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Vážení spoluobčané.
Jak jste patrně sami 

zjistili, podzim je tady. 
Jeho příchod je u nás tra-
dičně „ověnčen“ připo-
mínkou jubilea narození 
nejslavnějšího holického 
rodáka Dr. Emila Holuba, 
světového afrického cesto-
vatele. Narodil se 7. října 

1847. Africké muzeum toto datum připomene 
přednáškami a sérií dalších kulturních pořadů.

Letos je první polovina října zpestřena vol-
bami. Ve dnech 12. a 13. října proběhnou v celé 
republice volby do krajských zastupitelstev.

Vás však bude více zajímat, co naše zastu-
pitelstvo. Na zářijovém zasedání bylo hlavním 
bodem plnění rozpočtu města v prvním pololetí. 
Hodnocení bylo úspěšné, příjmy byly splněny 
a nebylo třeba přijímat žádná restriktivní opat-
ření. Zastupitele však také zajímaly výdajové 
položky, kde se v prvním pololetí objevily určité 
mezery. Vznikly hlavně zdražením některých sta-
vebních prací, v současnosti jsou tyto překážky 
již odstraněny. Dokončeny byly plánované práce 
u většiny městských objektů. Například v čp. 18 
na náměstí byla vyměněna okna a opravena stře-
cha celkem za 640 000 Kč, v čp. 1103 na Mušce 
vyměněna okna za 305 000 Kč, v kulturním domě 
okna z průčelí za 263 000 Kč, obdobně v čp. 510 
za 488 000 Kč. Krupobitím poškozená střecha 
u obou budov čp. 61 stála 350 000 Kč, statické 
zajištění objektu mateřské školy v Pardubické 
ulici 407 000 Kč, výměna dlažby v mateřské ško-
le v Holubově ulici stála 380 000 Kč a výměna 
podlahy ve sportovní hale 300 000 Kč. To uvádím 
pouze několik příkladů.

Zahájeny jsou či budou práce na výměně oken 
u bytových domů čp. 749 a 761 v Holubově ulici, 
což je rozpočtováno částkou 1 163 000 Kč, oprava 
elektroinstalace v domě čp. 1042 „U Kapličky“ 
bude stát 250 000 Kč, výměna výtahu ve věžovém 
domě čp. 61 zhruba přijde na 1 000 000 Kč a re-
konstrukce fontány před kulturním domem bude 
za 400 000 Kč. Nezbytné je vylepšit strojový park 
technických služeb, což bude obnášet za sekačku 
a dvě multikáry 1 850 000 Kč. Rekonstrukce ve-
řejného osvětlení na náměstí a v Holubově, Hu-
sově, Havlíčkově a Staroholické ulici si vyžádá 
580 000 Kč. Celková rozpočtovaná částka všech 
těchto prací u bytových a nebytových prostor 
a objektů příspěvkových a dalších organizací 
činí zhruba 9 300 000 Kč. Samozřejmě, že zastu-
pitelé se zabývali i dalšími městskými záležitost-
mi, což zahrnují zprávy ze zasedání, zveřejněné 
v tomto listě.

Končím s přáním příjemného prožití tohoto 
měsíce, avšak nemohu zapomenout pozvat vás 
na vzpomínkové setkání k 94. výročí vzniku naší 
republiky. Nepřehlédněte pozvánku, uveřejněnou 
na těchto stránkách.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Muzeum táhne

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Africké muzeum Dr. Emila Holuba prošlo 
rozsáhlou rekonstrukcí. To je informace, kte-
rou, nebojím se tvrdit, ví skoro každý občan 
našeho města. V muzeu se změnilo krom ex-
ponátů téměř vše. Při práci na projektu využil 
akademický architekt David Vávra svoje zku-
šennosti z africké cesty po stopách našeho slav-
ného rodáka (7. října uplyne 165 let od jeho na-
rození), kterou absolvoval s režisérem Milanem 
Šteindlerem. Ten natočil ve spolupráci s Janem 
Třískou krátký životopisný snímek, který je 
možno v muzeu zhlédnout.

Rekonstrukce Afrického muzea Dr. Emi-
la Holuba byla bezesporu největší investiční 
akcí, která měla za cíl zviditelnit a po turistické 
stránce zatraktivnit nejen naše město, ale celý 
region Holicka. A že se věc podařila, dokazuje 
zvýšený zájem turistů o tuto lokalitu. V sobotu 
15. září přivítali v muzeu pana Tomáše Kropáč-
ka z Prahy, dvacetitisícího návštěvníka od zno-
vuotevření. Pan Kropáček muzeum navštívil již 
v minulosti, a tak ho zajímala nová expozice. 
Tentokráte do Holic přijel se svoji manželkou 
Blankou a vnoučaty Davídkem a Vítkem a zpět 
do hlavního města se vracel velice spokojen.

Potěšujícím faktem je, že velký podíl na ná-
vštěvnosti muzea má individuální turistika. 
V minulých letech se největší počet návštěv-
níků rekrutoval ze školních a seniorských zá-

jezdů, v letošním roce tomu bylo naopak. Hned 
první víkend 5. a 6. května si vstupenku zakou-
pilo 1018 dětí, dospělých i seniorů.

Africké muzeum Dr. Emila Holuba je také 
zapojeno do celostátní akce „Noc v muzeu“ 
a dále se v něm pořádají společenské akce typu 
přednášek, hudebních vystoupení a workshopů 
pro děti i dospělé. V letošním roce si zde ná-
vštěvníci mohli zacvičit i jógu.

Petr Kačer

Město Holice a organizace Svazu bojovníků za svobodu v Holicích
Vás zvou

K ÚČASTI NA SHROMÁŽDĚNÍ K PŘIPOMENUTÍ
94. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,

která se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce
u školní budovy v Růžičkově ulici

a u pomníku T. G. Masaryka v Holubově ulici

V PÁTEK 26. ŘÍJNA 2012 VE 14.30 HODIN

Vítání občánků 8. září:
Matěj Baňas, Hanzlova 388
Laura Mládková, Nerudova 1014
Kevin Malejovský, Na Mušce 1120
Patrik Poláček, 6. května 819
Matěj Vaňásek, Mládežnická 921
Tobias Laposa, Družstevní 879
David Ungrád, Podlesí 69
Anna Lohniská, Nádražní 248
David Samek, Husova 663
Filip Znamenáček, Sadová 1169

Radek Bareš, Holubova 46
Adéla Černá, Na Balkáně 340
Jonáš Kopecký, Ottmarova 1186
Stela Brandová, Mjr. Baumanna 943

Diamantová svatba
V červnu letošního roku oslavili diamantovou 
svatbu pan Alois Šáda a paní Věra Šádová, ro-
zená Veselá. Redakce Holických listů a vedení 
města přeje ještě spoustu krásných a společně 
prožitých roků.

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 27. srpna 2012
Usnesení č. 248 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit plnění rozpočtu města 
k 30. 6. 2012. Č. 249 RM schvaluje plnění roz-
počtu příspěvkových organizací města k 30. 6. 
2012. Č. 250 RM schvaluje odměny ředitelům 
příspěvkových organizací města za 1 polole-
tí 2012. Č. 251 RM schvaluje dohodu s paní 
Františkou Horákovou o ukončení nájmu k bytu 
č. 21 v domě čp. 1042, U Kapličky, Holice 
ke dni 30. 9. 2012. Č. 252 RM schvaluje doho-
du s paní Věrou Dočkalovou o ukončení nájmu 
k bytu č. 1 R v domě čp. 1042, U Kapličky, Ho-
lice ke dni 30. 9. 2012. Č. 253 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení, jako zhotovitele 
akce „Kulturní dům Holice – rekonstrukce kaš-
ny“, fi rmu Berndorf Baderbäu s.r.o. Bystřice 
nad Olší. Č. 254 RM: a) odvolává na základě 
vlastní žádosti Bc. Dagmar Kulhavou z funk-
ce předsedkyně sociální komise ke dni 31. 8. 
2012, b) jmenuje paní Hanu Daleckou před-
sedkyní sociální komise ke dni 1. 9. 2012. Č. 
255 RM bere na vědomí dopis zastupitele Ing. 
Karla Krále, kde navrhuje: a) změnu organizace 
a programu městských slavností Dny Holicka, 
b) změnu způsobu vydávání holického tisku, 
c) změnu Statutu Ceny města Holic. Č. 256 
RM bere na vědomí přípravu zasedání zastu-
pitelstva města 10. 9. 2012. Č. 257 RM bere 
na vědomí žádost o fi nanční podporu Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR. Č. 258 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvek ve výši 50 tis. Kč na uspořádání Me-
zinárodního mistrovství ČR v motokrosu 2012 
pořadateli RADOST Czech Republic o.s.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 10. září 2012
Usnesení č. 259 RM doporučuje zastupitel-
stvu města schválit 10. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2012. Č. 260 RM do-
poručuje zastupitelstvu města schválit změnu 
přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických 
služeb Holice. Č. 261 RM schvaluje: a) uza-
vření dodatku nájemní smlouvy mezi Městem 
Holice na straně pronajímatele a Junákem – 
svazem skautů a skautek ČR na straně nájem-
ce, kterým se za podmínky, že závazně přislíbí 
do 10. 12. 2012, že na své náklady provedou 
údržbu obou chatek ve výši nejméně 30 000 Kč, 
prodlužuje nájemní smlouva za totožných 
ostatních ujednání do 31. 12. 2027, b) v přípa-
dě nesplnění označené rozvazovací podmínky 
se smlouva prodlužuje do 31. 12. 2013. Č. 262 
RM schvaluje od 1. 11. 2012 uzavření nájem-
ní smlouvy se společností RTG diagnostika 
Holice, s. r. o., zastoupenou Marií Kubínovou 
– jednatelkou společnosti, tj. převedení stejné-
ho rozsahu a podmínek práv k nájmu v neby-
tových prostorách Palackého ulice č. p. 1131, 
534 01 Holice ze Sdružení RTG, Marie Kubíno-
vá, Palackého 1131, 534 01 Holice. Č. 263 RM 
schvaluje: a) zveřejnění záměru změny vlast-

nického práva trafostanice TS 489 KAMENCE 
– stavby bez č.p. se způsobem využití technické 
vybavení na parcele p.č. 4482, místní část Ka-
menec, k.ú. Holice v Čechách formou notář-
ského zápisu a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit převod této stavby do majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín osvěd-
čením vlastnického práva notářským zápisem, 
b) zveřejnění záměru odprodeje a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozem-
ku p.č. 4482, výměra 38 m2, místní část Kame-
nec, k.ú. Holice v Čechách za částku 500 Kč/
m2. Č. 264 RM neschvaluje zveřejnění záměru 
odprodeje a nedoporučuje zastupitelstvu města 
schválit odprodej pozemku o výměře cca 500 
m2: p.č. 571/1, výměra 237 m2, p.č. 572, výmě-
ra 392 m2, p.č. 574/1, výměra 439 m2, p.č. 573, 
výměra 441m2, ul. Bratří Čapků, část pozemku 
p.č. 362/4, o celkové výměře 1153 m2, ul. Ho-
lubova a část pozemku p.č. 2019/59, o celkové 
výměře 3454 m2, ul. Ottmarova, vše k.ú. Ho-
lice v Čechách z majetku města. Č. 265 RM 
schvaluje zveřejnění záměru odprodeje a do-
poručuje zastupitelstvu města schválit odprodej 
části pozemku p.č. 2019/1, o výměře cca 60 m2, 
ul. Ottmarova, k.ú. Holice v Čechách. Č. 266 
RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit od-
prodej části pozemku p.č. 1991/15, výměra cca 
160 m2, místní část Podlesí, Holice, k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 267 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit odprodej pozemku p.č. 3222/4, 
výměra 135 m2, ul. Staroholická, k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 268 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit odprodej pozemku p.č. 3832/9, 
výměra 244 m2, místní část Koudelka, k.ú. 
Holice v Čechách. Č. 269 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej: a) gará-
že č. 1091/101 k bytu č. 1091/1, ul. Na Mušce 
v domě čp. 1091, Holice, na stavební parcele 
parc. č. 2020/52 se zákonným spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech domu 
a stavební parcele parc. č. 2020/52, v k.ú. Ho-
lice v Čechách manželům Františku a Marcele 
Hatašovým za prodejní cenu 179 712 Kč, b) ga-
ráže č. 1091/102 k bytu č. 1091/3, ul. Na Mušce 
v domě čp. 1091, Holice, na stavební parcele 
parc.č. 2020/52 se zákonným spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a staveb-
ní parcele parc. č. 2020/52, k.ú. Holice v Če-
chách Ivetě Kučerové za prodejní cenu 139 428 
Kč. Č. 270 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit na základě vypořádání duplicit-
ního zápisu vlastnického práva k pozemku p.č. 
2687/33 o výměře 64 m2, ul. 1. máje, k. ú. Ho-
lice v Čechách, zapsaného na listu vlastnictví č. 
4418 uzavření „Dohody o uznání vlastnického 
práva“ ve prospěch Josefa a Danuše Došelo-
vých. Č. 271 RM schvaluje jako zhotovitele 
akce „Příprava energeticky úporných projek-
tů řešených metodou EPC“ fi rmu DABONA 
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Č. 272 RM do-

poručuje zastupitelstvu města schválit obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na území města Holic. Č. 273 RM schvaluje 
navýšení počtu žáků 3. třídy v Základní škole 
Komenského 100 na 32 žáky pro školní rok 
2012/2013. Č. 274 RM neschvaluje umístění 
dvou navigačních a reklamních poutačů – „Sau-
nový ráj Holice“ – na zelenou plochu p.č. 584 
k.ú. Holice v Čechách a na zelené prostranství 
pozemku p.č. 2394/14 k.ú. Holice v Čechách. 
Č. 275 RM: a) ruší své usnesení č. 231 b) ze 
dne 13. 8. 2012; b) schvaluje prominutí place-
ní nájemného nájemníkům u prodávaných bytů 
od přijetí celkové výše kupní ceny za pronaja-
tý byt na účet města nebo uschovatelský účet 
– (advokátní úschova). Č. 276 RM schvaluje 
odpisový plán Mateřské školy Staroholická čp. 
236 na rok 2012. Č. 277 RM schvaluje na zá-
kladě ekonomické výhodnosti jako dodavatele 
energií na rok 2013 pro Město Holice a jeho 
příspěvkové organizace fi rmu ČEZ Prodej s.r.o. 
pro elektrickou energii a dodavatelem plynu 
Pražskou plynárenskou a.s. Č. 278 RM schva-
luje bezplatných pronájem veřejného prostran-
ství v Holubově ulici (od pošty ke křižovatce 
s Tyršovou ulicí) na akci fi rmy Junker, Holice 
ve dnech 22.–23. 9. 2012.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC ZE DNE 10. září 2012
Usnesení č. 218 ZM schvaluje postup rady 
města dle přednesené zprávy ze schůzí rady 
města od posledního zasedání zastupitelstva 
města 25. června 2012. Č. 219 ZM schvalu-
je: a) plnění rozpočtu města k 30. 6. 2012; b) 
vyplacení 2. části přiznané Finanční podpory 
sportovním organizacím. Č. 220 ZM schvaluje 
10. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2012. Č. 221 ZM schvaluje: a) odprodej gará-
že č. 1091/101 k bytu č. 1091/1, ul. Na Mušce 
v domě čp. 1091, Holice, na stavební parcele 
parc.č. 2020/52 se zákonným spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a sta-
vební parcele parc. č. 2020/52, v k.ú. Holice 
v Čechách manželům Františku a Marcele Ha-
tašovým za prodejní cenu 179 712 Kč, b) od-
prodej garáže č. 1091/102 k bytu č. 1091/3, ul. 
Na Mušce v domě čp. 1091, Holice, na stavební 
parcele parc.č. 2020/52 se zákonným spolu-
vlastnickým podílem na společných částech 
domu a stavební parcele parc.č. 2020/52, k.ú. 
Holice v Čechách Ivetě Kučerové za prodejní 
cenu 139 428 Kč. Č. 222 ZM schvaluje odpro-
dej pozemku p.č. 747/4, výměra 37 m2, ul. Du-
dychova, Holice, k.ú. Holice v Čechách z ma-
jetku města panu Miroslavu Markovi za cenu 
100 Kč/m2. Č. 223 ZM schvaluje odprodej 
pozemku p.č. 747/3, výměra 52 m2, ul. Dudy-
chova, Holice, k.ú. Holice v Čechách z majetku 
města paní Jitce Červinkové za cenu 200 Kč/
m2. Č. 224 ZM schvaluje odprodej městské-
ho bytu č. 2, ul. Smetanova č.p. 345, Holice, 
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Oprava ulice Růžičkova zahájena
V polovině září zahájily Technické služby Holi-
ce plánovanou opravu Růžičkovy ulice. Zásadní 
změnou bude zúžení ulice na jeden jízdní pruh, 
a to v úseku před parkem a školní družinou až 
po odbočku k zadnímu vjezdu k mateřské škol-
ce. Bude opraven chodník podél parku ve smě-
ru k ulici Dukelské a následně v ulici Holubova 
na straně sokolského parku až k sokolovně. Ter-
mín dokončení prací bude počátkem listopadu 
2012, na jaře bude ulice nově osázena zelení.
V Růžičkově ulici bude po této opravě zaveden 
jednosměrný provoz ve směru od pošty.

Nabídka na odprodej městských 
bytů
Na základě výsledků 1. etapy prodeje měst-
ských bytů do osobního vlastnictví nabízí měs-
to Holice k odprodeji zbývající byty:
• Obsazená bytová jednotka č. 2 stávajícím ná-
jemníkem, o velikosti 2 + 1 v domě čp. 14 v uli-
ci Staroholická v Holicích o celkové podlahové 
ploše bytu 48,11 m2 za cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 386 640 Kč.
• Obsazená bytová jednotka č. 1 stávajícím ná-
jemníkem o velikosti 1+1 v domě čp. 345 v uli-
ci Smetanova v Holicích, o celkové podlahové 
ploše bytu 42,70 m2 za cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 196 550 Kč .
• Obsazená bytová jednotka č. 3 stávajícím ná-
jemníkem o velikosti 2+1 v domě čp. 345 v uli-
ci Smetanova v Holicích, o celkové podlahové 
ploše bytu 63,30 m2 za cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 279 610 Kč.
• Volná bytová jednotka č. 6 o velikosti 1+1 
v domě čp. 345 v ulici Smetanova v Holi-
cích, o celkové podlahové ploše bytu 51,24 m2 
za cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 
382 280 Kč.
• Obsazená bytová jednotka č. 6 stávajícím ná-
jemníkem o velikosti 1+1, domě čp. 407 v uli-
ci Pardubická v Holicích o celkové podlahové 
ploše bytu 31,83 m2 za cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 306 530 Kč.
Informace na odboru správy majetku a výstav-
by města na tel. 466 741 230 nebo 466 741 233.

Informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 
hod. a v sobotu 13. října od 8.00 do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:

 Okrsek číslo Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):
 Volební místnost

 1 Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní),
 Kulturní dům Holice Polní, Tyršova 

 2 Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce,
 Gymnázium Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí

 3 Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého
 ZŠ Holubova k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova

 4 Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku,
 MŠ Pardubická Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská

 5 Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského,
 ZŠ Komenského Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova,
  Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz

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

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

 8 v místní části Kamenec a Podlesí
 Kadeřnictví na Podlesí

 9  v místní části Koudelka
 Koudelka – restaurace

• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které po-
užije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je 
ve volební místnosti v době konání voleb.
• Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a před-
loží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.
Možnost hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku Pardubického kraje
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na vo-
ličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však již v ostat-
ních krajích. O voličský průkaz může volič požádat písemně u obecnímu úřadu příslušnému dle 
místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději v termínu do pátku 5. října 2012 nebo osobně, ale 
nejpozději do středy 10. října 2012 do 16.00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz 
nebo server Českého statistického úřadu na adrese www.volby.cz, kde budou výsledky voleb.

ÚŘEDNÍ DESKA

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

v k.ú. Holice v Čechách na stavební parcele p.č. 
960 manželům Danielovi a Jitce Kučerovým 
za prodejní cenu 435 302 Kč z majetku měs-
ta. Č. 225 ZM neschvaluje odkoupení stavby 
č.p. 33 v místní části Roveňsko, k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 226 ZM schvaluje na základě 
vypořádání duplicitního zápisu vlastnického 
práva k pozemku p.č. 2687/33 o výměře 64 m2, 
ul. 1. máje, k. ú. Holice v Čechách, zapsaného 
na listu vlastnictví č. 4418 uzavření „Dohody 
o uznání vlastnického práva“ ve prospěch Jo-
sefa a Danuše Došelových. Č. 227 ZM schva-
luje: a) směnu pozemků p.č. 2391/36, p.č. 
2410/9, p.č. 2410/3, p.č. 2410/2, p.č. 2411/23, 
p.č. 2411/25, p.č. 2411/4, p.č. 2411/26, p.č. 
2411/30, p.č. 2411/38, p.č. 2411/40, p.č. 
2411/42, p.č. 2411/48, p.č. 2411/49, p.č. 

2411/39, p.č. 2411/22, p.č. 2411/36, p.č. 
2411/37, p.č. 2411/41, p.č. 2411/43, p.č. 
2411/44, p.č. 2411/45, p.č. 2411/46, p.č. 
2411/52, p.č. 2411/53, p.č. 2411/54, p.č. 
2411/55, p.č. 2411/56, p.č. 2044/4, p.č. 2415/36 
o celkové výměře 8311 m2 do majetku města 
za pozemky p.č. 7868/3, p.č. 7867/29, p.č. 
7867/24, p.č. 7867/2, p.č. 7867/1, p.č. 7866/29, 
p.č. 7866/23, p.č. 7866/14, p.č. 7866/12, p.č. 
7866/9, p.č. 7866/5, p.č. 7866/3, p.č. 7866/1, 
p.č. 7862/13, p.č. 7861/2, p.č. 7860/11, p.č. 
841/2, p.č. 833/6, p.č. 827/14, p.č. 7862/1, p.č. 
7862/20, p.č. 7866/21, p.č. 7866/25, p.č. 7867/3, 
p.č. 7867/12, p.č. 7868/39, p.č. 2416/42, p.č. 
2416/41, p.č. 2416/34, p.č. 2041/31 o celkové 
výměře 8991 m2 z majetku města, vše v k.ú. 
Holice v Čechách; b) fi nanční vypořádání s Ře-

ditelstvím silnic a dálnic za rozdíl ve výměrách 
směněných pozemků, který činí 680 m2 za cenu 
70 Kč/m2. Č. 228 ZM ruší své usnesení č. 206 
ze dne 25. 6. 2012 (prodej bytu). Č. 229 ZM 
bere na vědomí výsledky hospodaření orga-
nizací s majetkovou účastí města za rok 2011. 
Č. 230 ZM schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2012 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na území města 
Holic. Č. 231 ZM schvaluje změnu přílohy č.1 
ke Zřizovací listině Technických služeb Holice. 
Č. 232 ZM schvaluje dodatek č. 6 ke Zřizova-
cí listině Kulturního domu města Holic. Č. 233 
ZM schvaluje pořadí návrhů zpracování středu 
kruhové křižovatky na základě výsledků tajné-
ho hlasování dle zápisu volební komise.
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Kulturní kalendář na měsíc říjen 2012

Výstava tří generací

Posezení s písničkou

Humanitární sbírka

Nová služba knihovny
Čtenáři, kteří se obtížně dostávají do knihov-
ny v 1. poschodí (například vozíčkáři, mat-
ky s kočárky), mohou využívat v půjčovních 
dnech zvonek pro přivolání obsluhy z knihov-
ny. Zvonek se nachází u bezbariérového vchodu 
do kulturního domu na levé straně budovy. Zde 
bude čtenářům umožněno vrátit vypůjčené kni-
hy a pomocí on-line katalogu si vybrat knihy, 
které jim knihovnice přinesou.
Půjčovní dny:
pondělí: 12.30–18.00 hod.
středa:   8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
pátek: 12.30–18.00 hod.

Radka Moravcová

Když jsem na jaře letošního roku dostala nabíd-
ku připravit výstavu výtvarných děl rodiny Sig-
mundů v Kulturním domě v Holicích, tak se mně 
skoro současně vybavila moje studentská léta 
na potravinářské průmyslovce v Pardubicích. 
Ačkoliv nejsem rodačkou z Holic, prožila jsem 
celé to čtyřleté období ve Starých Holicích, kde 
jsem bydlela u své tety paní Horákové. V patnác-
ti letech jsem poznávala nové prostředí, spolužá-
ky a kamarády z Holic. Přišly, tak jak to v tomto 
věku je obvyklé, i první lásky. I přes tu krátkou 
dobu, po níž jsem v Holicích žila, jsem si k mís-
tu i lidem vytvořila trvalý vztah a ráda jsem se 
do Holic vracela a vracím. Dovolte mně proto, 
abych vás, které jsem z té doby znala i vás, ostat-
ní holické občany pozvala jménem naší rodiny 
na zahájení výstavy „Tři generace Sigmundů“, 
které se uskuteční v pátek 5. října od 17.00 hod, 
ve výstavní síni Kulturního domu. Vystavena 
budou díla K. J. Sigmunda, jeho syna Zdeňka, 
vnučky Terezy a vnuka Ondřeje. Ještě jednou vás 
co nejsrdečněji zve. Eva Sigmundová

Město Holice a Klub důchodců v Holicích 
vás srdečně zvou na podzimní „Posezení s pí-
sničkou“, které se bude konat v pátek 5. října 
od 18.00 hodin v klubovnách Kulturního domu 
města Holic. Přijďte si poslechnout hudbu, která 
potěší, podle chuti zazpívat, případně zatančit 
nebo „jen“ přijít mezi známé a přátele, popo-
vídat a zapomenout na starosti. Čeká na vás 
i malé pohoštění a možnost výhry některé z cen. 
Vstupné je dobrovolné.  Zdeňka Hejlová

KULTURNÍ AKCE A PŘEDSTAVENÍ
datum hodina program vstupné
6. 10. 16.00  Povídání o pejskovi a kočičce
sobota   Divadlo SemTamFór Praha – v rámci projektu Holubovy Holice zdarma
20. 10. 19.30  Marc Camoletti Miláček Anna
sobota   Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence 

právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni.
   Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov a Van-

da Hybnerová. Režie: Zdeněk Týc.
   Divadlo Palace Praha. 270-250-220 Kč
24. 10. 8.30+10   Mauglí, příběh z džungle
středa   Divadlo Fígl Praha – školní představení. 35 Kč
26. 10. 19.30  Moliére Zdravý nemocný
pátek   Satirická komedie o hypochondrovi Arganovi, který chce výhodně provdat 

dceru Andělu za syna jednoho ze svých lékařů.
   Divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí. 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
2. 10. 19.30  Ve stínu
úterý   Napínavý kriminální příběh. Případ vykonstruovaného loupežného přepadení, 

které sehraje StB, aby odvrátilo pozornost od blížící se měnové reformy roku 
1953.

   Režie: David Ondříček.
   Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěp-

nička.
   Žánr: Detektivka. Délka 96 minut. 80 Kč
9. 10. 17.00  Doba ledová 4: Země v pohybu
úterý   Oblíbená mamutí rodinka a její přátelé se vrací. Krysoveverčák Scratt svou 

vášní pro žaludy způsobí katastrofu. Pangea začne praskat a lámat se na jed-
notlivé kontinenty.

   Žánr: Animovaná komedie. Délka 94 minut, 70 Kč
16. 10. 19.30  Muži v černém 3
úterý   Agenti J a K jsou zpět... opět včas. Pro záchranu svého partnera musí agent 

J cestovat v čase zpět do minulosti a objeví tajemství vesmíru, o kterých mu 
K nikdy neřekl.

   Režie: Barry Sonnenfeld.
   Hrají: Will Shmith, Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson.
   Žánr: Sci-fi  – komedie. Délka 104 minut. 75 Kč
23. 10. 17.00  Madagaskar 3
úterý   Tučňáci si vyrazili užívat do kasina v Monte Carlu. Lev, hrošice, zebra i žira-

fák vyrazili za nimi, čímž vyvolají velký rozruch. Pomůže snad jedině kočov-
ný cirkus.

   Žánr: Animovaná komedie. Délka 95 minut. 70 Kč
30. 10. 19.30  Máme papeže!
úterý   Nevšední pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává v atraktivních 

prostorách městského státu ukrytého za zdmi uvnitř Říma.
  Režie: Nanni Moretti.
   Hrají: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi.
   Žánr: Komedie. Délka 104 minut. 75 Kč
6. 11. 19.30  Svatá čtveřice
úterý   Příběh Michala Viewegha o dvou párech, které se rozhodly vyřešit manželskou 

erotiku originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova.
  Režie: Jan Hřebejk.
   Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková, Viktorie Čermá-

ková.
   Žánr: Komedie – přístupno od 15 let. Délka 78 minut. 75 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
23. 10. 16.00 Investiční akce města – Ing. Vítězslav Vondrouš 30 Kč

VÝSTAVA
datum  program 
6. 10.–9. 11.  Rodina Sigmundů – tři generace výtvarníků jedné rodiny.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhla-
šuje humanitární sbírku ve dnech 10. (středa), 
11., a 12. října vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
KDE:
• fara Holice – garáž a zahradní altán
CO:
•  letní i zimní oblečení (pánské, dámské, dětské)
•  lůžkoviny – deky. peřiny, záclony, ručníky, utěrky
•  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, sklenič-

ky, vše jen nepoškozené
•  obuv a hračky – kompletní a nepoškozené
Nemůžeme vzít:
• elektrospotřebiče, jízdní kola a kočárky. 
Všechno musí být dobře zabaleno v krabicích 
nebo igelitových pytlích.

MUDr. Hana Bažantová

KULTURA V HOLICÍCH
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Vzpomínka na Karla
V úterý 11. září 2012 jsme 
se rozloučili s dlouholetým 
předsedou Místní organi-
zace Českého rybářského 
svazu v Holicích panem 
Karlem Rossenbergerem. 
Předsedou holických rybá-
řů byl zvolen v roce 1995 
a funkci zastával nepře-
tržitě až do současnosti. 
Zemřel 5. září 2012, v lis-
topadu by se dožil 64 let. 
S pozdravem Petrův zdar 
Karle, vzpomínají holičtí 
rybáři.

Kam a kdy? Hradec Králové, rodinný zábavný park TONGO, ve středu 
24. 10. 2012.
Odjezd v 8.30 hod. od DDM Holice – autobusem (sraz v 8.15), v areá-
lu budeme asi 2 hodinky, spousta atrakcí pro malinké, větší i velké děti 
a samozřejmě i pro rodiče, občerstvení je přímo v areálu, více na www.
tongohradec.cz.
Příjezd mezi 11.30 až 12.00 hod. k DDM Holice.
Cena: 60 Kč/dítě do 5 let – doprava, vstup zdarma, 130 Kč/dítě nad 5 let 
nebo dospělí – doprava i vstup.
Pozor: zájemci se musí nahlásit nejdéle do 17. 10. 2012 v DDM Holice 
nebo na tel. 732 967 202 (pí Stárková) a zaplatit poplatek za tuto akci. 
Výlet se pojede pouze při naplnění autobusu. Bližší informace na telefonu 
732 967 202.

V pátek 12. října v 15.00 hodin se uskuteční v chovatelském centru ZO 
ČSCH Holice pod vedením Ing. Lady Šípové – Krejčové předváděcí akce 
v králičím hopu. Lada Šípová – Krejčová je předsedkyní klubu králičího 
hopu, rozhodčí a závodnice, která se svými svěřenci závodí nejen v Če-
chách, ale i v zahraničí. Je majitelkou chovné stanice Golden Kids, která 
se zaměřuje na vyšlechtění nového plemena – sportovní králík. Zároveň 
je propagátorkou čistokrevných chovů, nově například plemene Zakrslý 
zaječí v barvě kuní a modré, ruské modré, bílopesíkaté a plemene mini 
rex meklenburský strakáč černožlutý. Na této akci předvede králičí hop 
na rovinové dráze a seznámí přítomné s formou tréninku. Zájemci si bu-
dou moci vše vyzkoušet v praxi.
Další akce Králičího hopu proběhne 26. října. Předvádění proběhne 
v 11.00 a 15. 00 hodin v chovatelském centru.

Olga Frymlová

Skauti informují
Ve čtvrtek 6.září ožil Sokolský park v Holicích. Byl plný veselých a nad-
šených dětí, a že jich přišlo opravdu hodně! Místní skauti si pro ně při-
pravili tradiční Skautské odpoledne – holky i kluci si mohli vyzkoušet 
lanové aktivity, odpočinout v čajovně či se dozvědět něco o činnosti této 
organizace. Akce posloužila i jako nábor nových členů.
Jestli je mezi vámi ještě někdo, kdo by se k nám chtěl přidat, na našem 
webu najdete kontakty i rozpisy schůzek (http://skaut-holice.webnode.cz/).

Kristýna Sobolová

MAMI, TATI POJEĎ SI SE MNOU HRÁT

Králičí hop
Prázdniny nám utekly jako voda. Rozloučili jsme 
se s nimi na společné akci, konané 1. 9. 2012 
na městském stadionu v Holicích. RVC Holoubek 
měl pod velkým stanem tři stanoviště a největší zá-
jem byl o malování na obličej. I přes nepříliš pěkné 
počasí nás potěšila velká účast a zájem dětí i do-
spělých. Všichni již s napětím očekáváme den, až 
se znovu otevřou dveře Holoubka pro děti a rodiče. Vzhledem k nepřed-
vídaným stavebním pracím nejsou prostory ještě tak připraveny, abychom 
mohli opět uvítat velké i malé návštěvníky. Předpokládáme však otevření 
Holoubka po rekonstrukci 15. 10. 2012. Děkujeme za pochopení. Už se 
na vás moc těšíme a přejeme vám krásné babí léto. Fotografi í se vracíme 
k akci loučení s létem na stadionu.
Bližší informace o připravovaných aktivitách na www.pardubice.charita.
cz/holoubek nebo 733 141 960. Helena Bendová

V Holoubku stále napilno!

 

Vnitřní štuk HASIT 160  blení 30kg                               105 Kč/ks

SOBOTA  8:00-11:30                                                ceny bez Dph

Ke každému zakoupenému kbelíku Pastovité omítky,

Pouze u nás získáte ty nejlepší ceny na zateplení a fasádu !!

Podrobnější informace dostanete na pobočkách STAPUS

Silikonová omítka 25 kg ods.K1000                           860 Kč/kbel.

Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

více informací na www.stapus.cz

Dostanete 1 pytel lepidla pro zateplení
Prince Color Z301 Multi (25kg)

dále nabízíme realizaci zateplení a fasády od naši firmy !!

 Celý měsíc na suché směsy BASF   Sleva 10%

 
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-16.30 , So 8.00-11.30

ZCELA ZDARMA !!!

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Potěrový beton EBF 30 kg                                              70 Kč/ks

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Jedním z nejčastěji opakovaných slov v českém školství posledních několi-
ka let se stalo slovo „projekt“. Skloňované ve všech pádech prochází našimi 
třídami a předměty, až by se mohlo zdát, že jsou školy doslova přeprojekto-
vané. Projektová výuka má však spoustu kladů a výhod. Netradiční postupy 
umožňují učitelům vzbudit zájem o různé oblasti poznání a nechat žáky, aby 
konkrétní znalosti a dovednosti získávali sami. V letošním školním roce se 
Holubovka přihlásila hned do několika projektů technického rázu. Přiblí-
žení průmyslové výroby dětem“ je zaměřeno na podporu zájmu o technic-
ké obory a mělo by seznamovat žáky se zpracováním kovů, dřeva a plastů. 
Podobnou náplň má i projekt známého výrobce stavebnic Merkur, který 
je zaměřen na výuku mechatroniky a obsluhy strojů. Rozvoj manuálních 
dovedností je i cílem projektu Krajské hospodářské komory Pardubického 
kraje. Při výuce se však nespoléháme jen na externí zdroje. Během letních 
prázdnin vznikl projekt „V zdravém těle zdravý duch“, který od října na-
startuje spolupráci naší školy s polským gymnáziem partnerského města 
Strzelce Opolskie. Na žáky čeká plnění měsíčních úkolů, díky kterým se 
děti obou měst lépe vzájemně poznají, osvojí si pravidla zdravého životního 
stylu a uvědomí si, jak je v dnešní době internetu důležitý sport. Zároveň si 
nenásilnou formou procvičí svou angličtinu, takže – až se v červnu setkají 
osobně – nebudou mít s komunikací určitě žádné problémy!
 Mgr. Pavlína Trpková

Začátek školního roku 2012/2013 v naší mateřské škole proběhl v klidu 
při hrách za krásného babího léta. Nejmladší děti z pohádkové třídy si 
zvykají na pobyt v MŠ bez maminek, začali jsme chodit ozdravně dýchat 
do solné jeskyně a chystáme se na výlet do Arboreta ve Vysokém Chvoj-
ně. Děti z motýlkové třídy mají možnost navštěvovat kroužek muzikote-
rapie, děti z kytičkové třídy a předškoláci ze sluníčkové třídy kroužek an-
glického jazyka, aerobiku, plavecký kurz a školu v přírodě. Již se těšíme, 
až nám podzim vykouzlí vlídný, větrný den a my si na kopci za školkou 
užijeme pouštění draků.
Děkujeme tímto fi rmě Dafa – servis Holice za bezplatné vyčištění všech 
koberců a koberečků v mateřské škole. Bc. Dagmar Kulhavá

Je začátek nového školního roku a dějí se věci! Naše škola vstoupila 
do mezinárodního projektu Comenius, s bližším označením GREEN – 
SPORTY – HEALTHY, kterého se účastní osm evropských škol, z Irska, 
Španělska, Německa, Itálie, Polska, dvě školy z Velké Británie a také naše 
škola, Základní škola Holice, v Komenského ulici. Akce probíhá v obdo-
bí ZÁŘÍ 2012 – ČERVEN 2014 a je dotována částkou 20 000 EUR. Již 
samotný název projektu napovídá, o co půjde. Žáci zúčastněných škol se 
budou společně zabývat tématy týkajícími se ekologie, sportování a zdra-
vého životního stylu. Děti budou komunikovat nejen prostřednictvím 
počítačů, ale bezesporu nejzajímavější součástí projektu budou setkání 
účastníků v jednotlivých partnerských školách, tedy výjezdy do zahraničí 
spojené s pobyty našich žáků v rodinách. Je plánováno nejméně 24 vý-
jezdů do partnerských škol. První se uskuteční v únoru 2013, kdy děti po-
jedou do Španělska. Dále se počítá s pobytem v Německu (duben 2013), 
Irsku (říjen 2013), Itálii (únor 2014) Velké Británii (březen 2014) a Pol-
sku (květen 2014). Do naší školy přijede přibližně 26 dětí a 14 dospělých 
účastníků projektu v listopadu 2013. Zahraniční návštěvy jsou důležitou 
součástí celé akce, kromě toho žáci sestaví mezinárodní slovník termínů 
k tématům projektu, vytvoří dotazníky pro veřejnost týkající se zdravého 
životního stylu, sportovních aktivit a ekologického bydlení, budou navr-
hovat logo projektu a plakáty k dané tématice. Výsledkem tohoto snažení 
budou brožury o životním stylu v jednotlivých zemích. Do aktivit jsou 
zahrnuty i tři projektové dny, Den Země, Sport a Comenius, a sportov-
ní kurz v červnu 2013. V současné době se utváří školní klub účastníků 
a žáci navrhují loga školy a projektu. O dalších činnostech vás budeme 
průběžně informovat. Co napsat závěrem? Při společných aktivitách a při 
společné tvorbě dokumentů žáci získají kamarády v zahraničí a naučí se 
s nimi komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině. Děti a rodiče, 
těšte se, bude to paráda! Mgr. Blanka Málková

Děti mají za sebou po prázdninách první dny poznávání a vzájemné-
ho seznamování. Proběhly také první schůzky s rodiči a společný výlet 
do Zoologické zahrady a Dinoparku v Liberci. A na co se mohou děti těšit 
v říjnu? V mateřské škole je čeká pohádka – Znáte Kačenku? Na Pohádky 
z kufru pana Pohádky půjdou děti do knihovny v Holicích. Od prvního 
října mohou děti také navštěvovat zájmové kroužky, které jsou zaměřeny 
výtvarně, pohybově, hudebně a jazykově. Kroužek anglického jazyka po-
vedou paní učitelky naší školy a jeden kroužek bude pod vedením rodilé 
mluvčí Lui. Děvčata si zatančí a zacvičí aerobik. Pro kluky je připraven 
sportovní kroužek. Společně si děvčata i chlapci mohou namalovat něco 
zajímavého ve výtvarném kroužku, nebo navštěvovat lekce muzikotera-
pie. Začínáme také navštěvovat solnou jeskyni v Holicích. Za pěkného 
počasí si děti ještě užijí pobytu na školní zahradě. A jak dokládá fotogra-
fi e, radost jim dělá i naše nová lávka. Lenka Chotěnovská

Ať žijí projekty!

Nový školní rok v MŠ Pardubická

Milí rodiče a žáci!

Novinky z Mateřské školy Holubova

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V prvních řádkách „Holického Slavína“ 
nemůže být v měsíci říjnu nikdo jiný, než nej-
větší holický rodák, slavný africký cestovatel, 
lékař, badatel a spisovatel Dr. Emil Holub. 
Zvláště letos, poněvadž vzpomínáme 110. vý-
ročí jeho narození (* v Holicích 7. října 1847) 
a 165 let od jeho úmrtí († 21. února 1902 
ve Vídni). 

Z ostatních pozoruhodných osob s „kula-

tým“ jubileem je to 35. výročí úmrtí populár-
ního místního kapelníka, učitele hudby, ředite-
le kůru a hudebního nakladatele Jana Holuba. 
Narodil se v Holicích 26. května 1889 a zde 
6. října 1977 zemřel. Druhým v řadě je taktéž 
holický hudebník, učitel hudby, ředitel kůru, 
vedoucí několika orchestrů Josef Lukeš. Patří 
mu 110. výročí jeho narození (9. října 1902, ze-
mřel 8. září 1973). (mkm)

V dostupné literatuře je uváděn počet obvykle 
užívaných pranostik. Nejvíce z nich je připsáno 
dubnu (39), následuje leden s počtem 37 a říjen 
s počtem 26. Jde ovšem o pranostiky popisující 
charakter měsíce. Netýká se však jednotlivců či 

jednotlivých dnů. Například únor je rozšířen o 41 
rčení, týkajících se Hromnic (2. února s nejzná-
mějším „Na Hromnice o hodinu více), Vánoce 
(Hod Boží) se chlubí přídavkem 32 pranostik 
(populární „Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté“). 

Z osob historie drží rekord Jan Křtitel (32 rčení), 
následován Martinem (28 pranostik) a Jiřím a On-
dřejem. V moderní době se přírůstky pranostik již 
neobjevují, ovšem návrat k těm starým v mnoha 
případech potvrzuje jejich oprávnění. (mkm)

Badatel nad historií města může namítnout, 
že údaj v nadpise je chybný. Vždyť noviny 
ve městě byly vydávány již… Ano, dají se uvést 
„Holické noviny“, demokratický týdeník z roku 
1919. Nebo „Vír“, občasník studentského spol-
ku z let 1925–1926 či „Nová brázda“, zeměděl-
ský týdeník holického okresu z let 1951–1959. 
Ovšem nic z toho nebyly přímo holické noviny. 
Až v říjnu 1972 započal městský národní vý-
bor prostřednictvím kulturního domu vydávat 
až do roku 1983 nepravidelný tisk pod názvem 
„Zpravodaj města Holic“. V té době začal kul-
turní dům vydávat měsíčník „Kulturní kalen-
dář“ s údaji o připravovaných kulturně spole-
čenských akcích.

V září 1983 byly dosavadní dva listy slou-
čeny pod názvem „Zpravodaj města Holic“ 
a v péči kulturního domu jako měsíčník vychá-
zel až do roku 1996. V tom roce bylo vedením 
města rozhodnuto, že v režii městského úřadu 
bude vydáván měsíčník s názvem „Holické 
ozvěny“. V následujících letech se na scéně ob-

jevil soukromník, který začal vydávat měsíčník 
„Holické noviny“. V důsledku toho rozhodla 
městská rada, že vydávání „Holických ozvěn“ 
bude dočasně zastaveno, což se také roku 2001 
stalo. Časem však došlo mezi soukromým vy-
davatelem a městským vedením k určitým roz-
porům týkajících se obsahové stránky i fi nanční 
dotace. V roce 2006 bylo vydávání tohoto sou-
kromého měsíčníku ukončeno.

Městské orgány na základě zmíněných sku-
tečností rozhodly začít od 1. května 2005 ob-
novit vydávání vlastního měsíčníku s názvem 
„Holické listy“. To se i stalo. Měsíčník prošel 
v posledních letech určitými změnami: byl roz-
šířen náklad, upravena grafi ka a barva tisku. 
Dnes se renovovaný měsíčník dostává pravidel-
ně první dny v měsíci zdarma do každé holic-
ké domácnosti. Tím se rozšířila informovanost 
veřejnosti jednak o činnosti městského úřadu, 
jednak o kulturně společenském dění ve městě. 
Můžete sami posoudit, jak dalece se o to „Ho-
lické listy“ přičiňují. (mkm)

Dotázal se mne jeden čtenář „listů“, proč 
už nevedu rubriku s pranostikami. Důvo-
dy jsou dva. Jednak jsem pranostiky uváděl 
v listech již několik let, a proto – ve smyslu 
rčení „Čeho je moc, toho je příliš“ – jsem se 
rozhodl „pauzírovat“, jednak pranostiky dnes 
naleznete všude. Nemluvě o odborné literatuře 
pranostiky chrlí rozhlas, televize, deníky i tý-
deníky, rozmanité žurnály, rovněž kalendáře 
všech druhů. Tím netvrdím, že jde o zbytečné 
či zastaralé téma, i když historie pranostik je 
rozsáhlá. 

U nás první zmínky na toto téma lze na-
lézt již začátkem 17. století, měření teplot 
sahá do počátku 18. století. Ofi ciální předpo-
vědi počínají 1. lednem 1877. Co však dnes? 
RNDr. Jan Munzar na to zčásti odpovídá 
ve své knize „Medardovo kápě aneb pranosti-
ky očima meteorologa“. Pranostiky považuje 
za zajímavé útvary lidové meteorologie mají-
cí své příznivce i odpůrce. Dodnes oblíbené 
jsou zvláště na našem venkově, se zájmem je 
sledují zahradníci i zahrádkáři. Proč ne? Sle-
dujme proto pranostiky pozorně a vyberte si ty 
vhodné. (mkm)

Čtyřicet let holických novin

Hrst údajů o pranostikách

Pranostiky dříve a dnesŘíjnový „Holický Slavín“

(Stránku připravil Miloslav Kment)

V kresbě Jana Jiraucha z počátku 20. století je podána bývalá holická radnice – rodný dům 
Dr. Emila Holuba.

Jedna z ilustrací Jiří Slívy, který „vyzdobil“ 
Munzarovu knihu o pranostikách.

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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Tenisové kurty ožily mládím

V6 Bike Freaks DEVADESÁT VÝKOPŮ „KÁDI“ FORMÁNKA

Po dva zářijové víkendy patřily tenisové kurty mládí. Ve dnech 1. a 2. září 
se v Holicích konal celostátní turnaj starších žáků, kterého se zúčastnilo 
18 žáků. Vítězem ve dvouhře se stal hráč Tesly Pardubice David Kolevič 
a ve čtyřhře zvítězil pár Kolevič-Kelnar (Tesla Pardubice a LTC Pardu-
bice). Z našeho klubu se zúčastnilo 5 hráčů a nejlepšího výsledku dosáhl 
Martin Bahník, který se probojoval do druhého kola. 
15.a 16. září se na holických kurtech konal celostátní turnaj starších 
žákyň. Mezi 14 přihlášenými žákyněmi se tenisového klání zúčastnily 
i 3 holické hráčky. Úspěchem byl postup Kateřiny Černé do druhého kola 
a účast Michaely Stránské v semifi nále ve čtyřhře, kam postoupila se 
spoluhráčkou z Tesly Pardubice Nikolou Betákovou. Vítězkou dvouhry 
se stala Denisa Klátilová z LTC Pardubice a ve čtyřhře zvítězila dvojice 
Klátilová-Blažková z LTC Pardubice. Oba turnaje proběhly v té správné 
tenisové atmosféře. Jedinou stinnou stránkou bylo skrečování semifi nálo-
vých zápasů starších žákyň, které byly zraněny při automobilové havarii 
při cestě ze sobotních zápasů a nemohly v turnaji pokračovat.

Milena Vohralíková

Holický cyklistický oddíl V6 Bike Freaks existuje již takřka 20 let. V sou-
časné době má 10 jezdců v kategorii dospělých, 9 v dětských kategoriích, 
3 juniory a spoustu spřízněných duší z řad rekreačních cyklistů, partne-
rek, kamarádů a rodičů dětských závodníků. Členové klubu se zúčastňují 
závodů v Čechách i v zahraničí. Pěknou reprezentací klubu byl v roce 
2010 výkon Jirky Hendrycha na italském závodě Maratona Dles Dolomi-
tes, kdy dojel jako druhý nejlepší Čech v těžkém závodě vedoucím přes 
hory, kde se jezdí Giro d´Italia. Závodu se zúčastnilo takřka 10 tisíc zá-
vodníků z celého světa. Letos se jezdci V6 Bike Freaks zúčastnili i závo-
du Tatry Tour na Slovensku. Z domácích závodů se holičtí jezdci účastní 
velkých celostátních amatérských závodů jako jsou teplické Sudety nebo 
Rampušák v Orlických horách, či závodů ze seriálu Hradecký pohár nebo 
Dobrušský pohár, což jsou závody na nichž se střetávají nejlepší závodní-
ci východních Čech. Právě v Hradeckém poháru slaví velké úspěchy naší 
mladí jezdci, kteří obsazují medailová umístění ve svých věkových ka-
tegoriích. Nejlepších letošních výsledků dosáhli závodníci V6 Bike Fre-
aks Holice o druhém říjnovém víkendu. Jirka Hendrych dokázal zvítězit 
v závodě seriálu Kolo pro život konaném v Jeseníku na trati 33 km. Junior 
Michal Cimburek tou dobou bojoval s nástrahami trati prestižního MTB 
závodu Rallye Sudety. Na 60 km trati dojel na 7. místě, což v kombinaci 
s předchozím umístěním v květnovém silničním závodě Sudety Tour zna-
menalo vynikající třetí místo v kategorii zvané Malý Sudetoman. 
Holice jsou tradiční „cyklistické město“ a jezdci klubu V6 Bike Freaks 
jsou toho dokladem. Pavel Bečka

První zářijovou neděli se v klu-
bovně stadionu sešla vybraná 
společnost. Bývalí plejeři holic-
kého fotbalu přišli na oslavu de-
vadesátin svého kamaráda Karla 
Formánka, známému holické ve-
řejnosti pod přízviskem „Káďa“. 
Nevím, kolik sehrál oslavenec zá-
pasů a kolik v nich nasázel soupe-
řům branek, ale bylo jich požeh-
naně. Vždyť dokázal během jedné 
sezóny (a tenkrát bývala na zápa-
sy o dost chudší než dnes) nastřílet 
33 branek! Býval rychlým pravým 
křídlem a jeho specialitou byly 
ukázkové rohové kopy. Za první 

mužstvo Holic nastoupil již v sedmnácti letech a holickému fotbalu, s vý-
jimkou krátkého působení v Trutnově, zůstal věrný celý život. Po skonče-
ní aktivní činnosti se věnoval trénování a několik let vedl tým dospělých. 
Za své sportovní zásluhy byl v roce 2007 po zásluze slavnostně uveden 
mezi legendy holického sportu. Potlesk diváků při gratulaci i při slavnost-
ním výkopu divizního utkání proti Dvoru Králové svědčí o tom, že holičtí 
fandové na svého „Káďu“ nezapomínají. 
Pro úplnost uveďme, že stále čilého Karla Formánka potkalo jubileum 
již 17. srpna a že svou přezdívku získal ve chvíli, kdy před přátelským 
utkáním Holic se Židenicemi přivítal kyticí známého československého 
internacionála Dr. Karla Peška-Káďu. Myslím si, že to bylo symbolické, 
neboť oba ten fotbal uměli nejen nohama, ale i hlavou a srdcem. 
Přejeme Karlu Formánkovi „Káďovi“ hodně zdraví, pohody a radosti, 
abychom měli za deset let důvod k ještě větší oslavě. 

Pavel Hladík

Energie s Energy
Cílem, Pohybového studia ENERGY o.s. je rozšířit nabídku pohybo-
vých aktivit pro občany Holic a okolí různého věku, pohlaví a fyzické 
kondice o nové sporty a tance. Záměrem je odlišit cvičení v klasické 
tělocvičně či posilovně a předvést nové skupinové pohybové aktivity. 
„Kde, že se nachází ?“ V areálu bývalého Agrostavu Holice, na adrese: 
Husova 57, 534 01 Holice. Je pro Vás připraven celotýdenní program 
cvičení, tance a pohybu. Nabízíme: bodystyling, zumbu, bosu, muster 
jump, pilates, balanční cvičení, port de bras, fl amengo a tai -ji. NO-
VINKAMI jsou KURZ JÓGY-ukázková hodina 4. 10. 2012 a středeční 

DĚTSKÉ TRAMPOLÍNKY. Služby jsme rozšířili o pravidelné měsíč-
ní návštěvy výživového poradce a masáže. Pokud jsme vzbudili Vaši 
zvědavost zveme Vás na Open Day Energy, který proběhne dne 24. 11. 
2012 v PS Energy o.s. Pro Vás, kteří si v tyto sychravé dny chcete udě-
lat něco pro svoje tělo i duši zavítejte na: www.pohybovestudioenergy.
webnode.cz., kde naleznete aktuální rozvrh hodin a podrobnosti o cvi-
čení. Všem kdo nás podporují a navštěvují naše hodiny moc děkujeme 
a těšíme se nashledanou v novém školním roce 2012/2013.

Petra Provazníková, Tým PS Energy

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Dne 9. září 2012 byl na židovském hřbitově v Holicích slavnostně odhalen 
památník k připomínce 76 Židů z Holic, Bělečka, Býště a Vysokého Chvoj-
na, kteří zahynuli během 2. světové války. Většina z nich byla před 70 lety 
deportována do koncentračních a vyhlazovacích táborů, další byli poprave-
ni, spáchali sebevraždu nebo zemřeli za holického odboje v květnu 1945. 
V Osvětimi bylo umučeno 54 našich spoluobčanů z Holicka, v Terezíně, 
Mauthausenu, Sobiboru, Izbici a lodžském ghettu pak dalších 15. Nejstarší-
mu z nich, Jindřichu Popperovi, bylo 83 let, nejmladší, Gabi Freiové, pouhých 
jedenáct let, když byla donucena vstoupit do plynové komory v Osvětimi.
Osudy Židů z Holicka byly zmapovány před třemi lety v knize „Hrst 
vzpomínek… Židovské rodiny z Holicka“ autorek Hany Faltysové a Len-
ky Šindelářové. Zejména zásluhou Hany Faltysové mají dnes Holice na-

víc i důstojné místo k připomínce svých někdejších obyvatel v podobě 
památníku, který vytvořili v kamenosochařství Pleskot v Heřmanově 
Městci a který darovali holičtí pamětníci Hana Sternlichtová-Neumanno-
vá z Izraele a sourozenci Martin, Tomáš a Doris Roubíčkovi z Argentiny. 
Slavnostního odhalení pomníku se zúčastnilo okolo 100 lidí a byla to 
akce nadmíru vydařená. Program zahájil starosta města Holic Ladislav 
Effenberk, poté následovaly krátké projevy předsedy Židovské obce Pra-
ha Františka Bányaie, holického rodáka, herce a režiséra Jana Kačera, 
organizátorek Hany Faltysové a Lenky Šindelářové, přičemž pár slov pro-
nesly i přeživší holocaust Hana Sternlichtová-Neumannová a Eva Pytelo-
vá-Beerová. O kulturní vložku se postaraly Svatomartinský sbor z Holic 
zpěvem hebrejských písní a studentky holického gymnázia recitací básně 
Jiřího Ortena za doprovodu flétny a houslí. 

Lenka Šindelářová

Odhalení památníku
na židovském hřbitově v Holicích

Pokud chodíte procházkou kolem bývalého skladu léčiv a bývalé zálož-
ní nemocnice, pak si určitě kladete otázku, co zde je najednou za velké 
staveniště?
Přibližně před dvěma roky vznikla v hlavách dvou holičáků – dr. Václa-
va Vojtěcha, CSc. (zastupitel města) a Petra Bajera (místopředseda strany 
soukromníků ČR a předseda krajské rady SsČR) myšlenka přivést do Holic 
investora, který by v Holicích dokázal vybudovat zařízení pro seniory a vy-
užít tak prázdnou chátrající budovu. To se podařilo a v současné době firma 
K2 INVEST, se sídlem v Chrudimi buduje ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY, 
jak zní oficiální název budoucího zařízení. Jak nám podal přesné informa-
ce o stavbě zástupce stavební firmy pan Ivan Plíšek, pak v tomto zařízení 
bude 204 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Budou zde moci být 
umístěni i ležící pacienti-senioři. Má zde být 24 hodinová služba zdravot-
ního personálu. Zařízení bude mít vlastní kuchyň, v každém patře návštěv-
ní místnost, malý obchod s bufetem a recepci. Zařízení pro seniory bude 
v krásné klidné lokalitě. Kolem budovy je rozsáhlý pozemek, na němž 
postupně vznikne parková úprava. Pozitivní je, že silnice je v dostatečné 
vzdálenosti a nebude zde tedy hluk. Budova je situována na jih a z vyšších 
pater je zajímavý pohled na Holice a okolí. Velmi důležité pro Holice je, že 
v tomto zařízení, které vznikne nákladem cca 100 milionů korun českých, 
bude přibližně 70 pracovních míst.
A co zní optimisticky? Termín dokončení stavebních prací má být v břez-
nu roku 2013.
Věříme, že spousta našich spoluobčanů-seniorů zde najde důstojné místo 
pro žití v určité fázi svého života bez nutnosti opouštět své příbuzné, zná-
mé a místa, ve kterých žili celý život. ba-vo

V Holicích bude zařízení pro seniory

KOALICE PRO
PARDUBICKÝ KRAJ

Petr Krejcar
výpravčí vlaků, starosta Velin

Ing. Roman Línek, MBA
kandidát na hejtmana

o svém kraji!
Rozhodněte

Přijďte nás podpořit k volbám!

12. a 13. října
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Pracovní oděvy 
Ing. Eva Brychtová 

 
Smluvní prodejce firmy ADLER Czech a.s.  

 trička, mikiny, fleece,čepice, outdor, froté program 
www.adler.info.cz 

Ulice: Smetanova 441 Holice 534 01 
Tel.: 466 682 086 
Mobil:  737 352 016 
E-mail: brychtova.eva@pracovni-konfekce.cz 

   www.pracovni-odevy-eva.cz 
 

KURZY pro veřejnost 
kurz španělštiny (začátečníci, mírně pokročilí) 
kurz ruštiny (začátečníci, mírně pokročilí) 
kurz hry na africké bubny djembe 
výuka angličtiny pomocí výtvarné výchovy pro předškolní 
děti 

Kde:  Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, Holice 

Kdy:  první týden v říjnu jsou informační schůzky, kurzy začínají druhý  

  týden v říjnu 

Kontakt:   tel. 466 682 266 (p. Netolická), www.gyholi.cz 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Nezůstat lhostejným

Gymnázium Dr. Emila Holuba

Jsou dva druhy lidí,co se týká vnímání zvířecí říše, resp. vztahu člověka 
ke zvířatům. Ti co si nějakého mazlíka pořídí, si musí uvědomit, že mají 
k němu nějakou zodpovědnost, protože to je živý tvor, který se nám 
stane oddanou bytostí. Naopak je to s druhým typem lidí, kteří přijíma-
jí zvířata jen jako věc, se kterou si chvíli pohrají a pak, když překáží, 
jednoduše ji vyhodí z domu. Ani pomyslet na to nemohu, jak smutné. 
Naštěstí jsou tací lidé, kteří jsou ochotni těmto bezdomovečkům pomoci 
za cenu, že je to bude stát nemalé starosti a hlavně peníze, které do toho 
musí vkládat z vlastní kapsy. Takové je občanské sdružení „zachranne-
pacicky“, které založilo azyl pro tato nechtěná zvířata. Starají se o ně 
z vlastních prostředků. Plakátek, který jsem si přečetla, i jejich webové 
stránky, byly velmi naléhavé. Finance docházejí, žádné granty ani dota-
ce nejsou a zvířátek přibývá. Proto oslovily veřejnost o poskytnutí jaké-
koliv pomoci. Nenechalo mě to v klidu, ale jako důchodkyně toho moc 
nepořídím, tak jsem oslovila své dobré známé i fi rmy. Ve fi rmě SECA 
Borohrádek byli tak laskavi a darovali dřevo na stavbu kotců a oplocení 
pozemku. Patří jim ohromné poděkování. Také lékárna paní Zahálko-
vé slíbila materiální dar. Za což jí velmi děkuji. Děkuji obchodu paní 
Motyčkové a chovatelskému obchodu u nádraží za laskavou pomoc. 
Chci poděkovat také paní Smolíkové a Přibylové za krmení pro zvířátka 
a další věci, které darovaly. Zvířata čekají ve Slatině nad Zdobnicí, kdo 
si je osvojí nebo aspoň adoptuje. Když jsem rozjížděla tuto akci, nebyla 
jsem si jista, že se to povede, a tak mám velkou radost, že dobro zvítězi-
lo. Poděkování také všem těm, kteří nezůstanou lhostejní a po návštěvě 
stránek a přečtení části Duhový most, přispějí jakýmkoliv darem. Více 
informací na: www.zachrannepacicky.estranky.
 Marie Formánková

V září proběhl na gymnáziu již pojedenácté projekt Primární prevence 
„Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz v Horním Jelení v areálu 
RADOST.
Adaptační kurz se uskutečnil ve dnech 10.–11. září 2012. Studenti se pod 
odborným vedením psychologů i svých pedagogů věnovali různým čin-
nostem, zaměřenýcm na protidrogovou prevenci, právní vědomí, prevenci 
kriminality a trestní odpovědnost. Žáci měli také možnost se vzájemně 
poznat a začít tvořit třídní kolektiv. Ke zpestření programu sloužily inter-
aktivní sociální hry, lanové aktivity i večerní posezení u táboráku.
12. září se ve škole uskutečnily tříhodinové bloky besed pro studenty 
nižších ročníků gymnázia, zaměřené na návykové látky, právní vědomí 
a tvorbu třídního kolektivu. Tento projekt se uskutečnil díky fi nančnímu 
přispění krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Pardubický 
kraj, SRPDŠ při gymnáziu a MÚ v Holicích. Odborné přednášky vedli 
lektoři z Pedagogické a právní poradny Praha. 
Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k uskutečnění 
dobré věci.

Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce
Partneři akce: VZP, Pedagogická a právní poradna, Město Holice, SRPDŠ 

ÓDA NA ADAPTAČNÍ KURZ

třída 5.C

Den otevřených dveří  
Erwin Junker Holice 

Kdy: sobota 27.10.2012 

Čas: 9:00 – 14:00 
Kde: areál EJ Holice 
 

Zveme Vás na den otevřených dveří  
závodu Erwin Junker Holice 

 
Těšit se můžete na prohlídku závodu,  
občerstvení, dětský koutek a mnoho další.. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 
 
Erwin JUNKER Grinding Technology a.s.  
Pardubická 332  
534 13 Holice  

Holubovy Holice 2012

čtvrtek 4. 10. 2012
10.00 hod přednáška Tomáše Kubeše
 „Srdce Afriky – odvážná výprava za posledními Pygmeji“
16.30 hod položení věnce k pomníku Dr. Emila Holuba
17.00 hod přednáška Tomáše Kubeše „Tajemný kult vúdú“
pátek 5. 10. 2012
17.30 hod koncert skupiny GRI – GRI
19.00 hod koncert skupiny MBUNDA AFRIKA
sobota 6. 10. 2012
13.00–16.00 hod africká dílna pro děti
16.00 hod pohádka Povídání o pejskovi a kočičce 
Divadlo SemTamFór Praha, velký sál kulturního domu
Na všechny akce vstup zdarma.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V deset ráno v pondělí,
na Radost jsme přijeli.
Stáli jsme tam na laně,
tvářili se vzdělaně.

Podle výšky, podle hladu,
museli jsme dělat řadu.
Sponzoři nám přispěli,
abychom už dospěli.

Teď už toho hodně víme,

drogám, pití se postavíme.
Dobře známe svoje práva,
a co všechno zmůže tráva.

Dozor nám všem vyšel vstříc,
„Zhasnout a spát!“ přišel říct.

Dámy a pánové,
bylo to tam fajnové.
Velmi rychle to skončilo,
moc se nám tam líbilo.


