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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
při čtení těchto řádků bude v našem městě
již panovat čilý ruch,
který signalizuje konec
prázdnin, dovolených
a začátek školního
roku. Věřím, že jste si
odpočinuli a načerpali
dostatek nových sil.
Dovolte mi zmínit jednu vážnou situaci, které jste mnozí byli svědky, kdy náš region postihly přívalové deště ve dnech 24. a 25. července
2013. Snad poprvé zasedala v novodobé historii
protipovodňová komise. Na technických službách se plnily pytle pískem. V hasičské zbrojnici v Holicích sídlil krizový štáb Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje pod vedením Vítězslava Felcmana, velitele holických
profesionálních hasičů. K dispozici na místě
byly jednotky dobrovolných hasičů z Holic, Dašic, Horního Jelení a Ostřetína. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za rychlou a účinnou
pomoc, která zabránila vyšším škodám na majetku města i jeho občanů.
Chtěl bych Vás také informovat o činnosti
samosprávy o prázdninách. Rada města na první srpnové schůzi konstatovala, že rekonstrukce
a opravy plánované na toto období probíhají dle
schválených harmonogramů prací. Obzvláště
pečlivě je sledováno zateplení budov MŠ Staroholická a ZŠ Komenského 100, rekonstrukce sítí
ve Školní jídelně Holice a zřízení dalších tříd
MŠ Holubova v budově ZŠ Holubova a ve Velinách. Tyto akce budou skončeny tak, aby
prostory byly připraveny na nový školní rok.
Dále se rada zabývala přípravou zateplování
budov MŠ Holubova a MŠ Pardubická v roce
2014. Rada města velice ráda vzala na vědomí
informaci o blížícím se konci akce prodloužení
tlakové kanalizace s napojením na ČOV Holice, rada také doporučila dále jednat s vítěznou
firmou výběrového řízení na akci „Poskytování
energetických služeb metodou EPC na objektech v majetku města Holice“.
Konec měsíce srpna patří již po řadu let neodmyslitelně tradičnímu mezinárodnímu setkání radioamatérů, letos proběhl již XXIV. ročník.
Na závěr mám pro Vás ještě pozvánku
na akci „Dětský den – konec prázdnin se známými osobnostmi 2013“, který se koná na stadionu 31. srpna 2013, kde bude dostatek zábavy nejen pro děti, ale i pro dospělé návštěvníky
(program je na straně 6).
Všem občanům přeji krásné babí léto.

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Zastupitelé dali šanci chodcům a cyklistům

Zastupitelé města Holic svým rozhodnutím dne
24. 6. 2013 zrovnoprávnili chodce a cyklisty
s automobily.
Po dlouhá desetiletí přes střed města denně
proudily desetitisíce aut a tím komplikovaly
chodcům a cyklistům pohyb po městě. Po otevření obchvatu se doprava ve městě značně
snížila, přesto je provoz stále velmi hustý,
a do budoucna jistě lze počítat s jeho vzrůstající tendencí. Velmi zajímavým ukazatelem
života v Holicích je nadprůměrná cyklistická
doprava v centru města, a to i v kontextu celé
republiky. Holičáci prostě jezdí na kole více
než obyvatelé ostatních srovnatelně velkých
měst. Pojďme jim tedy vstříc a upravme poprvé
centrum města tak, aby se tu pohybovalo lépe,
bezpečněji a klidněji.
Podívejme se na výmluvná čísla. Při sčítání
chodců, cyklistů a automobilů, které proběhlo
na podzim roku 2011, byly zjištěny následující
hodnoty (časový úsek: 24 hodin):
- přechod mezi MÚ a restaurací Černý kůň:
1 500 chodců, 600 cyklistů, 8 000 aut
- přechod mezi rest. Černý kůň a domem čp. 46:
1 000 chodců, 360 cyklistů, 6 850 aut
- přechod u Qanta a domem čp. 471(směr pošta):
350 chodců, 190 cyklistů, 2 450 aut
- prostor křižovatky u pošty:
1 000 chodců, 450 cyklistů, 6 200 aut
Pro mnohé z vás mohou být tato čísla překvapením, pro některé Holičáky jen potvrzením fakt.
Denně se na našem náměstí potkáváme, ať pěšky, na kole, s kočárkem nebo při jízdě autem.

Upřímně si musíme říct, že například projet
bezpečně touto lokalitou s jedním nebo dvěma
dětmi na kole je v současnosti spíše přáním než
realitou. Zastupitelé si toto uvědomují, a proto
na svém zasedání dne 24. června schválili podat
žádost na Státní fond dopravní infrastruktury
o dotaci na výstavbu bezpečné trasy z náměstí
ke kulturnímu domu. Výše dotace může dosáhnout až 85%! A není bez zajímavosti, že Vládní
výbor pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR
tuto holickou bezpečnou trasu doporučil k financování ze státního rozpočtu. Město Holice
se tímto zařadilo mezi pouhých 120 měst a obcí
České republiky z celkového počtu 6 200 měst
a obcí. Obsahem tohoto projektu je především
úprava komunikací a stávajících křižovatek,
zřízení pásů pro cyklisty a vybudování bezpečných přechodů. Do hlavních (již před časem
rekonstruovaných) částí náměstí nebude takřka
zasahováno.
Po dlouhé době máme tedy zajímavou pobídku realizovat v našem městě úpravy, které
nejsou jen trendem ve vyspělých zemích, ale
především absolutní nutností fungování center
měst v budoucnosti. Investovali bychom tím
do větší bezpečnosti dopravy, lepšího vzhledu města a pro mnohé z nás i většího pocitu
bezpečí jako účastníků provozu na holických
ulicích.
Veřejnosti bude tento projekt představen
ve čtvrtek 12. září od 17 hodin v klubovnách
KD Holice.
(red)
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 24. června 2013

Usnesení č. 194 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na r. 2013 v objemu 4 441 460 Kč. Č.
195 RM ukládá převést z investičního fondu
Technických služeb Holice částku 200 000 Kč
do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování
projektu v r. 2013 „Separace a svoz bioodpadů“
reg. č. CZ.1.02/4.1.00/13.18427. T: 31.7.2013
Z: Dobrovolský. Č. 196 RM: a) bere na vědomí odvolání výpovědi veřejnoprávní smlouvy,
uzavřené mezi obcí Dolní Ředice a městem
Holice k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků; b) ruší své usnesení
č. 104 ze dne 2. dubna 2013. Č. 197 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup
pozemku p.č. 2385/41,ostatní plocha, výměra
383 m2, ul. Pod Homolí, k.ú. Holice v Čechách
do majetku města od Ivy a Petra Němcových,
Husova 394, Holice. Č. 198 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části
pozemku p.č. 5381/1, ostatní plocha, výměra
cca 630 m2 a pozemek p.č. 5381/2, zastavěná
plocha a nádvoří, výměra 79 m2, místní část
Roveňsko, k.ú. Holice v Čechách do majetku
města za cenu 130 Kč/m2 od Davida Marka S.
K. Neumanna 91, Pardubice a Leoše Marka,
Chrudimská 831, Pardubice. Č. 199 RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.č. 3770/2, ostatní plocha,
o výměře cca 5m2, celková výměra 111 m2,
místní část Koudelka, k.ú. Holice v Čechách
z majetku města panu Bohumilu Vlachovi. Č.
200 RM schvaluje přidělení bytu č. 2, v domě
č.p. 19, náměstí T. G. Masaryka v Holicích,
dle pořadníku schváleného na II. čtvrtletí roku
2013. Č. 201 RM schvaluje změnu nájemní
smlouvy na společný nájem bytu č. 2 v domě
č.p. 744 v Tyršově ulici v Holicích pro paní Ivu
Kmentovou a slečnu Markétu Kmentovou. Č.
202 RM schvaluje pro pí. Jaroslavu Roučkovou prominutí penále ve výši 119 Kč za pozdní
platbu nájemného za období 3/2013 k bytu č.1
v č.p. 749, Holubova ul., Holice paní Jaroslavě
Roučkové. Č. 203 RM schvaluje na základě
výběrového řízení jako zhotovitele akce (dodavatele vozidla) „Separace a svoz bioodpadů
ve městě“ firmu I-tec Czech, s.r.o., Ostrava –
Vítkovice. Cena dodávky činí 2 359 863 Kč. Č.
204 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele akce „Výměna oken bytů
a nebytových prostor T. G. Masaryka č.p. 19,
Holice“ firmu David Türke - Uniwin, Velim.
Cena dodávky činí 902 500,45 Kč. Č. 205 RM
ruší výběrové řízení na akci „Výměna oken
a dveří“ (čp. 1, 9, 1042 a TS Holice) a doporučuje vypsat nové řízení. Č. 206 RM schvaluje
Nařízení č. 2/2013 o záměru zadat zpracování
„Lesních hospodářských osnov“. Č. 207 RM
schvaluje pořadníky uchazečů o přidělení
bytů v č.p. 1131, Palackého ul. a v č.p. 1042
v ulici U Kapličky v Holicích, schválené sociální komisí pro III. čtvrtletí roku 2013. Č. 208
RM schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres
Pardubice, a to o 22 dětí, zápis dalšího místa
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poskytovaného vzdělávání mateřské školy a zápis školní jídelny – výdejny a to vše v objektu Obecního úřadu Veliny, Veliny 60, 534 01
Holice, s účinností od 1. 9. 2013. Č. 209 RM
schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Holubovy Holice“. Výše podpory
činí 10 000 Kč. Č. 210 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 950 000 Kč občanskému sdružení TJ Sokol Holice se splatností do 31. 1. 2014.
Č. 211 RM bere na vědomí zprávu o činnosti
Sboru pro občanské záležitosti od května 2012
do 30. 4. 2013. Č. 212 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úvěrovou smlouvu reg. č.
99006277719 mezi městem Holice a Komerční
bankou a.s. Praha na financování akce „Výstavba ZUŠ“ ve výši 28 000 000 Kč se splatností
10 let. Č. 213 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit Dodatek č. 8 Zřizovací listiny
Kulturního domu města Holic. Č. 214 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek
č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Holubova,
Holice. Č. 215 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit: a) poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického
kraje – externí defibrilátor pro požární jednotku
v Holicích; b) poskytnutí finančního daru výnosu veřejné sbírky na pomoc postiženým povodněmi městu Veselí nad Lužnicí. Č. 216 RM
schvaluje jako dodavatele elektřiny pro město
Holice, příspěvkové organizace města a kotelny provozované firmou SEAM (p. Marek) pro
rok 2014 firmu ČEZ Prodej s.r.o., Praha. Č. 217
RM bere na vědomí žádost o přezkoumání
odhadních cen bytů v č.p. 731 v ulici Tyršově
v Holicích.
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Usnesení č. 322 ZM schvaluje postup RM
dle usnesení ze schůzí rady města od posledního zasedání Zastupitelstva města Holic dne
13. května 2013. Č. 323 ZM schvaluje: a)
plnění rozpočtu města k 30. 4. 2013 b) opatření k provádění rozpočtových změn v dalším
období r. 2013. Nové rozpočtové požadavky
řešit pouze přesunem v rámci schváleného provozního rozpočtu nebo ze zvýšených příjmů
z běžné provozní činnosti, všechny kapitálové
příjmy z prodeje majetku převádět do zřízeného
peněžního fondu. Č. 324 ZM schvaluje 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2013
v objemu 4 441 460 Kč. Č. 325 ZM schvaluje
úvěrovou smlouvu, reg. č. 99006277719 na financování akce „Výstavba nové ZUŠ“ ve výši
28 000 000 Kč mezi městem Holice a Komerční bankou a.s. Praha se splatností 10 let. Č. 326
ZM schvaluje Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Kulturního domu města Holic. Č. 327 ZM
schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ
Holubova, Holice. Č. 328 ZM schvaluje výkup
pozemku p.č. 2385/41, ostatní plocha, výměra 383 m2, ul. Pod Homolí, k.ú. Holice v Čechách do majetku města od Ivy a Petra Němcových, Husova 394, Holice za 70Kč/m2. Č.
329 ZM neschvaluje odprodej části pozemku
p.č. 3770/2, ostatní plocha, o výměře cca 5m2,
celková výměra 111 m2, místní část Koudelka,

k.ú. Holice v Čechách z majetku města panu
Bohumilu Vlachovi. Č. 330 ZM schvaluje
odprodej volné bytové jednotky č. 6, umístěné
v II. nadzemním podlaží domu o velikosti 3 +
1 v domě čp. 1091 v ulici Na Mušce v Holicích, o celkové podlahové ploše bytu73,65 m2,
postavené na pozemku p.č. 2020/52, katastrální území Holicev Čechách z majetku města nejvyšší cenové nabídce ve výši 867 500
Kč, panu Lukáši Pelcovi, ul. Na Mušce 1091,
Holice. Č. 331 ZM schvaluje podání žádosti
na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci
na výstavbu bezpečné trasy z náměstí ke kulturnímu domu. Č. 332 ZM: a) ruší usnesení č.
213 ze dne 25. 6. 2012; b) neschvaluje přijetí
nabídky p. Jiřího Šubrta na odkoupení obchodního podílu ve společnosti Odeko, s.r.o. Týniště nad Orlicí; c) schvaluje zastupování města
JUDr. Pavlem Švandrlíkem, advokátem se sídlem Na Lávkách 778, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Č. 333 ZM schvaluje plán práce RM a ZM
na II. pololetí roku 2013. Č. 334 ZM schvaluje: a) poskytnutí věcného daru Hasičskému
záchrannému sboru Pardubického kraje – externí defibrilátor pro požární jednotku v Holicích b) poskytnutí finančního daru městu Veselí
nad Lužnicí z výnosu veřejné sbírky na pomoc
postiženým povodněmi organizované na území
města od 18. 6. do 31. 7. 2013. Č. 335 ZM:
a) bere na vědomí přezkoumání ceny bytů
v č.p. 731 Tyršova ul., Holice; b) trvá na svém
usnesení č. 307 ze dne 13. 5. 2013. Č. 336 ZM
schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
950 000 Kč občanskému sdružení TJ Sokol Holice se splatností do 31. 1. 2014.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 8. července 2013

Usnesení č. 218 RM bere na vědomí zprávu
o stavu na úseku bytového hospodářství k 30. 6.
2013. Č. 219 RM bere na vědomí zprávu
o činnosti bytové komise. Č. 220 RM schvaluje pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu
a seznam žadatelů o výměnu bytu na III. čtvrtletí roku 2013. Č. 221 RM: a) odvolává Liběnu Stárkovou z funkce tajemníka komise pro
školství, mládež a tělovýchovu k 30. 6. 2013
z důvodu odchodu do důchodu; b) jmenuje tajemníkem komise pro školství, mládež a tělovýchovu Ing. Evu Vorlovou s platností od 1. 7.
2013. Č. 222 RM schvaluje: a) realizaci akcí
v čp. 876 „Rekonstrukce osvětlení v DDM
Holice“ a „Snížení podhledů v DDM Holice“
v době prázdnin; b) převod prostředků ve výši
185 800 Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace DDM Holice na realizaci investičních akcí v čp. 876; c) ukládá
odvod částky 185 800 Kč z investičního fondu
DDM Holice do rozpočtu zřizovatele T: 31. 7.
2013 Z: Hojka, Č. 223 RM schvaluje 10. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2013.
Č. 224 RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na nájem bytu č. 2 v domě č.p. 59 v ulici
Hradecká v Holicích z dosavadního nájemce
paní Věry Smolové na nového nájemce pana
Jindřicha Smolu. Č. 225 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 7. 2013
paní Haně Kaplanové v domě č.p. 38 Palackého
ulice v Holicích – nebytový prostor – místnost
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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č. 212. Č. 226 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – kancelář č.
212 v domě č.p. 38 v Palackého ulici v Holicích o celkové výměře 15,30 m2 za stanovenou
smluvní cenu na rok 2013 ve výši 1 347, 45 Kč
za 1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby.
Č. 227 RM schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na užívání bytu č. 1 v domě č.p. 746
v Holubově ulici v Holicích panu Otakaru Bedzirovi do 31. 7. 2013. Č. 228 RM bere na vědomí měsíční zprávu výstavby akce „Základní
umělecká škola v pasivním standardu“. Č. 229
RM schvaluje podání žádosti na odbor životního prostředí a stavebního úřadu Městského
úřadu Holice o povolení pokácet celou řadu tj.
17 kusů topolů pyramidálních na školních políčkách , ulice Holubova, Holice, p.p.č. 362/3,
362/4 a 362/5 v k.ú. Holice v Čechách, podél
vodního toku Ředičky a nahradit novou výsadbou v souladu s Programem rozvoje zeleně
města Holice. Č. 230 RM schvaluje složení
hodnotící komise (náhradníky) na akci „Výměna oken a dveří (čp. 1, čp. 9, čp. 635, čp. 1042,
Holice)“ ve složení Mgr. Ladislav Effenberk
(Ing. Vítězslav Vondrouš), Radek Chotěnovský
(Mgr. Roman Matoušek), Ondřej Dobrovolský
(Martina Klasovitá), Ing. Vladislav Branda
(Petr Voženílek) a Roman Kašpar (František
Čapek). Č. 231 RM schvaluje: a) členy komise
(a její náhradníky) pro otevírání obálek za Město Holice na akce: „Rekonstrukce zdroje tepla
a zateplení objektu MŠ Holice Holubova 39“
a „Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu
MŠ Holice Pardubická 992“ ve složení: Ing. Vítězslav Vondrouš (Mgr. Ladislav Effenberk),
Stanislav Novák (František Čapek) a zástupce
fy Dabona Lucie Serbousková DiS., (Mgr. Veronika Lžičařová); b) členy komise (a její náhradníky) pro hodnocení nabídek na téže akce
ve složení: Vítězslav Vondrouš (Mgr. Ladislav
Effenberk), Stanislav Novák (František Čapek),
Ondřej Dobrovolský (Roman Kašpar), Radek
Chotěnovský (Bc. Dagmar Kulhavá) a zástupce
fy Dabona Lucie Serbousková DiS. (Mgr. Veronika Lžičařová). Č. 232 RM schvaluje
„Odůvodnění veřejné zakázky“ na akce: „Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ
Holice, Holubova 39“ a „Rekonstrukce zdroje
tepla a zateplení objektu MŠ Holice, Pardubická 992“. Č. 233 RM schvaluje na základě poptávkového řízení jako zhotovitele akce „Poliklinika Holice, nám. T. G. M. č.p. 29 – výměna
části střešní krytiny“ firmu Jan Bahník, Holice.
Cena dodávky činí 101 629 Kč. Č. 234 RM
schvaluje na základě výběrového řízení jako
zhotovitele akce „Kulturní dům Holice – výměna 33 ks oken“ firmu David Türke – UNIWIN,
Velim“. Cena dodávky činí 522 775 Kč. Č. 235
RM schvaluje na základě poptávkového řízení
jako zhotovitele akce „Odstranění vlhkosti v I.
podz. podlaží v ZŠ Holubova“ firmu Technické služby Holice. Cena dodávky činí 235 000
Kč. Č. 236 RM schvaluje převod družstevního
podílu v BYTOVÉM DRUŽSTVU NÁJEMCŮ
HOLICE, k bytu A4, Ottmarova 1150, Holice, z Věry Formánkové bytem Dudychova čp.
578, 534 01 Holice na manžele Pavla a Alenu
Brandovi, trvale bytem Mjr. Baumanna čp. 943,
HOLICKÉ LISTY

534 01 Holice. Č. 237 RM ruší své usnesení č.
208 ze dne 24. 6. 2013. Č. 238 RM schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity mateřské
školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Holice, Holubova 39, okres Pardubice, a to o 25
dětí, zápis dalšího místa poskytovaného vzdělávání mateřské školy a zápis školní jídelny – výdejny a to vše v objektu Obecního úřadu Veliny,
Veliny 60, 534 01 Holice, s účinností od 1. 9.
2013. Č. 239 RM schvaluje likvidaci movitého
majetku města dle předloženého návrhu schváleného komisí pro zvelebení města a nakládání
s jeho majetkem dne 5. 6. 2013. Č. 240 RM
schvaluje dodatky ke smlouvě o dílo jejímž
předmětem je realizace díla „Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236 v Holicích“.
Č. 241 RM schvaluje dodatky ke smlouvě
o dílo jejímž předmětem je realizace díla „Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského č.p.
100 v Holicích“. Č. 242 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č. 03/2013 “Oprava
místních komunikací v Holicích v roce 2013“
uzavřenou s firmou KAT stavební a.s., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno ze dne 24. 4. 2013.
Č. 243 RM schvaluje na základě poptávkového řízení nákup serveru od společnosti SPID
handicap, o.p.s.,T. Novákové 1877, Pardubice
za cenu 147 346 Kč včetně DPH. Č. 244 RM
schvaluje na základě poptávkového řízení nákup 10 kusů osobních počítačů od společnosti
SPID handicap o.p.s., T. Novákové 1877, Pardubice za cenu 119 378,60 Kč včetně DPH.
Č. 245 RM schvaluje delegaci do družebního města Medzeva ve dnech 12.–14. 7. 2013
ve složení: Ing. Vítězslav Vondrouš, Mgr. Pavel
Hladík a Ing. Miloslav Jirsa.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 22. července 2013

Usnesení č. 246 RM schvaluje na základě
výběrového řízení jako zhotovitele akce „Výměna oken a dveří (čp. 1, čp. 9, čp. 635, čp.
1042)“ firmu PKS okna a.s. ze Žďáru nad Sázavou za cenu 1 477 612 Kč vč. DPH. Č. 247
RM schvaluje na základě zákonného platového
postupu nový platový výměr řediteli Kulturního domu města Holic. Č. 248 RM schvaluje: a) zrušení členství pana Patrika Kloučka
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Holice
ke dni 22. 7. 2013, b) jmenuje od 23. 7. 2013
pana Pavla Sokoloviče novým členem Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Holice. Č. 249 RM
schvaluje přidělení bytu č. 29 v bytovém domě
č.p. 1042 U Kapličky, Holice dle schváleného
pořadníku sociální komise na 3. čtvrtletí roku
2013.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 12. srpna 2013

Usnesení č. 250 RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 15 v domě č.p. 1042, v ulici
U Kapličky, Holice ke dni 31. 8. 2013. Č. 251
RM schvaluje platební kalendář na vyrovnání
nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012
na dobu 5 měsíců panu Pavlu Havelkovi, nájemci
bytu č. 25 v ulici Bratří Čapků č.p. 61. Č. 252 RM
schvaluje platební kalendář na vyrovnání nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012 na dobu
7 měsíců paní Květuši Kohoutkové, nájemci
bytu č. 15 v ulici Bratří Čapků č.p. 61. Č. 253

RM schvaluje platební kalendář na vyrovnání
nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012
na dobu 5 měsíců paní Petře Křížové, nájemci
bytu č. 27 v ulici Bratří Čapků č.p. 61. Č. 254
RM schvaluje platební kalendář na vyrovnání
nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012
na dobu 1 měsíce paní Vlastě Francové, nájemci
bytu č. 14 v ulici Holubova č.p. 749. Č. 255 RM
schvaluje platební kalendář na vyrovnání nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012 na dobu
7 měsíců paní Elišce Chaloupkové, nájemci bytu
č. 1 v ulici Staroholická č.p. 14. Č. 256 RM
schvaluje platební kalendář na vyrovnání nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012 na dobu
3 měsíců paní Marii Leierové, nájemci bytu č. 5
v ulici Hradecké ulici č.p. 59. Č. 257 RM bere
na vědomí zrušení výběrového řízení na dodavatele akce „Město Holice – stavební úpravy
polikliniky II., nám. T. G. Masaryka 29, Holice“
(výměna vstupních a vnitřních dveří za automatické posuvné) z důvodu nedostatečného počtu
nabídek k posouzení. Č. 258 RM: a) schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Markétou Hoškovou na finalizaci žádosti o dotaci z SFŽP
na akci „Separace a svoz bioodpadů ve městě
Holice“ za cenu 55 024,75 Kč; b) ukládá převést
z investičního fondu Technických služeb do rozpočtu města částku 55 024,75 Kč. T: 31. 8. 2013
Z: Dobrovolský Č. 259 RM schvaluje podání
žádosti na odbor životního prostředí a stavebního úřadu MÚ Holice o povolení pokácet celou řadu tj. 13 ks bříz na autobusovém nádraží,
ulice Bratří Čapků, Holice p.p.č. 7108/2 v k.ú.
Holice v Čechách včetně informovanosti majitele pozemku p.č. 7110/1 v k.ú. Holice v Čechách v majetku ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. Náhradní
výsadbu provést v souladu s Programem rozvoje
zeleně města Holice. Č. 260 RM bere na vědomí informaci o nutnosti obnovy aleje lip podél
cesty ke hřbitovu s náhradní výsadbou v souladu
připravovaného Programu rozvoje zeleně města
Holice. Č. 261 RM bere na vědomí měsíční
zprávu za měsíc červenec 2013 na akci Základní umělecká škola v pasivním standardu. Č. 262
RM doporučuje dále jednat s vítězným uchazečem – společností MVV Energie CZ a.s. Kutvirtova 339/5, Praha 5 o poskytování energetických
služeb metodou EPC na objektech v majetku
města Holice. Č. 263 RM schvaluje poskytnutí
slevy ve výši 2 290Kč z nájemného za měsíc srpen 2013 panu Pavlu Hojkovi, Staroholická 236.
Sleva se poskytuje z důvodu nemožnosti užívání
bytu v období od 15.7. do 28.7.2013, kdy byly
v bytě prováděny stavební práce. Č. 264 RM
bere na vědomí informaci Kulturního domu
Holice o záměru výměny vrat v zadním traktu
budovy kulturního domu. Č. 265 RM schvaluje
bezplatný pronájem prostranství části sokolského parku při zahradě MŠ Holubova, za účelem
náborové akce a prezentace Junáka – svazu skautů a skautek ČR dne 5. září 2013 v době od 8
do 19 hodin. Č. 266 RM schvaluje bezplatný
pronájem pozemku městské tržnice pro upořádání akce „Posvícenské stínání kohouta“ občanskému sdružení Kultura pro město dne 15. září 2013
v době od 14.00 do 19.00 hodin.
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ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

INFORMACE O SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V HOLICÍCH
Oddělený svoz bioodpadů v Holicích jsme zahájili už počátkem letošního května v oblasti
„čtvrtečního“ svozu, v polovině června jsme
zapojili domácnosti, které se svážejí ve středu
a konečně od 19. července jsou sváženy i domácnosti „páteční“. Po počátečním nesouhlasu se střídavým svozem (mimochodem takto
to funguje již 4 roky na Horním Jelení) jsme
přikročili ke společnému svozu obou komodit, se kterým je podle ohlasů spokojenost. Je
však nutno dodat, že pro nás z toho pochopitelně vyplývají zvýšené náklady!
Společný svoz probíhá tak, že se nejdříve
svezou hnědé nádoby s bioodpadem, který se
odváží na náš sběrný dvůr ke zkompostování.
Teprve potom se svážejí popelnice s komunálním odpadem. Z toho plyne i požadavek
svozové firmy Odeko, aby občané popelnice
ke svozu vystavili s dostatečným předstihem,
protož svoz v Holicích začíná již od 6. hodiny

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
V pondělí 9. září 2013 v 17 hodin se bude
konat v klubovnách kulturního domu veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2013 a projednání
rozpočtových změn, zastupitelé budou informováni o hospodaření organizací s majetkovou účastí města, projednána bude závěrečná podoba materiálu MOJE HOLICE
– programu rozvoje města a schvalovat se
bude smlouva na poskytování energetických služeb metodou EPC. Pravidelným
bodem budou převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných
občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání
holických zastupitelů.
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a první kolo svozu bioodpadů končí někdy už
kolem 8. hodiny. Pokud vystavíte hnědou popelnici až po svozu bioodpadů, bude svezena
společně s komunálním odpadem a skončí
tedy na skládce. Tímto odpovídám i na stížnosti některých občanů, že separovaný odpad
se někdy „sype“ do jednoho vozu. Z provozních důvodů není jiný postup ani možný.
Zároveň znovu apelujeme na občany, aby
do hnědých popelnic odkládali pouze biologický odpad a hlavně bez plastových sáčků a tašek. Ke zkompostování jsou určeny
pouze sáčky rozložitelné, které jsme rozdávali na technických službách a které snad
bude možno i zakoupit v některé z holických prodejen (rádi uveřejníme takovouto
informaci).
A na závěr informujeme holické domácnosti, které se do tohoto systému ještě nezapojili, že si ještě stále mohou hnědou nádobu
vyzvednout osobně proti podepsanému zápůjčního protokolu na TS Holice, Vysoko-

mýtská 635 v pracovních dnech v době od 7
do 11 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin.

Odbor dopravy – povinné výměny řidičských průkazů
Odbor dopravy upozorňuje řidiče, že držitelé starších typů řidičských průkazů vydaných
v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou povinni vyměnit tyto průkazy do 31. prosince 2013.
Žádáme proto řidiče, aby výměnu svého řidičského průkazu řešili průběžně již nyní a neodkládali ji na závěrečné měsíce roku. S sebou
musíte mít občanský průkaz nebo pas, jednu
fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm a řidičský
průkaz, kterému končí platnost. Průkaz lze
vyměnit na odboru dopravy. Nejpozději do 20
dnů ode dne podání žádosti bude vydán nový
doklad. Výměna je zdarma. Další informace
získáte na telefonním čísle 466 741 243 nebo
na internetových stránkách Ministerstva dopravy: www.vymentesiridicak.cz.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU

Město Holice nabízí k prodeji obálkovou metodou (za minimální cenu 840 130 Kč, zjištěnou
znaleckým posudkem) volný prostorný byt č. 5 v bytovém domě v ulici Pardubická č.p. 407
s dispozicí 3+1 o celkové výměre 85,71 m2. 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.
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 1. listopadu 2013.
Na přiložených obrázcích je vyznačena poloha bytu v domě a jedním záběrem přibližujeme
i byt.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

KULTURA V HOLICÍCH

datum
27. 9.
pátek
27. 9.
pátek

Karel Malich

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

V příštím roce, respektive 18. října, oslaví jeden z nejvýznamnější holických rodáků, výtvarník Karel Malich, devadesáté narozeniny.
U příležitosti tohoto významného jubilea chystá město Holice několik akcí, mimo jiné i dvě
výstavy tohoto fenomenálního umělce. Výstavy proběhnou ve spolupráci s Východočeskou
galerií Pardubice a pořadatelé se touto cestou
obracejí na spoluobčany s prosbou o pomoc
při jejich realizaci. Pomoc spočívá v zapůjčení
děl Karla Malicha. Výstavy budou samozřejmě
zabezpečeny proti krádeži a pojištěny. V případě zájmu se do konce roku 2013 obracejte
na Kulturní dům města Holic na Petra Kačera,
telefon: 466 920 476 nebo 733 125 702.
Předem děkujeme.

hodina program
vstupné
10.00 W. Kolhaas – R. Zimmerová Ryba ve čtyřech
představení pro školy.
18.00 W. Kolhaas – R. Zimmerová Ryba ve čtyřech
Repríza úspěšné černé komedie o třech sestrách a jejich oddaném sluhovi.
Hrají: Ivana Vondroušová, Iva Skálová, Lída Voříšková a Petr Hlavatý.
Režie: Jitka Juračková.
70 Kč

3. 10.–5. 10.

3. 10.
čtvrtek

Kulturní kalendář na měsíc září 2013

Holubovy Holice 2013
Program jednotlivých akcí na samostatném plakátu.
6.00 Zájezd Vídeň

500 Kč

5. 10.
sobota

15.00 Africké pohádky aneb Pavoučí píseň
Divadlo Fígl Praha.

5. 10.
sobota

19.30 Ladislav Langr Na drátě je klokan
Crazy komedie ze současnosti, která se odehrává na české ambasádě v Panůrii.
Poklidný život na zastrčené ambasádě změní nečekaný objev energetické hmoty, o níž mají okamžitě mimořádný zájem všechny mocnosti.
V hlavní roli se představí Igor Bareš, člen Národního divadla v Praze.
Divadelní spolek Jiří Poděbrady.
100 Kč

zdarma

V prvním patře kulturního domu probíhá výstava fotografií s názvem:
Dny Holicka 2013 ve fotografii Ladislava Formánka.
V kulturním domě se přijímají přihlášky do kurzů: Angličtiny, Němčiny a Jógy.

KLUB U HOLUBA
datum
20. 9.
pátek

hodina program
20.00 Koncert skupiny PSI

vstupné
50 Kč

Dixielandové dostaveníčko
na Javůrce
Areál bývalých lázní Javůrka se v neděli
22. září od 15.00 opět rozezní rytmem dixielandu. Letos se návštěvníci akce mohou těšit
dokonce na dvojnásobnou dávku tohoto hudebního stylu. Jako první se představí kapela MiFo Band, jejíž domovskou scénou jsou
Králíky a okolí, kde patří mezi neodmyslitelné součásti místních koncertů a festivalů.
Poté vystoupí domácí formace JG Dix, která
už skoro rok prochází určitou transformací.
„Bohužel je to tak“, uvedl klarinetista Jan
Polák, jenž dále doplnil: „Rozhodli jsme
se vsadit na mladé perspektivní hudebníky,
kteří mají chuť na sobě pracovat. Doufáme,
že tato „nová krev“ přinese elán a nadšení,
které strhne i ostatní muzikanty. Věřím, že
naši posluchači nastalou situaci pochopí. Až
se vše stabilizuje, dáme se zase do nácviku
nových písní“, uzavřel Jan Polák.
Karel Král

Zájezd
Kulturní dům města Holic pořádá ve čtvrtek
3. října jednodenní zájezd do Vídně.
Program zájezdu:
6.00 hodin odjezd od kulturního domu
9.00 hodin přestávka v Mikulově
11.00 hodin příjezd na Centrální hřbitov
ve Vídní
12.30 hodin odjezd do centra Vídně a prohlídka
centra
16.00 hodin odjezd z Vídně
21.00 hodin předpokládaná návrat do Holic
Časy jsou orientační (kromě času odjezdu
od kulturního domu), průvodce Pavel Hladík, cena 500 Kč, nutno se individuálně připojistit (cca 30 Kč), v den uzávěrky Holických listů bylo ještě 8 míst volných. Pojeďte
se podívat na místo, kde strávil poslední roky
života a kde také odpočívá náš nejslavnější
rodák Dr. Emil Holub.
HOLICKÉ LISTY
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR A SK HOLICE POD
ZÁŠTITOU MĚSTA HOLIC POŘÁDAJÍ
v sobotu 31. srpna na fotbalovém stadionu 3. ročník dětského dne

„Konec prázdnin se známými osobnostmi 2013“
11.00 až 15.15 hodin – Dětský den s programem:
Vystoupení tanečního studia H. Flekrové, dětské soutěže, kouzlení pro
děti, ukázka výcviku psů městské policie, vystoupení kroužku aerobiku DDM Holice, v průběhu dne fotbalová utkání žáků a dorostenců
SK Holice.
15.20 – Kouzlení pro dospělé
16.00 – DĚTI RÁJE – vystoupení protagonistů muzikálu s hity Michala Davida
17.00 – skupina HOLKI – comeback známé dívčí skupiny
18.00 – BOHUŠ MATUŠ s legendárními hity Karla Svobody
19.00 – LEONA ŠENKOVÁ – finalistka česko-slovenské superstar
19.50 – PETR DVOŘÁK A HELENA HAMPLOVÁ – pop/disco projekt
20.40 – ANDREA ANDREI – italské hity
22.00 – Rocková skupina DARGI‘S
Děti do 15 let vstup zdarma, dospělí 60 Kč, občerstvení zajištěno po celý
den.

ZO ČSCH Holice
Kroužek králičího hopu zkušebně vznikl v říjnu 2012. Nejdříve se králíčkům moc nedařilo, ale již po Vánocích se trpělivá práce vyplatila a přicházely první úspěchy na závodech po celé republice. Všichni členové, kteří
vydrželi, dosáhli nejméně průměrné celorepublikové úrovně a někteří
nasbírali medaile (Natálka Moravcová i více zlatých a stříbrných, Adélka Křížová apod.). Úspěch se dostavil hlavně díky přístupu ZO ČSCH
Holice, která umožnila kroužku pravidelně trénovat v hale, a to i v zimních měsících. Dotovala dopravu na závody a hlavně zajistila překážkovou dráhu včetně výroby překážek. ZO ČSCH Holice se také připravuje
na tradiční posvícenskou výstavu drobného zvířectva spojenou s okresní soutěžní výstavou králíků. Ta se koná v chovatelském centru ve dnech
14.–15. 9. 2013. Vystaveni budou králíci, morčata, holubi, vodní, hrabavá a okrasná drůbež, nutrie, okrasné ptactvo, kozy, ovce, zakrslé prase,
a také ovoce, zelenina, květiny a ukázka včelaře a výrobků medového
pečiva. V minulých letech byla výstava velmi úspěšná, tak doufáme, že
i letos se bude návštěvníkům líbit!

Hasiči při povodních opět pomohli

To nejnovější z Gymnázia Dr. Emila Holuba
Začíná nový školní rok 2013/2014 a s ním přicházejí i některé novinky
z naší školy.
Kromě nové ředitelky přivítají všechny žáky a zaměstnance také nově
vymalované prostory, kmenové učebny vybavené novou projekční technikou a nejzásadnější změnou pro život školy je nový Školní vzdělávací
program Holub, podle kterého se začnou nově učit již letos žáci prvních
ročníků čtyřletého a osmiletého studia.
Holickou veřejnost bychom na tomto místě chtěli nově pozvat do našich
moderních učeben k jazykovému vzdělávání v kurzech angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. Kolegy pedagogy pak ke studiu
jazyků v projektu Brána jazyků otevřená, kdy pod záštitou NIDV v Pardubicích bude nově místem konání akreditovaných kurzů i naše škola.
Kromě toho myslíme i na naše seniory, kterým bychom chtěli nabídnout
kurzy základů práce s počítačem. Více informací naleznete na adrese
www.gyholi.cz.
Těšíme se na nové tváře v budově našeho gymnázia, ty již známé a dojíždějící přivítáme s novou čipovou kartou IREDO, protože bez ní se už
k nám od 1. 9. 2013 za studentské jízdné nedostanou, a jestli bude mezi
našimi příznivci i někdo s příjmením Nový/Nová, bude to potěšitelné, protože věřte nevěřte, s tímto příjmením u nás zatím nikoho nemáme!
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Nábor nových skautů a skautské odpoledne
V září začíná nový rok nejen všem školákům, ale i skautům. Toto
období u nás vždy probíhá ve znamení náboru nových členů Junáka a ani letos tomu není jinak. Naše středisko je opět otevřené všem
nadšeným nováčkům. Patříte-li mezi ně, můžete se přijít na více informací zeptat na skautské odpoledne, na které si vás tímto způsobem
dovolujeme pozvat. Proběhne ve čtvrtek 5. září asi od 12 do 18 hodin
v parku u ZŠ Holubova. Budou zde na vás čekat naši vedoucí s lanovými aktivitami, menšími hříčkami a jinou ukázkou toho, co můžou
děti u nás ve středisku zažít. Další informace k náboru potom můžete
získat na první schůzce 9. září od 17.00 v našich klubovnách nebo
na webu www.skaut-holice.webnode.cz.

Pronajmu 2+1 v rodiném domě na Koudelce.
Telefon 774 930 974 .
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Všudypřítomný zápach, bláto a komáři. Přes naprosté vyčerpání se ale
nakonec dostavuje hřejivý pocit. Takové jsou zážitky holických dobrovolných hasičů Martina Valenty, Kamila Flégla, Jiřího Součka, Richarda
Lockera a Radka Vondrouše, kteří pomáhali o víkendu 8. a 9. června lidem z oblastí postižených povodněmi. „Už v pátek 7. června jsme vyrazili
do Štětí, kam jsme přivezli humanitární pomoc zakoupenou z prostředků
Krizového štábu při městském úřadě v Holicích,“ vypráví velitel výjezdu
Martin Valenta, jehož sestra nedaleko Štětí žije, a z jehož iniciativy se
naši dobrovolní hasiči na pomoc vypravili. Jejich úkolem byla pomoc
obyvatelům vesnice Počeplice. „Lidé se v sobotu ráno teprve začali vracet
do svých domovů. Tři čtvrtiny obce byly zatopené a voda byla ve dvou
metrech. Prostě hrůza,“ vzpomíná Valenta. Holičtí hasiči tedy vyklízeli nábytek a odčerpávali vodu z jímek, garáží a sklepů. „V neděli jsme
pak pobyli přímo ve Štětí, kde jsme celý den odčerpávali třemi kalovými
čerpadly podzemní vodu, aby kanály nezaplavila město,“ uvádí Valenta.
Přestože mají naši hasiči řadu zkušeností, pocity bezmoci se při příjezdu
dostavily. „Voda je nezkrotný živel, ale pomoc je naše poslání. Udělali
jsme kus práce, která nás nic nestála, ale druhým jsme pomohli,“ vzpomíná Jiří Souček.
Uplynul měsíc a vydatné deště postihly také Holice a okolí. Dobrovolní hasiči opět zasahovali a odčerpávali vodu nebo pomáhali stavět zátarasy. Přímo
při akci je ale zaskočila technická závada na zásahovém vozidle Liaz, což při
jeho stáří nepřekvapilo. Jen okamžitou pomocí Střední školy automobilní
se podařilo závadu v rekordním čase odstranit a hasiči mohli dále pomáhat.
Spolehlivé auto, toť základní předpoklad pro službu hasičů občanům.
Lukáš Peška, SDH Holice
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Nový školní rok 2013/2014
v Mateřské škole Holubova

Exkurze do nakladatelství Albatros

V pondělí 2. září přivítáme nový školní rok, s nímž přichází do naší školy
mnoho změn. Ptáte se jakých? Především se naše škola rozšířila o dvě
nové třídy a to na odloučených pracovištích. Z důvodu nedostatku míst
v mateřských školách rozhodl zřizovatel Město Holice o zřízení jedné
třídy mateřské školy v budově Základní školy Holubova. Třída nese název
Kytičková a bude ji navštěvovat 24 dětí předškolního věku. Na základě
žádosti starosty obce Veliny pana Krejcara a po dohodě se zřizovatelem
naši školy byla druhá třída zřízena v budově obecního úřadu ve Velinách.
Celková kapacita naší školy se tak rozrostla na sedm tříd, do nichž bude
docházet 174 dětí. Během prázdnin v naší škole probíhaly také četné
opravy a úpravy a tak se děti mohou těšit na kompletně zrekonstruovaná
pískoviště, nové hrací prvky na školní zahradě a také na nová lehátka
a matrace. To všechno by však nebylo možné realizovat bez mimořádné finanční dotace, níž děkujeme samosprávě Města Holic. Za realizaci
rekonstrukce pískovišť a usazení hracích prvků děkujeme Technickým
službám Holice.

Druhý týden v červnu se děti čtvrtého ročníku vypravily do Prahy. Tam
měly příležitost podívat se do největšího nakladatelství dětské knihy v České republice a to díky projektu „Jak se vaří kniha“. Po příjezdu se seznámily se spisovatelkou Ivonou Březinovou a po besedě nad jejími knihami
se pokusily vytvořit vlastní knihu i s ilustracemi. Následovala prohlídka
nakladatelství, pohoštění a na závěr si každé dítě odváželo knihu, kterou
všichni vlastními silami spolu vytvořily. Byl to jeden z několika dalších
dárků, které si vezly s sebou domů. Děti příjemně strávily den a ještě získaly spoustu nových poznatků o tom, jak složité je, než vznikne kniha.
Mgr. Helena Žižková

Nový školní rok v MŠ Pardubická

A Jaké jsou plány do nového školního roku? Hned v úvodu nás čeká
společný výlet s rodiči, dále budeme navštěvovat solnou jeskyni, čeká
nás plavecký výcvik. Plánujeme v zimě i v létě pobyt na horách. Výlety, akademie, zahradní slavnost, nocování ve školce jsou již tradicí.
Ke stálým aktivitám patří také pořádání oblastního kola Holické mateřinky, které proběhne v březnu. Ve třídách vzniknou tvořivé dílničky
(společně s rodiči). Nadstandardní aktivity rozšíříme o kroužek keramiky a hry na flétnu. Pokračovat bude angličtina hrou, výtvarný kroužek,
muzikoterapie, aerobik a sportovní kroužek. Sběr starého papíru je již
také tradicí a sběrači trhají rekordy. Děti se přitom učí třídit odpad.
Za výtěžek ze sběru dokupujeme vybavení do interiéru mateřské školy.
Aby těch novinek nebylo málo, máme také nové internetové stránky,
na nichž se dozvíte další informace o naší škole a naleznete je na adrese
www.msholubova.cz.
Přejeme všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku a čtenářům
krásné zářijové dny.
Lenka Chotěnovská

Škola v přírodě
Začátek června na 1. stupni Základní školy Komenského se nesl v duchu
velkého těšení. Všech pět ročníků odjíždělo na školu v přírodě. První,
druhá a třetí třída zamířily tradičně na Milovy, i když trochu netradičně do hotelu Poslední míle. Čtvrtý a pátý ročník odjel do Orlických hor
do rekreačního zařízení Šajtava blízko Zdobnice. Přestože nám počasí
nepřálo a sluníčko se na nás usmálo až den před odjezdem, děti si výlet
do přírody užily a budou na něj dlouho vzpomínat.
Mgr. Helena Žižková
HOLICKÉ LISTY

„Paní učitelko, my jsme byli o prázdninách na chatě, my u moře a my
u babičky…“
Tak upovídaný a plný zážitků je začátek září v naší mateřské škole.
Ale ani o prázdninách se u nás nezahálelo. Kromě běžného červencového
provozu byly prázdniny ve znamení oprav a úprav v MŠ i na její zahradě.
Motýlková třída dostala novou podlahovou krytinu. Díky práci našeho
šikovného pana údržbáře máme opravená pískoviště s novými plachtami.
Za finančního přispění rodičů jsme vybavili naši školní zahradu kreslící
tabulí s počítadlem a housenkovou prolézačkou.
Se vstupem do školky obdrží každý nový žáček malý dárek. Všem přejeme, aby se jim u nás líbilo a žádné stesky!
Koncem září pojedeme na výlet do Licibořic (Babiččin dvoreček). Ten
jsme museli přesunout z června z důvodu velkých dešťů.
Už se moc těšíme na nový školní rok.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

HOLICKÉ LISTY • 3
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Práce v Charitě mě těší
Paní Ivana Trnková je vedoucí pečovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek Oblastní charity Pardubice, která na Holicku působí již
od roku 2004. Položili jsme jí několik otázek:
Co Vás k práci v Charitě přivedlo?
Práce v charitě mne zajímala vždycky. Když
jsem v roce 2004 dostala dvě zajímavé nabídky – jedna byla na práci v nemocnici, druhá
do Charity – neváhala jsem.
V čem spočívá Vaše práce?
Pečovatelská služba pomáhá těm, kteří pro svůj
věk, nemoc nebo zdravotní postižení nejsou
schopni si sami zabezpečit své životní potřeby. Pokud je rodina péčí o svého blízkého již
fyzicky i psychicky unavená nebo se nemůže
z jiných důvodů starat, jsme tady právě my,
abychom pomohli. Nabízíme pomoc s osobní
hygienou, oblékáním, úklidem, nákupy, dovážíme obědy, doprovázíme k lékaři… záleží
na přání klienta. Naší snahou je, aby lidé – pokud si to přejí – mohli zůstat co nejdéle doma.
Službu poskytujeme terénní formou denně
včetně víkendů a svátků.
Pečovatelskou službu nabízejí i jiné organizace,
proč by si měli občané vybrat právě Charitu?
Předností charitních služeb je to, že jsou komplexní, vzájemně se doplňují a pomáhají zajistit uživatelům co nejlepší životní podmínky.
Spolupracujeme se sestřičkami z domácí zdravotní péče, půjčujeme kompenzační pomůcky
a v neposlední řadě nyní také nabízíme novou
službu nazvanou „práce všeho druhu“ (zajištění různých oprav v domácnosti apod.). Naším
posláním je každodenní péče o druhé, cílem je
zabezpečit pomoc lidem v nouzi nejen sociální
a hmotné, ale i v duševní a duchovní.

Ano, Vaše práce je jistě poměrně náročná.
Co Vám pomáhá ji zvládat?
Po fyzické i duševní stránce je tato práce opravdu mnohdy vyčerpávající, ale je smysluplná.
Naplňuje mě a stále učí. Hodně lidí za námi
chodí a chtějí třeba jen poradit v péči o své blízké. I z toho mám velkou radost. Zde v Holicích,
jsem (a myslím, že právem) hrdá na své kolegyně. Mají solidní jednání, jsou vstřícné a u klientů velmi oblíbené. Jsme dobrá parta a děláme
vše, co je v našich silách.
Děkujeme za rozhovor.

RVC Holoubek

Co máte na své práci nejraději?
Právě poslání a cíl, které jsem uvedla, je to,
co mě na této práci baví. Není nic lepšího
(alespoň pro mne) než vidět lidi kolem sebe
šťastné a spokojené. Někdy k tomu stačí málo,
jindy to trvá delší čas, ale pak jakoby zázrakem se to povede. Nedávno jsem obdržela dopis, ve kterém mimo jiné stálo: „…Jsem moc
ráda, že moje maminka, mohla využívat vaší
sociální i zdravotní službu. Když jsme si ji
brali domů, lékaři jí dávali jen pár dní života.
Jsem přesvědčena, že vaší zásluhou a tím, že
jsme s vámi spolupracovali, se její život prodloužil o dva roky. I když v posledních dnech
již nemohla ani mluvit, po vaší návštěvě se jí
rozjasnila tvář a oči jí zářily. Sama bez vaší
pomoci bych to nezvládla…“ Toto je náboj
do další naší práce, která není nijak lehká.

Vzdělávání zdarma vítají nejen holičtí

MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ je název
projektu Oblastní charity Pardubice, jehož
vzdělávacích kurzů se zdarma zúčastnilo již
48 našich spoluobčanů.
Absolventi/ky kurzů si pochvalují získané počítačové dovednosti v programech Word, Excel,
PowerPoint, Google Apps, zdokonalení v anglickém jazyce, ale také vyšší sebevědomí a komunikační dovednosti.
V pořadí třetí vzdělávací cyklus kurzů bude za-

hájen 3. září. „Máme ještě poslední volná místa,
přihlásit se mohou nezaměstnaní, zaměstnanci/
kyně a rodiče na rodičovské dovolené,“ říká koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková.
Město Holice je oficiálním partnerem projektu.
„Jsme pro každou dobrou věc, která se na holicku
rodí,“ potvrdil starosta pan Ladislav Effenberk.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Rodinné a vzdělávací centrum HOLOUBEK zahajuje
od 9. 9. 2013 vzdělávací
program pro děti VŠEZNÁLEK. Nově bude probíhat
každý den v době od 8.00
do 16.00 hodin. Nedostalo se vaše dítě do mateřské školy? Právě VŠEZNÁLEK nabízí aktivity jako ve školce pod vedením učitelek,
odborných lektorek a zkušených maminek.
Do programu můžeme zařadit jen 10 dětí, proto si přihlášku vyzvedněte v RVC Holoubek co
nejdříve.
Dále vás zveme na již tradiční zpívání pro dospělé za doprovodu klavíru nebo kytary. Scházíme se každé úterý od 17.45 hodin a těšíme se
na další z vás, kteří si rádi zazpíváte.
Po prázdninách bude v Holoubku pokračovat
také velmi vyhledávané doučování pro žáky ZŠ.
V rámci celostátního Dne charity proběhne dne
27. 9. 2013 v Holoubku Den otevřených dveří.
Podrobnější informace o akcích RVC Holoubek
získáte na tel.733 141 960 a 723 392 248 nebo
na mailu holoubek@charitapardubice.cz.
Helena Brychová

Den otevřených dveří
v RVC Holoubek
V pátek 27. 9. 2013 se u příležitosti celostátního Dne charity uskuteční Den otevřených dveří v RVC Holoubek. Nabízíme možnost účasti
na připraveném programu (9.00 až 11.30 hodin)
a volnou prohlídku centra (od 15.00 do17.00
hodin). Den Charity je pořádán u příležitosti
svátku sv. Vincence z Pauly, který je patronem
charitních zařízení. Těšíme se na Vás.

Truhlářství Filipi
AKCE 20% sleva

na výrobu Kuchyňské linky
Vestavěné skříně na míru
dětský, obývací, ložnicový Nábytek
Dveře masivní i dýhované
Grafický návrh zdarma
Navštivte nás ve vzorkovně Smetanova 250 Holice
Tel: 608 712 785 – www.truhlarstvi-filipi.cz
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HISTORIE MĚSTA HOLIC

HISTORIE S PIVNÍ PĚNOU
Letošní léto s nebývalým počtem „tropických“ dnů znamenalo také zvýšenou konzumaci nápojů a divil bych se, kdyby mezi nimi zaostávalo pivo. Proto bych dnešní řádky z holické
historie věnoval právě tomuto „českému zlatu“.
Také Holice, podobně jako jiná česká města
a městečka, měly v minulosti svůj pivovar. Kdy
byl založen, nevíme. Ze souvislostí vyplývá,
že zde pivovar stával již za Neptalima z Frimburka, tedy v osmdesátých letech 15. století.
První písemná zmínka o něm se objevuje v urbáři z roku 1522, kde je zapsán poplatek z pivovaru po 3 groších. Bohužel se zatím nenašly
žádné zmínky o tom, kdo a kolik piva v něm
vařil. Víme, že pivovar stával v jižní části náměstí mezi dnešní kašnou a záložnou. Historie
pivovaru skončila při velkém ohni v roce 1680.
Protože nebyly prostředky na jeho nové postavení, nebyl obnoven a v urbáři z roku 1683 se
dočteme, že se pivo bere z dašického pivovaru.
Zbytky pivovaru (oblouky a pilíře) stály na náměstí ještě na konci 18. století. Tak je viděl
i císař Josef II., který často projížděl Holicemi
k stavbě pevnosti v Josefově a jevil o obnovu
pivovaru značný zájem a nařídil primasovi,
aby v této věci za ním přijel do Hradce Králové. Ale, jak je zaznamenáno, „úřad primátorský zastával tehdá nějaký Vorel, jemuž šlo víc
o nakládání hnoje, než o blaho obce, do Hradce
nešel a zůstalo při starém“. A to byla definitivní
tečka za holickým pivovarem.
Později byly na místě bývalého pivovaru postaveny masné krámy s jatkami a dva domky:
Emlerův (trafika a kolky) mezi studní a domem
číslo 12 a Jeřábkův mezi masnými krámy a záložnou. Po ohni v roce 1836 dostali všichni jiná
místa a již zde nebylo nic postaveno a místo dostávalo postupně parkovou podobu.
Pivo bylo také třeba někde vypít, a tak se
zmiňme alespoň stručně o holických hostincích
(zpracování jejich historie nám zatím ještě chybí). O prvním šenkovním domě u nás se zmiňuje privilegium Neptalima z Frimburka z roku
1493, kterým uděluje rychtáři Ondřejovi svobodu rychty. Kromě jiného dostal právo v rychtě
(pravděpodobně dnešní poliklinika) šenkovat
pivo, a to i pro své budoucí následovníky, aniž
by z toho musel platit vrchnosti nějaké poplat-

Bývalý hostinec Na Hrázi (foto z roku 1976).
HOLICKÉ LISTY

Pohled na východní stranu náměstí před 110 roky: zleva dům čp. 32, hotel U Jiřího z Poděbrad,
pošta, hotel Schulhof – dříve Na Dupačce (dnes restaurace Na rynku, market Albert, MUDr. Kasal,
poliklinika).
ky. Tato tradice se udržovala i v pozdějších radničních budovách a hostince byly pronajímány,
jako například roku 1661 Janu Vítovi. Ani při
stavbě nové radnice počátkem 19. století se
nezapomnělo na prostory pro hostinec s ubytováním pro cestující. V roce 1821 zde byl nájemcem Vojtěch Hanzl, který platil ročně 305
zlatých nájmu. Hospoda na radnici však jistě
dobře vynášela, protože byla nejnavštěvovanější. Scházeli se zde konšelé, za kterými se
táhli ostatní sousedé, zajížděli sem na občerstvení i nocleh kočáry s cestujícími a formani
se svými těžkými vozy. Když se v roce 1849
upravovaly prostory na radnici pro okresní soud
a berní úřad, byla hospoda zrušena.
To však neznamená, že by nebylo kam
na pivo zajít. Zatím nemůžeme pro nedostatek
pramenů přesně říct, kam to všude bylo. Přenesme se tedy o nějakých třicet let dál a proveďme malou topografii tehdejších holických hospod. Začněme na východní straně náměstí, kde
se nacházel hotel „U Krále Jiřího z Poděbrad“
(majitel Bedřich Kašpar) a o kousek dál (dnešní poliklinika) hostinec „Na Dupačce“ , který
nepožíval vždy dobré pověsti. Na jižní straně,
na rohu naproti záložně, byl hostinec „U Slunce“. V jihozápadním rohu náměstí (dnešní
podejna Trend Móda) se nacházel hostinec
a kořalna „U Šoulavých“ a hned vedle směrem
ke kostelu Pernerův (později Vohralíkův) hostinec „U České koruny“. Z výše uvedených funguje jako jediný dodnes.
Za náměstím na křižovatce silnic k Pardubicím, Vysokému Mýtu a Rovni stál a dodnes je
v provozu zájezdní hostinec „Na Špici“. Hned
o kousek dál směrem k Ostřetínu byl Baladův

hostinec „Na Zavadilce“. Při příjezdu od Hradce Králové narazil cestující jako na první stavení v Holicích na rozsáhlý zájezdní hostinec
„Na Nové“ (dnešní areál kolem základní umělecké školy). Pokud cestující nejel na náměstí, ale před ním zabočil na Staré Holice, měl
možnost zastavit na pravém rohu křižovatky
v hostinci „U Koníčka“, nebo na levém rohu
v hostinci v čp. 46 (ten zmizel spolu s demolicí domu pro stavbu „učiteláku“ ve dvacátých
letech minulého století). Před vjezdem do Starých Holic lákal hosty hostinec Josefa Macase
(později „Na Hrázi“), který byl uzavřen počátkem devadesátých let.
Ve Starých Holicích bylo v té době pět
hospod: v čísle 9 („U Konrádů“, dnešní hostinec „Na Trandě“), 53 (Josef Kuchař), 70
(František Janeba, později Josef Novotný), 86
(Antonín Lohniský) a 103 (Emanuel Paleček,
později známý jako „U Bulisů“). Z těch je dodnes v provozu ještě hostinec „U Novotných“.
V místní části Koudelka měl hostinec Karel
Vaniš v čísle 8, Podlesí Jan Kamenický v čísle 1 a Podhráz Jan Velinský v čísle 33. O něco
později se svého hostince dočkala i místní část
Kamenec. K holickým hostincům té doby připočtěme i oblíbenou vinárnu Josefa Lohniského na náměstí číslo 13 (dnešní cukrárna Valma). Hostince dále vznikaly a zanikaly a mně
nezbývá, než si dát úkol jejich historii zmapovat důkladněji, než dosud je. Takže si ťukneme,
popřejme si „na zdraví“ a ať nám ten zlatý mok
dělá jen dobře. Tak jako našim předkům, kteří
ještě na konci 19. století léčili i školní děti vypitím malého piva.
Pavel Hladík
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

TANEČNÍ POZVÁNKA

Výstava

Do tanečních pro mládež – první lekce pátek 20. září sál U Červinků.
Mladé dámy a pánové zveme vás do kurzu společenského tance a společenské výchovy. Lekce budou probíhat vždy v pátek. Kurz je pro zájemce
otevřen. Absolventi 2011, 2012 mají zvýhodněné kurzovné.
Taneční pro dospěláky netradičně – zahájení neděle 13. října, odlehčená forma výuky ve sportovním oblečení, na závěr slavnostní večírek pro
dámy v dlouhých šatech, pánové v obleku.
Svatební sólo na přání – pro budoucí novomanžele. Choreografie na vybranou skladbu, podle představ snoubenců.
Zápis do kurzů pro děti a mládež – pro nové zájemce, kluky i holky:
středa 11. září od 18–19 hod. v tělocvičně ZŠ Holubova,
Baby studio – pro děti od 5 let přípravka TSHF
Baby studio II. – pro děti od 8 let
Taneční skupina CBDS – pro mládež od 10 let se zaměřením na stréét
dance
Tancklub – klub sportovního tance, pro dětské, juniorské a dospělé páry,
i sólo.
Rozloučení s létem ve žluté – 25. září od 17hod. před KD Holice.
Taneční odpoledne pro děti(již od 5 let), mládež a dospělé. Pro všechny
jsou připravené krátké taneční vazby. S nejmenšími předškoláčky si mohou zatančit rodiče. Pro mládež od 12 let současné styly House a Dance
Hall, pro všechny letní hit Kiks. Jakékoliv žluté triko. Zdarma!
Holický kramflíček – neděle 17. listopadu, 20 ročník celostátní soutěže ve sportovním tanci od 8.00 hodin ve sportovní hale. Srdečně zveme
všechny bývalé tancklubáky a fanoušky společenského tance.
Dále připravujeme na 5. prosince mikulášskou nadílku: Mikuláš k vám
domů.
Více informací na na www.TSHF.cz.

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Dolní Roveň, zve na výstavu květin, ovoce a zeleniny. Výstava se uskuteční v sokolovně v Dolní
Rovni ve dnech 21. až 23. září, začátek je vždy v 9.00 hodin, v sobotu 21. září potrvá do 18.00 hodin, v neděli do 17.00 hodin a v pondělí
do 12.00 hodin. Pro návštěvníky je připraven prodej výpěstků, výrobků
i zahrádkářských potřeb.

Setkání zaměstnanců SNAHY HOLICE

Setkání bývalých zaměstnanců podniku Snaha Holice se uskuteční
v pátek 13. září 2013 od 15 hodin v holické kavárně u Černého koně.
Informujte prosím ostatní známé spolupracovníky.

BUTIK VĚRA
Od 1. září bude otevřena nová prodejna BUTIK VĚRA s prádlem a ponožkami v ulici Komenského čp. 97 proti základní škole u kostela se
sortimentem zboží na jaký jste byli zvyklí ve stánku s textilem na autobusovém nádraží. Těším se na vaši návštěvu.
Věra Bicanová
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Saunový ráj
Po teplých letních měsících přichází doba, kdy už se do sauny nechodíme
ochladit, ale ohřát. Tak to zná většina návštěvníků holického Saunového
ráje i jiných saun. Saunový ráj v Holicích se během prázdnin připravil
na nadcházející sezonu a svým návštěvníkům může nabídnout dokonalou
relaxaci a saunování. Klasická finská sauna zůstává základem wellness.
Ochlazovací bazének je uměle ochlazován na 12°C, což si ortodoxní
saunaři jenom chválí. Doplňkem ochlazení zůstává vědro odvahy a ledová tříšť, kterou si může každý odnést i na venkovní terasu a chladit se tam.
K dalším prohřívárnám – bio sauně (65°C, 35% vlhkost), parní solné kabině a parní mentolové kabině od léta přibyla bylinná inhalace provoněná
cedrovým dřevem a čerstvými bylinkami. Vyhřívaná velmi pohodlná lehátka, teplota do 50°C a vlhkost více než 60% zajistí kvalitní prohřátí jak
pro příležitostné návštěvníky, tak i překvapivě pro klasické saunaře. Saunu vidíte na obrázku a určitě ji přijďte vyzkoušet. Před prázdninami byla
otevřena další odpočívárna nazvaná rajská. Na pohovce s nebesy může
odpočívat každý v klidu a soukromí. Místnost je ozvučená relaxační hudbou a využívají ji zamilované páry nebo rodinky s dětmi, kteří si sami
v klidu mohou objednat do rajské odpočívárny i občerstvení. Hodně jsou
v Saunovém ráji využívané i masáže. Provádějí je tady zkušené masérky.
Na výběr je mnoho druhů masáží od relaxačních až po zajímavou masáž
nazvanou „proti bolesti zad“ – kombinace různých technik mající za účel
pomoci při akutních problémech. Oblíbená je mimořádná Marocká masáž a masírujeme speciálními technikami i těhotné, abychom jim ulehčili
těhotenství a porod.
Od září je otevřeno opět každý den od 10.00 do 21.00 hodin. V úterý

od 10.00 do 17.00 je sauna vyhrazena pouze pro ženy, v ostatních časech
je smíšená. Děti do Saunového ráje mohou, ale odchod si musí naplánovat
do 18.00 hodin. Na masáže je dobré se objednat alespoň dva dny předem
a je třeba počítat s tím, že některé speciální masáže nedělají všichni maséři, takže na ně ještě s větším předstihem. Při troše štěstí ale můžete dostat
masáž i bez objednání.
Další informace a fotografie získáte na www.saunovyraj.cz, na telefonu
468 000 401 a úplně nejlépe při Vaší návštěvě Saunového ráje, kde se
na vás těší.
Hana Platenková

Dopravní změny pohledem opozičního solitéra
Vedle probíhající výstavby základní umělecké školy se zastupitelstvo
města Holic v uplynulém pololetí zabývalo také dalšími záležitostmi, které se výrazně dotknou většiny obyvatel.
Asi nejvýznamnější z nich představuje podání žádosti na Státní fond
dopravní infrastruktury o dotaci na akci „Bezpečná doprava v centru města“, které bylo schváleno na červnovém zasedání. Bude–li tento záměr
uskutečněn, změní se zásadním způsobem dopravní značení i profil komunikací od polikliniky ke kulturnímu domu. Celkové náklady na roky
2014 až 2016 byly odhadnuty asi na 14 milionů korun, státní dotace by
měla dosáhnout necelých 10 milionů korun českých. V rámci realizace
tohoto projektu mají být kupř. zřízeny cyklistické pruhy, zúžena vozovka
v Palackého ulici a chodník u radnice, na přechodu pro chodce v ulici
Bratří Čapků vyroste ostrůvek, zvýšena bude zpomalovací plocha v Holubově ulici, trochu se rozrostou plochy zeleně, zásadní změnou projde
křižovatka u pošty atd.
Na rozdíl od většiny spoluobčanů nejsem nastíněnými změnami, vyjma rozšíření městské zeleně, příliš nadšen. Vnímám je jako jakýsi módní
trend nejsa nikterak zarmoucen, že se tento dosud našemu městu vyhýbal.
V dopravní špičce je z mého pohledu provoz v centru města sice čilý,
nikoliv však kritický. Poněvadž jsem byl jediným zastupitelem, který se
vyslovil proti těmto změnám, je velmi pravděpodobné, že popisované
úpravy budou v Holicích zrealizovány.
K představenému konceptu mám několik připomínek:
1) Vadí mně, že na hlavní silnici centrální křižovatky (u restaurace Černý
kůň) mají zmizet odbočovací pruhy vlevo. Obávám se totiž, že tím doprava ztratí na plynulosti.
2) Nesouhlasím s radikální přestavbou křižovatky u pošty. V rámci projektu má dojít k výraznému zmenšení ostrůvku, na němž nyní stojí socha
Dr. E. Holuba, zvětší se naopak plocha před Základní školou Holubova, kam má být právě skulptura našeho nejslavnějšího rodáka přesunuta. Změny dozná i vyústění Holubovy ulice do ulice Hradecké. Osobně
tuto křižovatku nepovažuji za nikterak nebezpečnou. Obdobnou radikální
změnu bych pochopil v situaci, kdyby byla nutná její komplexní rekonstrukce z důvodu např. vysoké nehodovosti v tomto úseku či špatného
HOLICKÉ LISTY

technického stavu. S celkovou výměnou povrchů komunikací přitom
akce nepočítá. V místech, kde to bude nutné, dojde pouze k doplnění
dlažby resp. asfaltu.
3) Z mého laického pohledu jsou představené změny příliš rasantní. Přestavba se totiž dotkne i těch úseků, které, myslím si, nejsou ve špatném
technickém stavu či byly relativně nedávnou renovovány nebo nepředstavují z pohledu silniční dopravy bezpečnostní problém. Navíc kdo má
v povaze porušovat dopravní předpisy nyní, toho změna dopravního značení k opaku nepřesvědčí.
Nepopírám, že jsem hlasoval pro koncepci revitalizace centra města,
z níž navrhovaná opatření vycházejí a za tímto rozhodnutím si stojím.
Současně si jasně pamatuji, jak bylo při jejím projednávání řečeno, že se
v blízké době nepočítá s přestavbou těch částí, jež relativně nedávno prošly renovací, konkrétně mám na mysli náměstí. Zde jsem nabyl dojmu, že
koncepcí uváděný stav je součástí dlouhodobější vize. Z těchto důvodů
např. souhlasím se způsobem, jakým byla zrekonstruována Růžičkova
ulice, ovšem mám problém s nyní předloženým projektem.
Jaké je mnou navrhované řešení? Při obnově vodorovného dopravního
značení vyhradit jízdní pruhy pro cyklisty bez změny profilu komunikací,
a to na úkor dočasného mírného snížení počtu podélných parkovacích
míst. Nad změnou obrubníků a profilů chodníků spolu s opětovným zvýšením parkovací kapacity uvažovat v momentě, kdy bude nutné chodníky na náměstí a přilehlém okolí renovovat např. kvůli jejich opotřebení. A nepomůže-li již schválené snížení nejvyšší povolené rychlosti
na 30 km/h, zvážit instalaci vkusných zpomalovacích pruhů v Holubově
ulici (byť osobně nejsem zastáncem těchto prvků).
Namísto projektu „Bezpečná doprava v centru města“ v jeho předložené velkorysé podobě bych se spíše soustředil na opravy chodníků, a to nejen v okrajových částech. Jejich stav je totiž leckde nevalný už i v ulicích,
jež těsně přiléhají k jádru města. Dále bych pozornost upřel na areál stadionu, jehož pozemky po dlouhotrvajícím úsilí konečně přešly do vlastnictví
města. Domnívám se, že tato oblast představuje velký potenciál a pokud
bude efektivně využita, výrazně zkvalitní každodenní život v Holicích.
Karel Král, zastupitel

HOLICKÉ LISTY • 3

11

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Mladší žáci 2012–2013

Míčový sedmiboj
V sobotu 3. 8. 2013 pořádal DDM Holice míčový sedmiboj dvojic. Soutěže se zúčastnilo 16 týmů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hojka – Koubek
Kop – Šafka
Jedlička – Velinský
Mrákava – Čapek
Čejka – Velinský
Kaňkovský – Kaňkovský
Benda – Čapek
Racek – Bahník
Němec – Rusiňák
Matoušek – Přibyl

počet bodů

27
23
20
17
15
14
13
13
12
12

V sobotu 17. 8. 2013 proběhl míčový sedmiboj smíšených dvojic. Soutěže se zúčastnilo 16 týmů.
Mladší žáci SK Holice vstupovali do další sezóny Krajského přeboru Pardubického kraje (byl vypsán pro věkovou kategorii 2000 a mladší) v následujícím věkovém složení: 7 hráčů roč. 2000, 4 hráči roč. 2001 a také
4 hráči roč. 2002, kteří věkově ještě patřili do kategorie st. elévů.
Předsezónním plánem realizačního týmu bylo umístit se v horní polovině
tabulky a hrát kombinační, útočný fotbal.
Úvod sezóny vyšel týmu výborně, neboť vyhrál všech úvodních 7 kol
a opanoval 1. místo tabulky. První zaváhání přišlo v 8. kole, když doma
tým prohrál zbytečně s týmem Ústí n. Orl. Po dalším vyhraném zápase
přišla další ztráta a to v Č. Třebové, i když se musí sportovně uznat, že remíza byla pro tým ziskem. Do konce podzimní části tým již jenom vítězil
a tak po podzimu obsadil 1. místo v tabulce s 31 body při skóre 47:9. Kluci předváděli pěkný kombinační nátlakový fotbal s velkým množstvím
šancí, ale menší úspěšností zakončení.
V průběhu zimní přestávky absolvovali kluci 5 halových turnajů, na nichž
získali jedno první místo, tři třetí místa a jedno čtvrté místo.
Před jarní části absolvovali hráči řadu tréninků, při nichž se připravovali
na jarní odvety, neboť chtěli obsadit medailové pozice, případně udržet
vedoucí místo v tabulce. V prvních 8 jarních kolech tým jenom vítězil
a cíl, obsadit medailové pozice, nabýval na konkrétní podobě (dokonce i vytoužené první místo). Komplikace nastala po domácím debaklu
s Č. Třebovou, po kterém bylo sice již jasné, že skončíme nejhůře třetí, ale
tým i s trénery chtěl výš, zvlášť, když byl celou sezónu na prvním místě.
Kluci se po debaklu vzchopili a zbývající 3 zápasy dovedli do vítězného
konce, a tak mohly vypuknout velké oslavy titulu přeborníka Pardubického kraje pro sezónu 2012/2013. Sezónu zakončili s bilancí 21 výher, 1 remíza a 2 porážky při celkovém skóre 111:25. Nejlepším střelcem týmu
byl Ilja Graur s 21 brankami.
Poté hráči ještě absolvovali 2 mezinárodní turnaje a to v Chotěboři
a v domácím prostředí na 2. ročníku turnaje O pohár firmy Erwin Junker.
Na obou těchto turnajích kluci nepoznali hořkost porážky a oba turnaje
zaslouženě vyhráli, čímž dovršili tzv. „zlatý hatrick“.
Je třeba pochválit všechny hráče a poděkovat jim za vynikající reprezentaci klubu SK Holice, kluci a rodiče by také chtěli poděkovat trenérům
(duu Bronislav Branda a Jan Branda), kteří to s nimi „táhli“ několik let.
Výsledky ukázaly vynikající úroveň jejich trénování a všechny velmi
mrzí, že již nemohou v trénování pokračovat.
Složení týmu:
Brankáři: Branda Michal, Šafr Štěpán
Hráči: Šprta Jan, Dědič Jakub, Černý David, Zběhlík Jiří, Prokop Lukáš, Růžička Jiří, Klasovitý Vojtěch, Velinský Adam, Skoumal Vladimír,
Roučka Vojtěch, Graur Ilja, Vaculík Lukáš
Trenéři: Branda Jan, Branda Bronislav
Výbor SK Holice

1.
2.
3.
5.

Harčárová – Kop
Hájková – Hájek Moravany
Hájková – Hájek Holice
Bydžovská – Géryk
Hoffmanová – Hoffman

počet bodů

24
22
21
21
19

Organizátoři turnaje děkují sponzorům: Pizzeria Corno, Schejbal – elektro, Cukrárna Valma, David Velinský – Synottip.

Sokol slaví
V sobotu 7. září oslaví TJ Sokol Holice 100 let od otevření SOKOLOVNY. Program bude zahájen ve 14.00 hodin před budovou sokolovny, poté
bude do míst, kde je základní kámen, umístěna schránka s poselstvím dalším generacím sokolů. Krom vystoupení hostů si návštěvníci budou moci
prohlédnout výstavu ke 100 letům sokolovny.

Fotbalový kalendář
Krajský přebor dospělých:
14. 9. v 16.00 hodin SK Holice – Dolní Újezd
28. 9. v 16.30 hodin SK Holice – Lanškroun
I. B Třída dospělých:
7. 9. v 17.00 hodin SK Holice B – Kameničky
21. 9. v 16.30 hodin SK Holice B – Chroustovice
29. 9. v 16.30 hodin SK Holice B – Řečany nad Labem
Krajský přebor dorostu:
14. 9. v 13.00 hodin SK Holice – Třemošnice
28. 9. v 14.15 hodin SK Holice – Přelouč
STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE
ŠKOLICÍ STŘEDISKO
NÁDRAŽNÍ 301 - 534 01 HOLICE

Školicí středisko

nabízí školení řidičů
nákladní a osobní dopravy
Kurzy pravidelného školení „7 hodin“ pro držitele
Profesního průkazu způsobilosti řidiče
skupin řidičského oprávnění C1, C, C+E, D1, D, D+E
Kurz pro získání Profesního průkazu způsobilosti řidiče
pro skupiny řidičského oprávnění C1, C, C+E, D1, D
Kontakt: tel. 724 821 331
www.spsauto.cz/skoleniridicu
e-mail: skoleni@spsauto.cz
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