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Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a před námi je tu opět prosinec, advent, vánoční a novoroční svátky.
Advent letos začíná v neděli 1. prosince a pravidelně přináší mnoho zajímavých kulturně-společenských akcí, na nichž se nemalou měrou podílejí místní církve. Také my jsme na 1. prosince
na náměstí T. G. Masaryka připravili tradiční
adventní jarmark spojený se zabíjačkou, koncertem dechové hudby a vystoupením dětí holických
škol. Vyvrcholením bude rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby
města.
Vás však jistě bude zajímat průběh minulého veřejného zasedání
města Zastupitelstva města Holic. Z hlavních témat bylo na programu
plnění rozpočtu města. Zastupitelé byli s výsledkem spokojeni. Provozní
části rozpočtu vykazují menší úspory a kapitálový rozpočet bude téměř
u všech položek naplněn. V rozpočtové změně byla také schválena částka
540 tisíc Kč na nákup pozemku o výměře 7 708 m2 v ulici Pod Homolí
do majetku města. Je to první větší pozemek této rozvojové lokality v majetku města.
Na schůzi rady města dne 18. 11. 2013 se již projednával 1. návrh
rozpočtu města na rok 2014 o kterém se zmíním podrobněji v příštím
čísle. Radní obdrželi informaci o ceně vodného a stočného na rok 2014,
která zůstane stejná jako v roce 2013. Rovněž poplatek za likvidaci komunálního odpadu nenavrhla rada města zvyšovat. Rada také schválila podání žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně sokolského parku
a žádost Lesního družstva Vysoké Chvojno o pronájem části parkoviště
na náměstí T. G. Masaryka za účelem prodeje stromků v úterý 10. 12.
2013 od 13 hodin a prodeje kaprů v neděli 22. 12. 2013 od 8.00 hodin
za cenu 80 Kč/kg.
Rozhodnutím rady byla také zahájena inventarizace majetku města
s termínem k 31. 12. 2013.
Na závěr Vám chci popřát nejen příjemné prožití svátků vánočních, ale
také pohodu v průběhu jejich příprav. Rád se s Vámi uvidím na novoročním ohňostroji na fotbalovém stadionu 1. 1. 2014 v 18 hodin.
Ještě jednou „Šťastné a veselé“ a hodně zdraví všem přeje
Ladislav Effenberk – starosta města.

Eva Pilarová v Holicích

Před mnoha lety koncertovala v Holicích společně se svým tehdejším manželem Jaromírem Mayerem Eva Pilarová. Měl jsem její podpis
na kousku papíru, samozřejmě jsem ho ztratil. Paní Pilarová to zřejmě ví,
a proto mi dala šanci vše napravit a do Holic zavítá opět. Jsem velice rád,
že přijala naše pozvání a 7. prosince od 19.30 hodin vystoupí se svým
Vánočním koncertem ve velkém sále Kulturního domu města Holic.
Představovat našim čtenářům Evu Pilarovou by bylo pomyslným nošením dříví do lesa. Držitelka tří Zlatých slavíků, majitelka několika
platinových desek a vítězka mnohých domácích i zahraničních festivalů
je podle většiny odborníků žena s jedním z nejlepších, ne-li vůbec s nejlepším hlasem, co kdy česká pop-music měla. V roce 2009 byla Evě Pilarové udělena Medaile Za zásluhy. Její duety s Waldemarem Matuškou
nebo Karlem Gottem patří do zlatého fondu naší populární hudby.
V sobotu 7. prosince v Holicích zazní největší šlágry této umělkyně,
kterou doprovodí na kontrabas Vít Fiala a na klavír Milan Dvořák.
Petr Kačer
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 4. listopadu 2013
Usnesení č. 379 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit plnění rozpočtu města
k 30. 9. 2013. Č. 380 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 14. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2013. Č. 381
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatky ke Zřizovacím listinám pro příspěvkové organizace města – DDM Holice, ZŠ Holice Komenského, MŠ Holice Staroholická,
Školní jídelna Holice a KD Holic. Č. 382 RM
schvaluje Školní jídelně Holice dlouhodobý
pronájem prostor pod školní jídelnou (bývalá
družina) za částku 100 Kč/hodina na období od 7. 10. 2013 do 19. 5. 2014 za účelem
cvičení jógy každé pondělí v době od 16.30–
18.00 hodin vedené paní Irenou Janečkovou.
Č. 383 RM schvaluje Školní jídelně Holice
dlouhodobý pronájem prostor pod školní jídelnou ( bývalá družina) za částku 100 Kč/
hodina na období od 3. 10. 2013 do 5. 6. 2014
za účelem cvičení jógy každý čtvrtek v době
od 18.00–19.30 hodin vedené paní Mgr. Evou
Nekvindovou. Č. 384 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení nevyužitých
investic z účtu 042 a z podrozvahové evidence dle předloženého návrhu. Č. 385 RM bere
na vědomí přehled o dlužnících na nájemném,
službách a penále spojených s užíváním bytových a nebytových prostor v majetku města.
Č. 386 RM schvaluje: a)přidělení bytu č. 11
v domě č.p. 761 Holubova ul. v Holicích, dle
pořadníku schváleného na IV. čtvrtletí roku
2013; b) prominutí měsíčního nájemného
za byt č. 11 v č.p. 761 Holubova ul. v Holicích, jako kompenzaci za vynaložené náklady
na obyvatelnost bytu. Č. 387 RM schvaluje
přidělení bytu č. 8, U Kapličky 1042 Holicích
na základě doporučení sociální komise. Č. 388
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
výkup pozemku p.č. 1997/6, trvalý travní porost 36 m2 a pozemek p.č. 2000/1, orná půda,
výměra 7672 m2, ul. Pod Homolí, k.ú. Holice
v Čechách do majetku města od Martina Opy,
Nová 198, Polabiny, 530 09 Pardubice za částku 70 Kč/m2. Č. 389 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
majetku a práv do majetku města k zajištění
činnosti Tenisového klubu Holice dle předloženého návrhu. Č. 390 RM doporučuje zastupitelstvu města: a) zrušit část svého usnesení
č. 348 ze dne 9. září 2013 v odstavci pro dům
č.p. 107, ul. Hradecká v Holicích na pozemku p.č. 558/1 a přilehlých pozemcích p.č. 557
a p.č. 559, zapsaných na listu vlastnictví č.
10005 katastru nemovitostí pro obec Holice,
v k.ú. Holice v Čechách – byt č. 107/6 panu
Oldřichovi Chudobovi a paní Veronice Železné
za kupní cenu 516 024 Kč, b) schválit odprodej
bytu s pozemky z majetku města pro dům č.p.
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107, ul. Hradecká v Holicích na pozemku p.č.
558/1 a přilehlých pozemcích p.č. 557 a p.č.
559, zapsaných na listu vlastnictví č. 10005
katastru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú.
Holice v Čechách – byt č.107/6 paní Veronice Železné za kupní cenu 516 024 Kč. Č. 391
RM doporučuje zastupitelstvo města schválit odprodej bytu s pozemky z majetku města: v domě č.p. 746, ulice Holubova, Holice
na pozemku p.č. 1746 a přilehlých pozemcích
p.č. 1739/1, p.č. 1749/64 a p.č. 1744/30 zapsaných na listu vlastnictví č. 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice v Čechách – byt č.746/1 panu Otakarovi Bedzirovi
za kupní cenu 293 798 Kč. Č. 392 RM zamítá
žádost na výměnu garážových vrat v č.p. 1103
Na Mušce, Holice. Č. 393 RM doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy
o poskytování energetických služeb metodou
EPC v objektech v majetku města se společností MVV Energie CZ a.s. Krtvirtova 339/5,
Praha 5. Č. 394 RM schvaluje: a) ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory nám.
T. G. Masaryka č. p. 29 v Holicích dohodou
ke dni registrace společnosti Medipriva s.r.o.
s MUDr. Jansovou Ivanou, praktickým lékařem; b) zveřejnění záměru převedení práva
nájmu nebytových prostor z dosavadního nájemce fyzické osoby MUDr. Jansové Ivany,
praktického lékaře, na společnost Medipriva
s.r.o.. se sídlem nám. T. G. Masaryka, čp. 29,
v Holicích (místnosti č. 225–228, 218–220,
229–234 ve 2. nadzemním podlaží) s platností smlouvy ke dni podpisu a účinností ke dni
registrace společnosti Medipriva s.r.o. Č. 395
RM schvaluje Ivetě a Jiřímu Němcovým,
Kosmonautů 1580, Chotěboř provozování trhů
v Holubově ulici na rok 2014 dle předloženého
návrhu. Č. 396 RM schvaluje snížení penále
na částku 30 000 Kč firmě František Soukup,
Jenišov. Č. 397 RM ukládá komisi pro zvelebení města a nakládání s jeho majetkem projednat žádost Osadního výboru Koudelka. T:
4. 12. 2013 Z: Marková.

klubu Holice dle předloženého návrhu. Č. 357
ZM: a) ruší část svého usnesení č. 348 ze dne
9. září 2013 v odstavci pro dům č.p. 107, ul.
Hradecká v Holicích na pozemku p.č. 558/1
a přilehlých pozemcích p.č. 557 a p.č. 559,
zapsaných na listu vlastnictví č. 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice v Čechách – byt č.107/6 panu Oldřichovi
Chudobovi a paní Veronice Železné za kupní
cenu 516 024 Kč b) schvaluje odprodej bytu
s pozemky z majetku města pro dům č.p. 107,
ul. Hradecká v Holicích na pozemku p.č. 558/1
a přilehlých pozemcích p.č. 557 a p.č. 559,
zapsaných na listu vlastnictví č. 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice
v Čechách – byt č.107/6 paní Veronice Železné
za kupní cenu 516 024 Kč. Č. 358 ZM schvaluje odprodej bytu s pozemky z majetku města: v domě č.p. 746, ulice Holubova, Holice
na pozemku p.č. 1746 a přilehlých pozemcích
p.č. 1739/1, p.č. 1749/64 a p.č. 1744/30 zapsaných na listu vlastnictví č. 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice v Čechách – byt č. 746/1 panu Otakarovi Bedzirovi
za kupní cenu 293 798 Kč. Č. 359 ZM schvaluje 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu města
na r. 2013 v objemu 16 351 002 Kč. Č. 360 ZM
schvaluje vyřazení nevyužitých investic z účtu
042 a investic v podrozvahové evidenci dle
předloženého návrhu. Č. 361 ZM schvaluje
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině DDM Holice.
Č. 362 ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Holice, Komenského. Č. 363 ZM
schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině MŠ
Holice, Staroholická. Č. 364 ZM schvaluje
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Školní jídelny Holice. Č. 365 ZM schvaluje Dodatek č.
9 ke Zřizovací listině KD Holic. Č. 366 ZM
bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Holic.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOLIC ZE DNE 4. listopadu
2013

V pondělí 16. prosince 2013 se bude
od 17. hodiny konat pravidelné veřejné
zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne v klubovnách Kulturního
domu.
V programu je projednání rozpočtu města Holic na rok 2014 a rozpočtové změny
v roce 2013, dalším bodem bude projednání plánu práce zastupitelstva a rady města na 1. pololetí 2014, městské vyhlášky
o poplatku za komunální odpad v roce
2014, pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města a další
záležitosti městské samosprávy.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů v roce 2013.

Usnesení č. 353 ZM schvaluje postup RM
dle usnesení ze schůzí rady města od posledního zasedání Zastupitelstva města Holic dne
9. září 2013. Č. 354 ZM schvaluje plnění rozpočtu města k 30. 9. 2013. Č. 355 ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1997/6, trvalý travní
porost, výměra 36 m2 a pozemku p.č. 2000/1,
orná půda, výměra 7672 m2, ul. Pod Homolí, k.ú. Holice v Čechách do majetku města
od Martina Opy, Nová 198, Polabiny, 530 09
Pardubice za 70Kč/m2. Č. 356 ZM schvaluje
bezúplatný převod majetku a práv do majetku
města k zajištění sportovní činnosti Tenisového

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 16. prosince 2013
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Omezení provozu Městského úřadu
Holice na konci roku 2013

Z důvodu nařízeného čerpání dovolených bude
v úterý 31. prosince 2013 městský úřad uzavřen.

Obecní živnostenský úřad informuje
podnikatele

Dne 17. 10. 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin. Rozšiřuje se dosavadní koncese pro
výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního
lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín
a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstitelským pálením) o prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.
Dle přechodných ustanovení může podnikatel,
který byl ke dni 17. 10. 2013 oprávněn prodávat
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny (např.
na základě živnosti volné nebo hostinské) v této

činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne
účinnosti novely. Je však třeba, aby v této lhůtě podal žádost o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, jinak mu
oprávnění zanikne uplynutím této lhůty. K žádosti není třeba dokládat žádnou odbornou způsobilost a nepodléhá správnímu poplatku.
Bližší informace na tel. 466 741 280.

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Před začátkem topné sezóny a s ohledem
na ochranu ovzduší apelujeme na občany, aby
v případě topení pevnými palivy spalovali pouze takové materiály, které jsou v souladu se
zákonem a neškodili dalším občanům a přírodě
obecně. Nerespektování těchto pravidel může
být řešeno i sankčně městským úřadem Holice,
odborem životního prostředí a stavebního úřadu, který je věcně a místně příslušný dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Městské byty k prodeji
Město Holice nabízí k prodeji volný prostorný
byt č. 5 v bytovém domě v ulici Pardubická č.p.
407 s dispozicí 3+1 a celkové výměre 85,71 m2
za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 840 130 Kč. Byt s ideální orientací
V, J, Z se nachází v II. NP bytového domu v klidné lokalitě vedle MŠ Pardubická. K bytu náleží
sklípek a možnost využití pozemku u domu.
Město Holice nabízí k prodeji volný prostorný byt č. 4 v bytovém domě v ulici Hradecká
č.p. 107 s dispozicí 3+1 a celkové výměre 101,0
m2 za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 804 610 Kč. Byt s orientací V,

Z se nachází v II. NP bytového domu v klidné
lokalitě města. K bytu náleží sklípek a možnost
využití pozemku u domu.
Město Holice nabízí k prodeji volný prostorný byt č. 7 v bytovém domě v ulici Tyršova č.p.
731 s dispozicí 2+1 a celkové výměre 79,7 m2
za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 708 340 Kč. Byt s orientací S, J se
nachází v II. NP bytového domu v klidné lokalitě města. K bytu náleží sklípek, lodžie a možnost využití pozemku u domu.
Město Holice nabízí k prodeji stávajícím ná-

jemníkem obsazený prostorný byt č. 2 v bytovém domě v ulici Smetanova č.p. 345 s dispozicí 2+1 a celkové výměre 78,7 m2 za minimální
cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši
537 410 Kč. Byt se nachází v II. NP bytového
domu u komunikace směrem do Dolní Rovně.
Své nabídky zašlete na MÚ Holice Holubova
č.p. 1, 534 01 Holice (odbor správy majetku
a výstavby města), nebo předejte osobně pí. Kovaříkové, 3. patro, dveře č. 417 vždy v zalepené
obálce označené
NEROZLEPOVAT – s adresou a číslem příslušného bytu do 13. prosince 2013.

HASIČI OBČANŮM – čas vánoční, čas klidu a pohody
Pokud opravdu chceme, aby nadcházející čas
adventu a vánoc byl opravdu časem klidu a pohody, musíme se sami o to také trochu přičinit.
Advent je čas, kdy se začínají více používat
svíčky. Pro spoluobčany je to navození příjemné atmosféry, ale hasiči ve svíčce vidí potencionální zdroj zapálení. Chovejme se tedy k nim
velmi obezřetně.
Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapálené svíčky a odložené na hořlavém podkladě,
při neopatrné manipulaci a jejím převrhnutí
nebo při odpadnutí žhavého knotu na hořlavé
předměty. Stane se i to, že majitel bytu nebo
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chaty usne při zapálené svíčce nebo že svíčku
převrhne domácí zvíře. Jaká je zde rada – svíčky odkládejme na nehořlavé podložky, nestavme je pod hořlavé předměty, protože teplo stoupá vzhůru a pokud odcházíme z domu či bytu
nebo jdeme spát, svíčku raději zhasneme.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zachovejme
si je tedy takové a dbejme zvýšené opatrnosti
při používání svíček a zde myslíme i těch elektrických, kterými zdobíme vánoční stromečky.
Základní radou je prostudování návodu k těmto
elektrickým svíčkám a především se jím řídíme. Příčinou požáru může být i nevhodně umís-

těná a zapálená prskavka, mějme na paměti, že
prskavky nepatří do rukou dětem. Po vánocích
je jen krůček k Silvestru a jeho bujarému oslavování, zde si vzpomeňme, že používání pyrotechniky je velice nebezpečné a rachejtličky
jsou každoročně příčinou mnoha požárů.
Co říci na závěr, chraňme si svoje zdraví a život, ale i svůj majetek, není to tak složité. Stačí
například vybavit si svůj dům nebo byt autonomním hlásičem požáru a hasicím přístrojem.
Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku přejí hasiči.
Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2013
datum
1. 12.
neděle

hodina
14.00

4. 12.
středa

8.30+10.15

7. 12.
sobota

19.30

14. 12.
sobota

19.30

21. 12.
sobota

15.00

datum
10. 12.
úterý

hodina
19.30

17. 12.
úterý

19.30

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY

program
vstupné
Frank Wenig Vánoční země
Tradiční odpoledne s pohádkou, Mikulášem a čertem pro nejmenší.
Pohádku zahrají děti z Dětského dramatického kroužku při DDM v Holicíh.
Režie a úprava: Jitka Juračková.
40 Kč
Hvězdička betlémská
Charismatický vánoční koncert herečky a zpěvačky Michaely Novozámské.
Hudební divadlo dětem Hradec Králové.
40 Kč
Vánoční koncert Evy Pilarové
Koncert je sestaven z největších hitů Evy Pilarové, které se střídají s krásnými vánočními melodiemi
a klasickými českými koledami.
Doprovází: JUDr. Vít Fiala – kontrabas, Milan Dvořák – klavír.
280-260-240 Kč
Ve Windsoru paní veselé
Známá komedie Williama Shakespeara o tom, jak se rytíř Jan Falstaf třikrát pokusí zmocnit fyzických
i peněžních půvabů dvou windsorských paniček a třikát sklidí porážku a posměch. Ale nejen o tom.
Hru v úpravě Pavla Hladíka uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
Režie: Pavel Hladík.
Zařazeno v divadelním předplatné.
120 Kč
Předvánoční zastavení
Jubilejní 5. ročník populárního komponovaného pořadu holických souborů. Dále tvořivé dílny,
kde je možno vyrobit vánoční ozdoby či dárky a chybět nebude ani živý belém.

KINO

program
Příběh kmotra
Film je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Ve filmu se střetávají dva
světy – víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost.
Režie: Petr Nikolajev.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Vica Kerekes a další.
Žánr: Krimi životopisné drama. Délka 99 minut.
Přijde letos Ježíšek?
Šedesátník José se vrací po třiceti letech emigrace v Mexiku do rodné Prahy.
Poslední nadějí jeho dcery Penelopé na otěhotnění je zázrak, který může splnit v převánočním čase
slavné Pražské jezulátko. A tak začínají různá překvapení.
Režie: Lenka Kny.
Hrají: J. Abrhám, L. Šafránková, V. Postránecký, D. Heredia, I. Chmela, P. Kříž a další.
Žánr: Romantická komedie. Délka 100 minut.

vstupné

80 Kč

80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum
10. 12.
úterý

hodina
16.00

program
Klasicismus a počátek romantismu – Mgr. Jaroslava Janečková
Z cyklu Hudba v proměnách staletí.

vstupné

datum
16. 12.
13. 12.
27. 12.

hodina
20.00
18.00
20.00

program
Nepál – práce v neziskové organizaci.
EXPEDICE 2013 – Vojtěch Hlásný.
Rockové Vánoce – koncert holických rockových kapel.

datum
27. 11.–20.12.

hodina

program
Prostor pro jednoho kurátora – Jan Kačer
Představuje: Libora Fáru, Františka Kavána, Jana Kodeta, Karla Malicha a Bohumíra Matala.

30 Kč

KLUB U HOLUBA
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50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

Předvánoční zastavení již popáté. Zlatým hřebem bude živý betlém
V sobotu 21. prosince od 15.00 bude holický
kulturní dům opět dějištěm oblíbeného komponovaného pořadu Předvánoční zastavení. Jubilejní 5. ročník se ponese v duchu osvědčených
tradic. Foyer a klubovny budou vyhrazeny pro
tvořivé dílny. „Půjde vlastně o výběr toho nejlepšího z minulých let. Návštěvníci si budou moci
vyrobit vánoční ozdoby či drobné dárky pro své
blízké. Nebude scházet populární lití olova a navážeme i na vloni započatý řetěz Předvánočního

vstupné

zastavení.“ uvedl Lukáš Peška, předseda pořádajícího občanského sdružení Kultura pro město.
Velkému sálu kulturního domu pak bude vévodit kulturní program. Na své si přijdou milovníci tance i příznivci hudby, ve které budou letos
hrát prim smyčcové nástroje. I tentokrát byli
ke spolupráci osloveni zástupci holických škol.
„Pomyslnou třešničku na dortu pak obstará živý
betlém.“ uzavřel další člen pořadatelského týmu
Petr Sopoliga.
Karel Král

vstupné

Informace z KD
Poslední půjčovní den v knihovně v tomto roce je pátek 20. prosince. Knihovna
se opět otevře v pátek 3. ledna. V půjčovně kostýmů vás letos naposledy obslouží
ve čtvrtek 19. prosince, čtvrtek 2. leden je první půjčovní den v roce 2014.
Od 23. prosince do 3. ledna je v Kulturním
domě města Holic dovolená.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Mimořádný úspěch žákyně
Základní umělecké školy Holice

Superstar na ZŠ Komenského
V pátek 15. listopadu před polednem 1. stupeň základní školou rozezvučely první tóny a pak začal svou píseň zpívat sbor Motýlek pod vedením
paní učitelky Petry Křížové. Právě začala soutěž „Základní škola Komenského hledá Superstar“. Zazněly písně lidové, písně z pohádek i písničky
moderní. Vybírat vítěze bylo velmi těžké, protože malí zpěváci se velmi
snažili a odměnu za svou písničku si určitě zasloužili všichni.
Mgr. Helena Žižková

Dvakrát z Komenčáku
Proč měly 6. a 7. ročníkyna Komenčáku pestřejší výuku?
Každý, kdo pracuje s dětmi, ví, jak je obtížné děti zaujmout a nadchnout
je pro nějakou věc. Proto jsme na naší škole přizvali ke spolupráci lidi,
kteří poznali svět jinak, než my od tabule, byť interaktivní. V rámci této
spolupráce s Centrem pro integraci cizinců se uskutečnily zajímavé besedy pro žáky 6. a 7. tříd. Cizinci původem z Bolívie a Kolumbie se snažili
dětem přiblížit, jak se žije v jejich rodné zemi.
S velkým úspěchem se setkal i výukový program „E-bezpečí“. Žáci
byli poučeni o možnosti zneužití údajů, které „vypustí“ do sociálních sítí,
o nebezpečí navazování přátelství touto cestou a o kyberšikaně.
Obrovský úspěch a mnohá uznání si ze soutěže v Praze přivezla Alžběta
Frošová, žákyně naší základní umělecké školy – obor sólový zpěv, ze
třídy paní učitelky Magdaleny Vlasákové. Ve své kategorii získala 1. cenu
v Písňové soutěži Bohuslava Martinů, která se konala 18. až 20. října
2013. Letos se konal již jedenáctý ročník této prestižní soutěže a účastnili
se jí jako vždy žáci ZUŠ, konzervatoří a hudebních škol z celé české
republiky. Naše žákyně tedy uspěla nejen mezi pražskou konkurencí, složenou např. z členů Dětské opery Národního divadla v Praze, ale i mezi
konkurencí z celé České republiky. Dne 8. listopadu 2013 si zazpívala
na koncertě vítězů soutěže v rodném městě skladatele Bohuslava Martinů, v Poličce. Koncert natáčel Český rozhlas Vltava. Děkujeme Alžbětě
Frošové za vzornou reprezentaci naší školy i celého našeho města a přejeme mnoho dalších pěveckých úspěchů.

HOLICKÉ LISTY

Proč holky na Komenčáku brečely?
V pátek 8. 11. v dopoledních hodinách se zaplnil velký sál kulturního
domu žáky základních škol, a to dokonce hned dvakrát. Prozradím vám
proč.
Stalo se již tradicí, že jedenkrát do roka zde žáci zhlédnou vystoupení jazzového orchestru Factorial Orchestra. Jako vždy byli žáci nadšeni
úžasnou muzikou i sympatickým, vtipným a vstřícným přístupem všech
aktérů na jevišti. I zavilí rapeři, kteří jazz i rock považují za „dechovku“, na závěr tleskali ve stoje, a to nejen proto, že se jim nechtělo zpátky
do školy na další vyučování. Koncert se jim prostě líbil!
A proč tedy holky brečely? No přece proto, že letos na prknech, která
znamenají svět, postrádaly božský hlas Martina Růži, do kterého se zamilovaly v loňském roce!
Mgr. Blanka Málková
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Holubovka mezi stromy

Jednoho podzimního mrazivého rána se třída 5. A vypravila za lesníky
do Vysokého Chvojna na Lesní pedagogiku. Co je Lesní pedagogika? Je
to výukový program, jehož cílem je předávat pravdivé informace o lese
a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesních pedagogů.
Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznání, a tak se děti učily vnímat a objevovat les všemi smysly. Čekaly je nejen pohybové aktivity se sympatickými
lesníky, ale i tvrdá práce lesních dělníků při sázení stromků. Bude zajímavé
navštěvovat toto místo a pozorovat, jak ,,naše“ červené duby rostou.
Úkolem lesníků bylo také objasnit žákům význam lesního hospodaření
a prohloubit u nich zájem o dřevo jako o obnovitelnou surovinu. A tak se
při další aktivitě děti staly stromy, aby se dozvěděly, že Matyáš se hodí
na toaletní papír, z Adama bude postel a Martina jako kvalitní dřevo bude
prodána do Německa. Cesta pokračovala tamním arboretem a skončila
v zookoutku u jelenů a muflonů, kteří se právě chystali k obědu.
V lese jsme strávili velmi příjemné dopoledne, i sluníčko se na nás usmálo. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a slíbili jsme si, že
Lesní dohodu budeme všichni dodržovat.
Lesníkům Lesního družstva Vysoké Chvojno patří velký dík a již teď se
těšíme na další setkání.
Mgr. Jana Kopřivová, třídní učitelka

Projekt etiky na gymnáziu
Od září tohoto roku na naší škole probíhá Projekt etické výchovy, který finančně podpořilo MŠMT. Jeho cílem je implementovat etickou výchovu do předmětů na nižším stupni gymnázia. Složitá formulace, ale jednoduché vysvětlení. Chceme žáky nejen učit slušnému chování, ale především v nich upevňovat
zásady prosociálního chování – tedy aby se nestyděli být nablízku těm, kteří
potřebují pomoc, a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Říkáte si, že to je
naprosto nereálné? V dnešní době? My si to rozhodně nemyslíme.
Právě proto se snažíme do běžné výuky zařazovat témata Přátelství,
Umím se bránit, Odkud mi přijde pomoc, Euthanasie apod. Nedílnou
součást Projektu tvoří i žákovské výjezdy. Byli jsme už na etickém soustředění v Bělči nad Orlicí, zúčastnili jsme se zajímavého workshopu
v pražském Židovském muzeu a seznámili jsme se i s činností Katolické
charity v Hradci Králové. Podařilo se nám navázat spolupráci s pardubickou Amaltheou (pomáhá rodinám s pěstounskou péčí), s místními školami i dětským domovem.
Na naší škole probíhají besedy se zajímavými osobnostmi, jež se věnují
sociální činnosti. Studenti tak mohou získat přehled o neziskových organizacích v oblasti sociálních služeb v našem kraji, ale také se mohou sami
zapojit, což se již v několika případech stalo.
Na závěr vás ještě chci upozornit na ojedinělou výstavu, kterou bylo možno zhlédnout v minulém měsíci v prostorách školy. Nesla název Zmizelí
sousedé. Autory 23 panelů jsou mladí lidé z celé České republiky, kteří
se vydali po stopách našich bývalých spoluobčanů – židovských obyvatel
–zavražděných nacisty v době 2.světové války.
Mgr. Eva Pýchová, učitelka etické výchovy, vedoucí projektu

Výměnný pobyt s Polskem

Adventní čas v MŠ Pardubická
Podzim v naší mateřské škole patřil focení, tvoření z přírodnin, pohádkám, které děti zhlédly v MŠ a v knihovně KD Holice. Pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni a připravujeme se na zimní saunování ve školce.
A už tu máme adventní čas a děti se začínají těšit na zvyky, které patří
ke kouzelnému předvánočnímu období.
V úterý 26. listopadu se vypravíme na výlet do Hrádku u Nechanic, kde
je každým rokem krásná vánoční výstava.
Rodiče pozveme na Adventní tvoření a společně s dětmi vyrobíme vánoční dekorace. Upečeme cukroví, ozdobíme školku, naučíme se nové písně,
básně a koledy a už tu bude 12. prosinec a dlouho očekávaná již tradiční
zahradní slavnost „Vánoce s rolničkou“. S dětmi si zazpíváme koledy,
poslechneme hudební vystoupení, občerstvíme se vánočními dobrotami,
čajem a punčem.
K Ježíškovi v lampionech štěstí vyšleme svá tajná přání.
A co nás ještě čeká v adventním období?
- 29. listopadu pořad Radujme se, veselme se
- 2. prosince pohádka v MŠ Krakonošovy Vánoce
- 4. prosince vánoční koncert v KD Hvězdička Betlémská
- 5. prosince Mikulášská nadílka
- 9. prosince pohádka v MŠ Vánoční pečení u Andělky
- 12. prosince Zahradní slavnost
Před odchodem na vánoční prázdniny si děti rozbalí dárečky, které na ně
budou čekat v každé třídě pod stromečkem.
Veselé Vánoce, plné pohody a lásky, hodně zdraví v novém roce 2014
všem přejí děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Pardubická.
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Vážení čtenáři, jistě si většina z vás pamatuje, že Holubovku v květnu
navštívili studenti polského družebního města Strzelce Opolskie. Zdařilý
projekt pokračuje i v letošním školním roce a my vás rádi informujeme
o říjnové návštěvě 20 žáků ze 7. A a 8. A v Polsku.
Uvítání bylo velkolepé – před gymnáziem na nás čekali kamarádi s transparenty Welcome from Holice, škola byla vyzdobená fotografiemi z květnového pobytu u nás… A co vše pro nás hlavní organizátorka – p. uč.
Aneta Czarny se svým týmem připravila? Prohlédli jsme si školu, absolvovali seznamovací workshopy, zúčastnili jsme se hodin plavání, angličtiny
i polštiny. Na městské radnici nás uvítali a pohostili páni Burmistrz, jeho
zástupce a vedoucí školského odboru. Prohlédli jsme si celé město. Úžasným zážitkem byla návštěva Juraparku v nedalekém městečku Krasiejów,
které je známé archeologickými nálezy kostí dinosaurů. Místní hasiči –
stražaci – nám předvedli vyprošťování osob z havarovaného vozu a ukázali
nám veškerou techniku a vybavení, které je k tomu zapotřebí. Zajímavou zkušeností bylo i ubytování v ohromném komplexu františkánského
kláštera a setkání s mnichy. Tři dny utekly jako voda, nabitý program byl
výborně připravený, polská pohostinnost a vřelost úžasná. Domů jsme se
vraceli se spoustou, zážitků natěšeni na další aktivity projektu s polskými
přáteli. Nezbývá než dodat – dzienkujemy i do widzenia.
Mgr. Pavlína Novotná a Mgr. Naďa Harčárová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Exotika v Mateřské škole Holubova
Jak jsme již čtenáře informovali, je naše mateřská škola zapojena do Rozvojového programu na podporu logopedické prevence v předškolním
vzdělávání. Na základě vypracovaného projektu ,,Cestování Papouška
Hláska za zdravým slovíčkem“ obdržela dotaci od Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy. Projekt je zaměřen na zlepšování péče v oblasti
řečové u dětí předškolního věku. Z obdržené dotace hradíme vzdělávání
další logopedické asistentce. Nyní působí na škole dvě naše logopedické
asistentky, další paní učitelka má zkoušku na Karlově univerzitě a diagnostikuje u dětí řečové vady.
Spolupracujeme se Základní školou Holubova, v níž má mateřská škola
Kytičkovou třídu, zde s dětmi pracuje v oblasti logopedie paní učitelka ze
základní školy. Tímto děkujeme za vstřícnou spolupráci.
Při logopedických chvilkách sleduje úspěchy dětí plyšový Papoušek
Hlásek, jejich kamarád, který je pro ně velkou motivací. Papoušek jim
pomáhá hledat cestu za zdravým slovíčkem. V listopadu připravil pro
děti Papoušek Hlásek velké překvapení. Pozval do mateřské školy živé
kamarády. Navštívili nás manželé Podolští, kteří chovají papoušky.
Představili různé druhy papoušků – Ara, Kakadu, Amazoňan, z Austrálie, Afriky a Asie. Nyní již děti vědí, čím se papoušci živí, jak jsou
inteligentní, jak se chovají. Předvedli se jako slušně vychovaní, na začátek nás pozdravili, představili se. Zážitky v dětech doznívají ještě dnes.
Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách školy. V rámci projektu
jsme připravili také přednášku pro rodiče na téma logopedická prevence v rodině i ve škole. Také se těšíme na spolupráci s logopedickou
třídou z Mateřské školy Pardubická, Papoušek Hlásek se také již moc
na kamarády těší.
Informace o jednotlivých krocích v rámci projektu zpracujeme do publikace, která poskytne rodičům potřebné informace, v oblasti rozvoje řeči

u jejich dětí. Ze získaných finančních prostředků plánujeme nákup pomůcky, na které bude učení pro děti i velkou zábavou, ale to až příště. Nesmíme opomenout prosincové akce školy: Mikulášská nadílka, besídky,
výlet na zámek Karlova Koruna, vystoupení u příležitosti rozsvícení
Vánočního stromu ve Velinách, vánoční dílničky, vánoční pohádka
v mateřské škole, společné zpívání u stromečku a zpívání v kostele sv.
Martina v Holicích. Těšíme se na hezky prožité dny při čekání na příchod štědrého dne. Přejeme všem dětem hezky prožité prosincové chvíle
ve školce i doma v rodině. Čtenářům Holických listů přejeme příjemně
prožitý adventní čas a kouzelné vánoční svátky. Více informací naleznete na www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská

Gymnázium informuje
Blíží se konec kalendářního roku a s ním i jisté bilancování nejen toho, co
se v minulosti podařilo, ale i toho, co je třeba ještě vylepšit. Naše škola
rovněž bilancuje, i když tentokrát v širším měřítku. Možná nevíte, že to
bude příští rok už 60 let, co byla v Holicích otevřena jedenáctiletá střední
škola, dnešní Gymnázium Dr. Emila Holuba. Ohlížíme se zpět, listujeme
školní kronikou a připravujeme oslavy tohoto jubilea, které připadnou
na sobotu 11. října 2014. V současnosti již začínáme shromažďovat příspěvky do almanachu (p. Aleš Kotyk rád zařadí i ten váš), kontaktujeme
bývalé studenty, profesory i přátele školy a společně plánujeme.
Pokud se vám zdá, že se takové pracovní nasazení do předvánoční atmosféry nehodí, vězte, že jsme nezapomněli ani na to, že je třeba se na chvíli
zastavit, vzpomenout si na své blízké i ty, kteří jsou nám vzdáleni, ale
přesto naši pomoc potřebují. V prosinci proto plánujeme hned dvě charitativní akce.

První z nich je novinka – PŘEDVÁNOČNÍ BAZAR nejen HRAČEK od středy 4. 12. do pátku 6. 12. 2013 v čase 14.00–17.00 si budete moci
v budově gymnázia zakoupit za symbolické ceny 10 až 100 Kč hračky,
knížky, stavebnice, dětské hry, společenské hry, sportovní potřeby, které
jsou v dobrém stavu, ale svůj účel u původních majitelů již neplní. Dále
se budou prodávat šperky vyrobené našimi studenty. Každý návštěvník
obdrží malou pozornost! Pro nejmenší návštěvníky bude připraven doprovodný program. Z utržených peněz budou uhrazeny náklady (7200 Kč
/ rok) spojené se studiem naší adoptivní africké holčičky Salome, která je
se svými dvěma sourozenci sirotek.
Ve čtvrtek 19. prosince se pak bude na naší škole konat již tradiční charitativní akce – ADVENTNÍ KONCERT. V 17 hodin začne vernisáž známého výtvarníka a sochaře z Hradce Králové, pana Josefa Poláčka, poté
vystoupí studenti školy a v 18 hodin bude program pokračovat vystoupením folklorní skupiny Trdlo s vánočním repertoárem.
Dovolte mi, abych vám jménem celého gymnázia popřála příjemné prožití blížících se svátečních dní, poděkovala všem příznivcům naší školy
za pomoc a podporu v našem úsilí ať už na poli vzdělávacím a výchovném, či při organizování různých kulturních a sportovních akcí. Těšíme se
na další spolupráci v novém roce!
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka gymnázia
Český zahrádkářský svaz Roveň Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
SPOJENOU S VÁNOČNÍMI TRHY
ve dnech 7. 12.–8. 12. 2013 v Sokolovně v Dolní Rovni.
Výstava bude otevřena
v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16.00 hodin.
Doprovodný program:
V sobotu ve 13.30 hod – loutkové divadlo „KOZLÍK“.
V neděli ve 13.00 hod. zahraje vánoční koledy
dechový orchestr BAŠAPA.
K příjemné pohodě bude připraveno občerstvení.
HOLICKÉ LISTY
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Holoubek Vás zve na prosincové radovánky
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás
zve v úterý 3. 12. 2013 na „Dopoledne s Mikulášem“. V 9.30 hodin začínáme zpívat, tančit
s Mikulášem a na děti čeká malá nadílka.
Ve středu 11. 12. 2013 v 16.30 hodin, v rámci
akce „Celé Česko čte dětem“, se můžete zaposlouchat do „Hradní pohádky“. Pohádkou Vás
slovem provede kastelán hradu Kunětická hora,
pan Miloš Jiroušek. Krásná pohádka je spojena
s tvořením papírového hradu.
Dále Vás zveme na „Vánoční zpívání“. Je společné pro děti a rodiče a to
ve středu 18. 12. 2013 v 17.00 hodin. Přijďte se naladit a potěšit zpěvem
vánočních koled a písniček.
Od listopadu Vám v Holoubku nabízíme tyto pravidelné dopolední programy:
PO - výtvarné a pracovní dopoledne s Helenou
ÚT - hudebně pohybové dopoledne s písničkami s Milenou
ST - svět pohádek a chvilka pro logopedii s Helenou
ČT - poznáváme svět všemi smysly s Dášou
PÁ - hravé pohybové dopoledne s Janou.
Každý lichý čtvrtek odpoledne běží Baby studio a každý čtvrtek odpoledne se děti hrou učí anglicky.
RVC Holoubek připravil na prosinec 2013 tři vzdělávací kurzy pro seniory, každý na jiné téma. Pro velký zájem ze strany seniorů chystáme další
kurzy na leden 2014.

Podrobnější informace o akcích RVC Holoubek získáte na telefonním
čísle 733 141 960 nebo na mailu: holoubek@charitapardubice.cz.
.
Špičková personalistka Rostya Gordon–Smith přijala pozvání
do Holoubka
Ve středu 27. 11. 2013 proběhla závěrečná konference 3. vzdělávacího
cyklu projektu Mami, tati, pečuj, pracuj. Čestnými hosty, kteří přijali
pozvání, byli zástupci Oblastní charity Pardubice, partnerů města Holice a RPIC Pardubice s.r.o. Hlavním hostem konference byla Rostya Gordon–Smith. Tato energická dáma patří mezi padesátku nejúspěšnějších
personalistů světa. Její motto je: „Osud není náhoda, ale dosažitelný
cíl“. Životem v desítkách zemí světa nasbírala bohaté zkušenosti, o které se ráda a směle dělí. Setkání s paní Rostyou bylo dárkem a inspirací
pro všechny účastnice/ky konference. Konference je oslavou a uzavřením tříměsíčního vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, PC dovedností
a anglického jazyka. Vzdělávání v Holoubku bude probíhat do března
2015. Kurzovné je hrazeno z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR, přihlásit se lze průběžně až do prosince 2014. Více
na www.matape.cz nebo tel.: 603 566 141.
Za kolektiv RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice Vám všem přeje
krásné, klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2014.
Jana Majcová

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY
Oblastní charita Pardubice nabízí od konce června letošního roku novinku – SLUŽBY PRO PĚSTOUNY. Nápad provozovat služby pro pěstouny vzešel z původní práce při poskytování pomoci rodinám v nouzi v rámci
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V této službě totiž často
pracujeme s rodiči, kteří mají vlastní děti v pěstounské péči někoho jiného. Pomáháme jim nastavit formu kontaktu a snažíme se najít způsob, jak
může pěstounská rodina podporovat vztahy k biologickým rodičům.
Pěstounská péče Oblastní charity Pardubice nabízí pěstounským
rodinám možnost doprovázení. Poskytujeme odborné poradenství,
vyhledáváme, zprostředkováváme a koordinujeme vhodnou podporu
a pomoc pěstounským rodinám. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který je jí k dispozici při řešení běžných i specifických situací.
Kontakt s rodinou probíhá hlavně v domácím prostředí rodiny. Všechny
kroky v rodině se samozřejmě plánují s ohledem na nejlepší zájem přijatého dítěte.
Další součástí nabídky služeb pro pěstouny je možnost vzdělávání.

Pořádáme celodenní a dvoudenní semináře, plánujeme zařadit také víkendová setkání. Pěstounům, s nimiž máme podepsanou dohodu o doprovázení, poskytujeme vzdělávání zdarma.
Kromě vzdělávání umožňuje nová služba pěstounům také vzájemné
setkávání se a sdílení svých zkušeností, starostí i radostí. Odpolední setkání v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek Oblastní charity Pardubice probíhají jednou měsíčně pro pěstouny z Holic a okolí. „Pěstouni si mohou v příjemném prostředí u kávy nebo čaje popovídat o svých
zkušenostech a starostech s péčí o osvojené děti. Často pomáhá už jen
vědomí, že na to nejsou sami, že ostatní pěstouni řeší podobné problémy,“
doplňuje sociální pracovnice Michaela Svobodová. Skupinka je moderovaná a, pokud mají rodiče zájem, je možné na setkání pozvat také hosty
(odborníky), s nimiž si lze popovídat na určité téma.
KONTAKT: Oblastní charita Pardubice, Michaela Svobodová, telefon
461 100 445, mobil: 77 296 826, e.mail: pestouni@charitapardubice.cz,
www.pardubice.charita.cz.
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Bonifantes zazpívají v kostele –
chybět nebude ani tradiční koncert u jesliček

Zábava, soutěže i vzdělávání – vše nabízí
Kroužek mladých hasičů

Předvánoční a vánoční čas nabídne několik zajímavých hudebních zážitků v kostele svatého Martina. U příležitosti pátých narozenin Předvánočního zastavení, komponovaného pořadu pro malé i velké, se v holickém
kostele uskuteční v sobotu 21. prosince koncert světově proslulého pěveckého sboru Bonifantes z Pardubic. Téměř čtyřicítka zpěváků provoní atmosféru blížících se vánoc adventními a vánočními zpěvy. Koncert zazní
od 18ti hodin, vstupné bude 100 korun, děti zdarma. O Štědrém večeru si
hodinu před půlnocí můžete vyslechnout u kostela pastýřské vytrubování
v podání Dechového orchestru Kulturního domu města Holic. Při půlnoční bohoslužbě chrámový Svatomartinský sbor zapěje vánoční zpěvy mistra barokní polyfonie Adama Václava Michny z Otradovic. Do třetice je
připraven tradičně o svátku svatého Štěpána 26. prosince Vánoční koncert
u jesliček. Zazpívají na něm žáci holických škol a Svatomartinský sbor.
Koncert začne v 15 hodin a vstupné na něj je dobrovolné.
Lukáš Peška, regenschori u svatého Martina

Kostel sv. Mikuláše
1. 12. 2013 v 16.00 hod. Koncert skupiny ELIXÍR kostel sv. Mikuláše
(Zahájení adventu a velinských Vánoc)
V pátek 6. 12. 2013 v 20.00 hod. bude otevřen kostel sv. Mikuláše.
14. 12. 2013 od 12.00 hod. Vánoční jarmark (u kostela sv. Mikuláše)
a vystoupení Živý betlém (kostel sv. Mikuláše)
Novoroční varhanní a klavírní koncert 5. 1. 2014 v 17.00 hodin
26. 12. 2013 v 11.00 hod. Mše svatá – kostel sv. Mikuláše

Celoroční čištění interiérů a exteriérů vozů.
Čištění koberců, sedacích souprav, …
Úklid bytových a nebytových prostor.
Prodej náhradních dílů.
Renovace a oprava laku vozidel.
Zajištění oprav, STK a EMISE.
Holice a okolí doprava ZDARMA.
Pro bližší informace nás kontaktujte:
www.mascisteni.cz
mas.cisteni@email.cz
volejte: 733 187 660

Holičtí dobrovolní hasiči se nevěnují pouze pomoci lidem v nouzi, ale také
práci s mládeží. Kroužek mladých hasičů nabízí využití volného času pro
děti už šest let. „Děti v kategoriích od šesti do jedenácti a od jedenácti
do patnácti let se účastní závodů hry Plamen. V rámci přípravky pracujeme
i s předškoláky od tří let,“ říká vedoucí mládeže Robert Pivka a dodává,
že schůzky se v hasičské zbrojnici v Hradecké ulici konají každou středu
od 17 hodin. „Při nich, kromě tréninku na závody v hasičském útoku, děti
seznamujeme se základy zdravovědy, učíme je vázat uzly, střílíme ze vzduchovky a učíme se překonávat rozličné překážky. Zkrátka, pomáháme dětem
v rozvoji pohybových aktivit, ale i logického myšlení,“ pokračuje Pivka.
Na činnosti dětského hasičského kroužku se nemalou měrou podílí i sami
rodiče. „Mnohdy si užijeme legrace, zejména při oddychových aktivitách.
Například při návštěvě zábavního parku Tongo v Hradci Králové. Plánujeme další společné akce dětí a rodičů, například výlety do přírody nebo
plavání,“ vyjmenovává Robert Pivka. Velkým dobrodružstvím je pro děti
i občasné víkendové přespání v hasičárně. Nechybí při něm hry, hasičské
kino a diskotéka. Děti z Kroužku mladých hasičů se účastní také řady zajímavých akcí, ať už to je setkání přípravek ve Břehách, Dny Holicka, dětské
dny či masopustní průvod.
Lukáš Peška, SDH Holice

Okresní výbor svazu postižených
civilizačními chorobami informuje
Vánoce, Vánoce přicházejí, zároveň se blíží konec roku 2013 a proto provádíme malé hodnocení. S potěšením můžeme říci, že okresní výbor převážnou část úkolů naplánovaných na letošní rok splnil. Spolupracoval se
základními organizacemi (ZO) při různých akcích, s klubem důchodců
a jinými organizacemi.
Také ZO si vedly velice dobře. Pořádaly poznávací zájezdy, rekondiční
plavání a přednášky. ZO Dolní Roveň již několik let pořádá oblíbené cyklistické výlety a grilování kuřat.
Všem našim členům děkujeme za práci, přejeme jim hezké svátky a klidný a úspěšný rok 2014. Přijďte mezi nás – těšíme se.
Jiřina Brandová

Do 31.12.2013 využijte možnost financování úvěry se státní podporou na:

Zvýhodněných na rekonstrukci a zateplení rodinných či bytových domů.
Kalkulaci snížení nákladů na vytápění a měsíčních splátek zprostředkování provádí: Jiří Micka.

Volejte tel: 776 606 775
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA…
Vánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, ale také proto,
že nabízí velké množství činností, které zpestří atmosféru a nechají
vzduch prosycený vánočním těšením. Naše děti prožívají toto období
,,naplno“.
Začíná předvánoční období, čekání na Ježíška. V naší školce v tento čas
vrcholí přípravy na Vánoce, pečou se perníčky a cukroví, aranžují a zdobí
se větvičky, vyrábějí se svícínky, suší se pomeranče, citrony a děti píšou
dopisy pro Jéžíška.
Všichni se také těšíme na Mikulášskou nadílku a besídku, která patří
k oblíbeným rituálům života mateřské školy. Příchod Mikuláše,čerta a anděla se tak stává motivací pro řadu činností na několik dnů.
Toužebně očekávané Vánoce se kvapem blíží a nás také čeká vánoční be-

sídka pro rodiče a kamarády školky. Po jejím skončení na všechny čeká
vánoční tvoření,ozdobení jablíčka a pohoštění.
Nezapomínáme také na pohádky, vyprávění, zdobení celé školky. Vrcholem našich vánočních oslav bude tradičně štědrovečerní oběd, na němž
se v prostorách jídelny sejde celá školka a u prostřené tabule si společně
pochutnáme na bramborovém salátu a řízku.
Přejeme všem,ať jsou Vánoce šťastné a veselé!
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka školy

Vánoce po skautsku
V prosinci se můžete těšit na několik tradičních skautských akcí,
na které vás rádi zveme.
Na samém začátku měsíce, tedy 4. 12., slavíme svátek Sv. Barbory.
Holicemi budou procházet dívky převlečené za Barborky, zpívat Barborkovskou píseň a rozdávat větvičky zlatého deště nebo třešní. Podle
tradice vám tato větvička, rozkvete-li ještě před Vánoci, přinese štěstí.
Neprovdaným dívkám prý věští do roka a do dne svatbu. A ještě jednu
akci stihneme před koncem roku. Je to krásný novodobý zvyk rozdávání
Betlémského světla. Pro světlo putující k nám až z dalekého Betléma si
stejně jako každý rok můžete přijít na Štědrý den do kostela sv. Martina
od 8.00 do 11.00 nebo od 14.00 do 16.00. Stačí si jen přinést svíčku a plamínek z Betléma bude svítit i na vašem vánočním stole.
Martina Formánková
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HISTORIE MĚSTA HOLIC

NARODILY SE HOLICE, RADUJME SE
Prosinec je bezesporu spojen s Vánocemi, a proto by i naše povídání
o holické historii mělo být věnováno této skutečnosti. Kde však brát, když
k tomuto tématu nemáme nic zvláštního? Jak se Vánoce slavily kolem
roku 1880, již známe ze vzpomínek Jana Jiraucha, tak přece se nebudeme
pořád opakovat. Vánoce jsou však z křesťanského hlediska též slavením
narození Páně. Proč se tedy nevěnovat narození Holic? Budeme se sice
pohybovat na tenkém ledě domněnek a spekulací, ale i to se snad k prosinci, měsíci stvořeném pro tajemno, hodí. Zapojme fantazii a pojďme se
v představách vydat na cestu do poslední čtvrtiny 13. století.
Ocitli jsme se v hlubokých lesích, které se táhnou od Hradce Králové
až k Vysokému Mýtu. Jižně pak zřejmě až k řece Loučné. Patří českému
králi a na nějaké lidi narazíme jen v dnešním Vysokém Chvojně, kde již
roku 1139 existoval knížecí dvorec, využívaný českými panovníky jako
základna při jejich lovecké vášni. Poslední Přemyslovci řeší problém, jak
osídlit dosud pusté kraje, neboť počet obyvatel vzrůstá nejen v Čechách,
ale i za jejich hranicemi v německých krajích, a úrodné půdy je čím dál
méně. Jejich pohled proto padne i na lesy kolem Chvojna a je rozhodnuto
o kolonizaci budoucího Holicka.
Kdy sem dorazili první osadníci, nevíme a asi se to nikdy nedozvíme.
Žádný písemný pramen neexistuje a ani ústní tradice to nedochovala. Můžeme se tedy opět jen domýšlet, jak to asi bylo. Jednoho dne sem po dlouhé pouti dorazila skupina německých kolonistů vedených lokátorem,
jistým Ekleinem, patrně obchodníkem, protože k založení vesnice bylo
potřeba nejen organizačních schopností, ale i určitého kapitálu. Kolik těch
osadníků bylo, také nevíme. Můžeme ale odhadovat podle srovnání s jinými místy, že to bylo tak kolem deseti rodin. Dodnes se před nimi skláním
v obdivu, neboť vyrvat lesu půdu a zúrodnit ji, musela být nepředstavitelná
dřina. Představte si, že musíte vymýtit les, zbavit půdu pařezů, postavit
obydlí a začít pracovat na vyměřeném poli. A k tomu máte jen sekyru,
motyku, sochor a své svaly. A také málo času, protože zásoby, které jste
si přivezly, rychle ubývají. Nicméně tehdejší člověk byl na všechno toto
zvyklý a boj o přežití byl na denním pořádku. Stručně řečeno: za nějaký
čas na březích Ředického potoka stála stavení a za nimi se rozkládala políčka prvních Holičáků s naším „praotcem“ Ekleinem v čele.
Netrapme se německým původem kolonistů, neboť i současně založené sousední vesnice mají německé kořeny. Takže vedle Ekleinsdorfu
(Holice) vznikly Hermansdorf (Ředice), Tizmansdorf (Ostřetín) a Walthersdorf (Roveň). Všechny byly založeny stejným způsobem, tedy jako
lánové vesnice (dlouhá uliční fronta obydlí, za nimiž byly vyměřeny lány
polí) podél vodních toků. Dá se předpokládat, že první osadníci přišli
všichni najednou a teprve na místě se rozdělili. Poznamenejme, že již
ve 14. století byl tento německý ostrůvek zcela počeštěn (české jméno
Holicz se objevuje již v roce 1349).
První písemný záznam o existenci těchto čtyř vesnic máme až z roku
1336, kdy dosavadní majitel, český král Jan Lucemburský, postoupil
chvojnovské panství Pertholtovi, proboštovi na Vyšehradě, a Jindřichovi
a Janovi, bratřím z Lipé. Uvedený rok můžeme brát jako rok vystavení
„rodného listu“, v žádném případě však ne jako rok „narození“. To jsme
si však již řekli dříve.
Nejistý zůstává délkový rozsah středověkého osídlení. V tomto případě
nám může pomoci poloha holického kostela (první písemná zmínka z roku
1349). Byl postaven na vyvýšenině nad brodem přes Ředický potok, tedy
nad křižovatkou hlavních cest. Jednak západovýchodní od Ředic přes osídlení Holic, jednak severojižní od Chvojna (potažmo Hradce Králové) přes
Podlesí kolem kostela dnešní Klicperovou ulicí k Rovni (část zástavby této
ulice se v padesátých letech dostala do areálu továrny a byla v nedávných
dnech firmou Junker zbourána). Ještě si připomeňme, že až do roku 1928
tekl Ředický potok přes město a že pojem vyvýšenina pro lokalizaci kostela je oprávněný, protože v té době byl terén v úplně jiné výši než dnes (například přízemí středověkých domů jsou dnes sklepeními). Z uvedených
skutečností můžeme odvodit, že se kostel nacházel blízko středu tehdejší
vesnice. Vyvýšenina a blízkost křižovatky hlavních cest s brodem přes potok byla dobrá poloha i pro později postavenou tvrz (po roce 1350) naproti
kostelu. Při zkoumání středověkých Holic se nenechme zmást označením
Staré Holice. Vzniklo až o řadu století později (poprvé uvedeno v roce

Ilustrace z knihy „České země za posledních Přemyslovců“ (Praha, Albatros 1993).
1720 jako ves Alt Holitz) a spíš vyjadřovalo vzhled zástavby a způsob obživy obyvatel, které vykazovaly stále vesnický charakter.
Po kolonizaci Holicka poklesl dosavadní význam Vysokého Chvojna,
neboť se z hlediska koncentrace osídlení dostalo do excentrické polohy
a husitské války přinesly jeho definitivní úpadek. Mimoto se také po roce
1336 vytvořilo samostatné holické panství a Holice tak nabývaly na významu. Před rokem 1493 se stávají městečkem, což bylo spojeno s lokací
nového velkého obdélníkového náměstí, situovaného kolmo na osu vsi.
To jsme se však už dostali od „zrození“ k „zmužnění“, tedy do jiné doby
a do jiné kapitoly naší historie.
Pavel Hladík
Občas zaznamenán reakci na své články o holické historii. Někdy i doplňují mé údaje, což vítám velice rád. Tak nedávno rozšířil mé znalosti
Karel Tuček. Můžete si tedy připojit k mému povídání o hospodách další,
a sice hospodu „U Jelena“.Jedná se nejspíš o hostinec, o kterém se (bez
jména) zmiňuje J. Jirauch, že stával v Komenského ulici vedle dnešní Komerční banky. Rovněž k povídání o rybnících mně doplnil údaj o existenci
rybníku „Vorláček“, který se nacházel po pravé straně cesty do Roveňska
a někdy koncem padesátých let byl zasypán. Mám radost, že jsou lidé,
kterým historie není lhostejná, a jsou ochotni se o své poznatky se mnou
podělit, a tak se těším na další doplňky a opravy.
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Východočeská liga mužů:
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
69 : 89 (27:21 38:51 54:66)
Joska 16, Tylchrt a Bartheldi po 13, Eichler 11, Trojan a Oliva po 8, Šrámek 7, Voráček 5, Petružálek 4, Tušl 3
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou – BVK Holice
64 : 73 (13:19 27:38 46:51)
Joska 16, Eichler 15, Oliva 14, Trojan 9, Petružálek 8, Voráček 7, Tylchrt 4,
Baskeťáci Josefov – BVK Holice
62 : 80 (12:15 33:39 48:60)
Eichler a Voráček po 14, Tylchrt 13, Joska 10, Oliva 8, Bartheldi a Trojan
po 7, Petružálek 4, Kolář 3
Liga Kadetů U17:
Jiskra Kyjov – BVK Holice
70 : 69 (12:16 33:26 53:49)
Welsch Marek 28, Beránek 23, Horký Adam 11, Janoš 6, Kulhavý 1
Slavia Kroměříž – BVK Holice
118 : 38 (24:7 60:21 86:26)
Horký Adam 14, Welsch marek 10, Beránek 6, Mycak 5, Kulhavý 2
BVK Holice – Tesla Pardubice
53 : 91 (13:18 28:46 38:63)
Welsch Marek 19, Kulhavý 16, Beránek 12, Horký Adam 4,
BVK Holice – BC Kolín
68 : 86 (16:20 39:39 46:67)
Welsch Marek 20, Horký Adam 16, Kašpar 8, Beránek 6, Janoš a Zeman
po 4, Kulhavý a Skála po 2
BK Opava – BVK Holice
88 : 49 (20:14 38:24 59:40)
Welsch Marek 20, Horký Adam 18, Zeman 6, Mycak a Janoš po 2, Kašpar 1
BK Karviná – BVK Holice
94 : 75 (22:20 44:44 62:69)
Welsch Marek a Horký Adam po 27, Zeman 10, Kulhavý 6, Mycak 4, Janoš 1
Oblastní přebor starších žáků U15:
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
47 : 79 (9:22 19:53 31:66)
Kašpar 31, Šenk 20, Hloušek 18, Maršálek 6, Pařízek 4
v odvetě 41 : 96 (14:24 15:46 27:76)
Kašpar 33, Hloušek 30, Šenk 17, Pařízek 14, Bartošek 2
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
49 : 109 (12:31 24:50 26:85)
Mrázek 28, Půlpán 26, Dvořák 22, Tran Hai Son 13, Chmelík 8, Horký
Filip a Štěrovský Patrik po 4, Mergl a Špaček po 2
BVK Holice – SŠB Pardubice
118 : 28 (30:11 63:14 100:16)
Dvořák 35, Půlpán 21, Mrázek 20, Mergl 14, Chmelík 9, Tran Hai Son 8,
Horký Filip 6, Špaček 5
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
Jiskra Litomyšl – BVK Holice
18 : 117 (6:31 8:69 8:100)
Půlpán 34, Mrázek 29, Horký Filip 25, Chmelík 13, Štěrovský Patrik 12,
Lhoták 4
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí
97 : 18 (39:2, 59:6 83:14)
(Půlpán 33, Mrázek 29, Chmelík 15, Horký Filip 12, Štěrovský Patrik 8)
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých soutěží můžete sledovat
na drese http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní
soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace
(ligové a extraligové soutěže).
POZOR – holický basketbalový klub stále přijímá nové žáčky do basketbalové přípravky. Zveme všechny kluky a holky narozené v roce
2002 a mladší do svých řad. Máte-li rádi míč a sportování v kolektivu, přijďte mezi nás naučit se tuto krásnou hru. Věnujeme se i jiným
sportům, zejména pak lyžování. K tomuto účelu pořádáme každoročně dvě týdenní soustředění. V zimě lyžařské a v létě basketbalové.
Trénujeme každé úterý od 17.00 hod. a pátek od 16.00 hod. ve sportovní hale. Bližší informace na telefonu 603 758 254.

Ohlédnutí za letošní sezonou

Cyklistická sezona 2013 horských kol skončila. V neděli 3. listopadu se
sešli závodníci Bike Freaks Holice, ve zdejší sportovní hale, aby zahájili
přípravu na sezonu příští.
Ještě před samotným tréninkem si připomněli velmi hodnotné výsledky
závodů na horských kolech v letošní sezoně, které doložili získanými poháry a medailemi jak za umístění na stupních vítězů, tak v seriálových či
jednorázových závodech. Tady jsou některé z nich.
Za nejprestižnější výsledky považuji umístění v nejmasovějším celorepublikovém seriálu závodů horských kol „Kolo pro život“. V kategorii
chlapců 5 až 7 let si suverénně vedl Vojta Hendrych, který 8 × vyhrál, tím
posbíral maximum započítávaných bodů a získal titul.
Mezi děvčaty 10 až 11 let udržela Lucka Hendrychová celkové 5. místo, před šestou Martinou Papouškovou, které se dvakrát podařilo dostat
na pódiovou trojku. V chlapcích 11–12 let byl Ondra Bečka celkově patnáctý. Z jednoho vítězství v tomto seriálu se radovala také juniorka Pavla Hendrychová. Za zmínku stojí také účast v kategorii dospělých. Jirka
Hendrych proměnil své 3 starty v umístění na 3., 4. a 6. místě.
V 10 závodech na blízké Byřičce, což je seriál Nutrend Hradecký pohár,
byly dresy Bike Freaks vidět nejvíce.
Dokázali jsme zvítězit ve třech kategoriích. v první patří juniorka Pavla
Hendrychová, v druhé Vojta Hendrych, před klubovým kolegou Pavlem
Šumpíkem. O třetí vítězce rozhodl až poslední závod. Štěpánku Hojkovou nakonec bodově „předběhla“ kolegyně Marta Papoušková. Z bronzu
ve své kategorii se raduje Katka Štefanová.
Abychom nezapomněli na ostatní, tak z výsledků 14 kategorií vybírám naše
jezdce a jejich pořadí: 7. Kája Hendrych, 6. Tomáš Neugebauer, 7. Kevin Pražák, 9. Fanda Hojka, 10. Radek Hosnedl, 8. Lukáš Hosnedl, 7. Ondra Bečka,
5. Lucka Hendrychová, 7. junior Honza Papoušek, 13. Kuba Kaplan.
Účast v kategorii dospělých byla jen příležitostná: 66. Ondra Dus, 67.
Standa Šumpík. Katka Bečková byla druhá a nelze přehlédnout 10. místo
Petra Hojky.
Další pódiová umístění získali mladí bikeři při jednorázových startech,
zejména na otevřeném mistrovství Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě,
cyklomaratonu Okolo Hradce, Memoriálu O. Máchy v Josefově či v seriálu Hledá se vítěz nebo v Poháru Českomoravské vysočiny.
Všem jezdcům v modrobílých dresech Bike Freaks Holice přeji, aby se
jim v příští sezoně dařilo alespoň jako v roce 2013.
Zdeněk Hloupý

Badminton
V sobotu 19. října uspořádal náš oddíl BK-DDM Holice turnaj hráčů U9
až U15. Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů z Rychnova nad Kněžnou, Osíku,
Sokola Pardubice, Dobrušky a domácích hráčů.
V kategorii U9 zvítězil Urbanec Tomáš ze sokola Pardubice, v kategorii
U13 (dívky) Kaplanová Julie. Mezi chlapci byl nejlepší Kryštof Šimek oba z domácího oddílu.
Dne 26. října a 27. října naši hráči Nešetřilová, Zemanová, Šimek a Murdych se zúčastnili GP turnaje v Hradci Králové. Nejlépe si vedla Bára Nešetřilová, která obsadila krásné 4. místo. Všichni hráči zasluhují pochvalu
za předvedené výkony.
V sobotu 21. prosince proběhne ve sportovní hale 1. ročník VICTOR
CAPU smíšených párů dospělých. Přihlášky na tel. 724 580 325 p. Branda nebo 728 181 426 p. Schejbal do 15. 12. 2013.
Za BK-DDM Holice Mirek Pacovský
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