ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / KVĚTEN 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní květnového sloupku je již jaro
v plném proudu. Momentálně dle meteorologů bude narušeno
velmi chladným počasím a zimní oblečení
ještě hojně využijeme.
Je to však již jistě poslední záchvěv zimy
a můžeme se těšit na tu lepší teplejší část roku.
Rada města bez ohledu na počasí se schází
každé druhé pondělí. Na svém jednání 27. března 2017 se zabývala bytovými otázkami. Schválila pořadník uchazečů o přidělení obecního
bytu na II. čtvrtletí roku 2017. Momentálně
obsahuje 30 žadatelů a dalších 10 žadatelů
žádá o výměnu bytů. Současně rada schválila
pořadníky pro Dům s pečovatelskou službou
v Palackého ul. 1131, kde je 26 žadatelů z Holic
a dalších 14 mimoholických a pořadník pro by-

tový dům U Kapličky 1042, kde je 11 zájemců
z Holic a 9 mimoholických.
Dále rada uvolnila částku 250 tisíc Kč
na opravu plotu v MŠ Staroholická, Holice
a 160 tisíc Kč na opravu plotu v MŠ Pardubická, Holice. Rada města rovněž schválila Technickým službám Holice nákup nového traktoru
Yukon W5064 včetně doplňující výbavy za cca
780 tisíc Kč. Bude využíván celoročně jak
na zimní údržbu, tak v létě na zeleň.
Závěrem rada města schválila podání žádosti o dotaci z Hasičského fondu nadace Agrofert
na nákup termokamery za cenu cca 280 tisíc Kč
s možností získání dotace ve výši cca 165 tisíc
Kč. Kamera by zásadně pomohla Jednotce sboru dobrovolných hasičů Holice při zásahu z hlediska orientace v hořících objektech a přispěla
by také k větší bezpečnosti hasičů při zásahu.
Druhé jednání rady proběhlo 10. dubna 2017
a zabývalo se mimo jiné vyhodnocením zimní
údržby 2016/2017. Bylo konstatováno, že zima
po mnoha letech byla pořádná. Celkem tech-

nické služby absolvovaly 31 výjezdů, najely
3 709 km, spotřebovaly 42 tun písku, 140 tun
soli a ekogritu 4,8 m3 a odpracovaly 187 hodin
ručního úklidu. Celkové náklady na údržbu se
tak dostaly na částku 1 050 tisíc Kč. Rada na závěr tohoto bodu poděkovala řediteli TS Holice
za kvalitní zimní údržbu.
Dále rada projednala 5. rozpočtovou změnu
v rozpočtu města na rok 2017, kde schválila převedení částky 800 tisíc Kč na TS Holice na opravu chodníku v ulici Nádražní a Staroholické
a částku 100 tisíc Kč na výsadbu květin na náměstí T. G. Masaryka. Závěrem pak rada schválila zhotovitele na akci rekonstrukce sociálního
zařízení a výměny oken ve Školní jídelně Holice,
vzala na vědomí zprávu o opravách místních komunikací, chodníků a veřejné zeleni a doporučila nominace pro zastupitelstvo města k udělení
Ceny města Holic 2017.
Přeji Vám všem příjemné prožití nejkrásnějšího měsíce v roce, měsíce lásky s již skutečně
jarním počasím.

Holičtí skauti vzpomínají na padlé při květnovém povstání

Během 2. světové války vznikla v Holicích ilegální skautská skupina vedená br. Josefem Sedlákem. Ta byla napojena na městský odboj. Za-

bývala se ukrýváním zajatců na útěku, dopravou
jídla, ošacení a jiného zásobování brigádě Mistra Jana Husi, zpravodajskou činností a dalšími

HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2017
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

VE ČTVRTEK 4. KVĚTNA 2017 V 14.30 HODIN

činnostmi prospěšnými pro naše město. Během
povstání v květnu 1945 padlo v boji s okupanty šest zdejších skautů – Jaroslav Novák, Milan
Odstrčil, Ota Navrátil, Karel Kantner a Ladislav Jedlička. Jejich boj za svobodu připomíná
pomníček u Pardubické silnice. Děkujeme jim
a dalším za odvahu.
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 10. dubna 2017
Rada města na své schůzi v pondělí 10. dubna
2017 vzala na vědomí zprávu předloženou Technickými službami Holice o vyhodnocení zimní
údržby v období 2016/2017, zprávu o činnosti
odboru životního prostředí a stavebního úřadu
a seznam akcí v rámci oprav místních komunikací a práci na veřejné zeleni v roce 2017. Rada
schválila 5. rozpočtovou změnu v rozpočtu
roku 2017 a po informaci o podmínkách dotace
na provozování jeslí v budově MŠ Staroholická
schválila smlouvu o partnerství bez finančního
příspěvku mezi městem a spolkem „Hledá se
Smolíček, o.s. z Hradce Králové“, která tyto
jesle provozuje, neschváleno bylo pokračování
v jednání o odkupu nemovitosti čp. 167 v ulici
Pardubická. Na úseku hospodaření s městskými byty bylo schváleno ukončení nájmu k bytu
č. 5 v domě Holubova čp. 46 dohodou k 30. 4.

2017 a přidělení tohoto bytu od 1. 5. 2017 žadateli z pořadníku na 2. čtvrtletí 2017, schváleno
bylo i přidělení bytu č. 5 v domě U Kapličky
1042 dle pořadníku schváleného sociální komisí
na 2. čtvrtletí 2017. Rada projednala odvolání
nájemce bytu č. 14 v domě Na Mušce čp. 1103
proti výpovědi z nájmu z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy a potvrdila svoje původní rozhodnutí, rada vzala na vědomí informaci
o jednání ing. Vrbického a předsedů sportovních klubů, které se týkalo výstavby nové haly
a informaci o jednání komise pro revitalizaci
sokolského parku. Rada schválila na základě
požadavku vlastníka silnice I/36 prohlášení, že
není vlastníkem stromů u této komunikace dle
přiloženého seznamu, schválila občanskému
sdružení Kultura pro město bezplatný pronájem
prostoru tzv. městské tržnice na dny 27. a 28. 5.
2017 a uzavření ulice Havlíčkovy dne 27. 5.
2017 z důvodu konání dalšího ročníku soutěže

„Guláškošt 2017“. Na závěr radní na základě
tajného hlasování doporučili zastupitelstvu města udělit Ceny města 2017 dvěma navrženým
kandidátům.

Zpráva z mimořádného zasedání
rady města dne 11. dubna 2017
Na úterý 11. 4. 2017 odpoledne bylo svoláno mimořádné zasedání rady města z důvodu
dopoledního zasedání komisí pro výběrová řízení a rada na základě výsledků těchto řízení
schválila jako zhotovitele akce „ZŠ Komenského, Holubova 500, Holice – rekonstrukce“
firmu Stavba a interiér Praha s.r.o. za cenu
3 956 234 Kč bez DPH a firmu Veselý a Žemlička s.r.o. z Hradce Králové jako zhotovitele
akce „Školní jídelna Holice – výměna oken
a vchodových dveří, rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody“ za cenu
1 572 541,41 Kč včetně DPH.

KOMENTÁŘE…
Chodníky ve městě
Rada města se neustále zabývá zlepšováním
podmínek pro žití v našem městě. Jednou z priorit je také oprava a budování nových chodníků.
Pochopitelně i toto je o finančních možnostech.
V roce 2016 byly opraveny chodníky v Hradecké ulici (530 bm), v ulici Bratří Čapků (180 bm)
a v Mládežnické ulici (220 bm).
Na rok 2017 jsou v plánu opravy chodníků
v ulici Holubova (dokončení k ulici Husova
v délce 105 bm), Staroholická (300 bm), Podhráz (70 bm), Na Mušce (55 bm) včetně nové
lávky a v ulici Hradecká – dokončení k supermarketu LIDL po položení nového kabelu. Hotový je letos zatím chodník v ulici Komenskéhopod kostelem (40 bm), kde byl použit nový druh
dlažby v Holicích – (viz foto). Je zpracovávána
projektová dokumentace na opravu chodníku
a vytvoření nových parkovacích míst v ulici
Husova.
Městu se daří tyto opravy řešit v mnoha pří-

padech velmi ekonomicky, protože pokud jde
o opravu chodníku v návaznosti např. na výměnu vodovodního řádu firmou VAK nebo po položení kabelů firmou ČEZ, tak město zaplatí
pouze zámkovou dlažbu a dláždící práce jsou
v režii firem VAK a ČEZ. V případě ulice Staroholická – oprava vodovodu, město platí dlažbu
a práce s její pokládkou a úpravou obrubníků.
Místní komunikace ve městě
Po velmi tuhé a hlavně finančně náročné zimě
na zimní údržbu budou jako každý rok opraveny
místní komunikace, které mají otevřené podélné a příčné trhliny, výtluky a částečné propady. Dále bude provedena obnova vodorovného
a svislého dopravního značení ve městě a budou
instalovány nové dopravní značky.
V plánu pro rok 2017 jsou potom větší a finančně náročnější opravy místních komunikací. Je
to oprava komunikací k autocampu Hluboký
od Podlesí, na Koudelce, v místní části Blažkovec a ke hřbitovu. Měla by se také opravovat
komunikace Pod Homolí.
Po zpracovávání projektové dokumentace bude
realizována oprava mostku na Roveňsku.
Dotace v roce 2017
Dotace velmi pomáhají rozpočtu města. Již nyní
město získalo dotaci na budovaný objekt pro
8 menších startovacích bytů. Je to č.p. 59 v Hradecké ulici (proti veterinární službě). Podařilo
se získat dotaci, kdy investici cca 10 milionů
pokryje z 90 %.
Některé chodníky ve městě, hřiště v rámci revitalizace stadionu a bezbariérovost vybraných
škol (MŠ a ZŠ v Holubově ulici) se budou také
řešit dotacemi. Město má připraveno z tohoto
důvodu více projektů v předstihu, aby v případě
dotace byla akce dopředu předpřipravena, aby
dotace „neutekla“.
Prostor u kulturního domu a skateboard
Na základě vyhlášky města č. 6 / 2005 o veřej-
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ném pořádku na katastrálním území města Holic není dovoleno používat vydlážděný prostor
kolem kulturního domu k jízdě na skateboardu.
Rada města žádá sportovce s tímto sportovním
náčiním, aby využívali speciálního prostoru pro
tyto účely vybudované v rámci cyklostezky Holice-Ostřetín. Do budoucna by měl v rámci revitalizace stadionu vzniknout větší celek tvořený
mnoha prvky pro skateboard.
Výzdoba nových autobusových zastávek

Díky iniciativě kulturního domu vytvořil jejich
výtvarník pan Petr Špaček velmi pěkné plakáty holických významných osobností, které jsou
nyní nalepeny na zadní stěně nových autobusových zastávek. Jediný plakát s panem Malichem
pomáhala vytvořit Východočeská galerie v Pardubicích. Tyto zastávky esteticky velmi získaly
a navíc návštěvníky města informují o našich
rodácích.
Jedinou vadou na kráse je, že někdo zneužívá
tuto plochu a lepí sem plakátky (viz. foto zastávky v ulici Staroholická proti firmě Solvit),
které mají být vyvěšeny pouze na jiné oficiální
plakátovací ploše . Takto by se ze zastávek stala
bezplatná výlepová plocha. A kdo ji potom bude
čistit, udržovat, apod.? Rada města žádá „tajné
vylepovače“ o dodržování pravidel.
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc. – člen rady města
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

ÚŘEDNÍ DESKA
Omezení rozsahu Holických listů

Opakovaně uveřejňujeme tuto informaci, protože mnoho našich přispěvatelů redukuje své
příspěvky na odeslání plakátku s požadavkem
na jeho uveřejnění. Protože naše „Listy“ mají
omezený rozsah není možné jejich uveřejňování
v celostránkové podobě a po zmenšení takového plakátu na 1/4 tiskové strany jsou informace
menším písmem již nečitelné, navíc v mnoha
případech k tomu přispěje i nevhodné barevné
provedení. Proto od letošního roku zavádíme
stejnou podobu uveřejňování akcí holických
příspěvkových a společenských organizací
jako v případě stránky s programem kulturního
domu, kde budou datumově seřazeny jednotlivé akce s uvedením kdo, kdy, kde a co. Tato

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

V pondělí 15. května 2017 v 17 hodin se
bude konat v klubovnách kulturního domu
zasedání Zastupitelstva města Holic. Na programu je projednání stavu na úseku veřejného
pořádku a dopravy za účasti zástupců policie
České republiky, Městské policie Pardubice
a zástupců hasičů, dále zpráva o hospodaření
Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok
2016. Zastupitelstvu bude předložena rozpočtová změna v rozpočtu roku 2017 a zastupitelstvo vybere 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.

rubrika bude zařazena pravidelně na 5. stránce
Listů. Plakátky budou uveřejňovány pouze jako
placená inzerce.
Výjimkou budou samozřejmě plakáty na městské akce s programem např. Dny Holicka apod.

Školní jídelna Holice přijme
vyučenou kuchařku

Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, přijme vyučenou kuchařku.
Bližší informace Vám sdělí paní Pamánková
na telefonním čísle 466 682 347

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 25. 3. 2017
Jan Černovský, Ottmarova 1218
Matěj Bezdíček, 1. Máje 237
Anna Štejnarová, Kamenec 29
Lilian Pírková, Pospíšilova 1144
Sofie Kaplavková, Neptalimova 1085
Julie Holmanová, Holubova 746
Anežka Machačová, 5. května 796
Mikuláš Herink, Koudelka 31
Antonín Čermák, Staroholická 25
Jan Kučera, Staroholická 88
Emma Marie Pöperná, Pospíšilova 1145
Nela Provazníková, Smetanova 452
Jakub Kučera, Holubova 838
Eliška Šejnová, Palackého 232
Viktorie Kateřina Jánošová, Husova 649
Jakub Křičenský, Nezvalova 460
Anna Mrvková, Nádražní 1048
Jan Branda, Pod Homolí 1236
Lubomír Černý, nám. T.G. Masaryka 27
Mikuláš Blažek, Dukelská 405

ZO Českého zahrádkářského svazu v Holicích vyhlašuje pod záštitou města Holic
k 60. výročí založení organizace II. ročník fotografické soutěže

„O nejkrásnější zahradu, předzahrádku nebo balkon“
pro občany města Holic, Ostřetína, Velin, Horní a Dolní Rovně, Horního a Dolního Jelení,
Horních a Dolních Ředic a Vysokého Chvojna.
Témata soutěžních fotografií:
1. Moje zahrada
2. Moje předzahrádka
3. Můj balkón
Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 1. 5. 2017 do 20. 8. 2017,
Uzávěrka pro zasílání fotografií 20. 8. 2017
Soutěž není omezena věkem soutěžících.
Více se dočtete na: www.zahradkari.cz/zo/holice/ a na vývěsní tabuli MÚ Holice.
Pojďte si s námi zasoutěžit, těšíme se na Vaše fotografie.
Na našem webu Vás zveme i do on-line soutěže: ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM. Soutěž probíhá formou testů, takže můžete odpovídat i intuitivně. Testy můžete vyplnit i zpětně!
Pojďte si pohrát, zasoutěžit si. Pro obě soutěže máme připravené hezké ceny.
Zahrádkáři Holice
HOLICKÉ LISTY

Roste nám nová generace
zahrádkářů?

Zahrádkáři z Holic dostali velkou pochvalu!
„Tak pečlivě a kvalitně připravenou soutěž jsme
s kolegy již dlouho nezaznamenali, pořadatelům
za jejich práci (mnohdy i mimo zaměstnání) patří obrovský dík a uznání. I děti samé změnu
postřehly a byly rády, že se jí mohly zúčastnit.“
Ano, tak o nás psali učitelé z Gymnázia v Holicích.
Holičtí zahrádkáři školní kolo soutěže „Mladých zahrádkářů“ pořádali druhým rokem
pro celý holický region a soutěž se vydařila.
Soutěže se zúčastnilo přes 300 dětí. Atmosféra soutěže se dá těžko popsat, pořadatelé
z řad zahrádkářů a učitelů měli dojem, že se
dětem kouří z hlavy, jak se snažily správně
určit rostliny v druhé části soutěže, v „poznávačce“ rostlin. Sice se našel i šibal, který určil
mladou rostlinku papriky za dub lesní, ale i to
vyvolalo pohodu v tom báječném napětí celé
soutěže.
Na prvních místech v I.kategorii – žáci ze 4.–6.
tříd a tomu odpovídajících ročníků gymnázií se
umístili: 1. Kateřina Formanová (ZŠ Holubova), 2. Ondřej Konůpek (gymnázium), 3. Martina Bolehovská (ZŠ Horní Jelení), 4. Patrik
Novák (gymnázium), 5. Adam Pultar (ZŠ Holubova).
Ve II. kategorii – žáci 7.–9. tříd a tomu odpovídajících ročníků gymnázií: 1. Stanislav Kozák
(gymnázium – na fotografii), 2. Alexandra Kohoutková (ZŠ Holubova), 3. Justýna Konvičná
(ZŠ Holubova), 4. Tereza Steklá (ZŠ Holubova),
5. Adéla Theimerová (ZŠ Holubova).
Za svou práci v nabité konkurenci děti dostaly
hezké odměny a některé už se nechaly slyšet,
že se těší na další ročník 2018. A tak nám třeba
vzniká nová generace zahrádkářů, vždyť mladí
lidé nám tolik v našich řadách chybí.
Za ZO ČZS Holice Rabasová Alena
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc květen 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
10. 5. 9+10.30	Muzikál O Šípkové Růžence
středa		Výpravná klasická pohádka na motivy bratří Grimmů.
		Uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové Praha.
55 Kč
19. 5.
18.00	Noc v muzeu
pátek		Komentovaná prohlídka muzea s Emilem Holubem a jeho ženou Růženou. Od 19
hodin koncert skupiny BaToCu, inspirované hudbou a tancem západní Afriky v originálních afrických kostýmech. Africké muzeum Dr. Emila Holuba.
zdarma
24. 5.
18.00	Tomáš Kubeš Papu Papua
středa		Dobrodružná cesta za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney.
Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné – neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace. Přednáška známého cestovatele a publicisty v rámci Roku
Dr. Emila Holuba – Africké muzeum Dr. Emila Holuba.
dobrovolné
26. 5.
19.00	Jen pro ten dnešní den
pátek		Čtyři jednoaktovky Pavla Hladíka, oceněné na Národních přehlídkách jednoaktovek: Medvědovo pozdní odpoledne, Není důležité zvítězit, Když labuť zazpívá
a Zločin v druhém poschodí.
		 Autor a režie: Pavel Hladík.
		 Hrají členové Divadelního souboru Kulturního domu města Holic.
zdarma
27. 5.
19.00 Jarní koncert – The Pink Elephants
sobota		Svěží jarní koncert populárního kontrabasového kvarteta. Jejich aranže zní možná hlouběji než je obvyklé, přesto překvapují obrovskou škálou zvukových dovedností a brilantní hrou ve výšce, kterou by u basy nikdo nečekal.
150 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
2. 5.
18.00 Smrt si říká Engelchen
úterý		Příběh partyzána Pavla, který byl v květnu 1945 vážně zraněn, a nyní leží po operaci v nemocnici. Podle románu Ladislava Mňačka.
		Režie: Ján Kadár, Elmar Klos
		Hrají: Jan Kačer, Eva Poláková, Martin Růžek, Blažena Holišová, Pavel Bártl a další.
		Žánr: Drama / Válečný. Délka 129 minut.
40 Kč
9. 5.
17.00	Anděl páně 2
úterý		Anděl Petronel – popleta a jeho kamarád čert – pokušitel Uriáš musí opět šupem
na svět pro zakutálené jablko ze stromu Poznání. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje a zažijí nejedno velké dobrodružství.
		Režie: Jiří Strach.
		Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Jiří Bartoška, Anna Čtvrtníčková.
		Žánr: Pohádka / Komedie. Délka 99 minut.
70 Kč
16. 5.
19.30	Všechno nebo nic
úterý		Linda a Vanda, kamarádky a spolumajitelky malého knihkupectví v centru města.
		V obchodě s nimi pracuje Edo, plachý a introvertní gay. Všichni touží po lásce a hledají toho pravého. Životy téhle trojice nakonec zamotá několik mužů
a všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali.
		Režie: Marta Ferencová.
		Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michal Žebrowski, Pawel Delag, Ondřej Sokol.
		Žánr: Komedie / Romantický. Délka 107 minut.
80 Kč
23. 5.
19.30	Instalatér z Tuchlovic
úterý		Čtyřicetiletý Luboš je svérázný instalatér z vesnice. Je zručný a poctivý. Nemá
auto, mobil nepoužívá, telefonáty i všechno ostatní za něj vyřizuje matka. Jeho
kontakty se ženami končí fiaskem. Vesnická komedie o muži, který všechno
opraví, ale vlastní život spravovat nedovede.
		Režie: Tomáš Vorel st.
		Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař,
Maruška Page.
		Žánr: Komedie. Délka 85 minut.
80 Kč
30. 5.
19.30	Na mléčné dráze
úterý		Nejúspěšnější snímek letošního Febiofestu. Divoká a emotivní romance Emira
Kusturice vypráví příběh zapovězené lásky uprostřed válečné zóny.
		Režie: Emir Kusturica.
		Hrají: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunović, Zoran Cvijanovic a další.
		 Žánr: Drama /Komedie – do 15 let nevhodné. Délka 125 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

datum hodina program
vstupné
27. 5.
7.30	Výlet Náchod – Dušníky
sobota		Náchod, Dobrošov, Lázně Dušníky (město Chopina), Vambeřice, Lázně Chudoba (Kudowa-Zdrój)
370 Kč, abonenti akademie 270 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
2. 5.–25. 5.		
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Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha Holice

MO ČRS Holice vás zve na Rybářské
závody na rybníku Blažkovec
Dětské rybářské závody
v sobotu 27. května 2017 od 8. hodin (prezentace od 6.45 hod.)
Určeno pro děti do 15 let i neregistrované rybáře, bližší podmínky na www.mocrsholice.
cz
Rybářské závody dospělých
v neděli 28. května 2017 od 7 hodin (prezentace od 5.30 hod.), bližší podmínky
na www.mocrsholice.cz
Oba závody jsou partnerskými závody „Rybářských žebříčků“.
Přihlášky a informace na tel. 607 223 629
nebo e-mail petr. izaiasz@seznam.cz.
Po oba dny je zajištěno občerstvení pro závodníky i pro návštěvníky závodů.
Přijďte si zazávodit nebo povzbudit a podpořit rybáře!!!

Podzimní taneční kurzy
pro mládež a dospělé
Taneční studio Hany Flekrové pořádá 22. ročník tradičního podzimního kurzu společenského
tance a společenského chování pro mládež. Zahájení kurzu proběhne v sobotu 16. září, další
lekce budou vždy v pátek. Kurz se uskuteční
v Základní umělecké škole Karla Malicha. Uzavírka přihlášek 31. srpna, zvýhodněné kurzovné
do 31. května!
Na podzim připravujeme i taneční pro dospělé:
první lekce se uskuteční v pátek 3. listopadu.
Dále informace najdete na našich stránkách
(www.tshf.cz). Těšíme se na vás!

Výzva
V první polovině 30. let 20. století působila
v Holicích továrna na karoserie František Holický. Tato firma vyráběla karoserie na osobní
automobily i na autobusy a sám majitel provozoval již od druhé poloviny 20. let autobusovou
dopravu a později také obchodoval se staršími
automobily i pneumatikami. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zpracovává historii karosářských firem na území dnešního Pardubického
kraje a bude velmi vděčné za jakékoliv informace, fotografie či vzpomínky k výše zmiňované
karosárně.

Králičí Hop Holice
Chceme Vás srdečně pozvat na 5. Holický Dup.
Závody, které se konají 20.–21. 5. 2017, budou
tentokrát dvoudenní.
Co je králičí hop? Je to další sportovní disciplína, kterou je možno provozovat se zvířaty.
Závodní králík je veden na postroji člověkem.
Člověk běží vedle překážek, které králík jen
přeskakuje. Králíčci mohou soutěžit ve 4 disciplínách: rovinka, parkur, skok daleký a skok
vysoký. V Holicích trénujeme každou středu
od 17 hodin v areálu Českého svazu chovatelů,
Holice. Rádi vás uvidíme.
Slávek a Helena Sedláčkovi
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

ZUŠ Karla Malicha Holice
Žáci ZUŠ Karla Malicha se v březnu a dubnu zúčastnili krajských soutěží
ve hře na kytaru, smyčcové nástroje, soutěžní přehlídky dechových orchestrů a dětských pěveckých souborů.
Krajské kolo ve hře na kytaru se uskutečnilo 22. března v ZUŠ Pardubice
Havlíčkova. V kategorii do 9 let zvítězila žákyně Mgr. Simony Slavíkové
Tereza Tobiášková a ještě navíc si odnesla cenu za mimořádný interpretační výkon. V kategorii do 10 let skončil další žák Mgr. Slavíkové Tomáš
Šimon druhý a stejná pedagožka slavila vítězství i v kategorii kytarová tria
a kvarteta do 13 let, a to se žáky Terezou Tobiáškovou, Annou Peterovou
a Ellou Peterovou.
V České Třebové se 6. dubna uskutečnilo krajské kolo ve hře na smyčcové
nástroje, kde se umístilo 8 žáků holické „zušky“.
Výsledky:
• kategorie do 10 let hra na housle Lucie Lohniská 2. cena, pedagog Hana
Burianová
• kategorie do 10 let hra na kontrabas Kryštof Dostál 1. cena s postupem
do ústředního kola, pedagog Mgr. art. František Machač
• kategorie do 12 let hra na kontrabas Ondřej Kamenický 1. cena s postupem do ústředního kola, pedagog Mgr. art. František Machač
• kategorie do 12 let hra na housle Nela Fibichová 3. cena, pedagog Marie
Valentová

Přehled společenských akcí
5. ročník závodu horských kol pro děti a mládež – Holický medvěd
pondělí 1. května; prezence v 8.30 hodin, start první kategorie v 10:00
Rekreační zařízení Radost Horní Jelení
Startovné pro předem přihlášené 30 Kč, na místě 60 Kč
www.v6-zavody.cz
Charitativní běh pro Štěpánku a Lukáše
pátek 12. května od 9.30 hodin
Sportovní stadion, Holice
Pořádá ZŠ Holubova, Holice ve spolupráci s organizací Život dětem
o.p.s.
Dětský den na MŠ Staroholická
sobota 20. května od 14.00 hodin, Barevná muzika, ukázky hasičů,
policie a záchranářů,
Inka Rybářová, soutěže pro děti a skákací hrad, ukázka výcviku dravých ptáků
areál MŠ Staroholická, Holice
Hledání perníkového srdce
sobota 27. května
Autokemp Hluboký
Začátek výšlapu si každý určí sám, musí to stihnout mezi 9.00–11.00
hodin. Start i cíl je u hospůdky v kempu Hluboký. Každý si odnese
malé překvapení.
Děti zdarma, dospělí 30 Kč.

• kategorie do 14 let hra na kontrabas Jakub Janíček 1. cena s postupem
do ústředního kola a Zuzana Šafrová 1. cena, pedagog Mgr. art. František Machač
• kategorie do 13 let hra na housle Eliška Kopová 1. cena, pedagog Hana
Burianová
• kategorie do 18 let hra na kontrabas Karel Valenta 2. cena, pedagog
Mgr. art. František Machač
Zvláštní cenu za výbornou pedagogickou práci obdržel Mgr. art. František
Machač
Dechový orchestr ZUŠ Karla Malicha BaŠaPa získal druhou cenu na soutěžní přehlídce, která proběhla 25. března v Přelouči. Pedagogické vedení
František Machač, Mgr. art. Ondřej Lisý a František Uhlík.
Pěvecký soubor Malicháček získal na krajské přehlídce školních dětských
pěveckých sborů v Chrudimi (4. dubna) stříbrné pásmo. Pedagogické vedení Bc. Martin Beran, klavírní doprovod Mgr. Tereza Vostřelová.
Petr Kačer

ZRAK – BRÝLE V PRŮBĚHU ŽIVOTA
První jarní sluneční paprsky přináší vyšší riziko pro váš zrak, a to v podobě UV záření, které je nebezpečné nejen pro vaši pokožku. UV záření je
spojené s řadou očních onemocnění, jako je šedý zákal, ale také přispívá
k předčasnému stárnutí oka a tvorbě vrásek. Při vyšší expozici dochází k zánětu spojivek a ve specifických případech jako je například stav
po operaci očí je možný průnik UV záření až do nejhlubších částí oka
a poškození sítnice.
Je proto tedy nutné chránit zrak kvalitními slunečními brýlemi s UV-A
a UV-B vrstvou. Řídíte automobil, rybaříte nebo jste například vyznavači vodních sportů? Pak jistě máte zkušenost s nepříjemným oslněním,
ať už od vodní hladiny, nebo například kapoty protijedoucího vozu.
Řešení nabízí sluneční brýlové čočky s polarizací, které jsou dostupné
v řadě barevných provedení. Sluneční brýle mají za úkol nejen chránit
váš zrak, ale musí také podtrhnout vaši osobnost. Trendem letošního
roku jsou různé druhy zrcadlovek, které lze doplnit o samozabarvující
se technologii Transitions. Ta reaguje na UV světlo a brýle se přizpůsobí intenzitě slunečního záření – uvnitř jsou čiré a venku tmavé jako
sluneční brýle. V dětském věku je ochrana zraku proti zvýšenému slunečnímu svitu komplikovanější. V prvních letech života probíhá vývoj
zraku, který potřebuje dobrý světelný podnět. Takže kvalitní sluneční
brýle pro děti bychom měli použít zejména v místech s intenzivním
slunečním zářením (vodní hladina, hory). Bez kvalitní ochrany zraku před škodlivými UV paprsky může dojít k poškození vašich očí.
Přijďte se poradit jak chránit svůj zrak před UV zářením a vyzkoušet
veškeré technologické novinky na vlastní oči. Všechny sluneční brýle
jsou v naší optice dostupné také v dioptrickém provedení dle vašeho
předpisu. Ceníme si vaší důvěry a těšíme se na pokračování partnerství
v Avilo Medioptik s.r.o.
Antonín Oliva

Guláškošt
sobota 27. května od 10.00 hodin
Areál bývalé městské tržnice, Holice
více informací na www.kulturapromesto.cz
Dětský den v DDM
středa 31. května
DDM Holice
Od 9.30 hodin program pro mateřské školy, od 13.30 program pro
školní družiny, od 15.30 program pro veřejnost. Čeká vás spousta soutěží, ukázka cvičení s obručí HoopFlow a opékání párků (párky, pití,
chléb a hořčici zajistí organizátor).
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Školní parlament na ZŠ Holubova

Pravidelně jednou za čtrnáct dní se scházíme jako ,,parlamenťáci“ naší
školy. Navrhujeme své nápady na vylepšení školy, dáváme podněty
na školní akce, soutěže a jiné. V parlamentu se dokážeme skvěle domluvit.
V každé třídě od třetí do deváté je určený předseda a jeho zástupce, kteří plní své povinnosti a komunikují mezi parlamentem a třídou. Nápady,
které se schválí na parlamentu, následně ve třídách a pak i u vedení školy,
se snažíme realizovat. Na základě našich nápadů, návrhů a myšlenek se
uskutečnily různé akce, jako např. haloweenský den, den naruby nebo barevný den, na chodby ve škole se pořídily lavičky na sezení, vybraly se
nové sportovní dresy atd. V průběhu roku vybíráme víčka od plastových
lahví pro nemocnou Lucinku z Moravan.
V předloňském roce jsme podnikli Běh pro Afriku a letos 12. května
od 9.30 hodin budeme na místním sportovním stadionu pořádat charitativní
běh pro Štěpánku a Lukáše, kteří naši pomoc potřebují. Přijďte se podívat
a podpořit nás!
Za školní parlament ZŠ Holubova

M. Jelínková a A. Vašíčková

Základní škola Komenského úspěšně pokračuje
v mezinárodním projektu ,,Let´s Help“
Projekt Let´s Help se přehoupl do své druhé čtvrtiny a nabídl a dále nabízí další a další zajímavé příležitosti pro žáky naší školy a jejich pedagogy.
V únoru se 10 žáků s třemi učiteli zúčastnilo výměnného pobytu v polské
Poznani. Naše partnerská škola nám připravila pět skvělých dní plných
spolupráce žáků na projektových aktivitách a vzájemného poznávání kultur. Také jsme měli možnost si důkladně projít a poznat město Poznaň.
Z dalších významných milníků projektu mi dovolte zmínit mezinárodní
soutěž o nejlepší plakát na téma ,,Počasí“. Tato soutěž v naší škole zaznamenala masovou účast. Do soutěže se přihlásilo 66 žáků se 48 plakáty. Níže uvedené plakáty postupují do mezinárodního hlasování. Podpořte, prosím, naše žáky a pošlete své hlasy i vy na našich projektových
stránkách: http://www.letshelp-project.eu/. Hlasování proběhne od 18.
do 21. dubna.
Mgr. Lenka Nováková

Co nového na Komenčáku?
V jarních měsících nabízíme na druhém stupni ZŠ Komenského školy
zajímavé akce, při nichž se žáci cíleně vzdělávají. Za klíčové oblasti
považujeme ekologické chování a šetrný vztah k přírodě, vědecko-technickou tvořivost a zvídavost, jazykovou připravenost a tělesnou
zdatnost, radost z pohybu.
V pondělí 24. dubna se uskuteční exkurze do Prahy – Holešovic, kde je
instalována expozice o lidském těle Body The Exhibition. Účastníci této
akce zde uvidí více než 300 exponátů pocházejících ze skutečných lidských těl.
Neméně zajímavá bude i exkurze do Hradce Králové. Cílem je nejen technicky, ale i umělecky zajímavá secesní stavba elektrárny na Labi z roku
1909 s turbínovou stanicí pro hydroelektrárnu a jezem, zvaným „Hučák“.
V budově funguje Informační centrum, které ve své interaktivní expozici přibližuje vlastnosti a možnosti využití větrné, vodní, geotermální či
sluneční energie. Způsoby získávání energií si návštěvníci mohou ověřit
na modelech, které si rozpohybují. Největší zájem je prý o funkční model
větrného tornáda. Pro žáky je zde připraven ekologicky zaměřený výukový program Zelená energie.
Už podesáté se do Pardubic sjely desítky dětí a studentů z celého kraje,
kterým učarovala věda. Spolek AMAVET ve spolupráci s Pardubickým
krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími partnery uspořádal desátý ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. V letošním roce naše
škola nabídla pomoc i nadaným žákům ze Základní školy Horní Ředice.
A právě žák pátého ročníku této školy, Ivan Hlávka, pod odborným vedením Mgr. Lenky Thérové získal první místo a týdenní stáž ve Francii.
Blahopřejeme a jsme rádi, že „šňůra úspěchů“ našich žáků se nepřerušila
již celých deset let! Žáci naší školy jsou dobře motivováni k bádání a systematicky vedeni v přírodovědných předmětech. Proto mnozí v devátém
ročníku volí studium těchto oborů.
V závěru musím podotknout, že naši žáci jen nesedí u počítačů a nad knihami. Dokáží se pořádně rozpohybovat. Potvrdily to dívky z 6. třídy, které
obsadily 3. místo v poháru škol Holicka ve vybíjené a starší žákyně, které
obsadily 2. místo v okresním finále škol ve volejbalu.
V červnu se žáci těší na letní sportovní kurz v rekreačním zařízení Radost
v Horním Jelení. 
Mgr. Blanka Málková

Dům dětí a mládeže Holice
pořádá zájezd pro děti a dospělé
Navštívíme společně Keltský skanzen v Nasavrkách a Strašidelné bludiště
Jihlava.
Kdy: neděle 28. květen
Odjezd: v 8.00 hodin sraz u DDM Holice, odjezd v 8.30 hodin
Cena: 380 Kč /osoba
Návrat: kolem 18.00 hodin k DDM Holice.
Akce je určena pro děti od 7 let a rodiče s dětmi.
Více informací podá Romana Šlorová na telefonním čísle: 605 740 196.

Velikonoční jarmark na Základní škole Komenského
Začalo jaro a na naší škole se událo mnoho významných událostí. Poslední březnový den proběhla recitační soutěž. Zúčastnilo se 6 soutěžících
z každého ročníku a navíc byla kategorie pro vlastní tvorbu dětí. Soutěž
zahájil pěvecký sbor Motýlek.
6. a 7. dubna na naší škole stejně jako i na jiných školách proběhl zápis
dětí do prvního ročníku. Zápisu předcházely mnohé hodiny a odpoledne
pro předškoláky, díky kterým většina budoucích prvňáčků naši školu už
dobře zná.
Poslední středa před Velikonocemi patřila dopolednímu programu pro děti
ze školek. Odpoledne jsme pořádali tradiční Velikonoční jarmark. Prodej
dětských výrobků doprovázely velikonoční dílny: pletení pomlázek, zdobení perníčků aj. Součástí jarmarku bylo i malé občerstvení.
Mgr. Helena Žižková
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DEN DĚTÍ S HOLOUBKEM

Zápis do Mateřské školy Holubova

V RVC Holoubek bude během měsíce května příjemně rušno.
Všichni jste srdečně zváni na tyto májové akce:
4. 5. od 16.00 hodin se můžete na cokoli zeptat paní
Mgr. Zdeňky Matouškové, speciální pedagožky.
Přednáška bude např. o tom, jaký vliv má rodinné prostředí na psychiku dítěte, dalšími tématy budou školní zralost, specifické
vady apod.
Potřebujte poradit v oblasti práva? Přijďte na přednášku Právního poradenství s JUDr. Drahoslavou Bartoškovou ve čtvrtek 11. 5. v 16.00 hodin.
V pátek 12. 5. od 9.30 hodin si můžete pro radost vytvořit barevné motýlky z vlny s Petrou Pešatovou. Tvoření z vlny jsme zařadili k oslavě Dne
matek a maminkám rádi po předchozí domluvě zajistíme hlídání dětí.
V neděli 21.5. přijeďte společně s námi oslavit Den dětí. Jak a kde?
Tentokrát trochu jinak – pohybem. Dopoledne vás od 9.30 do 11.30 hodin
zveme do parku směrem na Roveň a rozhýbáme svá těla.
V 15.00 hodin vás tentýž den zveme do zahrady u Holoubka, kde budeme
navlékat nejdelší korále pro princeznu, malovat na silnici, skládat mandalu z přírodnin. V 16 hodin začne koncert Mixle v piksle, který naši oslavu
příjemně zakončí. Těšíme se na vás.
Výlet s Holoubkem do Apolenky je naplánovaný na 30. května, odjezd
vlastním autobusem je z autobusového nádraží v 9.00 hodin a návrat kolem poledne. Prosíme zájemce o výlet, aby svou účast s předstihem nahlásili, a to přímo v Holoubku.
Dále nabízíme hlídání dětí o letních prázdninách. V týdnu 24.–28.7.,
31. 7.–4. 8., 7. 8.–11. 8.
12. dubna Holoubek oslavil krásné 6. narozeniny a moc nás těší velká
návštěvnost dětí a rodičů v tento den, děkujeme.
Holoubek je pro vás otevřený každý den, více informací na 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.

Žádosti o přijetí dětí do mateřské školy jsou dispozici ke stažení na internetových stránkách školy www.msholubova.cz. Žádosti je možné také
vyzvednout na adrese školy.
Vyplněné žádosti budou přijímány ve dnech 10. a 11. května v době
od 8.00 do 16.30 hodin v Mateřské škole Holice, Holubova 39.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné. Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice
č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.
Více zde: http://www.msholubova.cz/news/zapis-do-materske-skoly/.
Ve dnech 2. a 5. května můžete navštívit dny otevřených dveří a to v době
od 15.00 do 16.30 hodin.
Více zde: http://www.msholubova.cz/news/zapis-do-materske-skoly/.
Lenka Chotěnovská

Evropský odborník na pozitivní psychologii a embodiment lektoruje
seminář u nás v Holicích
Jak mít pocit životní pohody ve svých rukách? Záleží vám na tom, jak
šťastné budou vaše děti? Pak doporučujeme vaší pozornosti seminář Sebastiena Martineau a Marcely Němcové 3. května od 16.00 hodin v ZUŠ
Karla Malicha.
Projekt ŽenyPRO pomáhá účastnicím najít svou rovnováhu, uvědomit
si své talenty, prozkoumat svou práci snů díky metodě karierního poradenství Patchwork a nahlédnout do svých stylů myšlení prostřednictvím
on-line nástroje Cognito- Scan. Podívejte se na krátká videa na www.zenypro.cz nebo FB, co říkají absolventky 1. cyklu a přihlaste se na 2. cyklus vzdělávání v Holoubku. Využijte pro sebe příležitost 16 podzimních
inspirativních setkání (pondělky a pátky) + 3 dny pobytového vzdělávání
na ekofarmě Bílý mrak a možnost koučování. Hlídání dětí zajištěno. Vaší
investicí do své současné a budoucí spokojenosti je váš čas. Kurzovné
ve výši 49 000 Kč za vás hradí Evropská unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel.:
603 566 141, mail: krejcikova.zenypro@gmail.com.
HOLICKÉ LISTY

Běháme a pomáháme
Po předloňském úspěchu Běhu pro Afriku se letos naše škola rozhodla opět
během podpořit ty, kteří to potřebují. Tentokrát se však nejedná o africké
děti, ale o naše české, konkrétně z Holic a z Čeperky. Myšlenka, že děti
pomáhají svým vrstevníkům a zároveň udělají také něco pro svou fyzičku,
je prostě skvělá. Proto přijďte 12. května podpořit běžce a běžkyně z celé
naší školy na sportovní stadion v Holicích. Budeme se těšit a třeba nás
to povzbudí k ještě lepším výkonům, které přinesou nemocné Štěpánce
a Lukášovi od sponzorů potřebné finance na léčebné výlohy a další nutné
věci. Pokud se chcete stát sponzorem žáka či žákyně naší školy, neváhejte
se na nás obrátit!
Školní parlament ZŠ Holubova

Kolik jazyků umíš…
Cizí jazyky jsou odjakživa součástí školního kurikula. Co se však mění,
jsou výukové metody, pomůcky, možnosti vyzkoušet si jazyk v jeho přirozeném prostředí, a v neposlední řadě vstupuje do hry i obliba jednotlivých
jazyků u našich dospívajících.
Holické gymnázium už několik let nabízí svým žákům výběr z pěti cizích
jazyků (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ), kromě nich rovněž volitelnou latinu. Výuka
probíhá převážně v jazykových učebnách vybavených audio systémem
a interaktivní tabulí. Kromě devíti aprobovaných učitelek se na ní v rámci
odpoledních kurzů angličtiny podílí i jeden rodilý mluvčí. V příštím školním roce se řady jazykářů rozrostou ještě o jednu kolegyni – rodilou mluvčí
z USA. Naše škola totiž uspěla se svou žádostí u Fulbrightovy komise, která každoročně umisťuje do českých škol 30 amerických stipendistů. Po celý
školní rok tak bude u nás hostovat čerstvá absolventka bakalářského studia,
a to v režimu asistentky ve výuce v rozsahu 20 hodin týdně.
K jazykové výuce neodmyslitelně patří vzdělávací pobyty. Všichni u nás
ve škole mají ještě v čerstvé paměti náš nedávno ukončený mezinárodní
projekt s Litvou a Bulharskem, financovaný z evropských fondů. Mimo
něj jsme začátkem školního roku vypravili celý autobus do Španělska,
po velikonočních prázdninách odjeli francouzštináři do Francie, na podzim 2017 plánujeme tradiční výjezd do Velké Británie. Nicméně jazykový
pobyt nemusí nutně probíhat jen v zahraničí. Dokladem toho je úspěšné
soustředění ve španělském jazyce, které každoročně pro své svěřence pořádá Mgr. Linda Nováková-Schättingerová, a to v Orlických horách.
Jazyky – to jsou i soutěže různého zaměření a kategorií. Letos se zatím můžeme pochlubit vítězstvím Josefíny Marie Malé, která postoupila do celostátního kola olympiády v anglickém jazyce, či podobným
úspěchem Natálie Křičenské, jež se chystá do ústředního kola olympiády ve španělštině. V neposlední řadě zmiňme ještě naši soutěž 5 jazyků
na pódiu. Tu naše gymnázium organizuje pro žáky 2. stupně ZŠ z Pardubického a Královéhradeckého kraje za významné podpory města Holice.
Zdaleka největší zkušeností pro každého je však dlouhodobý pobyt v zahraničí. Celkem běžně dnes studenti na své střední škole přerušují studium, aby se celý školní rok, nebo jeho část vzdělávali v zahraničí. A že to
jde i se stipendiem, dokládá příklad naší současné studentky z 6. C, jež
momentálně studuje v Rakousku. Čerství absolventi školy pak stále častěji míří na univerzity v zahraničí. Věříme, že jim na jejich cestě za vzděláním pomáhá i mezinárodně uznávaný dokument v anglickém jazyce, tzv.
Dodatek k osvědčení, který uvádí jejich dosaženou úroveň kvalifikace
podle Evropského rámce kvalifikací a který od nás naši maturanti dostávají automaticky spolu s maturitním vysvědčením.
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1939
Další „černý rok“ naší historie. Jak je všeobecně známo, 15. března
okupovalo Německo zbytek naší republiky a začal život v Protektorátu
Čechy a Morava. Než se budeme věnovat událostem souvisejícím s touto
událostí v našem městě, podívejme se na dění v městské samosprávě.
Městská rada a zastupitelstvo se scházely podle stanoveného plánu
a řešily potřeby města. Nejdůležitější událost se stala ještě před okupací. Dosavadní starosta města Josef Hlaváček 4. února rezignoval na svou
funkci. Volba nového vedení města se uskutečnila 28. února. Novým starostou města byl zvolen ředitel Okresní hospodářské záložny v Holicích
Antonín Pfeifer. Jeho prvním náměstkem se stal František Pilný, řídící
učitel ve Starých Holicích, druhým náměstkem pak katecheta ve výslužbě Josef Bažant. Jak jsme již uvedli minule, museli koncem roku opustit
obecní zastupitelstvo zástupci komunistické strany. Za ně byli na zasedání
28. února jmenováni řezník Karel Kašpar (I/303) a poštovní úředník Josef
Krpata (I/389), kteří se stali zároveň členy městské rady. Členy zastupitelstva se dále stali Čeněk Beneš, rolník II/232, Václav Kment ml., rolník
II/6, a Josef Johanides, účetní I/300.
Mimo obvyklých záležitostí – rozpočtu, přijímání a odvolávání zaměstnanců, přiznání domovského práva, školských záležitostí – se samospráva zabývala i dalším rozvojem města. Tak byl 16. března schválen
plán na zkanalizování Závodské ulice (dnešní ulice Bratří Čapků) a 26.
května plán na zřízení obecního vodovodu (zde se jednalo o přepracování
dosavadního projektu). Velká pozornost byla věnována novému umístění
živnostenské školy pokračovací. Na schůzi 18. prosince bylo odsouhlaseno ucházet se v dražbě o budovu bývalé Steinovy továrny na Vysokomýtské ulici, kterou by město opravilo ke školním účelům. Poznamenejme,
že vlivem nových událostí k tomu nikdy nedošlo a objekt získala firma
Marek (předchůdce TMS), důležitá pro válečnou výrobu.
V tomto roce byla dokončena rozsáhlá adaptace staroholické školy
(velké světlé třídy, vestibul, nové široké schodiště, hygienické záchody).
Od poloviny července do konce srpna proběhla oprava radniční budovy
(opravena vazba věže s novou měděnou střechou, nová fasáda) za 38 329
korun. Nově byla vydlážděna Jungmannova ulice ke kostelu a schválen
příspěvek 20% okresu na výdlažbu Nádražní ulice od křižovatky „U Černého koně“ k nádraží.
Nyní se vraťme k okupačním záležitostem. Druhý den po okupaci, 16.
března, projela městem od Hradce Králové na Dašice první motorizovaná
kolona německého vojska. Téhož dne přijela od Týniště nad Orlicí jednotka pěchoty, která zde do 20. března zajišťovala odvoz vojenského materiálu ze zbrojní stanice ve Weinsteinově továrně. Vojáci byli ubytování v dívčí škole, na Špici, u Jiřího a v sokolovně. Velký přesun německého vojska
proběhl v noci na 15. dubna, od 17. do 19. dubna proběhlo na Hořánkách
cvičení v ostré střelbě. Dne 20. dubna musely být na budovách radnice,
okresního soudu, pošty a škol vyvěšeny prapory s hákovým křížem na počest padesátých narozenin Adolfa Hitlera. Podobná vlajkosláva se konala
od 3. do 10. října na oslavu dobytí Varšavy. Po vypuknutí války s Polskem
přijely 5. září do Holic z Borohrádku, kde byly vyloženy z vlaku, tři kolony vozatajstva (336 mužů a 321 koní). Byli ubytování v továrnách Steinově, Weinsteinově a Schickově, vozy byly umístěny na sokolském hřišti
a hřišti SK. Z Holic odjelo vojsko ve dnech 2.–4. listopadu. Ve dnech 28.
a 29. září se v okolí Holic uskutečnily manévry 1. divize říšského vojska.
Dlužno podotknout, že nedocházelo k žádným konfliktům mezi vojskem
a občany. O tom svědčí i poděkování německého velitele nadporučíka
Weisbacha starostovi města a podobný zápis v pamětní knize zdejší opatrovny. O smýšlení lidí můžeme těžko podat svědectví, nikdo se s ním
veřejně nechlubil a navenek byl ve městě klid. I když udavači neseděli
s rukama v klíně…
Počátek války se promítl i do zásobování obyvatel. Od září byl zaváděn přídělový systém a 23. září roznášeli učitelé a studenti kmenové listy.
Od 27. září byly v platnosti lístky na mýdlo, od 1. října na chléb a mouku,
poté následovaly přídělové lístky na mléko, maso, tuky, cukr a další poživatiny (káva, čaj, rýže, kroupy aj.), od 15. prosince byla zavedeny šatenky.
Po letech krize zažíval zdejší obuvnický průmysl výraznou konjunkturu. Pracovalo se o překot a dělníci si vydělávali slušné peníze, neboť podle
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vládního nařízení museli zaměstnavatelé zvýšit dělnické mzdy o 20%.
Pochopitelně s tím rostly i ceny v obchodech. Nezaměstnanost byla minimální a lidé bez práce se hlásili na práci do Německa, čili tehdejší terminologií do Říše. Ke konci roku jich tam odešlo 128 (z toho 4 ženy),
„na černo“ pak dalších 10.
Po rozpuštění politických stran byla v květnu založena zdejší organizace Národního souručenství. V pěti místních skupinách bylo organizováno
2 015 mužů, 1 665 žen a 254 chlapců a 214 děvčat ve věku od 15 do 21 let.
Společným vedoucím byl starosta Antonín Pfeifer, okresním tajemníkem
Vladimír Železný. Založena byla i místní Národní odborová ústředna zaměstnanecká, v jejímž čele byl tovární mistr Josef Turek. Mladé Národní
souručenství uspořádalo 28. srpna národní slavnost „Radost ze života“
spojenou s okresním srazem hasičů. Při přehlídce na náměstí je pozdravil
starosta Antonín Pfeifer a hasiči vykonali přísahu, že budou konat svou
povinnost k národu, vlasti a bližnímu.
Také v tomto roce se veřejnost rozloučila s několika významnými
osobnostmi města. Ve věku nedožitých 72 let zemřel 10. ledna v nemocnici v Brně Tomáš Jindra. Ten působil od roku 1894 jako odborný učitel
na měšťanské škole chlapecké v Holicích, od roku 1919 do odchodu do důchodu v roce 1927 byl ředitelem nově zřízené měšťanské školy v Dolní
Rovni. Dne 25. května zemřel náhle ve věku 59 let holič Josef Routek,
populární herec a režisér divadelního spolku „Klicpera“ a dramatického
kroužku „Čechoslovák“. Městský nadstrážník Karel Čapský zemřel 30.
května ve věku 72 let. Byl vzorem policajta, který vždy vykonával službu
svědomitě a dovedl si zjednat náležitý respekt. O dva roky více se dožil
Jan Teplý, který zemřel 4. prosince. Jako důchodní (dnes bychom řekli
vedoucí finančního odboru) byl ve službách města od roku 1890. V roce
1926 byl jmenován radou městských úřadů, do důchodu odešel v roce
1930. Všeobecně byl znám také jako významný hasičský činovník. Byl
členem představenstva České zemské hasičské jednoty a prvním starostou
Hasičské župy holické. Po odchodu do důchodu záhy ochrnul na obě nohy
a většinu času do své smrti strávil na lůžku.
No a nesmíme vynechat tradiční závěrečný pohled na počasí. První dva
měsíce roku byly mírné, prakticky celý březen provázely sněhové a deštivé přeháňky. Duben přinesl slunné dny s teplotami až 20° C, květen byl
naopak celkem nevlídný. Letní měsíce byly v normálu, jen 9. července
se po horkém dnu přihnala od západu prudká vichřice, která napáchala
značné škody na střechách domů. V říjnu pořád pršelo, takže bylo všude
spoustu bláta. Oblačný byl i listopad, v prosinci se střídaly mrazy s oblevou. Od 28. prosince uhodily mrazy až -21° C a poslední den v roce
přišla vánice. V tomto roce si zemědělci nemohli stýskat, urodilo se všeho
hojně. Ale jak poznamenal kronikář Antonín Šafařík: „Přes to jsme živi
na odměr, na lístky. Nebylo by to dosud tak zlé, ale příděl tuku 3 ½ dg
na osobu týdně je malý, káva žádná, mýdlo špatné a jeho příděl velice
skrovný.“ Inu, v té chvíli nemohl tušit, že bude ještě hůř.
Pavel Hladík

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Informace z volejbalu

Nohejbal
V sobotu 15. dubna sehrál T.J. Sokol Holice premiérový zápas ve 2. lize
v nohejbalu mužů proti kvalitnímu soupeři R. U. M. NK Holubice. Za příjemného nohejbalového počasí zvítězil domácí tým 6:0. Tento výsledek
potěšil nejen hráče, ale zejména 140 diváků.
Termíny nejbližších domácích zápasů:
2. liga mužů:
sobota 29. dubna v 14.00 hodin ANK T.J. Sokol Holice – PKS okan Žďár
nad Sázavou
sobota 20. května v 14.00 hodin ANK T.J. Sokol Holice – T.J. Sokol Zbečník
Botas dorostenecká liga.
Neděle 28. května v 14.00 hodin ANK T.J. Sokol Holice – MNK Silnice
Group Modřice

Jakub Mrákava

ASPV v Pardubicích
V sobotu 25. března se ve sportovní hale konal tradiční volejbalový turnaj
žen. Při účasti pěti týmů se hrálo systémem každý s každým a body se
zapisovaly do konečné tabulky. Nejvíce bodů, a tím pádem i prvenství, si
odvezly hráčky Sokola Nový Bydžov, na druhém místě se umístil Sokol
Albrechtice a třetí příčku obsadily hráčky domácí TJ Jiskry Holice. Bramborová medaile zbyla na tým SK Třemošnice a poslední pátou příčku obsadily hráčky SK Týniště nad Orlicí.
V květnu začíná i jarní část krajské soutěže II. třídy žen. Naše hráčky
do ní vstoupí v sobotu 6. května dvojzápasem v Přelouči. Před domácím
publikem se poprvé představí v sobotu 13. května od 10.00 hodin na antukovém hřišti u sportovní haly.
Petr Kačer

Děti z oddílu ASPV TJ Jiskra Holice, z. s. se zúčastnily v sobotu dne
18. března závodů ve sportovní gymnastice v Pardubicích
Výsledky:
Magdaléna Urbánková (r. 2013) – 2. místo
Petra Vosáhlová ( r. 2013) – 4. místo
Barbora Fišarová (r. 2012) – 8. místo
Jakub Vácha (r. 2012) – 7. místo
Patrik Hejzlar (r. 2011) – 10. místo
Edvard Horský (r. 2011) – 11. místo
Katrin Tomaníková (r. 2011) – 1. místo
Petra Šefranková (r. 2010) – 1. místo
Hana Rufrová (r. 2010) – 3. místo
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu a rodičům za spolupráci! Oddíl ASPV pořádal dne 22. dubna v rámci 60. výročí založení TJ Jiskra Holice sportovní dopoledne. Zároveň oznamujeme, že dne
27. května pořádáme ve spolupráci s DTJ Holice dětský den.

Cyklistické závody
Pozvánka na 11. ročník dětských cyklistických závodů, které se uskuteční
ve středu 24. května a 7. června. Oba závody proběhnou v areálu Městského stadionu v Holicích. Start v 17.30 hodin, prezence bude probíhat
od 16.30 hodin.
Startuje ročník 2001 a mladší (i předškoláci), rozdělení do sedmi kategorií. Závody se konají za každého počasí. Výsledky obou závodů se sčítají, ceny obdrží prvních pět v každé kategorii 7. června. Občerstvení pro
závodníky je zdarma. Přilba nutná! Bližší informace budou uveřejněny
ve vývěsní skříňce u prodejny Qanto.
Cykloprofi a KČT Jiskra Holice
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
Sezóna 2. ligy mužů a divize juniorů do 19 let
již skončila. K jejímu zhodnocení se vrátím
v některém z příštích čísel Holických listů.
Divize žáků U15:
Sokol Nová Paka – BVK Holice
41 : 65 (8:10 17:31 35:41)
Tran Hai Son 22, Chmelík 17, Novák 10, Mergl
8, Mikuláš 6, Pšenka 2
v odvetě 50 : 39 (10:12 20:22 36:33)
Tran Hai Son 15, Chmelík 10, Novák 6, Mergl
a Mikuláš 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – Adfors Basket Litomyšl
56 : 38 (11:8 30:18 47:26)
Josef Pluhař 20, Šindelář 19, Krejčík a Slawisch
4, Hanzlík a Brandejs 3, Mikuláš 2, Jan Kubánek 1
v odvetě 38 : 65 (4:18 13:35 23:45)
Šindelář 14, Brandejs 6, Krejčík, Jan Kubánek
a Hanzlík 4, Holub 3, Slawisch 2

BK Pardubice – BVK Holice – kvalifikace na MČR
36 : 43 (12:9 21:19 29:32)
Pluhař Josef 10, Mikuláš 8, Lhoták 7, Šindelář
5, Hojka 4, Holub 3, Hanzlík, Krejčík a Pluhař 2
v odvetě 60 : 52 (14:16 20:29 36:36)
Josef Pluhař 18, Šindelář 16, Holub 7, Mikuláš
6, Krejčík 4, Broňa Kubánek 1
Holické U13ky šly do odvetných utkání s BK
Pardubice bez jednoho z tahounů týmu, zraněného Radka Mrázka a další opory Fandy Brandejse. Přesto dokázaly v prvním utkání zvítězit
a postupují tak na Mistrovství České republiky
z prvního místa východočeské oblasti.
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Královští sokoli Hradec Králové
80 : 49 (28:6 51:18 70:33)
Holub 21, Krejčík 19, Kubánek Jan 16, Jan Pluhař 10, Kašpar 6, Novák 4, Klouček a Kryštof
Dostál 2
v odvetě 102 : 41 (33:6 63:14 84:29)
Krejčík 35, Jan Kubánek 18, Holub 16, Jan Plu-

SK HOLICE 111 let (1929–1940)
Činnost klubu není jenom omezena městem Holice. V roce 1928 je vybudováno v lese osady
Koudelka hřiště a vzniká SK Koudelka. Hrají
pouze přátelská utkání. O kousek dál a to také
v lese začínají hrát nadšenci Na Podlesí. Nadšenci v čele s Fr. Kašparem zde hráli fotbal až
do zániku oddílu roku 1936. Sparta Podlesí nejdříve hrála za Čapkovou hospodou na Bednářově
louce. V roce 1933 si fotbalisté pronajali farskou
louku pod farností Vysoké Chvojno. V té době
hrála Sparta Podlesí 3. třídu Orlicko s okolními
kluby jako Chvojenec, Ředice, Chvojno , Holice
atd. V roce 1934 „kupuje“ klub továrník Marek
a tak se hraje pod novým názvem – Markova jedenáctka. Byly i první přestupy. Mužstvo posílili hráči SK Holice – Karlové Faltys a Záleský
a pan Andrle. Založení SK Slavoj Holice se datuje 1930. Hřiště vyrostlo na tehdejší periferii
Holic (Podhráz) a to na zavážce příkopu, který
vedl podle Podhráze. První utkání proti Podlesí
se hrálo na lukách před hrází. Výsledek tohoto
památného utkání zatím není znám. Brány tehdy
tvořily dva zaražené kůly. Klubová barva modro-bílá. V jednom z derby SK Holice – Slavoj
nastoupil Oldřich Čečka, pozdější předseda oddílu a předseda MNV Holice. V roce 1931 byla
hostem mužstva SK Holice slavná AC Sparta. Ta
byla první den nemile překvapena , když odešla
poražena 5:1. V odvetném utkání druhý den, pak
zvítězili sparťani těsným brankovým rozdílem
2:1. V průběhu tohoto roku odešlo několik klíčových hráčů z existenčních důvodů do jiných
ligových oddílů ( Koubek – Zlín pak AC Sparta,
Formánek – Náchod, Bahník – Rakovník, Martínek – Liberec, Polanka – Kutná Hora). Někteří
se v roce 1938 vrátili zpět do mateřského oddílu.
V tomto roce se výkon mužstva zlepšil, mužstvo
vyhrálo mistrovství II. třídy a postoupilo do vysněné I. B třídy VŽF. Čtvrt století klubu bylo
roku 1931 oslaveno o svátcích svatodušních 24.
a 25. května velkou dvoudenní sportovní slavností. Byly uspořádány fotbalové zápasy, atle-

tická utkání a za vyhrávání holické dechovky se
konala veselice až do pozdní noci. Rok 1932 byl
pro klub po stránce sportovní i finanční rokem
zlým. Je to vinou stále rostoucí nezaměstnanosti a těžké hospodářské situace. V následujícím
roce 1933 klub sehrál 80 utkání s aktivním skórem 251:180, finanční úspěch byl jen 238 korun.
Činnost fotbalového klubu byla slibná a zdálo se,
že obsadíme 1. místo a postoupíme. Ale bohužel
odchodem a zraněním několika dobrých hráčů
nebylo toho dosaženo. Snad slabou náplastí byl
tradiční karneval SK Holice, který měl ráz, jaký
se na Holice sluší a patří: „Mezinárodní ševcovský kongres v Holicích“. Další rok nebyl rovněž rokem příznivým. Živelná pohroma značně
poškodila hřiště, všechna mužstva, včetně staré
gardy, sehrála jen 65 utkání. Mužstvo I. A bylo
na vlastní žádost přeloženo, hlavně z finančních
důvodů z okrsku chrudimského do pardubického. Celkově obsadilo 4. místo. V roce 1937
sehrála tři mužstva celkem 40 zápasů, následující rok sehrálo I. mužstvo jen 17 zápasů, dorost
pouze 7 zápasů. V zimě bylo na hřišti poprvé zřízeno kluziště, které ač zima nebyla právě příznivá, bylo velice vyhledáváno. Sehrálo se i několik
hokejových mačů. Vývoj událostí v roce 1939
měl vliv i na sportovní činnost. Za celý rok bylo
prvním mužstvem sehráno 24 zápasů. V podzimním kole obsadilo mužstvo první příčku.
Rok 1940 byl pro holickou kopanou splněním
dávných přání. Po dlouhých 34 letech postoupilo
mužstvo do I. A třídy VŽF. Ihned v podzimním
kole se mužstvo umístilo na 3. místě s tím, že
vyhrálo navíc všechna pohárová utkání. Vzestup
výkonu mužstva byl ve znamení velkého kamarádství mezi hráči. Dokladem toho, že výkon
mužstva byl prvotřídní jsou výsledky s ligovými mužstvy: SK Pardubice 3:0, AFK Kolín 4:3,
Explosie Semtín 4:2. Na sklonku roku byl navíc
utvořen hokejový odbor SK Holice, který ihned
zahájil činnost na kluzišti, zbudovaném na hřišti.
Ing. Vladimír Faltys

hař 11, Klouček 10, Kašpar 8, Novák 4
Oblastní přebor minižáků U11:
BK Pardubice – BVK Holice
36 : 105 (3:30 11:52 27:66)
Krejčík 48, Jan Kubánek 21, Kašpar 20, Benešová 10, Kryštof Dostál 6
v odvetě 36 : 102 (4:22 16:47 25:85)
Krejčík 38, Jan Kubánek 31, Benešová 17,
Kryštof Dostál 8, Novák a Kašpar 2
BVK Holice – Loko Trutnov
123 : 18 (34:4 73:8 99:12)
Krejčík 39, Kašpar 30, Jan Kubánek 28, Kryštof
Dostál 14, Novák 8, Antonín Dostál 4
v odvetě 120: 26 (29:5 66:9 96:18)
Krejčík 34, Jan Kubánek 28, Kašpar 20, Kryštof
Dostál 19, Urbánek 9, Novák 8, Antonín Dostál 2
BVK Holice – Královští sokoli Hradec Králové
83 : 61 (20:15 37:33 54:53)
Krejčík a Kašpar po 26, Jan Kubánek 21, Hojka
6, Kryštof Dostál a Novák 2
v odvetě 90:80 (23:22 41:36 64:58)
Krejčík 31, Jan Kubánek 23, Kašpar 18, Kryštof
Dostál 10, Hojka 8, Urbánek a Novák 2
Sokol Stěžery – BVK Holice
30 : 92 (2:21 18:35 26:64)
Krejčík 26, Jan Kubánek 25, Benešová 12, Hojka a Kryštof Dostál 8, Kašpar 6, Štembera a Vít
Pokorný 2
v odvetě 20 : 95 (10:25 14:41 14:60)
Krejčík 25, Kašpar 20, Jan Kubánek a Benešová
16, Hojka a Kryštof Dostál 10, Vít Pokorný 2
BVK Holice – BK Vysoká nad Labem
73 : 42 (20:5 32:13 48:33)
Krejčík 22, Kašpar 18, Jan Kubánek 16, Hojka
9, Urbánek 6, Kryštof Dostál 2
v odvetě 62 : 48 (24:11 39:26 56:38)
Krejčík 18, Kašpar 17, Jan Kubánek 15, Kryštof
Dostál 4, Urbánek 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.
cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové
a extraligové soutěže).

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ
– SK HOLICE
A – tým
sobota 6. 5. 2017
sobota 20. 5. 2017
sobota 27. 5. 2017

10.15 hod. – Svitavy
10.15 hod. – Třemošnice
10.15 hod. – Libišany

dorost
sobota 6. 5. 2017
středa 17. 5. 2017
sobota 20. 5. 2017
sobota 27. 5. 2017

13 hod. – Prosetín
18 hod. – Lanškroun
13 hod. – Hlinsko
13 hod. – Libchavy

starší a mladší žáci
neděle 7. 5. 2017 9.30 a 11.15 hod.
			
– Hlinsko
starší elévové B
středa 10. 5. 2017
středa 24. 5. 2017

17 hod. – Dašice
17 hod. – Opatovice n/L.
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