a svému okolí, pomáhejme si navzájem a pomáhejme sami sobě.
V dnešním neklidném světě mnohdy plném nepřátelství, sobectví a nedůvěry je existence takových programů velmi důležitá.
Mgr. Blanka Málková
HOLICKÉ LISTY

Saunový ráj slaví páté narozeniny!

CEREMONIÁL MATRIX – Michal Přeučil
V neděli 9. října 2016 se uskuteční speciální saunový event v Saunovém
ráji v Holicích – NAROZENINOVÁ PÁRTY. Před pěti lety zde vyrostlo moderní saunové centrum, které jste někteří navštívili při dnech otevřenách dveří, někteří zde pravidelně relaxujete. V průběhu pěti let byla
původní dispozice doplněna o bylinnou inhalaci, venkovní terasu a ceremoniální saunu. Zde také proběhne větší část programu narozeninového
dne. V rámci SaunaFestu na cestách přijedou zkušení saunéři z celé ČR
předvést saunové show, saunové divadlo i relaxační saunové ceremoniály.
Nebudou chybět peelingové procedury.
K hostům se přidají místní saunéři a vznikne tak maratón patnácti vystoupení, které započnou v 13.00 hodin.
Saunové ceremoniály jako součást zážitkového saunování jsou v Saunovém ráji doma již od roku 2014. Saunér, který zvyšuje vlhkost v sauně
poléváním rozpálených kamenů vodou, přináší do prohřívány příběhy,
hudbu a přírodní vůně. I narozeninová párty v Saunovém ráji bude provoněná 100% éterickými oleji a návštěvníci zažijí celou řadu jedinečných
vystoupení. Vedle toho je připraven i doprovodný program – například
soutěž Windstorm master v síle mávání ručníky o pěkné ceny věnované
Saunovým rájem. Na oslavu zveme vedle stálých návštěvníků a příznivců zážitkového saunování také další hosty, saunéry, kteří oživí saunové
centrum dalšími programy. Své narozeniny zde oslaví také Saunový mág
Pavel Hofrichter.
Program speciální saunové neděle a další informace najdete na www.saunovyraj.cz. V neděli 9.10. je otevřeno 10.00–22.00 hodin.
SaunaFest na cestách je projekt sloužící k osvětě správného a zdravého
saunování. Prezentuje nové saunové umění – zážitkové saunování a dává
možnost získat pro tento nový trend další saunové fanoušky. Saunéři,
kteří se představují na soutěžích SaunaFestu a další zkušení saunoví animátoři připravují saunové představení v různých koutech ČR. Přijďte se
podívat, přijďte si to užít!
Program:
13.00 Tři vznešení – Pavel, Saunový mág
13.45 Vějířové mámemí – Zuzka a Martina /Saunový Ráj Holice
14.30 Rio 2016 – Milan /Velké Losiny
15.15 Matrix – Michal /Saunia Praha
16.00 Překvapení J
16.45 Velká námořní plavba – Martin/Saunový Ráj Holice
17.30 Relaxační ceremoniál v doprovodu klavíru – Milan /Velké Losiny
17.50 Peelingová procedura v parní lázni
18.15 Překvapení J
19.00 Kouzlo Arménie – Michaela /SaunaFest
19.20 Peelingová procedura v parní lázni
19.45 Manželský trojúhelník – Týmový ceremoniál Saunový Ráj Holice
20.30 Prokletý saunér – Michal /Saunia Praha
21.15 Chicago – Michaela /SaunaFest
Změna programu vyhrazena
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Informace z gymnázia
Projekt etiky na gymnáziu pokračuje
V březnu 2016 nám MŠMT schválilo nový projekt Implementace etické
výchovy, který by měl být zrealizován do prosince letošního roku. Naše
konkrétní aktivity se soustředí především na tři oblasti – přírodu a její
ochranu, dále na historii, z které se chceme poučit, a v neposlední řadě
na upevnění vztahů mezi lidmi a schopnost pomáhat druhým. Projekt je
určen našim nejmladším studentům od primy do kvarty.
Začneme malou rekapitulací: V červnu jsme s tehdejší třídou 4. C navštívili pietní místo Ležáky, s 2. C jsme se vydali po stopách Učitele národů Jana Ámose Komenského do Brandýsa nad Orlicí a do choceňského
muzea, kde jsme se seznamovali s půvabnou přírodou Podorlicka, a nechyběla ani přednáška Ing. Kadlece o manipulaci a kyberšikaně. A co
nás ještě čeká? Na říjen připravujeme Projektový den o chlapcích, vězněných v době války v Osvětimi, kterým se podařilo s pomocí dobrých
lidí v dubnu 1944 utéci z „pekla“ a podat světu svědectví o vyvražďování lidí. Program doplní výstava mapující celý průběh cesty a události
kolem, plánovaná je i beseda s přeživším holocaustu. Účast předběžně
přislíbil známý historik, autor mnoha knih, Dr. Toman Brod. Na tuto
akci rádi pozveme i žáky z okolních škol a širokou veřejnost. V listopadu vyjede 4. C do Prahy – do Židovského muzea – na workshop Hanin
kufřík. A v samotném závěru se ještě sekunda seznámí s činností Katolické charity v Hradci Králové. Mezi tím nás čeká praktická přednáška
na téma Jak poskytnout první pomoc a samozřejmě tematické aktivity
v hodinách.
Ale ono nejde jen o výjezdy a klasické akce. Veškeré cesty i výuka probíhají zcela netradičně, formou workshopů, a jsou zaměřeny na zážitek. Pri-

márním cílem projektu totiž není získání informací, nýbrž situaci „prožít“
a pochopit. Do programu je zapojeno hned několik učitelů – biologové,
historik, a dokonce i učitelka angličtiny, která si v oblasti etiky doplňuje
vzdělání. Za poskytnuté finance jsme také zakoupili učebnice a pracovní
listy etické výchovy, podle nichž od 1. září nově učíme.
Mgr. Eva Pýchová, učitelka etiky
Španělštináři z GYHOLI byli již počtvrté ve Španělsku
První týden měsíce září ve dnech 2. 9.–11. 9. 2016 jsme absolvovali již
4. tematicko-výukový zájezd do Španělska do letoviska Blanes na pobřeží Costa Brava. Zájezdu se zúčastnilo 42 studentů španělštiny napříč
ročníky. Výběr mezi španělštináři přinesl velký úspěch, protože studenti byli snaživí, učenliví, především projevovali velký zájem o nabízené
výlety s prohlídkou turistických destinací. Vše, co jsme si naplánovali,
se nám podařilo uskutečnit, ba dokonce jsme podnikli cestu do botanické zahrady Marimurta v Blanes, kde jsme měli možnost vidět na 1000
druhů rostlin nejen z oblasti Středomoří, nechyběla klasická návštěva
hlavního města Katalánska – Barcelony s prohlídkou nejvýznamnějších
míst (Sagrada Familia, Las Ramblas, monument Kryštofa Kolumba,
fotbalový Nou Camp, magické fontány) a vydali jsme se na celodenní výlet lodí do nejluxusnějšího letoviska Tossa del Mar s návštěvou
pevnosti.
Za největší úspěch považujeme každodenní studijní setkání dle daných
témat. Večerní hry ve španělštině brali žáci s humorem a pobavili i vyučující svojí nápaditostí. Tento zájezd studenti absolvovali se snahou více
se přiblížit studovanému jazyku a zdokonalit se v reáliích Španělska. Věříme, že tento pobyt jen posílí motivaci studentů k dalšímu studiu jazyka
a budeme moci zájezd zopakovat již 5. ročníkem v září 2018.
Mgr. Linda Nováková Schättingerová
Zveme vás na koncert!
Jak mnozí čtenáři vědí, naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu
Adopce afrických dětí, a proto jsme se rozhodli letos uspořádat charitativní koncert na podporu naší adoptivní dívky Salome z Keni, který se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 od 17.00 v aule gymnázia. Na koncertu
vystoupí studenti naší školy. Tímto bychom rádi pozvali nejen rodiče, ale
i širokou holickou veřejnost, aby nás svou účastí podpořili v této charitativní akci. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na úhradu
školného dívky Salome. Srdečně vás zveme!
Mgr. Kateřina Kay
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JAK ŠLY ROKY – 1932
V tomto roce dosáhla hospodářská krize svého vrcholu. Vesměs všechny holické obuvnické továrny zastavily výrobu, jedině v Hirschově továrně se ještě pracovalo, byť velice omezeně. Počet nezaměstnaných činil
v létě 560 osob, v prosinci jich bylo již 754. Majitelé měli snahu pracovat,
ale těžko sháněli provozní kapitál. Ke konci roku se jim podařilo podepsat
smlouvu s finanční společností napojenou na anglický kapitál a tím svitla
naděje, že se výroba opět rozeběhne. Velkým počtem nezaměstnaných
pochopitelně trpěl i obchod a drobné živnosti, zajišťující služby.
Zmírnit důsledky nezaměstnanosti se snažily i městské a státní orgány. Pro nezaměstnané byly na radnici každý týden vydávány poukázky
po 10 korunách na nákup potravin (lidově zvané žebračenky). Mimo to bylo
každý měsíc rozdáno 350 až 600 mléčných poukázek, jedna byla na 3,5 litru
mléka. Výdej poukázek byl činěn ze státní podpory. V počtu pobírajících
tuto podporu není zahrnuto zhruba 300 nezaměstnaných, kteří pobírali podporu z jiných zdrojů.
Město se o zlepšení situace nezaměstnaných snažilo i organizováním
nouzových prací. Tak se například postaralo o výpůjčku 750 000 korun, aby se mohlo pokračovat na stavbě hlavního kanalizačního sběrače
ve Starých Holicích. Zde byl také vybudován po pravé straně od města
škvárový chodník se žulovými obrubníky. Další práce probíhaly na úpravě veřejných prostranství po starém potočišti Ředičky, veřejných komunikací (např. oprava cesty na Kamenec). Přes všechny těžkosti vládl mezi
lidmi mírný optimismus, že to nejhorší již bylo a že brzy přijde doba, kdy
jim bude zase dobře.
Nelehká doba se promítla i do činnosti městské samosprávy. Hlavní
její pozornost směřovala k zlepšení situace nezaměstnaných a shánění financí. Prakticky po celý rok se zabývali zastupitelé sestavením rozpočtu,
protože jim byl několikrát nadřízenými orgány vrácen k přepracování tak,
aby schodek rozpočtu byl co nejnižší. Ke krytí potřeb muselo činit město
časté výpůjčky u finančních ústavů a pojišťoven, a to jak na financování
nových potřeb, tak i na splácení úroků z dřívějších úvěrů.
Přes finanční potíže se podařilo realizovat některé veřejné stavby.
Na zasedání zastupitelstva 9. dubna bylo schváleno vybudování rozvodné
elektrické sítě v místních částech Kamenec a Podlesí. Za vyplacenou pojistku za dva shořelé nouzové baráky bylo 19. května rozhodnuto provést
přístavbu staroholické školy, kterou provedl stavitel Kňourek během hlavních letních prázdnin. Na téže schůzi byla přijata změna členství města
v Družstvu pro lesní hospodářství ve Vysokém Chvojně. Změna spočívala
v tom, že město zakoupilo 320 podílů po 2 000 korunách (hotově bylo

složeno 6 % ceny). Tím se Holice staly největším podílníkem v družstvu,
což v podstatě trvá i dnes. A z jednání zastupitelů ještě uveďme, že 5. listopadu byla kladně vyřízena žádost Václava Synka, hostinského „Na Špici“, o udělení koncese na výletní restauraci u rybníčka na Kamenci.
Zastupitelé museli řešit i nepříjemné záležitosti. Takže v průběhu roku
rozhodli o vyhoštění z města Jiřího Bureše (svým chováním budil veřejné
pohoršení) a Josefa Trojana ze Starých Holic (několikrát trestaný recidivista), jakož i o zavedení disciplinárního řízení s městským policejním
strážníkem Františkem Kašparem, který si přes udělené důtky neplnil
služební povinnosti.
Nepříznivá doba zpomalila, ale nezastavila stavební činnost ve městě.
Během roku bylo postaveno 21 rodinných domků a provedena řada přístaveb. Na stavební parcelu byl přeměněn pozemek u nového potočiště,
na kterém byla postavena Šafaříkova vila. Pro zajímavost uvádím i podmínky, za jakých zde budou stavby povolovány: 1) budou zde stavěny
jen jednopatrové vily, 2) předzahrádky budou 4 metry široké a vpředu
opatřené drátěným plotem na podezdívce, 3) před domem bude 2,5 metru
široký chodník. Škoda, že z kdysi pěkné vily je dneska vinou současného
majitele víceméně ruina hyzdící Tyršovu ulici.
Tento rok, jak sami vidíte, nebyl na význačné události nijak bohatý.
Inu, starosti o práci a chleba byly pochopitelně přednější. Ale ještě jednu
věc nesmíme opomenout. Věžní hodiny na budově radnice dostaly světelný číselník. Stávající číselník pocházel již z doby postavení radničního
domu v roce 1819. V noci byl prakticky neviditelný, a tak se holičtí radní rozhodli pořídit číselník svítící. Známý holický mecenáš, obchodník
František Růžička, věnoval na tento účel 500 korun. Pro zajímavost uveďme, že celkový náklad činil 2 251,95 korun (osvětlovací vedení 590,50,
probourání otvoru 400,90, zámečnické práce 403,75 a číselník 856,80).
Na závěr tradičně několik slov o počasí. Rok 1932 se vyznačoval suchem. Málo pršelo již od jara a suché období pokračovalo až do konce roku. Například od 8. do 28. srpna nespadla ani kapička deště, v září
zapršelo jen 18. a 21. Nejsušším měsícem roku byl pak prosinec, kdy
spadlo jen 3,2 mm srážek (tak vidíte, opět žádná Ladovská zima). Sucho v září ztěžovalo orbu. Tvořily se hroudy značné velikosti, které bylo
potřeba motykami, palicemi, ba i sekyrami roztloukat, čímž se zpozdilo
setí ozimů. Zdejší těžké půdě sucho tolik neuškodilo a úroda všeho byla
nadprůměrná.
Pavel Hladík

Moje předvolební kampaň
Vím, že do obecních voleb zbývá ještě hodně času a uveřejňovat nyní
volební program se mnohým může zdát předčasné. Já přesto tak učiním,
a to z prostého důvodu, aby voliči o něm mohli déle přemýšlet a diskutovat o něm.
Od revoluce v listopadu 1989 uběhlo již spoustu času a v našem městě
se stále nic neděje. Na svých prázdninových cyklotoulkách jsem posbíral
dost podnětů, co by se mohlo v Holicích udělat.
Bod číslo jedna: Sezemice, Borohrádek, Dašice jsou o mnoho menší města než to naše a oni mají řeku a my nic. Vždyť by to neměl být problém.
O jednu řeku v republice víc, ještě bych na ni vybudoval přehradu s elektrárnou a bylo by se kde koupat a výtěžek z prodané elektrické energie by
posílil rozpočet města.
Bod číslo dvě: Každá sebemenší vesnička v Orlických horách nebo Krkonoších má svoji horu, v horším případě kopec. To by přece také neměl být
problém. Z jedné strany sjezdovka a z druhé horolezecká stěna.
Bod číslo tři: Jeskyně – vždyť je to jenom trochu zajímavější díra v zemi
a nad ní bych postavil rozhlednu. Je jedno, že by z ní nebylo nikam vidět,
ale rozhledna prostě patří k lepší společnosti.
Bod číslo čtyři: V Českém Krumlově si nevědí rady s otáčivým hledištěm.
Mám nějaké známé v uměleckých kruzích, to by se dalo domluvit.
Bod číslo pět: Když už budeme mít tolik atrakcí, tak bych samozřejmě
vybudoval letiště, ne takové, jako mají ve Chvojenci, ale mezinárodní, ať
už to stojí za to.
Myslíte si, že jsem se zbláznil? Já nevím, tak že bychom pro začátek začali takovým malým útulným blázincem? Co myslíte, byl bych tam sám?
Petr Kačer
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Rozpis
fotbalových zápasů – říjen
SK Holice „A“ – pardubický krajský přebor
sobota 1. říjen 16.30 hodin Moravská Třebová
sobota 15. říjen 16.00 hodin Choceň
sobota 5. listopad 14.00 hodin Česká Třebová
dorost „A“ – krajský přebor
sobota 1. říjen 14.00 hodin Polička
sobota 15. říjen 13.30 hodin Choceň
sobota 5. listopad 11.30 hodin Česká Třebová
starší a mladší žáci
neděle 2. říjen Heřmanův Městec
neděle 16. říjen Třemošnice
neděle 30. říjen Slatiňany
(čas vždy 9.30 hodin starší a 11.15 hodin mladší)
starší a mladší elévové
sobota 22. říjen 9.00 hodin

Zprávy z badmintonu
Na začátku září se opět začalo bojovat na badmintonových turnajích série GP. Hned 3. 9.
2016 se naše hráčka Tereza Weinerová, která
náš BK DDM Holice posílila ze Sokola Polabiny, zúčastnila turnaje GPC U17 v Aši. Zde se
svojí spoluhráčkou Ivetou Strnadovou nenašly
přemožitelky a celý GPC v čtyřhře dívek vyhrály. V mixu obsadila krásné čtvrté místo.
Tentýž den probíhal turnaj kategorie U9, U11,
U13 v Pardubicích. I zde jsme měli svá zastoupení. V U11 dívkách se na pátém místě umístila
Denisa Eliášová, mezi chlapci stejné věkové
kategorie byl Ondřej Kaplan čtvrtý. Mezi dívkami U13 se na 10. místě umístila Aneta Vašíčková. Všem našim hráčům gratulujeme za předvedené výkony.
Dne 10. září se konal turnaj GPC dospělých
v Dobrušce náš BK DDM Holice opět reprezentovala Tereza Weinerová. Vedla si velmi
dobře a i přes svůj mladý věk podala výborné

výkony. Ve dvouhře obsadila 2. místo, ve čtyřhře 2. místo a v mixu 3.–4. místo. Tereze gratulujeme a přejeme další skvělé výsledky.
NEJBLIŽŠÍ AKCE V HOLICÍCH:
2. října turnaj GPC U19 Open
8. října turnaj dospělí – mixy
12. listopadu dětský turnaj U7, U9, U11, U13
20. listopadu oblastní přebor U17
17. prosince Vánoční Victor Cup dospělí
Začátek vždy v 9.00
Za BK DDM Holice Miroslav Pacovský

Zpráva z atletiky

Od května do června 2016 se konaly atletické závody. Nejlepší umístění z oddílu atletiky
DDM Holice získal Lukáš Roček, který skončil
celkově na 7. místě z celé republiky. A tady jsou
jeho výsledky:
11. květen – Pardubičky – regionální soutěž
v atletické víceboji
2. místo
21. květen – Pardubice – krajská soutěž v atletickém víceboji
1. místo
11. červen – Třebíč – republiková soutěž v atletice 2016
7. místo
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