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Vážení spoluobčané.
Domníval jsem se, že 

vás v květnovém slovu budu 
moci pozdravit a přivítat 
do rozkvetlé přírody, do jara 
„jak se patří“. Zatím však 
žádná sláva, přesto věřím, 
že – když pominu úděsný 
vývoj politické situace – si 
májových radostí užijete 

plnými doušky. Na této stránce naleznete pozvá-
ní do zrekonstruovaných a zmodernizovaných ex-
pozic Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Pokud 
jsem dobře informován, tak od čtvrtka 3. května 
budou dveře muzea otevřeny široké veřejnos-
ti. Chci pouze poznamenat, že je to jeden z na-
šich velkých úspěchů. Náklad na renovaci sahá 
do mnoha milionů a my jsme měli to štěstí, že jsme 
s dvacetimilionovou dotací byli vybráni do regio-
nálního operačního programu.

Kromě této události nemohu opomenout i ně-
kolik dalších událostí, které nás v měsíci máji 
potkají. Bylo by vhodné, abyste si všichni, kte-
ří najdete chvíli času, přišli vzpomenout v pátek 
4. května ve 14.30 hodin na místní hřbitov k pa-
mátníku padlých na historické, ovšem zároveň tra-
gické události z května roku 1945. Neměli bychom 
nikdy zapomínat na hrdiny „Holického povstání“ 
z řad obyvatel města i partyzánů, kteří položili 
životy za svobodu vlasti. Obvyklé vás také infor-
muji o záležitostech, které projednáváme v radě 
a zastupitelstvu. Zmínil jsem se o očekávaném 
jaru, avšak tyto řádky budou návratem do zimy. 
Hodnotili jsme průběh letošní zimní údržby, kte-
rá je víceméně v rukou technických služeb. Byla 
vyjádřena celková spokojenost, nedošlo k žádným 
kalamitám, problémům, závadám. Samozřejmě, 
že se vyskytlo několik připomínek, ovšem málo-
kdy se stane, že by bylo poukázáno na to, že se 
bohužel i mezi námi vyskytují občané, kteří mají 
velmi blízko ke kritice, avšak sami se velmi nera-
di přizpůsobují všeobecným zvyklostem veřejného 
pořádku. Hlavní problémy způsobuje nekázeň až 
bezohlednost některých řidičů (zakázané parková-
ní, stání na chodnících), jakož i u ostatních odklá-
dání odpadu mimo určená místa, volný pohyb psů, 
ničení veřejné zeleně. Avšak zpět k zimní údržbě. 
Snad vás bude zajímat, že letošní náklady činily 
celkem 663 000 Kč, že bylo najeto 1 778 kilometrů 
po městských trasách, že bylo spotřebováno 20 tun 
písku a 71 tun soli. V té souvisloti musím zmínit, že 
počítáme s rozsáhlými drobnými úpravami většiny 
místních komunikací a rozsáhlejší opravou ulice 
28. října. Zatím předpokládáme, že tyto zásahy 
nás v rozpočtu přijdou na více než 3 000 000 Kč. 
Ještě na jednu zdánlivou drobnost vás chci upo-
zornit. Již v měsíci dubnu byl pro letošní sezonu 
otevřen sportovní areál u Gymnázia Dr. Emila 
Holuba pro širokou veřejnost. Je to rozhodně pod-
statný příspěvek pro všechny milovníky tělovýcho-
vy, atletiky a míčových her. 

Užijte si – jak se říká – nejkrásnějšího měsíce 
v roce plnými doušky.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

A je to tady

Téměř 1,5 milionu návštěvníků se během bě-
hem 44 let vystřídalo v Památníku Dr. Emila 
Holuba. Už k nim nepřibude ani jeden. Asi 
většina z vás ví proč, ale přesto pro pořádek. 
V listopadu 2010 byl zmiňovaný objekt uza-
vřen, aby mohla být zahájena za fi nanční pod-
pory Evropské unie rozsáhlá rekonstrukce. 
Vše se zdárně podařilo a ve středu 2. května 
bude Africké muzeum Dr. Emila Holuba (když 
nová expozice, tak i nový název), slavnostně 
otevřeno. Od 3. května si novou podobu chlou-
by našeho města může prohlédnout veřejnost, 
a myslím si, že se má na co těšit. Návrh expozi-
ce vzešel z dílny známého propagátora kvalitní 
architektury Akademického architekta Davida 

Vávry, který se v něm z větší části zaměřuje 
na naše nejmladší spoluobčany a populární 
formou jim přibližuje odkaz nejslavnějšího 
holického rodáka. Tímto ovšem nechci odradit 
dříve narozené, i my si zde zde najdeme spous-
tu zajímavých věcí. Část prostor je věnována 
manželce Dr. Emila Holuba Růženě, která vět-
šinu vystavených exponátů Holicím věnovala. 
Víc už vám ale neprozradím. Přijďte se podívat, 
vstupné je pouhých 40 Kč, děti polovic. 

Petr Kačer

*******************************************************************************************

HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2012
Město Holice a Svaz bojovníků za svobodu v Holicích

zvou širokou holickou veřejnost na

TRADIČNÍ PIETNÍ AKT
k uctění památky holického povstání

proti nacistickým okupantům ve dnech 5. a 6. května 1945 a padlých hrdinů
tohoto povstání – občanů Holic a okolí i českých a sovětských partyzánů.

Shromáždění se koná na místním hřbitově u památníku padlých 

V PÁTEK 4. KVĚTNA 2012 V 14.30 HODIN
*******************************************************************************************
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 2. dubna 2012
Usnesení č. 71 RM schvaluje pořadník ucha-
zečů o přidělení městských bytů na II. čtvrtletí 
roku 2012. Č. 72 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociální komise. Č. 73 RM bere 
na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru 
MÚ Holice. Č. 74 RM schvaluje 3. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 75 
RM schvaluje likvidaci movitého majetku 
města na základě zápisu komise pro zvelebe-
ní města a nakládání s jeho majetkem ze dne 
7. 3. 2012. Č. 76 RM schvaluje členství člena 
Rady města Holic Mgr. Pavla Hladíka v kultur-
ní komisi Svazu města a obcí České republiky. 
Č. 77 RM jmenuje zástupcem města v Byto-
vém družstvu nájemců Holice vedoucího odbo-
ru správy majetku a výstavby města Stanislava 
Nováka. Č. 78 RM schvaluje rozšíření proná-
jmu nebytových prostor o místnost č. 106 v čp. 
1131, Palackého ul., Holice Oblastní charitě 
Pardubice za nájemné 248 Kč/m2/rok na rok 
2012. Č. 79 RM schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy k bytu č. 2 na náměstí T. G. Masaryka 
9 v Holicích dohodou ke dni 30. 4. 2012. Č. 80 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
jako dodavatele opravy sochy Dr. Emila Holuba 
akademickou sochařku Kateřinu Amortovou. 
Č. 81 RM ukládá starostovi města předložit 
zastupitelstvu města návrh na udělení Cen měs-
ta Holic 2012. T:14. 5. 2012. Č. 82 RM bere 
na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva 
města Holic dne 23. 4. 2012. Č. 83 RM schva-

luje na základě poptávkového řízení koupi vozu 
Škoda Octavia od fi rmy Autocentrum BARTH 
a.s. Hradec Králové formou leasingu prostřed-
nictvím společnosti Škofi n s.r.o. Praha. Č. 84 
RM schvaluje vyplacení odměny z Fondu 
kulturních a sociálních potřeb Základní školy 
Komenského, Mgr. Romanu Matouškovi u pří-
ležitosti životního jubilea. Č. 85 RM schvaluje: 
a) odměny ředitelům příspěvkových organizací 
města za II. pololetí roku 2011; b) mimořádnou 
odměnu p. Petru Kačerovi za vedení Kulturního 
domu města Holic po odvolání Ing. Vladimíra 
Faltyse do doby jmenování nového ředitele.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 16. dubna 2012
Usnesení č. 86 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti odboru životního prostředí a staveb-
ního úřadu. Č. 87 RM bere na vědomí zprá-
vu Technických služeb Holice o vyhodnocení 
zimní údržby 2011/2012. Č. 88 RM schvalu-
je převod družstevního podílu v BYTOVÉM 
DRUŽSTVU NÁJEMCŮ HOLICEK bytu B4 
v bytovém domě čp. 1149 v ulici Ottmaro-
va v Holicích, z Martina Horkého na Roma-
nu Kučerovou, Smetanova 376, Holice. Č. 89 
RM schvaluje pronájem jednogaráže v domě 
čp. 1103, ulice Na Mušce v Holicích, pro Pet-
ra Šimona, za vysoutěžené nájemné ve výši 
550 Kč za 1m2 podlahové plochy a rok. Č. 90 
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v domě čp. 
2, nám. T. G. Masaryka v Holicích, dle Po-
řadníku schváleného na 2. čtvrtletí roku 2012. 

Č. 91 RM schvaluje Pořadník uchazečů o byty 
v Domě s pečovatelskou službou, Palackého 
1131 a v domě čp. 1042 U Kapličky čp. 1042 
platný pro 2. čtvrtletí roku 2012. Č. 92 RM 
schvaluje přidělení bytu č. 15, v Domě s pe-
čovatelskou službou Palackého čp. 1131, dle 
Pořadníku uchazečů o byty v DPS, schváleného 
na 2. čtvrtletí roku 2012. Č. 93 RM schvaluje 
přidělení bytu zvláštního určení č. 1, v Domě 
s pečovatelskou službou Palackého čp. 1131 
v Holicích, dle Pořadníku uchazečů o byty 
v DPS schváleného na 2. čtvrtletí roku 2012. 
Č. 94 RM schvaluje na základě poptávkového 
řízení jako zhotovitele akce „Pozimní opravy 
místní komunikací v roce 2012 (Vysprávky 
tryskovou metodou)“ fi rmu REAL speciální 
silniční práce s.r.o., Vítězství 653, 538 21 Slati-
ňany. Č. 95 RM schvaluje na základě poptáv-
kového řízení jako zhotovitele akce „Opravy 
místní komunikace 28. října v Holicích“ fi rmu 
REAL speciální silniční práce s.r.o., Vítězství 
653, 538 21 Slatiňany. Č. 96 RM schvaluje 
navýšení počtu žáků ve 4. třídě ZŠ Holubova 
na 31 žáka s platností od 16. 4. 2012 do konce 
školního roku 2011/2012. Č. 97 RM schvaluje 
na základě žádosti ředitele KD Holice navýšení 
mzdových výdajů o částku 100 tis. Kč v roz-
počtu KD Holice na rok 2012 ze zdrojů KD 
Holice. Č. 98 RM bere na vědomí předložený 
program Dnů Holicka 2012 tak jak byl předlo-
žen ředitelem KD Holice.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 14. května 2012 v 17 hodin se bude konat v klubovnách kulturního domu zasedá-

ní Zastupitelstva města Holic. Na programu je projednání situace na úseku veřejného pořád-

ku a dopravy za účasti zástupců policie České republiky, Mětské policie Pardubice a zástupců 

hasičů, dále zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2011. K rozhod-

nutí zastupitelů bude předložena rozpočtová změna v rozpočtu roku 2012 a zastupitelstvo vy-

bere z navržených kandidátů ty, kterým bude udělena Cena města Holic. Pravidelným bodem 

budou také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání 

připomínek zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Místní poplatek za komunální 
odpad v roce 2012
V průběhu března 2012 byly do všech do-
mácností rozeslány složenky na zaplacení 
poplatku za odpad. Poplatek pro rok 2012 
stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 
a je 500 Kč na občana. Úplné znění vyhlášky 
je na www.holice.eu. Poplatek je možno za-
platit na poště, dále bezhotovostně převodem 
z účtu, popřípadě v pokladně v přízemí rad-
nice. Změnou je, že poplatek se v letošním 
roce platí jednorázově a splatnost je do 30. 
června 2012.
V případě, že jste složenku neobdrželi či ztrati-
li, navštivte nebo kontaktuje městský úřad – od-
bor fi nanční a školství (dveře č. 310).
Tel. 466 741 223, Aneta Václavíková.

Trhy v Holubově ulici v pondělí 
14. května
Z důvodu nepřízně počasí se sice dubnové trhy 
nekonaly, ale již 14. května v Holubově ulici 

proběhnou další letošní trhy.
Termíny zbývajících trhů: 
14. května, 18. června, 16. července, 13. srpna, 
17. září, 15. října, 19. listopadu a 10. prosince.

Výstava mysliveckých trofejí za rok 
2011
V minulém čísle jsme Vás informovali o okres-
ní přehlídce mysliveckých trofejí ulovených 
v honitbách okresu Pardubice. Přiložená foto-
grafi e je ze zahájení výstavy v pátek 20. dubna.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Starosta města Holic přivítal v obřadní síni 
městského úřadu 24. března mezi občany 
Holic tyto děti:

David Koza, Podlesí 105
Vojtěch Holub, Na Povětrníku 986

Laura Čížková, Kamenec 3
Tomáš Peška, Ottmarova 1204
Edvard Horský, Zahradní 1178

Tereza Tučková, Podlesí 4
Patrik Hejzlar, Dudychova 400

Denisa Hladíková, Ottmarova 1166
Nelly Nováková, náměstí T. G. Masaryka 18

Martin Zima, Mládežnická 928
Viktor Chmela, náměstí T.G.Masaryka 16

Selma Eis, Holubova 847
Václav Pražák, Roveňsko 39

Dominika Michlová, Ottmarova 1206

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

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Ukrytí je vedle evakuace nejúčinnější ochranou obyvatelstva před pů-
sobením škodlivých látek a fyzikálních jevů v důsledku průmyslových 
havárií, nebo při použití zbraní hromadného ničení. Téměř dokonalou 
ochranu poskytují stálé tlakově odolné úkryty (speciální, většinou pod-
zemní železobetonové stavby), které jsou určeny k ochraně osob při 
vojenském ohrožení, ale nelze je z mnoha důvodů využít k okamžité 
ochraně ohrožených osob např. v důsledku průmyslové havárie. V těch-
to případech je vhodné se ukrýt co nejrychleji v nejbližší budově – tzv. 
improvizované ukrytí a případně použít improvizované prostředky in-
dividuální ochrany. 
Víte, jak se účinně chránit?
•  Ukryjte se co nejrychleji v nejbližší vhodné budově (místnosti) od mís-

ta, kde vás zastihlo varování. Přirozené ochranné vlastnosti staveb vý-
razně snižují účinky škodlivin ve srovnání s volným prostorem.

•  Optimální místo pro ukrytí je prostor na odvrácené straně od úniku ne-
bezpečné látky a v centrální, nikoliv obvodové partii budovy.

•  Ochranné vlastnosti zvoleného úkrytu zlepšíte uzavřením oken a dveří 
a jejich oblepením páskou, uzavřením větrání a vypnutím klimatizace, 
utěsněním průduchů budovy – klíčové otvory, dveřní výřezy pro poštu, 
větrání spíží a vyústění odsavače par.

•  Svoji ochranu při nutném krátkodobém pobytu v zamořeném prostoru 
(např. při opuštění úkrytu při nařízené evakuaci) zabezpečíte použitím 
improvizovaných prostředků individuální ochrany v prvé řadě dýcha-
cích cest, očí a povrchu těla.

•  Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v mís-
tě. V úkrytu vyčkejte do doby pominutí účinků škodlivin, respektive 
do doby vyhlášení evakuace.

Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM

Dětský den s dobrovolníky

NOC KOSTELŮ V HOLICÍCH

Ohlédnutí za zimou
v naši kynologické organizaci

V pátek 13.4. Holoubek spolu s více než stov-
kou gratulantů oslavil své první narozeniny. 
Děti si vyrobily několik drobností, zatanco-
valy si společně s Hanou Flekrovou, pobavi-
ly se u Kašpárkova vyprávění a pochutnaly si 
na narozeninovém dortu. Obyvatelé Holic až 
do pozdního odpoledne potkávali děti s vesele 
pomalovanými obličeji. Poděkování patří gene-
rálnímu sponzorovi narozeninových oslav – fi rmě Junker.
Rozzářená dětská očka a veselý smích jsou pro dobrovolníky tou nejlepší 
motivací. Proto probíhají již přípravy na Dětský den 25. 5. pořádaný 
v RVC Holoubek Koalicí nevládek Pardubicka, o.s. a dalšími nezisko-
vými organizacemi Pardubického kraje. I díky generálnímu sponzorovi 
tohoto dětského dne, Straně soukromníků ČR, se návštěvníci mohou tě-
šit na zábavu, poznávání, tvoření, tancování, malování a další zajíma-
vé aktivity na více než deseti stanovištích. „Chybět nebude oblíbený 
skákací hrad, drobné dárky i slosování vstupenek o hodnotné vzdělávací 
hry a puzzle,“ řekla Monika Pavlisová, členka realizačního týmu RVC 
Holoubek. Vstup a občerstvení pro děti budou zdarma.
Podrobnější informace o programu Dětského dne s dobrovolníky a o pra-
videlných aktivitách centra naleznete na www.pardubice.charita.cz/ho-
loubek nebo na tel.: 733 141 960. Vladimíra Krejčíková

Již potřetí se holický kostel sv. Martina zapojí do letošní mezinárodní 
Noci kostelů, která se uskuteční 1. června. A jaký pro vás připravujeme 
program?
18.00–18.45 MŠE SVATÁ (Mše se stručným komentářem)
19.00–20.00 KOSTELEM S KNĚZEM (prohlídka kostela s výkladem)
20.00–21.00  Hudebně-literární pásmo VITA MARTINI (středověká le-

genda o životě svatého Martina a současná komorní hudba)
21.00–21.30 O NADĚJI (duchovní slovo)
21.30–22.00 VARHANNÍ KONCERT (při světle svíček)
22.00–23.00  TICHO JAKO V KOSTELE (čas pro osobní zamyšlení 

v tichu kostelních zdí)
19.00–22.00  KAFE NA FAŘE (možnost posedět na faře a trochu se ob-

čerstvit)
Během programu bude možnost rozhovoru s knězem a prohlédnout si 
výstavu o životě církve v Královéhradecké diecézi.
Srdečně vás zveme ke společnému ponocování v našem kostele. Více in-
formací na www.farnost-holice.cz nebo www.nockostelu.cz. 

Za celou farnost vás srdečně zve P. Filip Janák

Místní organizace České strany sociálně demokratické v Holicích
zve občany na

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ
v úterý 1. května 2012 od 10 hodin

Na prostranství u Kulturního domu města Holic
V zábavném programu vystoupí Dechová hudba KD Holice

a Tancklub Hany Flekrové.

Takže snad máme zimu za sebou. A protože jsme se dohodli, že výcvik 
bude pokračovat za téměř každých povětrnostních podmínek, je zima pro 
nás období velmi krušné. Copak psům je hej, mají kožich, ale co my lidé? 
Takže i když chumelí, fi čí severák nebo prší, musíme s našimi kamará-
dy vyrazit do nepohody. Je potřeba, aby to, co jsme je přes léto nauči-
li, s nimi pravidelně opakovali, neboť jak se praví, opakování je matkou 
moudrosti. A pro psy to platí dvojnásob i proto, že pohyb venku, navíc 
v naší společnosti mají velmi rádi.

Kromě zimy nás také trápí krátký zimní den. Ve všední dny se 
po 16. hod. stmívá. Na cvičišti nemáme venkovní osvětlení, proto jsme 
se v tento čas přemístili na holický stadion. Chci tímto poděkovat vedení 
Technických služeb, že nám umožnilo osvětlit část hřiště, takže můžeme 
se psy normálně cvičit.

Aby výcvik psů probíhal tak, jak má, je na každém cvičišti důležitý 
dobrý fi gurant. Na něm záleží, jak psi budou postupně získávat sebevě-
domí a odvahu, a tím i psychickou vyrovnanost. To je vedle poslušnosti 
účel našeho výcviku. Proto děkuji našemu fi gurantovi Martinu Slovákovi, 
který, ač je sám členem ZKO Sezemice, se nám věnuje. Z jeho zkušeností 
přitom vyplývá, že největší práce není se psem, ale obvykle s jeho psovo-
dem. Takže Martine, dík za vše.

Ještě nesmím zapomenout poděkovat zemědělskému družstvu Solvit 
v Holicích, jmenovitě panu Beranovi, že nám družstvo pomáhá s neleh-
kým úkolem – udržovat rozsáhlou plochu našeho cvičiště v použivatel-
ném stavu. Neboť když začne tráva růst, není v našich silách nad ní zvítě-
zit. Takže tisíceré díky!

A co nás čeká v tomto roce? Kromě pravidelného výcviku proběhnou 
na podzim u nás zkoušky ve sportovní kynologii. Ale již během roku se 
zúčastní jednotlivci různých závodů a soutěží: Již v dubnu Lidka Vlasáková 
se psem Jesikou absolvovala stopařské zkoušky v Novém Bydžově s výbor-
ným umístěním. Přivezli si pohár za 3. místo. Lidko a Jesiko, gratulujeme!

Také bychom chtěli pokračovat s vylepšováním našeho zázemí na cvi-
čišti. No prostě práce nad hlavu!

Samozřejmě zveme všechny zájemce z řad pejskařů – přijďte se na nás 
podívat. Scházíme se každý čtvrtek od 16 hod. A v sobotu od 9 hod. 
na kynologickém cvičišti u autocampu Hluboký. Kontakt na nás najdete 
také na www.zko Holice. Marie Hájková

                                            
 

   Helicopter Model Show   
          / 3.ročník /     Holice 2012   
  

                                             Přijďte si v neděli 6.května 2012         
                                              zalétat se svými RC modely či  hračkami 
                                        helikoptér nebo letadel od 8.30 do sportovní 
                         haly, s velkými modely od 12.30 na fotbalový stadion. 
Prostor najdou nejen  fandové  vrtulníků, ale i letadel a RC aut. 
 

Přijít může každý – děti i zkušení piloti, na své si ale přijdou  
i diváci..                                 

Více na:   http://helicoptermodelshow.webnode.cz 
 

(V případě nepřízně počasí jsme až do 16 hodin v hale.) 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Kulturní kalendář na měsíc květen 2012 Pasování čtenářů

Nové knihy

Letní tábor

I v letošním roce proběhlo v Městské 
knihovně Holice tradiční pasování prvňáčků 
na čtenáře. Akce se zúčastnili žáci ze ZŠ Ko-
menského a ZŠ Holubova. 

Děti z obou škol si pro tuto příležitost 
připravily kulturní program, který navodil 
tu správnou atmosféru a byl oceněn velkým 
potleskem. Mezi účinkující zavítali pan král 
a paní královna z „Království knížek“. Po slo-
žení slavnostního slibu pasoval pan král žáky 
na čtenáře, kteří si pak vypůjčili v knihovně 
svoji první knihu.

Radost nám udělalo, že někteří z pasova-
ných prvňáčků navštívili knihovnu s přečtenou 
knihou již druhý den.

Mgr. Radka Bačinová

V kanceláři informačního centra v kultur-
ním domě si můžete zakoupit dvě knihy od ho-
lických autorů. Svou prvotinu nazvanou Jinak 
a jinam zde představuje mladý autor Lukáš 
Sedlák, třetí titul v pořadí vydalo nakladatelství 
Eminet Janu Kačerovi, tentokráte pod názvem 
K přátelům.

DDM Holice pořádá letní tábor v Krkono-
ších v obci Dolní Dvůr. V programu tábora je 
turistika, celotáborová hra, olympiáda, diskoté-
ka, karneval, návštěva jízdárny a zvířecí farmy, 
koupání a další aktivity. Tábor proběhne od 21. 
do 28. července, cena je 2 900 Kč, více informa-
cí získáte na telefonních číslech 605 740 196, 
603 280 455, 466 682 162.

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
9. 5. 8.30  JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
středa   Pohádkový příběh se zajímavým a poučným dějem, jednoduchými písničkami 

a bohatě zpracovanou výpravou.
   Umělecká agentura MARIO Praha. 40 Kč
11. 5. 19.30  John Patrick – SEX V ŠESTÉM PATŘE
pátek   Vytrvalost – Dvojsmyslnost – Frustrace
   Repríza tří příběhů o různých podobách lásky.
   Divadelní soubor KD Holice v režii Jitky Juračkové. 90 Kč
25. 5. 19.30  GALAVEČER SLAVNÝCH OPERETNÍCH MELODIÍ
pátek   Výběr slavných árií a duet od Johannna Strausse – krále valčíků, Franze Le-

hára, Emericha Kalmána, Oskara Nedbala a Rudolfa Piskáčka. Představí se 
Komorní lázeňský orchestr Nálady Petra Macka z Mostu a sólisté hudebních 
divadel. 180 Kč

 senioři sleva 150 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
2. 5. 19.30  Labyrint
středa   Skupina čtyř lidí se snaží najít legendární mystické katakomby staré Prahy. Je-

jich výprava do labyrintu středověkých chodeb se ale změní v boj o holý život.
   Režie: Tomáš Houška.
   Hrají: Lucie Vondráčková, Mary Coronado, Martin Zbrožek, Jan Zadražil.
   Žánr: Mysteriózní thriller. Délka 92 minut. 70 Kč
14. 5. 17.00  Modrý tygr
pondělí   Dobrodružný, magický a humorný fi lm vtáhne děti i jejich rodiče do světa 

fantazie. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr?
   Režie: Petr Oukropec.
   Hrají: Bára Hrzánová, Jan Hartl, Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Anna Po-

lívková a další.
   Žánr: Rodinný, dobrodružný. Délka. 90 minut. 70 Kč
15. 5. 19.30  Čtyři slunce
úterý   Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejích přátel, rodin-

né vazby, a to, jak často jsou děti ovlivňovány úlety a přešlapy svých rodičů.
   Režie: Bohdan Sláma.
   Hrají: Jaroslav Plesl, Karel Roden, Aňa Geislerová, Marek Šácha, Klára Me-

líšková.
   Žánr: Psycholog.komedie – přístupno od 12 let. Délka 105 minut. 70 Kč
29. 5. 19.30  Nepřítel pod ochranou
úterý   Aktéři neobvyklého dramatu – jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli 

a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet naživu. 
Vše v exotickém Kapském Městě, jednom z nejnebezpečnějších míst světa.

   Režie: Daniel Espinosa.
   Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Brendan Gleeson, Vera Farmiga.
   Žánr: Thriller–přístupno od 15 let. Délka 114 minut. 70 Kč
5. 6. 19.30  Prci, prci, prcičky: Školní sraz
úterý   Nejvhodnější záminkou na setkání všech postav komediální série je školní 

sraz. Hoši si vzpomenou, co vše od života čekali a rozhodnou se to napravit. 
Jenže dobrý plán nestačí, protože se to nakonec vždycky nějak zvrtne.

   Režie: Jon Hurwitz, Dayden Schlossberg.
   Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scot, Mena Suvari, Tara 

Reid.
   Žánr: Komedie – přístupno od 15 let. Délka 113 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
26. 5. 7.30 VÝLET – Svatá Hora u Příbrami
sobota 330 Kč

VÝSTAVY
datum hodina program vstupné
  12 měsíců – cyklus obrazů Alena Vondřejcová
27. 4.–29. 6.  Galerie kulturního domu

Pardubická 339, 534 01 Holice

KULTURA V HOLICÍCH
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Žáci šestého ročníku ze ZŠ Holubova v Holicích navštívili 13. 4. 2012 
animační výtvarný program ve Východočeské galerii v Pardubicích, který 
se konal v Domě u Jonáše. Program se vztahoval k výstavě Současný čes-
ký linoryt. Pod vedením lektorky si žáci vyzkoušeli techniku tisku z ko-
láže a linorytu, vytvořili si frotáž, podívali se na práci s grafi ckým lisem, 
zkusili tisk nohama i lžicí. Dále absolvovali prohlídku výstavy součas-
ných grafi ků s výkladem, při níž byli seznámeni s jejich výtvarnými díly 
i technikami, se kterými výtvarníci pracovali. Děti si z tohoto programu 
přivezly kolektivní výtvarnou práci, na které se podílela celá třída. Načer-
pané zkušenosti a informace zúročíme dále v hodinách výtvarné výchovy 
a budeme se těšit na další spolupráci s galerií.

Mgr. Lenka Jandová Prokešová

V rámci hudebně výtvarného projektu se třída 6. A ze ZŠ Holubova v Ho-
licích 23. 3. 2012 vydala na pořad Komorní fi lharmonie v Pardubicích 
– Hudba mého mobilu. Celým programem nás mluveným slovem pro-
vázeli manažer koncertní činnosti PhDr. Tomáš Kráčmar a šéfdirigent 
MgA. Marko Ivanovič, Ph.Dr. Aktivně do programu zapojovali pub-
likum, na které se obraceli se svými dotazy. Milovníci vážné hudby si 
přišli na své. Hudba velkých mistrů totiž nestárne a své obdivovatele si 
najde v každé době. Vážná hudba byla žákům přiblížena zábavnou for-
mou. Mnozí byli udiveni, že jim v mobilu vyzvánějí skladby staré několik 
staletí od takových mistrů, jako jsou Bach, Mozart a Rossini. Byl to pro 
nás nevšední zážitek. Všichni účinkující mají náš obdiv a úctu.

Mgr. Lenka Jandová Prokešová a kolektiv 6. A

v naší MŠ Pardubická na nás dolehla nejvíce po jarních prázdninách. 
Skončilo docházení do solné jeskyně, saunování a my jsme se pustili 
do jarní a velikonoční výzdoby tříd i celé školky.
Kytičková třída nás pod vedením p. učitelek Moniky Hálové a Ivy Krouti-
lové reprezentovala na akci Sportovec roku se svým vystoupením „Spor-
tovní víla“.
Pravidelnou pohybovou aktivitu nám zajišťuje účast na právě probíhajícím 
plaveckém kurzu v Hradci Králové. Březen, měsíc knihy, jsme strávili nad 
mnoha knížkami a navštívili jsme také městskou knihovnu v KD. Na Veli-
konoce jsme se moc těšili – vyráběli jsme přáníčka, různé výrobky, zdobili 
kraslice, pletli pomlázky a také pozorovali velké změny v přírodě.
Oči nám zkontrolovalo screeningové vyšetření. Znalosti o volně žijících 
zvířátkách vylepšil výukový program, při kterém jsme jich několik viděli 
na vlastní oči – např. lišku, čápa, sýčka. Návštěva v zahradnictví u Bulisů 
nám připomněla, že jaro už je v plném proudu.
Konec měsíce dubna jako každý rok prostrašíme a prokouzlíme na sletu 
malých i velkých čarodějnic a čarodějů. 
Přihlášky pro školní rok 2012/2013 se budou vydávat od 14. do 16. května 
2012 v MŠ. 
Krásné jaro plné sluneční pohody přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

S jarními prázdninami jsme za zimou zavřeli dveře, skončili s pravidel-
ným saunováním v mateřské škole na Pardubické ulici, a teplé dny, které 
následovaly, rychle přivolaly jaro i k nám do družiny. 
Hned jsme začali s přípravami na Velikonoce. Největší zájem je vždy 
o zdobení vajíček voskovou technikou. Jako každoročně jsme si do druži-
ny pozvali i rodiče a společně jsme malovali kraslice. Velikonoční atmo-
sféra byla umocněna pohodou a radostí z tvůrčí činnosti.
Jaro jsme oslavili také výletem na kozí farmu na Poběžovicích. Nakrmit, 
pochovat si nebo alespoň pohladit několikadenní kůzlátka byl pro děti 
velký zážitek. Počasí nám přálo, a tak i svačina v trávě byla po zimě velmi 
příjemná. Ke škole jsme seběhli po okolních loukách i s výstupem na Ho-
moli, odkud se nám naskytl krásný výhled na Holice.
Teď, když čtete tyto řádky, už máme za sebou i Čarodějnický slet na Hlu-
báku, ale o tom zase někdy příště. Marcela Zindulková

Jaro ve družině na Holubovce

Exkurze za kulturou aneb Hudba mého mobilu

JARNÍ NÁLADA

Tisknu, tiskneš, tiskneme

Nejdříve se podělíme se čtenáři o informaci, že v měsíci dubnu v naší 
mateřské škole podstoupilo preventivní oční screeningové vyšetření 90 
dětí. Co nás čeká v měsíci květnu? 16. května navštívíme nově zrekon-
struované muzeum v Holicích a odpoledne nás se svým programem na-
vštíví Míša Růžičková. Proběhne pasování předškoláků, akce se v případě 
příznivého počasí uskuteční na zahradě školy od 15.30 hod. Ve čtvrtek 
24. května děti potěší svým vystoupením rodiče i veřejnost na akademii 
2012, začátek v 16.00 hod v Kulturním domě v Holicích. 30. května poje-
dou starší děti do Žlebů, kde je pro ně připraven zajímavý program s drav-
ci. V květnu ukončíme plavecký kurz ve Vysokém Mýtě. Více informací 
naleznete na stránkách školy.

Lenka Chotěnovská

Jaký bude májový měsíc v Mateřské škole Holubova?

 tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Polystyren fasádní   50 mm                                                44,-/m2
Polystyren fasádní   60 mm                                                52,-/m2

sklotextilní mřížka vertex  R 117                                15,5 Kč/m2

PORFIX, porobetonové zdivo a příčky                        sleva až   28 %

SOBOTA  8:00-11:30                                                ceny bez DPH

Polystyren fasádní   80 mm                                                69,-/m2

Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

Polystyren fasádní 120 mm                                              105,-/m2

 Celý měsíc na suché směsi BASF   Sleva 15%

StavebninyStavebninyStavebninyStavebniny  STAPUSSTAPUSSTAPUSSTAPUS s.r.o.s.r.o.s.r.o.s.r.o.
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-17.00 , So 8.00-11.30

Fasádní omítka silikonová(bezpř.barevník)25kg   840 Kč/kbel
DITON - dlažby,ztracené bednění,plotovky                       sleva 18 %

Polystyren fasádní 100 mm                                                87,-/m2

Lepidlo na zateplení Z 301 DUO ,balení 25 kg           117 Kč/ks
Polystyren fasádní 140 mm                                              122,-/m2

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



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

V letošním roce oslaví Taneční studio Hany Flekrové dvacet let trvání 
své činnosti. Ročně projde jednotlivými kurzy tance pro děti a mládež 
a dospělé okolo 170 zájemců. Taneční studio pořádá a zúčastňuje se se 
svými členy řady kulturních akcí. Spolupracuje se základními školami 
a mateřskými školkami nejen v Holicích. Za zmínku stojí například kurz 
Minitanečních při ZŠ v Sezemicích, který zahajoval 16. dubna a letos 
se uskuteční jeho devatenáctý ročník. V kulturním domě v I. patře bude 
v průběhu května a června výstava fotografíí z činnosti TSHF a budou 
spuštěny nové webové stránky. Na červen od 9. do 15. června připravuje-
me „TÝDEN TANCE“. Týden tance chce TSHF zahájit tanečním veče-
rem v retro stylu. Veřejnosti pak budou v průběhu tohoto týdne nabídnuty 
různé taneční lekce. Týden tance vyvrcholí závěrečným vystoupení čle-
nů TSHF a tanečního klubu Tancklubu Holice: „V Rytmu 2012“ v pátek 
15. června od 18 hod. ve velkém sále kulturního domu a jako tradičně se 
představíme na Dnech Holic.
Bližší informace: www.tshf. cz.

O trvale vysoké kvalitě naší školy svědčí fakt, že se naši studenti pra-
videlně umísťují na předních místech celostátních soutěží. Po nedávném 
vítězství našeho studenta Petra Sochůrka v prestižní celostátní soutěži 
Automechanik junior se v 1. polovině dubna dostavil další úspěch. 

Ve dnech 10.–13. dubna proběhlo na Střední škole technické a do-
pravní Ostrava – Vítkovice celostátní fi nále soutěže „autotronik junior“. 
Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky ve spolupráci se Svazem autoopraven České republiky. 
Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, regionálního kola a ce-
lostátního fi nále.

Soutěží se v části teoretické, poznávací a praktické. Naši školu repre-
zentoval student 4. ročníku Miloš Raba. V tvrdé konkurenci nejlepších 
studentů ze všech krajů České republiky nakonec obsadil po napínavém 
průběhu velmi hezké 3. místo. A nechybělo mnoho a opět jsme se rado-
vali z vítězství.

Milošovi gratulujeme a současně děkujeme za reprezentaci naší školy 
a města. Dosažené výsledky prokazují, že úroveň vzdělávání žáků SŠA je 
opravdu velmi dobrá a studenti vstupují do praxe dobře připraveni.

MŠ Staroholická nabízí pro děti různé doplňkové aktivity, mezi které pa-
tří: oblíbená tvořivá odpoledne s rodiči, taneční průprava, hra na fl étnu, 
plavání a návštevy solné jeskyně.
Pravidelně pořádáme také Mikulášskou nadílku a vánoční besídku pro ro-
diče. Mezi staroholickou veřejností je i velmi oblíbený Dětský den, který 
je připraven na 12. května.
Další zajímavostí jsou tematicky zaměřená tvořivá odpoledne dětí a rodi-
čů, při kterých se maminky a tatínkové osobně zapojují a tvůrčí činností 
spolu stráví příjemné chvíle v prostorách naší školky.
Poslední tvoření bylo spojeno s příchodem jara a s velikonočními svátky. 
Společně jsme zdobili vajíčka, vyráběli různé dekorace a jiné velikonoční 
motivy, které si potom děti odnesly domů.
Cílem těchto setkání je bližší seznámení s pestrým programem naší škol-
ky a s jejími pedagogickými pracovníky.
Jarní téma Velikonoc je pro nás pro všechny příslibem pěkného počasí 
a vycházek do přírody, na které se všichni velmi těšíme.

Kolektiv MŠ Staroholická

Koncem března přijela delegace studentů a učitelů z partnerského 
Willibald-Gluck-Gymnasia z Neumarktu. Prožili několik dní v českých 
rodinách, u nás ve škole a na exkurzích po naší vlasti. Společným pracov-
ním tématem letos byla média.

Gratulujeme naší studentce Anně Mědílkové k vynikajícímu úspěchu 
v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ve své kategorii 
přesvědčivě zvítězila a bude náš kraj reprezentovat v celostátním kole.

Student Adam Dvořák dobře reprezentoval v regionálním kole soutěže 
v kategorii ekonomika se svým projektem „Firma očima zaměstnanců 
a zákazníků“ a postoupil do národního fi nále v Praze.

V krajském kole olympiády ve španělském jazyce uspěly Kristýna 
Chlandová, Vendula Kohlová a Dagmar Šoltová.

V soutěži BALTIE 2012 se náš tým Predátorů (Ondřej Hladík, Franti-
šek Vlach, Jan Skála) umístil na 1. místě v ČR a díky svému umístění nás 
mohou reprezentovat v mezinárodním kole v květnu ve Varšavě.

Týden tance

Další úspěch SŠA Holice

JARNÍ TVOŘENÍ V MŠ STAROHOLICKÁ

Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba

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

JARNÍ PREVENTIVNÍ AKCE
Středa 16. května od 7.30 do 18.30 hod.

• Test  tlumičů s protokolem
• Kontrola podvozku se zaměřením na:

– vizuální kontrola brzdové soustavy
– hladina a bod varu brzdové kapaliny
– čepy ramen a uložení náprav
– stav a těsnost výfukového systému
– vtěsnost chladící soustavy
– test akumulátoru a kontrola dobíjení

Účastníci akce můžou využít následné kontroly na  válcové zku-
šebně brzd a zkušebně vůle přední nápravy včetně ostatních pra-
cí. V  případě požadované opravy lze dohodnout termín opravy 
do 30. 6. 2012 se slevou 15% na veškerý materiál použitý na odstra-
nění závady.
Člen servisní sítě AutoPro� team

Vše za akční cenu
99,- Kč

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Při zmínce o tomto měsíci nelze začít 
jinak, než připomínkou části textu nesmrtel-
ného díla Karla Hynka Máchy:
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj 
– byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový za-
váněl háj.
O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom 
lhal lásky žel.....

Květen je pokládán za nejkrásnější měsíc 
v roce. Jediný ze všech měsíců má dvě po-
jmenování: starší „máj“ z latinského maius 
a mladší „květen“ podle přírody, která v tuto 
dobu kvete. Málokdo však ví, že název 
květen je u nás znám teprve necelých 180 
let. S tímto měsícem je také neodlučitelně 
spojena vůně šeříku. Nepřehlédnutelný je 
začátkem května, kdy vykvete. Právě pro 
toto krátké období snad jeho obliba nikdy 
nezmizí. Šeřík, lidově „bez“, není na na-
šich zahrádkách odjakživa. Pochází z Asie 
a kolem roku 900 se dostal spolu s Araby 
do Španělska a poté rozšířil do celé Evropy, 
kde se šlechtí necelých 300 let. Dnes existu-
je třicet druhů, ale u nás máme toto jméno 
spojeno převážně se dvěma druhy: deko-
rativní „Šeřík obecný“ (Syrinxa vulgaris), 
který zdobí naše zahrady opojně vonícími 
květy začátkem května, a „Šeřík balkánský“ 
s barvou květů od růžové po fi alovou. V na-
šem okolí se vyskytuje hojně. Nepropásněte 
chvíli jeho květu a přineste pro ovonění bytu 
nějakou větvičku domů.

(mkm)

Iniciativa směřující k vybudování pamět-
ní síně či dokonce muzea slavného holického 
rodáka Dr. Emila Holuba zesílila obzvláště 
po jeho smrti v roce 1902. Ovšem události prv-
ní světové války odsunuly tyto snahy stranou. 
Chceme-li měřit čas, vraťme se do roku 1925, 
kdy byla dokončena rekonstrukce radnice a při 
té příležitosti nalezeno místo pro městské mu-
zeum, které převzal do správy studentský spo-
lek. Radnice však v roce 1945 při „Holickém 
povstání“ shořela a vniveč přišly i muzejní 
sbírky. Po čase byly snahy o oživení muzea 
obnoveny s cílem věnovat je odkazu slavného 
cestovatele a rodáka Dr. Emila Holuba. 

Příležitost se naskytla v roce 1949 při novém 
územním uspořádání. V Holicích byl zřízen 
okres a s tím i okresní instituce.1. května 1956 
zahájilo činnost okresní muzeum instalované 
v jedné místnosti a na chodbě římskokatolické 
fary. Jednalo se o část Holubových sbírek. Změ-
nu přinesla neočekávaná událost. 28. září 1958 
zemřela ve Vídni manželka cestovatele Růže-
na Holubová, rozená Rosa Hofová. Byla vždy 
nakloněna Čechům a rodnému městu manžela. 
Holice navštívila prvně se svým mužem v srp-

nu 1889, po Emilově smrti přijela v roce 1947 
na oslavy 100. výročí cestovatelova narození 
a v říjnu 1949 na odhalení sochy Dr. Emila 
Holuba na Masarykově náměstí. Přesto bylo 
velkým překvapením, když do města dorazila 
zpráva, že paní Růžena odkázala muzeu soubor 
pozoruhodných exponátů, dokumentů a osob-
ních předmětů z rodinné pozůstalosti. Úžas 
i nadšení bylo veliké, ovšem ihned vyvstala 
nerudovská otázka „Kam s ním?“ V té době již 
vyrůstala stavba kulturního domu a projektant 
ing. arch. Štefan Imrich přišel s originálním ná-

padem: postavit menší objekt muzea v soused-
ství kulturního stánku. Nebylo nad čím váhat, 
pouze sehnat fi nance, což se podařilo. 4. února 
1962 byl otevřen kulturní dům, dva roky poté 
dokončena stavba muzea a 30. dubna 1966 
slavnostně otevřen Památník Dr. Emila Holu-
ba. Objekt s mimořádně atraktivním a vkus-
ným uspořádáním expozic získal vbrzku oblibu 
v oblasti turistického ruchu (viz archivní, dnes 
již spíše vzpomínkové foto).

Ovšem více než 45 let rušného provozu 
zanechalo stopy na expozicích, které volaly 
po oživení. Městu se loňského roku za vy-
datné podpory Pardubického kraje podaři-
lo získat dotaci z evropských fondů v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod ve výši cca 20 milionů korun. 
Dle projektu akad. arch. Davida Vávry bylo 
loni na jaře započato s rekonstrukcí, která 
v těchto dnech končí. 2. května dojde ke slav-
nostním otevření modernizovaných expozic, 
od 3. května budou dveře afrického muzea 
otevřeny veřejnosti. Tak běžel po osmdesát 
sedm let čas holického muzea.

Miloslav Kment

Tentokrát to bude malá odbočka do „vyššího 
typu škol“. Dávným snem občanů a především 
rodičů a pedagogů bylo zřízení typu střední 
školy. Nikoliv typu základních škol. Tak byly 
totiž v jistém čase mnohdy nesmyslných reor-
ganizací nazývány osmileté a devítileté školy. 
Ostatně o nesmyslné reorganizace ve školství 
i jiných oborech není nouze ani dnes. Tak na-
konec došlo ke vzniku dnešního gymnázia. 
K úspěchu přispěla i skutečnost, že v Holicích 
bylo od roku 1949 sídlo okresu. Jednání od zří-
zení střední školy přineslo ovoce v roce 1953. 
Od nového školního roku (1. září 1954) byla 
otevřena Jedenáctiletá střední škola v Holicích. 
Azyl nalezla v objektu základní školy v Ho-
lubově ulici a v onen den zahájilo prvních 36 
žáků studium. Výsledkem byly 9. června 1957 
v historii holického školství první maturitní 
zkoušky. Zmatky zmíněných reorganizací trva-
ly a od 1. září 1960 byly jedenáctileté střední 
školy přeměněny na školy dvanáctileté, což 
souviselo především s prodloužením povinné 
školní docházky na devět let.

Nárůstem tříd se projevovala „prostorová 
tíseň“ a bylo nezbytné k současnému objektu 
školy něco přistavět. Na novostavbu gymnázia 
nebylo tehdy ani pomyšlení. Reorganizace ne-
braly konce a dvanáctileté střední školy byly 
zrušeny a od ledna 1961 vznikly střední vše-
obecně vzdělávaci školy. 29. ledna 1961 byla 
slavnostně otevřena přístavba. Další změny při-
šly v roce 1968, kdy „SVVŠ“ byly přeměněny 
na čtyřletá gymnázia. Dosavadní jednotné ředi-
telství gymnázia a základní školy bylo poslé-
ze zrušeno a vznikly dva samostatné subjekty: 
Gymnázium Holice a Základní devítiletá škola 

Holice, Holubova ulice. V září 1972 gymnázi-
um dosáhlo plného počtu osmi tříd ve čtyřech 
ročnících.

Podstatná změna nastala po „sametové re-
voluci“ Gymnázium získalo právní subjektivitu 
a do školy nastoupili první studenti. V dubnu 
1996 město i školu navštívil tehdejší ministr 
školství Ivan Pilip. Jednalo se o první návštěvu 
vládního představitele ve škole, která zároveň 
zavdala příležitost k jednání o možné stavbě 
nové budovy. Jednání byla úspěšná a 1. září 
1988 byl školní rok slavnostně zahájen polože-
ním základního kamene k novostavbě gymná-

zia v lokalitě „Muška“. V lednu roku 1999 ško-
la získala čestný název Gymnázium Dr. Emila 
Holuba v Holicích a v srpnu téhož roku byl 
slavnostně otevřen nový areál školy. A ještě 
několik drobností nakonec: v lednu 2003 byla 
dokončena výstavba sportovního areálu v sou-
sedství školy, v květnu 2004 převzali první 
absolventi osmiletého studia v aule gymnázia 
maturitní vysvědčení a v září téhož roku škola 
oslavila 50. výročí založení. Dnes je gymnázi-
um neoddělitelnou součástí školství pro Holice 
a okolí, i když, coby střední škola, je spravová-
no „krajem“.

Miloslav Kment

Měsíc Máj není jen
tak obyčejným měsícem

Jak rychle běžel čas holického muzea

Historie školství v Holicích (4)

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC



Východočeská liga mužů:
BVK Holice – Tesla Pardubice
54 : 76 (14:18 27:37 38:60)
Oliva 13, Kolář 12, Šrámek 9, Trojan 8, Půlpán 
Viktor 4, Petružálek, Joska, Tylchrt a Kubant 
po 2
TJ Turnov – BVK Holice
85 : 74 (19:22 41:36 65:51)
Oliva 18, Kolář, Trojan a Joska po 12, Tylchrt 
a Petzružálek po 8, Půlpán Viktor 4
Sokol Nová Paka – BVK Holice
68 : 71 (Šrámek 16, Joska 13, Petružálek 11, 
Trojan 10, Oliva 9, Tzlchrt 4, Welsch Michal 3, 
Půlpán Viktor 2, Kolář 1
Vítězství v Nové Pace v posledním kole Vý-
chodočeské ligy znamenalo pro holické muže 
konečné čtvrté místo v tabulce a účast v závě-
rečném play off o postup do 2. celostátní ligy, 
kde se v semifi nále utkali s týmem Turnova.
BVK Holice – TJ Turnov
80 : 49 (14:10 36:22 51:32)
Oliva a Šrámek po 14, Tylchrt a Trojan po 9, 
Kolář a Joska po 8, Diepold 6, Hlaváček a Ma-
chara po 4, Tušl a Petružálek po 2
TJ Turnov – BVK Holice
84 : 60 (24:15 47:25 69:45)
Oliva 14, Hlaváček 11, Kolář a Šrámek po 8, 
Tylchrt 6, Tušl a Joska po 5, Machara 2, Trojan 1
90 : 79 (16:16 40:29 63:47)
Tylchrt 18, Hlaváček 16, Oliva 15, Kolář 8, Tro-
jan a Šrámek po 6, Tušl 5, Machara 3, Joska 2
První utkání play offo se hrálo v pátek v Holi-
cích a holičtí muži své soupeře z Turnova pora-
zili jednoznačným rozdílem. Pro druhé vítězství 
znamenající postup do fi nále play off jeli hned 
druhý den do Turnova. Na místě však zjistili, že 
se turnovští basketbalisté posílili o extraligové 
hráče na pozici křídla a rozehrávače. V tomto 
složení byl tým Turnova nad síly našich mužů. 
Prohráli jak sobotní odvetu, tak i nedělní rozho-
dující utkání a sezóna pro ně skončila. 
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice – Kara Trutnov
71 : 78 (10:19 34:32 43:50)
Jechura 29, Procházka 12, Michálek 9, Welsch 
Michal 8, Kašpar 7, Mansfeld Jiří 6
64 : 56 (14:12 33:20 51:42)
Welsch Michal 25, Procházka 12, Jechura 10, 
Mansfeld Jiří 9, Michálek 4, Kašpar a Hromek 
po 2
Holičtí junioři se v posledním kole oblastního 
přeboru utkali s jasně vedoucím týmem tabulky. 
Jedním vítězstvím nad tímto soupeřem potvrdi-
li své konečné druhé místo v této soutěži 
Oblastní přebor kadetů U17:
BSK TJ Jičín – BVK Holice
68 : 71 (9:14 29:33 52:55)
Jechura 26, Procházka 17, Kulhavý 16, Michá-
lek 7, Havelka 5
77 : 74 (23:18 36:41 58:55)

Jechura 32, Michálek 15, Procházka 13, Kulha-
vý 10, Havelka a Říha po 2
BVK Holice – Kara Trutnov
128 : 31 (30: 6 62:15 96:21)
Michálek 42, Jechura 27, Procházka 26, Kulha-
vý 15, Havelka 12, Skála 4, Říha 2
108 : 46 (31:14 62:24 90:38)
Jechura 41 Michálek 32, Kulhavý a Procházka 
11, Havelka 8, Říha 3, Skála 2
Basketbal Svitavy – BVK Holice
52 : 73 (10:9 27:42 35:53)
Jechura 24, Kulhavý 22, Procházka 9, Havelka 
8, Říha 2
84 : 85 (29:12 50:24 59:42)
Michálek 12, Kulhavý a Procházka po 11, Je-
chura 10, Havelka 7, Říha 4
BVK Holice – Spartak Choceň
82 : 59 (24:19 49:29 63:45)
Jechura 30, Michálek 26, Kulhavý a Procházka 
po 9, Havelka 4
69 : 48 (18:12 40:20 54:34)
Jechura 31, Michálek 19, Procházka  10, Havel-
ka 5, Kulhavý 4
Rovněž holičtí kadeti ukončili sezonu v ob-
lastním přeboru dvěma vítězstvími nad Chocní 
a obsadili stejně jako junioři druhé místo v ko-
nečné tabulce.
Mezinárodní perníkový turnaj žáků U14 
v Pardubicích:
Mladší žáci již svoji letošní ligovou sezónu 
ukončili a v rámci přípravy na příští sezónu se 
zúčastnili velice silně obsazeného turnaje v Par-
dubicích, kde se postupně utkali s domácím 
BK, mistrem Slovenska MBK Žilinou a třemi 
týmy z Chorvatska – Cibona Zagreb, KK Rudeš 
a KK Doubrava. Holičtí žáci všechna svá utkání 
na turnaji prohráli, ale byli svým protivníkům 
důstojnými soupeři a rozhodně žádnou ostudu 
neudělali. 
Oblastní přebor starších minižáků U13:
BVK Holice – Kara Trutnov
100 : 27 (33:6 24:5 14:8) 
Horký Adam 53, Welsch Marek 27, Kašpar 12, 
Hloušek 4, Vrbický a Vlasák po 2
82 : 31 (19:10 44:14 68:19)
Horký Adam 45, Kašpar 14, Welsch Marek 13, 
Hloušek 4, Pařízek a Svatoš po 2
Baskeťáci TJ Sokol Josefov – BVK Holice
67 : 49 (20:14 33:22 49:36)
Horký Adam 25, Welsch Marek 14, Kašpar 6, 
Hloušek 2, Šenk 2
56 : 50 (8:18 24:23 40:37)
Horký Adam 28, Welsch Marek 12, Kašpar 8, 
Hloušek 2
Starší minižáci také už svoji soutěž ukonči-
li, a to utkáními s vítězem oblastního přeboru 
Josefovem na jeho palubovce. Dvě vyrovnaná 
utkání svědčí o tom, že konečné třetí místo 
a bronz na pomyslné bedně našim minižáků 
patří oprávněně. 
Závěrečné play off Oblastního přeboru nej-
mladších minižáků U11:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
31 : 57 (3:24 9:36 23:40)
Dvořák 24, Vlasák 16, Mrázek 7, Bartošek 4, 
Chmelík, Tran a Horký Filip po2

Nejmladší minižáci sehráli s hradeckými sokol-
kami poslední utkání play off o konečné 10 mís-
to v oblastním přeboru, ve kterém jednoznačně 
zvítězili. Konečné desáté místo je příslibem 
do další sezóny, kdy bude naše přípravka hrát 
tuto nejmladší basketbalovou kategorii znovu.
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Tenisová sezona začíná

Volejbalový los

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Jak již bývá tradicí u sportovních klubů, tak 
i Tenisový klub Holice na své březnové valné 
hromadě hodnotil minulou sezonu a seznámil 
členy s akcemi v sezoně 2012.
V roce 2011 se mistrovských soutěží smíšených 
družstev zúčastnila tři družstva – družstvo star-
šího žactva, dospělých a družstvo seniorů.
Největším úspěchem v minulé sezoně byla 
účast naší hráčky Michaely Stránské ve fi nále 
čtyřhry celostátního turnaje v Holicích. Za do-
sažené výsledky v průběhu celé sezony byla 
vyhodnocena za TK Holice mezi nejlepšími 
sportovci města Holice 2011.
Sezona 2012 bude na holických kurtech zahá-
jena 1.května prvním mistrovským utkáním 
holických seniorů ve Východočeské soutěži se-
niorů s USK Pardubice.
Družstvo dospělých bude bojovat o první body 
v Pardubické krajské soutěži 1. třídy B 5. května 
v Rosicích. Na domácích kurtech se představí 
8.května. v utkání s TK Ledeč nad Sázavou.
Družstvo staršího žactva hostí 5. května ve svém 
prvním utkání ve Východočeské krajské soutěži 
1. třídy B SK Třebechovice pod Orebem a 8. květ-
na jede na utkání s SK Týniště nad Orlicí.
V září budou na holických kurtech pořádány 
dva celostátní žákovské turnaje, kterými navá-
žeme na úspěšné turnje v sezoně 2011. 
Zájemce o tenis zveme k zápisu do tenisové ško-
ly pro děti do 10 let, výuka bude zajištěna kvali-
fi kovanými trenéry. Zápis proběhne 2. května 
2012 v 16. 00 hodin na tenisových kurtech, tam 
budou zároveň podány další informace.

Za tenisový klub Milena Vohralíková

Svoz odpadu
SK Holice provádí v sobotu 5. května 
SVOZ VEŠKERÉHO KOVOVÉHO OD-
PADU A PAPÍRU. Vyčistěte si domy, 
sklepy, garáže, půdy a dvory, pomůžete tím 
holickému fotbalu.

Mistrovské zápasy jarní části krajské soutěže žen. 
V každém kole sehrají soupeři spolu dva zápasy, 
první začíná v 10.00 a druhý ve 13.00 hodin.
  5. 5. SK Slatiňany – TJ Jiskra Holice
12. 5. TJ Jiskra Holice – SVK Chrudim
19. 5. ŽSK Třemošnice – TJ Jiskra Holice
26. 5. TJ Jiskra Holice – Sokol Přelouč
27. 5. Tesla Pardubice – TJ Jiskra Holice
  2. 6. TJ Jiskra Holice – Sokol Chrudim
10. 6. Hvězda Pardubice – TJ Jiskra Holice
16. 6. TJ Jiskra Holice – Sokola Nasavrky

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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SLOVO ŘEDITELE TECHNICKÝCH SLUŽEB HOLICE
Když jsem před rokem nastupoval do funkce ředitele, říkal jsem si, že 
bude velice těžké zvládnout takovou zodpovědnost a pokračovat v práci 
po tak dobrém vedení z předešlých let. Z technických služeb minulý rok 
odešli tři vedoucí pracovníci, kteří v podstatě řídili chod celého provozu. 
A řídili ho velice dobře. 

Byl jsem si vědom, že je přede 
mnou nelehký úkol, a to udržet 
nastavený standard v provozu 
služeb občanům a městu a přitom 
zvládnout všechny nové změny 
související s výměnou vedoucích 
pracovníků. Bylo nelehké čerpat 
již z přednastaveného a částečně 
vyčerpaného rozpočtu tak, aby-
chom neošidili město a naše obča-
ny v údržbě a všech pracích, které 
mají TS na starost, a přitom uhlídat 
jednotlivé účetní oddíly, abychom 
se nedostali do záporných čísel. 

Technické služby v roce 2011 zajišťovaly více stavebních prací při opra-
vách chodníků, např. v ulicích Družstevní, Tyršova, Dukelská apod.. Vy-
budovali jsme parkovací plochu u hřbitova, zrealizovali jsme víceúčelové 
sportovní hřiště na Koudelce, které bude dokončeno letos v dubnu, a další 
drobné stavební práce. Technické služby vykonávaly po celý rok všechny 
povinnosti a služby zadané městem a pro občany v takové míře a kvalitě, 
jak tomu bylo i v letech minulých. Alespoň to byl náš cíl. Pokračovat 
v dobře odváděné práci, aby nebylo znát, že v Technických službách do-
šlo k tak zásadním změnám. Domnívám se a věřím, že se nám to povedlo, 
za což patří všem zainteresovaným veliké poděkování. 
Finanční uzávěrka roku 2011 nám vyšla v kladných číslech, avšak stál 
před námi nelehký úkol, a to snížit na rok 2012 celkové náklady a rozpo-
čet Technických služeb o 2 mil. korun. S touto situací jsme se museli vy-
pořádat, sáhnout do provozních nákladů organizace, neboť jsme nechtěli 
v žádném případě omezovat služby v údržbě a úklidu města. Doufáme, 
že občané nepocítí snížení fi nančních prostředků v čistotě města. Plně 
doufám, že se nám podaří dosáhnout kladného výsledku účetní závěrky 
i v roce 2012. Město si je vědomo naší ztížené situace v tomto roce a sna-
ží se k nám být velice vstřícné a nápomocné. Pro letošní rok nám tedy 
uvolnilo 1 mil. Kč na novou multikáru, 0,5 mil. Kč na sekačku pro obě 
fotbalová hřiště, 0,5 mil. Kč na opravu veřejného osvětlení a 1,515 mil. 
Kč na opravu a rekonstrukci chodníků. 
V tomto roce nás tedy čeká spousta práce, naší hlavní snahou je , aby-
chom vytvářeli stále lepší a lepší podmínky pro život v našem městě, 
abychom mohli být všichni hrdí, že máme skutečně pěkné a čisté město. 
Je samozřejmé, že nemůžeme ihned vyhovět všem, ale naší snahou je vy-
hovět každému občanovi alespoň v co nejkratším možném termínu. Mým 

hlavním cílem je, aby se občané města Holic vždy rádi obraceli na Tech-
nické služby jako na svého pomocníka, poskytovatele služeb a dalších 
záležitostí, které jim zpříjemní život a bydlení ve městě Holice. Rád bych 
upozornil závěrem i na několik novinek.

Hřbitov
Zjara roku 2011 zastupitelstvo města odsouhlasilo navýšení cen služeb 
za provoz na hřbitově, a to díky z důvodu navýšení cen vody, likvida-
ce odpadů apod. Nájemné za hrobové místo a služby nyní činí 55,-Kč 
za rok a m2. Nájemné se standardně uzavírá na 11 a 14 let podle místa 
na hřbitově. Na konci roku 2011 jsme byli nuceni pořídit nový program 
pro evidenci správy hřbitova, neboť původní program již nesplňoval po-
žadavky vyplývající ze Zákona o pohřebnictví. Přechod na nový program 
nám přinesl na konci roku spoustu práce, museli jsme vyhotovit nové 
smlouvy a průběžně odstraňovat nedostatky ve srozumitelnosti a drobné 
nesrovnalosti, za něž bychom se chtěli omluvit. Domnívám se, že nyní je 
program a celá správa hřbitova stabilizována a že jsme vše zdárně vyladili 
ve prospěch nájemců. Vzhledem k tomu, že dle zákona o pohřebnictví 
jsme jako provozovatel povinni řádně označit jednotlivá hrobová místa, 
oznamujeme nájemcům hrobů, že během tohoto roku bude provedeno 
štítkování hrobů a číslo hrobového místa bude umístěno na hrobovém pří-
slušenství. Budeme se snažit, aby štítek byl umístěn diskrétně a doufáme, 
že nám v tom nájemci vyjdou vstříc, neboť jsme přesvědčení, že to odstra-
ní případné problémy při vzájemných jednání. 
Dále bychom se touto formou chtěli omluvit za nepořádek, který vznikl 
na konci března na hřbitově v Holicích. Nepořádek způsobila neznámá 
fi rma, která vstoupila bez našeho vědomí na hřbitov a prováděla tam 
„prašné“ práce, aniž by zajistila čistotu okolních hrobů. Jelikož celá zále-
žitost vznikla bez našeho vědomí a v době dlouhodobé pracovní neschop-
nosti správce hřbitova, byli jsme donuceni zajistit, aby se něco podob-
ného nemohlo opakovat. Upozorňujeme důrazně všechny kamenické 
fi rmy, že je přísně zakázáno svévolně vykonávat jakékoliv činnosti 
a práce na hrobových místech. Každá fi rma se řádně nahlásí buď 
v kanceláři Technických služeb nebo správci na hřbitově a každá fi r-
ma a nájemce hrobu budou zodpovídat za nepořádek, který vznikne 
v souvislosti s úpravou hrobu. 
Myslím, že i velikonoční svátky potvrdily, že se snažíme o hřbitov starat 
pečlivě. Naši zaměstnanci hřbitov uklidili a vyčistili, aby občané, kteří 
v tyto dny zavítali zavzpomínat na své blízké, byli spokojeni.
V letošním roce jsme aktualizovali a upravili naše webové stránky, kde 
najdete veškeré informace o činnosti a provozu Technických služeb 
včetně důležitých formulářů. Budeme rádi, když naše stránky navštívíte 
na adrese www.tsholice.cz. Pro naši další činnost bude velice přínosné, bu-
dete-li se na nás obracet s návrhy a připomínkami na zlepšení naší práce 
i práce na zvelebení města. Můžete se na nás kdykoliv obrátit buď osobně 
v kanceláři TS Vysokomýtská 635, nebo na telefonním čísle 466 920 637, 
popřípadě e-mailovou poštou na ts@holice.cz.

Ondřej Dobrovolský, ředitel

INFORMACE
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MAS Holicko o.p.s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448

Výzva k předkládání projektů

1. Číslo výzvy MAS Holicko: 4
Program:  Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
Osa: IV. Leader
Opatření: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identi�ikace MAS
Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s.
Strategický plán Leader (SPL): 5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohosti nné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000157
Sídlo MAS: MAS Holicko, o.p.s.
 Holubova 1
 534 14 Holice
Kompletní znění výzvy:  htt p://www.holicko.cz
Předpokládaná alokovaná částka: 4.430.587,-  Kč
Minimální alokované částky pro jednotlivé fi che:
Fiche 1 – Volný čas akti vně: 1.432.394,- Kč
Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele: 1.085.147,- Kč
Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba: 694.494,- Kč
Fiche 4 – Venkov – balzám pro města: 1.128.552,- Kč

V případě nevyčerpání minimální alokace pro danou Fichi, převede MAS tyto zbylé fi nanční prostředky na Fiche s nedostatkem fi nančních prostředků, 
a to postupně v následujícím pořadí: Fiche 4 – Fiche 3 – Fiche 2 – Fiche 1.
Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti  registrovány na SZIF: 16. kolo PRV

3. Termíny a příjem výzvy, způsob podání
Vyhlášení výzvy: 12. duben 2012
Příjem žádostí :  od 16. dubna 2012 od 8.00 hodin do 11. května 2012 do 12.00 hodin v sídle MAS Holicko, o.p.s., MěÚ Holice, Holubova 1, 534 14 

Holice, v kanceláři pana starosty Mgr. Ladislava Eff enberka
Způsob podání:  Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti ) žádost o dotaci 

včetně všech povinných i nepovinných příloh do sídla MAS Holicko, o.p.s.: MěÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, a to do rukou 
Ing. Michaeli Kovářové – ředitelky MAS po předchozí domluvě na telefonu 775 302 057 nebo do rukou Bc. Jany Červinkové – mana-
žerky MAS po předchozí domluvě na telefonu 775 590 949. Všechny neúplné žádosti  nebo žádosti  doručené po tomto termínu bu-
dou automati cky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti  bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti .

Seminář:  Školení předkladatelů projektu proběhne dne 16. dubna 2012 od 15:00 hodin na Obecním úřadě v Jaroslavi a 18. dubna 2012 
od 15.00 hodin v budově bývalé školy ve Vysokém Chvojně. Potenciální předkladatelé projektů budou seznámeni se základními 
požadavky a specifi ky předkládání projektů.

V rámci 4. výzvy pro příjem žádostí  budou přijímány projekty pro následující čtyři Fiche:
1 – Volný čas akti vně
2 – Zelená pro mikropodnikatele
3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba
4 – Venkov – balzám pro města
Kompletní informace o výzvě jsou k dispozici na internetových stránkách: htt p://www.holicko.cz
Průběžné informace poskytuje ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon: 775 302 057, kontaktní e-mail: mas.holicko@seznam.cz, mi-
chaela.kovarova@insti tutpr.eu nebo manažerka pro realizaci SPL Bc. Jana Červinková, kontaktní telefon: 775 590949, kontaktní e-mail: mas.holicko@
seznam.cz, jana.cervinkova@insti tutpr.eu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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