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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
„Tak máme volby
za sebou“, říká si v tomto
čase leckterý z vás. Mohu
se k tomuto výroku jedině
připojit, ovšem současně
musím poděkovat všem
občanům – voličům, kteří nepodcenili význam
letošních voleb a zúčastnili se jich. Můj dík
patří především voličům sociální demokracie.
Výsledek hlasování pro tuto stranu byl o 6 %
vyšší, než je celokrajský průměr. Děkuji rovněž
za ocenění mé práce početnými preferenčními
hlasy. Rovněž chci ocenit práci volebních komisí, které se plnou měrou zasloužily o hladký
a bezproblémový průběh voleb.
Volby jsou tedy za námi, důležité úkoly
před námi. Především se chci zmínit o přípravách dvou investičních (stavebních) akcí, které
po zdárném dokončení přispějí k zlepšení situace v Růžičkově ulici a v části Staroholické
ulice. Patrně jste si již všimli, že byly zahájeny
práce na rozsáhlé rekonstrukci Růžičkovy ulice.
Práce začínají u obnovy chodníků a položení
obrubníků na obou stranách ulice, pokračují
zabudováním zvýšených přechodů pro chodce
u křižovatky s Holubovou ulicí a u školní budovy
(opatrovny) uprostřed Růžičkovy ulice. Opraven
bude chodník podél sokolského parku. Podél
tohoto chodníku až k Dukelské ulici bude instalováno nové veřejné osvětlení, které více osvětlí
celou ulici. Práce budou ukončeny v první polovině listopadu a v Růžičkově ulici bude zaveden jednosměrný provoz od pošty ke křižovatce
s Dukelskou ulicí. Na jaře je počítáno s novou
zelení na všech plochách této ulice.
V minulých dnech proběhlo jednání se všemi
zainteresovanými stranami o rekonstrukci části
Staroholické ulice. Jedná se o úsek od křižovatky (odbočky) k Ostřetínu až po výjezd z města.
Již od posledního týdne října jsou na příslušných
místech rozmístěny tabule s informacemi, které se
týkají příprav i vlastního postupu prací. Rozsáhlá
rekonstrukce (hlavní práce od 30. 10. do 18. 11.)
si vyžádá dočasnou uzávěrku pro veškerý provoz,
nezbytností bude i určení objížděk. Obracím se
na všechny občany, aby v obou případech (Růžičkovy i Staroholické ulice) uznali nezbytnost
těchto opatření a projevili trpělivost.
Přeji vám všem poklidný, i když trochu zamlžený a listím zasypaný listopad. Tím nechci
zapomenout na blížící se prosinec, čas adventní
a vánoční. Zvu vás na čtvrtek 29. listopadu v 18
hodin do kulturního domu na adventní koncert
a na neděli 2. prosince v 16 hodin na náměstí k tradičnímu rozsvícení vánočního stromu
a svátečního osvětlení centra města.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
SERVISNÍ A PREZENTAČNÍ DEN STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ HOLICE 2012

Dne 3. 10. 2012 proběhl na náměstí v Holicích již sedmý ročník akce s názvem Dopravně
– servisní a prezentační den.
Akce byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu a problematiku blízkou provozu
motorových vozidel. V průběhu celého dne si
několik set návštěvníků mohlo prohlédnout
a vyzkoušet různé simulátory, trenažéry pro nákladní vozidla, osobní automobily a motocykly.
Žáci a zaměstnanci školy nabízeli návštěvníkům akce zdarma: kontrolu tlaku v pneumatikách, možnost přezouvání pneumatik, kontrolu
veškerého osvětlení vozidla, seřízení světlometů, kontrolu funkce zásuvky tažného zařízení,
diagnostiku klimatizace.
Servis Automonti Pardubice kontroloval
brzdy, tlumiče a sbíhavosti.
Dopravně – servisního a prezentačního dne
se také účastnili policisté z Oddělení silničního
dohledu Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
kteří představili nejmodernější techniku používanou pro dohled nad silničním provozem. Zájemci si tak mohli prohlédnout služební vozidlo
Volkswagen Passat a také služební motocykl
Yamaha.
Organizace BESIP předvedla brýle simulující stav ovlivnění alkoholem. Profesionální hasiči z Holic předvedli ukázky z hasicí techniky.
K vidění bylo také několik kamionů z partner-

ských firem, elektrokola, elektromotocykly, vojenská polní kuchyň, simulátor převrácení vozidla, modelářské výroby a dvojkolka Segway.
Generali pojišťovna a. s. předváděla simulátor
nárazu vozidla. Abilympijská asociace umožnila každému svést kamaráda na invalidním vozíku přes překážky.
Skupina nadšenců uskutečnila spanilou jízdu Holicemi na motocyklech značky Harley
Davidson.
Ing. Josef Šnajdr
Pozvánka na jednání zastupitelstva města
5. listopadu 2012
V pondělí 5. listopadu 2012 v 17 hodin se
bude konat v klubovnách kulturního domu
zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu
města k 30. 9. 2012, projednání rozpočtové
změny a úvěru na výstavbu budovy ZUŠ,
dále zastupitelé projednají předložené změny v dopravě na místních komunikacích, budou informováni o trase tlakové kanalizace
z Ostřetína na čistírnu odpadních vod. Dále
ZM schválí nové obecně závazné vyhlášky
a pravidelným bodem budou převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání
holických zastupitelů 5. 11. 2012.
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 24. září 2012

Usnesení č. 279 RM doporučuje zastupitelstvu města Holic na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Stavební práce
včetně projektové dokumentace budovy základní umělecké školy v pasivním standardu“ vyloučit uchazeče firmu Skanska, a.s., Líbalova
1/2348, 149 00 Praha 4. Č. 280 RM doporučuje zastupitelstvu města Holic na základě doporučení hodnotící komise schválit jako vítěze
veřejné zakázky „Stavební práce včetně projektové dokumentace budovy základní umělecké
školy v pasivním standardu“ uchazeče firmu
BW – Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718,
534 01 Holice , který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Č. 281 RM bere na vědomí plnění kapitálového rozpočtu města k 17. 9.
2012. Č. 282 RM schvaluje pořadník uchazečů
o přidělení městského bytu a pořadník o přidělení bytu v bytových domech U Kapličky 1042
a Palackého 1131 v Holicích na IV. čtvrtletí
roku 2012. Č. 283 RM schvaluje přidělení bytu
č.1R v bytovém domě U Kapličky 1042 v Holicích, dle schváleného pořadníku na IV. čtvrtletí
roku. Č. 284 RM schvaluje přidělení bytu č.
21 v bytovém domě U Kapličky 1042 v Holicích dle schváleného pořadníku na IV. čtvrtletí
roku 2012. Č. 285 RM bere na vědomí zprávu
o činnosti komise pro zvelebení města a nakládání s jeho majetkem. Č. 286 RM schvaluje
převod družstevního podílu v DRUŽSTVU
VLASTNÍKŮ BYTŮ V HOLICÍCH u bytu č.
B5 v bytovém domě Na Mušce čp. 1120 v Holicích z Pavla Froše na Štěpána Froše, bytem
Na Mušce 1103, Holice. Č. 287 RM schvaluje
vzájemnou směnu bytů – bytu č. 23 nájemce
p. Radka Vondrouše v čp. 761 v Holubově ulici
a bytu č. 8 nájemce paní Marie Bártové na náměstí T. G. Masaryka čp. 19 k 1. 10. 2012. Č.
288 RM ruší výběrové řízení na akci „Rekonstrukce balkonů v bytovém objektu Na Mušce
1103 v Holicích“ z důvodu nesplnění podmínek
o zadávání veřejných zakázek (nabídku předložil pouze jeden uchazeč). Č. 289 RM schvaluje
zveřejnění záměru odprodeje městských bytů.
Č. 290 RM bere na vědomí žádost Občanského sdružení BERENIKA Vysoké Mýto. Č.
291 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtových prostředků Pardubického kraje „Turistické informační
centrum“. Č. 292 RM schvaluje Smlouvu
o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtových prostředků Pardubického kraje „Zakoupení bionádob ke svozu odpadu“.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE 24. září 2012

Usnesení č. 234 ZM na základě doporučení
hodnotící komise veřejné zakázky „Stavební
práce včetně projektové dokumentace budovy
základní umělecké školy v pasivním standardu“
vylučuje uchazeče firmu Skanska , a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4. Č. 235 ZM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky „Stavební práce
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včetně projektové dokumentace budovy základní umělecké školy v pasivním standardu“
uchazeče firmu BW – Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice , který předložil
ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Č. 236
ZM schvaluje „Pravidla pro přidělování finanční podpory z rozpočtu města“ ve variantě
1 se zapracováním navržených úprav. Č. 237
ZM ruší své usnesení č. 230 ze dne 10. 9. 2012
(Obecně závazná vyhláška 3/2012).

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 8. října 2012

Usnesení č. 293 RM bere na vědomí zprávu
o činnosti komise pro školství, mládež a tělovýchovu. Č. 294 RM schvaluje Pravidla pro
sestavení rozpočtu města na rok 2013. Č. 295
RM schvaluje likvidaci movitého majetku
města na základě zápisů komise pro zvelebení
města a nakládání s jeho majetkem ze dne 5. 9.
2012 a 3. 10. 2012. Č. 296 RM: a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni
31. 10. 2012, s paní Marii Bártovou, k bytu č.
23 v ulici Holubova čp. 761, Holice; b) schvaluje přidělení bytu č. 23 v Holubově ulici čp.
761, Holice dle pořadníku schváleného na IV.
čtvrtletí roku 2012. Č. 297 RM schvaluje vzájemnou výměnu bytů mezi Petrou Šlingerovou,
byt č. 15 a Ivetou Jeřábkovou , byt č. 13 v Holubově ulici čp. 761, Holice ke dne 1. 11. 2012.
Č. 298 RM neschvaluje žádost Základní umělecké školy o poskytnutí mimořádné dotace.
Č. 299 RM bere na vědomí žádost Mateřské
školy, základní školy a střední školy Daneta,
s.r.o. Hradec Králové. Č. 300 RM schvaluje 11. Rozpočtovou změnu v rozpočtu města
na rok 2012. Č. 301 RM schvaluje bezplatné
použití znaku města Holic na propagačních
materiálech a webových stránkách vzdělávacího projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ
CZ .1.04/3.4./76.00245. Č. 302 RM schvaluje
Basketbalovému všesportovnímu klubu Holice umístění světelného ukazatele na sportovní
hale v Holicích. Č. 303 RM schvaluje Ing. Vítězslava Vondrouše a Josefa Bartoníčka jako
členy delegace do družebního města Medzeva
ve dnech 24.–26. 10. 2012.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 22. října 2012

Usnesení č. 304 RM bere na vědomí „Plán
zimní údržby místních komunikací na období
2012/2013“, dle návrhu předloženého ředitelem TS Holice. Č. 305 RM doporučuje zastupitelstvu města Holic schválit dopravní značení
parkoviště v Holubově ulici u čp. 749 a čp. 761
ve variantě 1/ předloženého návrhu. Č. 306
RM doporučuje zastupitelstvu města Holic
schválit parkování před poštou včetně výjezdu
na Hradeckou ulici ve variantě 1/ předloženého
návrhu (šikmé stání). Č. 307 RM doporučuje
Zastupitelstvu města Holic projednat zřízení
„Zóny 30“ dle návrhu předloženého odborem
správy majetku a výstavby města. Č. 308 RM
bere na vědomí odhad stavebních nákladů
na akci „Studie bezbariérových úprav na sídlišti Muška Holice“. Č. 309 RM bere na vědomí

informace o projektu Mobility pro město Holice – bezbariérové Holice. Č. 310 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej
bytové jednotky č. 6 umístěné ve III. podlaží
domu o velikosti 1+1, budovy bytového domu
čp. 407 v ulici Pardubická v Holicích o celkové
ploše bytu 31,83 m2, postavené na st. p. č. 2065
a přilehlé pozemkové parcele parc.č. 2066/3,
katastrální území Holice v Čechách panu Michalovi Jeřábkovi za cenu zjištěnou znaleckým
posudkem ve výši 306 530Kč. Č. 311 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej bytové jednotky č. 3 umístěné v I. podlaží
domu o velikosti 2 + 1 v domě čp. 345 v ulici
Smetanova v Holicích, o celkové ploše bytu
63,30 m2, postavené st. p. č. 960, katastrální území Holice v Čechách Haně Navrátilové
za cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši
279 610 Kč. Č. 312 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit způsob odprodeje volné
bytové jednotky č. 6 umístěné ve II. podlaží
domu o velikosti 1 + 1 v domě čp. 345 v ulici Smetanova v Holicích, o celkové podlahové
ploše bytu 51,24 m2, postavené na st. p. č. 960,
katastrální území Holice v Čechách a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce za minimální
cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši
382 280Kč, nebo formou dražby. Č. 313 RM
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 827/10, výměra 428 m2 a p.č. 833/4,
výměra 29 m2, celkem 457 m2, místní část
Podhráz, k. ú. Holice v Čechách. Č. 314 RM
schvaluje na základě výběrového řízení jako
zhotovitele akce „Rekonstrukce výtahu v bytovém objektu Bratří Čapků čp. 61 v Holicích“
firmu RP Výtahy s.r.o., České Meziříčí. Č. 315
RM schvaluje dle předloženého návrhu dodatek č. 1 Vnitřní směrnice města č. 27/2012 –
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Č. 316 až Č. 329 RM schvaluje prominutí
nájemného nájemníkům, kteří si zakoupili
městské byty. Č. 330 RM schvaluje přidělení
bytu č. 3 v domě č. p. 59 Hradecká ulice v Holicích do 31. 3. 2013, dle schváleného pořadníku o přidělení městského bytu na IV. čtvrtletí
roku 2012. Č. 331 RM schvaluje realizaci dodatečných akcí dle návrhu předloženého odborem správy majetku a výstavby města. Č. 332
RM schvaluje využívání sportovní haly pro
veřejnost o víkendech na základě varianty1/
předloženého návrhu s poplatkem 400 Kč/hod.
Č. 333 RM bere na vědomí přípravu zasedání
Zastupitelstva města dne 5. 11. 2012. Č. 334
RM schvaluje dlouhodobý pronájem prostor
bývalé školní družiny v budově Školní jídelny
Holice na cvičení jógy dle předloženého návrhu. Č. 335 RM schvaluje výjimku v počtu
žáků ve třídách Mateřské školy Pardubická
dle předložené žádosti s tím, že kapacita školy
není překročena. Č. 336 RM: a) bere na vědomí trasu výstavby kanalizace z Vysokomýtské
ulice k čističce odpadních vod v ulici Bratří
Čapků; b) ukládá starostovi města projednat se
společností Vodovody a kanalizace a. s. Pardubice výměnu vodovodního potrubí na trase této
kanalizace.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Odbor dopravy – uzavření pracoviště registru řidičů
Ve čtvrtek 8. listopadu a v pátek 9. listopadu
2012 bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů
Městského úřadu Holice. Děkujeme za pochopení.

Oprava části ulice Staroholická –
silnice I/36
Koncem září 2012 začala oprava části ulice
Staroholická – silnice I/36 v úseku od odbočky na Ostřetín (křižovatka se silnicí III/ 3182)
až na konec Holic. Protože se jedná o silnici
I. třídy, je investorem akce Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správa Pardubice, prováděcí firmou jsou M-Silnice a.s. z Chrudimi a správním
(povolovacím) orgánem je odbor dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje. Technicky se
jedná o odfrézování celého povrhu až na podloží, které bude zpevněno a po celé délce po obou
stranách bude silnice nově osazena obrubníky.
Práce byly až do 30. 10. 2012 prováděny tak,
aby zůstal alespoň jeden pruh volný, provoz
probíhal kyvadlově a byl řízen pracovníky prováděcí firmy.
Od 30. října bude silnice uzavřena úplně,
jsou stanoveny objízdné trasy s příslušným
dopravním značením. Úplná uzávěra je z důvodu opravy poškozeného podloží silnice,
která se bude provádět metodou recyklace podložních vrstev za studena a na takto
opravenou vrstvu nebude možno několik dnů
vjíždět, takže omezeni budou po tuto dobu
i obyvatelé přilehlých nemovitostí v této části
ulice. Konkrétní informace jim podají pracovníci prováděcí firmy. Úplná uzávěra by měla
skončit 18. listopadu 2012.

Informace sociálního odboru –
Euroklíč
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, kteří mají
bydliště v Pardubickém kraji, můžou získat
zdarma EUROKLÍČ, a to na Městském úřadě
v Holicích, sociálním odboru. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či
ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazu,
bude do ,,Evidenční karty Euroklíče“ napsáno
krátké čestné prohlášení, že patří do některých
z cílových skupin.
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze
použít v řadě zemí Evropy, u nás je již obsazeno přes 500 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních
centrech apod.).
Ing. Jana Faltusová, vedoucí sociálního odboru, tel. 466 741 270
HOLICKÉ LISTY

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly volby do krajských zastupitelstev. V Holicích se volilo
v 9 volebních okrscích, v obvyklých volebních místnostech, volební lístky obdrželo 5 282 občanů
s trvalým bydlištěm v Holicích. Do Zastupitelstva Pardubického kraje vybírali voliči z 19 volebních
stran, volební místnosti se otevřely v pátek 12. 10. ve 14 hodin, celková volební účast v Holicích
byla 37,8 % (2001 voličů) , což bylo méně než v pardubickém kraji (39,47%).
Výsledkem voleb je nové Zastupitelstvo Pardubického kraje, ve kterém bude mít ČSSD 12 zástupců, KSČM získalo 11 zastupitelů, Koalice pro Pardubický kraj 10 zastupitelů, ODS 6 zastupitelů,
koalice TOP 09 a Starostové pro PK 3 zastupitele a 3 zastupitele získala SPO-Zemanovci.
Volby 2012 – výsledky hlasování v Holicích
Voličů
v seznamu
5 282

Hlasovalo

účast
v%

Platné
hlasy

% platných
hlasů

2 001

37,88

1957

97.8
Platné
hlasy
celkem
v%

Strana
číslo
7
8
16
20
22
26
28
35
43
51
53
55
57
60
70
77
79
83
93

název
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár. socialisté – levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Východočeši
„Sdružení sportů České repub.“
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana zelených
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Koalice pro Pardubický kraj
Suver. – Strana zdravého rozumu
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
TOP 09 a Starostové pro PAK
Komunistická str. Českosloven.
Česká pirátská strana

23
101
249
2
2
19
73
11
313
27
27
151
16
542
255
19
98
3
26

1,17
5,16
12,72
0,10
0,10
0,97
3,73
0,56
15,99
1,37
1,37
7,71
0,81
27,69
13,03
0,97
5,00
0,15
1,32

HASIČI OBČANŮM
Víte, jak se zachovat při chemické havárii, respektive havárii s únikem nebezpečné látky?
Havárie s únikem nebezpečných látek vznikají náhle a neočekávaně, v situacích, kdy
na ně nejsme připraveni. Při neznalosti základních zásad chování k ochraně obyvatelstva mohou být následky havárie daleko větší
a závažnější.
Po zjištění úniku nebezpečné látky je vhodné
dodržet několik následujících zásad:
• Co nejdříve se vzdalte od místa havárie.
• Ukryjte se v nejbližší budově, ve vyšších patrech. Většina nebezpečných látek je těžších
než vzduch, proto se drží při zemi. Ukryjte
se tedy v některém z vyšších pater na opačné
straně budovy, než je zdroj nebezpečí.
• Umožněte ukrytí také ostatním lidem, kteří
jdou kolem, a ujistěte se, že o nebezpečí vědí
i sousedé.
• Utěsněte okna a dveře, a přelepte je izolační
páskou.
• Nezapomeňte vypnout klimatizaci a utěsnit ji,
stejně jako ostatní větrací otvory, včetně klí-

čových dírek a digestoří.
• Připravte si prostředky improvizované ochrany.
• Sledujte vysílání Českého rozhlasu a České
televize, kde se dozvíte další informace.
• Pokud to není nutné, zbytečně nezatěžujte telefonní síť a dbejte pokynů záchranářů.
• Snažte se co nejméně pohybovat. Při větší
fyzické námaze člověk rychleji dýchá a tím
i vdechuje více škodlivé látky.
• Počítejte s možností evakuace. Ta je nařizována v případech, kdy únikem nebezpečné látky
došlo ke kontaminaci terénu.
• Neopouštějte úkryt, dokud nepomine nebezpečí.
Všechny uvedené zásady a pravidla pomohou
orientovat se při mimořádných událostech. Jejich dodržováním každý přispěje nejen k ochraně zdraví svého, ale i svých nejbližších. Nikdy
se nesmí podcenit nebezpečí, které současný
stupeň používání chemikálií v životě kolem nás
přináší.
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2012

Klub U Holuba

KULTURNÍ AKCE, KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ

V pátek 2. 11. se v klubu uskuteční další cestovatelská beseda. Tentokrát bude cílovou oblastí region Balkánu. Cestovatelé Dušan Kamenický a Klára Ležíková se s posluchači podělí
o své zážitky z dobrodružných cest po Albánii
a Makedonii.
O týden později, tedy 9. 11. si do klubu
U Holuba pozve své hudební přátelé pražská
zpěvačka s holickými kořeny Viki. Viki je mladá zpěvačka, klavíristka, skladatelka a autorka
textů. Její písně jsou často autobiografické.
V písních se vyzpovídává ze svých zklamání,
vztahů, pocitů, vidění dnešního světa. Oliver
McGillick představí svůj sólový projekt zaměřený na čistý hudební vjem a minimalistické
zpracování, přičemž zazní klavír a zpěv. Posledním vystupujícím bude High-Five – pětičlenná emo-popová kapela.
Závěrem listopadu jsou do klubu zváni především mladí posluchači. Elektronickou hudbu
a hip-hop budou reprezentovat interpreti Guy-G
a Next Level. Showman jménem Guy-G je na Holicku znám především svou spoluprácí s rapovým
uskupením Station Peace. Tentokráte předvede své
sólové hip-hopové vystoupení. Elektronickou hudbu doplněnou o živé hudebníky představí formace
Next Level (r´n´b, soul, hip-hop). Vedoucí kapely
Ilja Michalec má krom hry na syntetizátory či procesory zkušenosti s hudbou taneční i jazzovou.
Více o plánovaných akcích najdete na webové adrese klubuholuba.webnode.cz.
Jan Polák

datum hodina
3. 11.
sobota
9. 11. 9.30+11.00
pátek
11. 11.
15.00
neděle

16. 11.
pátek

20. 11.
úterý
29. 11.
čtvrtek
datum
6. 11.
úterý

13. 11.
úterý
20. 11.
úterý

27. 11.
úterý

4. 12.
úterý

datum
20. 11.
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program
vstupné
Národní přehlídka jednoaktovek
Program soutěžní přehlídky uveden samostatně.
zdarma
Factorial! Orchestra
Koncert pro školy
40 Kč
Hrnečku, vař!
Příběh o kouzelném hrnečku a nekonečné kaši, ve kterém se bude také zpívat
a hrát na hudební nástroje.
Režie: Jakub Krofta.
Divadlo DRAK Hradec Králové.
60 Kč
19.30 Jean-Paul Alegre Agnes Belladone
Slavná herečka na vrcholu sil odkrývá tajemství svého mistrovství. Hra duchaplného humoru, napětí, skvělých rolí a překvapivého vrcholu.
Hrají: Jana Šulcová, Anna Kulovaná, Miluše Hradská, Stanislav Lehký, Ivan
Vyskočil a Karel Soukup.
Režie: Karel Kříž a Ivan Vyskočil.
Agentura Sophia Art – zařazeno v divadelním předplatné.
240-220-200 Kč
8.30 O perníkovém dědkovi
Divadlo Andromeda Praha – představení pro školy.
35 Kč
18.00 Panenkovo trio
Tradiční adventní koncert s průvodním slovem Jana Kačera.
100 Kč

KINO

hodina program
vstupné
19.30 Svatá čtveřice
Příběh Michala Viewegha o dvou párech, které se rozhodly vyřešit manželskou
erotiku originálním způsobem. To vše v exotickém protředí karibského ostrova.
Režie: Jan Hřebejk.
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková, Viktorie Čermáková.
Žánr: Komedie – přístupno od 15 let. Délka 78 minut.
75 Kč
17.00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
Pohádka na motivy knihy Václava Čtvrtka o lásce ševcovského tovaryše Kuby
z Jičína a Stázinky, dcery chalupnice.
Žánr: Animovaná pohádka. Délka 70 minut
40 Kč
19.30 Méďa
Tenhle medvěd mluví, užívá lehké drogy a ještě lehčí holky. Společně s Johnem
si notují v pohledu na život, jenže přijde ultimátum – buď Lori nebo plyšák.
Režie: Seth MacFarlane.
Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Giovani Ribisi.
Žánr: Komedie – přístupno od 15 let. Délka 106 minut.
75 Kč
19.30 96 hodin: Odplata
Bývalý agent CIA Bryan Mils před lety pozabíjel gang obchodníků s bílým
masem. Nyní je unesena jeho manželka a začíná neúprosný závod s časem.
Režie: Olivier Megaton.
Hrají: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Gracei a další.
Žánr: Akční drama – přístupno od 12 let. Délka 100 minut.
75 Kč
19.30 Juma
Začínající devadesátá léta, život se v polsko-německém pohraničí zatím nezměnil. Zyga s kamarády se rozhodne rozzářit život v šedém městečku a sobě
i jiným trochu přilepšit.
Režie: Piotr Mularuk.
Hrají: Jakub Gierszal, Katarzyna Figura, Tomasz Kot, Krzysztof Skonieczny.
Žánr: Tragikomedie. Délka 112 minut.
75 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

hodina program
16.00 Francie – cestopisná přednáška. Dr. Václav Vojtěch, Csc.

vstupné
30 Kč

Podzimní setkání
V pátek 5. října proběhlo v klubovnách kulturního domu tradiční „Posezení s písničkou“,
organizované Klubem důchodců za nepostradatelné a laskavé podpory města Holice. Panovala velice dobrá nálada a každý se bavil podle
svých možností. Účastníků bylo proti minulosti
poněkud méně, zřejmě kvůli souběhu několika
akcí v jednom termínu, ale přišli i ti, kteří zatím
nechodili, a líbilo se jim mezi námi. Všechny
potěšila přítomnost lidí odkázaných na různé
kompenzační pomůcky, kteří se přesto nebo
právě proto dostavili, bavili se a manželé Majceovi si i zatancovali, což bylo obdivuhodné
a povzbuzující.
Děkujeme touto cestou všem zúčastněným,
městu Holice za finanční přispění, kulturnímu
domu za pronájem a přípravu kluboven a kavárně KD za starost o občerstvení.
Zdena Hejlová

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ ZDARMA V RVC HOLOUBEK

Posláním Charity je vnímat potřeby lidí a reagovat na ně. V hojně navštěvovaném Rodinném
a vzdělávacím centru Holoubek rodiče často sdílejí zkušenost s obtížným pracovním uplatněním
po ukončení rodičovské dovolené. Taktéž je nezřídka diskutováno, jak nalézt rovnováhu mezi rodinou a prací. Proto tým dobrovolnic z Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek v rozsáhlé dotazníkové akci uskutečněné
v červnu 2011, vzdělávací potřeby rodičů zmapoval, na jejich základě byl
vytvořen projekt s názvem MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (zkratka MATAPE, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00245) a podal žádost
o dotaci z Evropského sociálního fondu. Partnery tohoto projektu jsou
Regionální poradenské a informační centrum v Pardubicích a město Holice. Starosta pan Effenberk k tomu říká: „Žádný podobný vzdělávací
projekt dosud nebyl v Holicích realizován. Jsem rád, že Oblastní charita
Pardubice přináší našim spoluobčanům takovéto možnosti.“
V rámci projektu proběhnou od září 2012 do června 2015 dvě hlavní oblasti aktivit:
a) poradenství pro zaměstnavatele
Gender expertkou projektu je Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, PhD.
b) vzdělávací kurzy pro dospělou veřejnost – například výuku angličtiny, počítačových dovedností a kurzů osobního rozvoje, povede celkem
11 lektorů. Pro účastniky je po dobu vzdělávání zajištěna možnost hlídání
dětí přímo v rodinném centru. Vzdělávání bude od ledna 2013 probíhat
v podkroví rodinného domu RVC Holoubek, Dudychova 782, které bylo
za tímto účelem nově vybudováno díky dotaci z MAS Holicko o.p.s. Součástí každého vzdělávacího cyklu jsou i 2 víkendy pobytového vzdělávání
v rekreačním areálu.
Do projektu se mohou zapojit tyto osoby s trvalým pobytem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji:
 Ženy a muži na a po rodičovské dovolené, vracející se na trh práce.
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 Ženy a muži pečující o závislého člena rodiny.
 Ženy, začínající podnikat a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost.
 Zaměstnanci.
 Zaměstnavatelé z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Realizační tým projektu je v kontaktu s pracovnicemi Úřadu práce v Holicích.
Bližší informace budou začátkem listopadu zveřejněny na webových
stránkách projektu www.MATAPE.cz, kde se mohou zájemci hlásit. Telefonní kontakt: 603 566 141, e-mail: MATAPE@MATAPE.cz Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu
ČR. Všechny služby poskytnuté v rámci projektu jsou zdarma.
Vladimíra Krejčíková

Podzimní setkání s drakem
Dne 2. října se sešli rodiče a děti u dětského hřiště v „květnovkách“. Odtud
se vydali polní cestou na 5 stanovišť, na nichž děti plnily sportovní úkoly.
Skákaly v pytlích, přenášely vodu na lžíci, házely drátěnky do obruče, přecházely po koberečkách a vyskakovaly na bonbón. Na každém stanovišti
získaly obrázek, který si v cíli nalepily na zasloužený diplom. Následovalo
společné pouštění draků. Vítr foukal jen slabě, i přes to se některým drakům povedlo vzlétnout. A tak jsme mohli na obloze vidět různobarevné
dráčky, které vykouzlily dětem na tváři úsměv. Závěrečné opékání vuřtů
u ohně bylo pro děti tou největší odměnou. Odcházely s rodiči spokojeně
domů a my jsme byly rády, že se podzimní setkání opět vydařilo! Cvičíme
v úterý od 16.30 do 17.30 hodin – stará sokolovna Holice.
Tímto také zveme všechny, kteří by se s námi chtěli podílet na těchto
pohybových aktivitách pro děti i dospělé, aby přišli mezi nás. Rádi vás
uvidíme a cvičitelský kurz vám bude zajištěn.
Petra a Iva ASPV Holice, www.aspvholice.cz

Skautský podzim
Stejně jako školy, tak mají za sebou ostrý start do nového školního roku
i skauti. Neudálo se toho málo a já bych vás ráda touto cestou informovala.
Významnou organizační změnou pro nás byl sněm, na kterém bylo zvoleno nové vedení střediska. Všichni si přejeme, aby je práce bavila a byli
v ní úspěšní. Co umí, nám ukáží v nadcházejících třech letech.
Rozjeli jsme se také na první výpravy. Dívčí oddíl byl o víkendu na Blažkovci ve znamení víl Winx. Skvěle jsme si to užili a byla to výprava se vším všudy – s večerním vyprávěním strašidelných příběhů, s hrami v lese i v chatě,
s rozcvičkou, s deštěm i sluníčkem, s dobrým jídlem i ohýnkem.
Starší odvážlivci – roveři se ještě naposledy vypravili na vodu, tzn.
na loďkách sjíždět Orlici. Měli veliké štěstí, protože po deštivých dnech je
přivítal slunečný den, takže ani nevadilo, že se párkrát vykoupali. Také se
jeli podívat do Ronova nad Doubravou, kde prožili tak trochu vzdělávací
víkend. Neučili se předměty ze školních lavic, ale jak připravit skautskou
akci, čím se zabývá ekologie a jak globalizace ovlivňuje i náš život.
Myslím, že skauti odstartovali velice dobře. Uvidíme, jak úspěšný bude
let tímto školním rokem.
Jitka Schejbalová – Šuperka
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

První setkání s předškoláky

Podzimní čas v Mateřské škole Holubova
V dětech ještě doznívají zážitky ze zajímavé akce, kterou nedávno pořádala Střední škola automobilní Holice. Trenažéry, motocykly, dvojkolka,
kamiony, ukázka hasicí techniky, to vše bylo k vidění na Servisním a prezentačním dni na náměstí v Holicích. Koncem října děti slavily ve třídách
Halloween.
Jaké zážitky přinese dětem měsíc listopad? Ve středu 7. listopadu proběhne
vánoční fotografování, o týden později se děti mohou těšit na pohádku O Svatém Martinovi a Mikulášovi. Nadále budeme navštěvovat solnou jeskyni.
Přejeme čtenářům krásné podzimní dny.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická

Už se stalo tradicí, že se v říjnu setkáváme s dětmi předškolního věku
na jejich první dílně. Letos jsme se sešli v úterý 9. 10. a bude jistě na co
vzpomínat. Nejdříve děti i jejich rodiče přivítala paní ředitelka. Následně paní učitelka Nekvindová odvedla rodiče na prohlídku celé budovy,
shlédli prezentaci školy a dostali odpovědi na své dotazy k blížící se školní docházce svých ratolestí. Ale děti také nezahálely. Ve třídě se z nich
stali kouzelničtí učedníci a spolu s paní učitelkou Hálovou, Vojtěchovou
a Slovákovou vykouzlili (namalovali) pomocí básničky nádherné draky.
Uhodnout barvu a uvázat mašli byla hračka. Ale kde najít k mašlím dráčka? Vydali se ho hledat a našli draka i rodiče u interaktivní tabule, kde mu
každý předškolák přidělal svoji barvu mašle. Třetí kouzlo vyšlo všem a
hurá do třídy na čtvrté kouzlo – vyrobit si vlastního velkého draka. A povedlo se! Za odměnu každý dostal malého dračího kamaráda. Když si pak
malí kouzelníci našli u kávy a čaje své rodiče, jejich rozzářené obličeje
mluvily za vše. Měsíc uteče jako voda a my jsme si slíbili, že se sejdeme
8. listopadu na druhé dílně pro předškoláky.
Mgr. Helena Hálová

Skřítek podzimníček
Mateřská škola Staroholická je dvoutřídní rodinného typu pro děti
ve věku 3–6 let. Ve vzdělávacím programu se snažíme zaměřit na seznamování dětí s přírodou a světem kolem nás, tradicemi a zvyky, umožňujeme dětem poznávání nejbližšího okolí v jednotlivých ročních obdobích
ve vztahu k rostlinám a živočichům.
Začátek školního roku odvál vítr a ten nám přinesl podzim. Všechno
v přírodě okolo nás mění barvu a děti, někdy s očima dokořán, koukají
na krásně vybarvené stromy a keře.
Proto se snažíme hravou a zábavnou formou prožít s dětmi podzimní období.
Přírodniny využíváme k vytváření makety kouzelného lesa: malujeme,
lepíme, sestrojujeme, až uděláme kouzelný les se skřítky.
Plody sbíráme na vycházce a výletě do blízké obory v Častolovicích –
různé druhy – šípek, jeřabiny, trnky, šišky, kaštany, vše navlékáme a děláme korálky pro lesní skřitky. Při sběru plodů se učíme určovat stromy
listnaté a jehličnaté, různé druhy keřů. Všechno namalujeme! A co ještě?
Poprosíme rodiče, aby nám také trošku pomohli.
22. a 23. října se v mateřské škole uskutečnilo pracovní tvořivé výtvarné
odpoledne. Výrobky byly vystaveny v prostorách MŠ.
Chladný podzim přináší i nemoci, kterým se snažíme předcházet. Proto
MŠ do svého programu zařadila pobyt v SOLNÉ JESKYŇI. Pravidelný pobyt vede k takovému ovlivňování imunitního systému, že dochází
k poklesu onemocnění dýchacích cest. Dále si dítě uvědomuje vlastní
tělo, osvojuje si zručnost při oblékání a svlékání, zouvání a obouvání bot,
uspořádání oděvu atd.
Zdena Krátká – ředitelka
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V pátek 12. října 2012 se děti ze sluníčkové a kytičkové třídy zúčastnily akce
s názvem „Králičí hop“, kterou pořádalo chovatelské centrum v Holicích.
Předškoláci poprvé v letošním školním roce navštívili KD Holice, kde
zhlédli představení „Pohádky pana Pohádky“. Pohádka „Kašpárkovy dopravní značky“ přijela také do naší mateřské školy.
Celý říjen jsme si hráli s plody podzimu, vytvářeli krásné a pestré dekorace, které nám dosud zdobí chodby a třídy v celé MŠ. Podzimní počasí
nás přimělo vyběhnout na nedaleký kopec za školkou a vyřádit se při
pouštění draků.
Na konci měsíce jsme se nechali vánočně vyfotografovat, stále navštěvujeme solnou jeskyni.
Bc. Dagmar Kulhavá, ředitelka MŠ Pardubická

Druháci a budoucí prvňáci na ZŠ Komenského
Poslední středu v září se naši druháci se svými učitelkami vydali do lesa
rozeznávat stromy. Využili k tomu naučnou stezku „Viselce“. Informační
tabule dětem nabídly pěkné fotografie stromů, které potom hledaly v reálném prostředí lesa. Celou dobu vycházky děti sbíraly „vzorky“ přírodnin,
se kterými další dny ve škole pracovaly při prvouce, výtvarné výchově
i pracovních činnostech.
Stejné paní učitelky se za pár dní poté sešly se svými budoucími žáčky
na první hodině pro předškoláky. S dětmi si povídaly i zpívaly o podzimních plodech, nakonec je i počítaly na interaktivní tabuli. Rodiče si ve stejné
době vyslechli přednášku PhDr. Lažové na téma „Příprava dětí na školu“.
Mgr. Olga Jiroutová

Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba
Celkem sedmnáct žáků středních škol převzalo 9. října 2012 z rukou krajské radní Jany Pernicové a vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy Ladislava Formana prestižní ocenění Mladý talent 2012. Každoroční slavnostní setkání je vyvrcholením a ukončením Programu podpory
talentovaných žáků pro daný rok. Program je určen školám na území
Pardubického kraje, jejichž žáci dosáhli vynikajícího umístění v celostátních i mezinárodních kolech předmětových a odborných soutěží. Mezi
vyznamenanými byli žáci našeho gymnázia František Vlach, Jan Skála
a Ondřej Hladík. Gratulujeme jim k vynikajícímu umístění a pí prof. Hladíkové za velký podíl na jejich úspěchu.
V druhém týdnu měsíce září pobývalo 41 studentů našeho gymnázia se
svými učiteli 10 dní ve Španělsku na pobřeží Středozemního moře. Pobyt
splnil účel jak poznávací, tak studijní. Návštěvy Montseratu, Barcelony
a dalších destinací, každodenní výuka španělštiny, zájem o výuku španělských reálií, spousta úsměvných příhod a zážitků z koupání v moři,
při sportování nebo volném čase, to všechno je mozaika událostí, na které budou všichni dlouho vzpomínat. Za úspěchem celé akce je nesmírná
obětavost paní profesorky Novákové Schättingerové.
V úterý 6. listopadu se koná tradiční Den otevřených dveří (15–17 hodin).
Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče, kterým poskytneme potřebné informace spojené s prohlídkou školy.
V sobotu 1. prosince se koná v KD v Holicích 1. absolventský ples našeho
gymnázia. Podrobnosti o této a dalších akcích najdete na webových stránkách školy: www.gyholi.cz.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
(Stránku připravil Miloslav Kment)

Dušičkové pranostiky
Slíbil jsem občanskou zmínku o pranostikách. Dušičkový měsíc je na tato rčení chudší, i když hned první listopad (Všech svatých)
jich přináší několik, například „Když o Všech
svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci“. On také svatý Martin (11. listopadu) je na pranostiky bohatý. V oznamování
příchodu paní Zimy uvádí známou klasiku
„Svatý Martin přijíždí na bílém koni“, což
potvrzuje i další známé „Na svatého Martina
kouřívá se z komína“. Nelze přehlédnout ani
další svaté: Kateřinu a Ondřeje. Oba varují
před zimou. Kateřina (25. listopadu) hlásá:
„Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu“, Ondřej (30. listopadu)to potvrzuje výrokem „Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho
poleží“.¨
(mkm)

Ze starých městských adresářů (4)
Ve třetím díle tohoto seriálu jsem zmiňoval
obsah adresáře z roku 1926. Současně jsem
uvedl stav občanů, uvedený v adresáři na základě voličských seznamů z oné doby. V dalších
se chci věnovat hlavně výčtu řemesel, živností a různých institucí. Nemohu však vynechat
údaje o vedení města a působení různých spolků. společností a sdružení, které v jisté míře
ovlivňovaly život obce.

čoval o radnici a devět obecních domů, jakož
i obecní pozemky.
Život města v mnoha směrech ovlivňovaly spolky, svazy, kluby a sdružení, například
kovopracujících, oděvního průmyslu, kožedělníků, úředníků, učitelů a různých živností.
Dále to byly tělovýchovné jednoty Sokol, DTJ
a Orel, sportovní klub, velocipedisté, působily
zde hasiči, Matice školská, studentský spolek,

Listopadový „Holický Slavín“
V tomto měsíci je možné vzpomenout tří
kulatých výročí pozoruhodných místních osob.
Před 100 lety (5. 11. 1912) se zde narodil
doc. RNDr. Alfons Bašta, matematik a fyzik,
autor odborných publikací, vědecký pracovník VŠE v Praze, kde také působil. – 140 let
uplyne od narození Antonína Šafaříka (21. 11.
1872), učitele a ředitele škol, spisovatele, vlastivědného pracovníka, kronikáře města. Jeho
jméno nese jedna z místních ulic. – 200 let
uplyne od narození Jana Jaroslava Křičenského
(10. 11. 1812), učitele, spisovatele, osvětového
činitele, zakladatele místní veřejné knihovny.

Původní budova okresního domu čp. 10, dnes Komerční banka v Holicích.
Město bylo vedeno radou a zastupitelstvem.
Samospráva vycházela z výsledků voleb v roce
1923 a působila do roku 1927. Ve volbách
zvítězila sociální demokracie, ovšem na dění
ve městě se podílela strana komunistická, středostavovská, lidová, agrární domovina, národně demokratická a socialistická. V čele samosprávy stála dvanáctičlenná rada (starosta, dva
náměstci a devět členů) a dvacetičtyřčlenné zastupitelstvo, složené ze zástupců jednotlivých
stran. Působila zde rovněž dvanáctičlenná finanční komise. Výkoným orgánem byl městský
úřad, který vedl rada, a pracovalo v něm šest
úředníků a čtyři městští policisté. Kromě toho
byly v působnosti úřadu cestáři, ponocní, hajní, zvěrolékař, dezinfektor, hrobník. Do městské správy patřila i městská knihovna Palacký
a zcela samostatný Elektrický podnik města
Holic. Úsek správy městských nemovitostí pe-

červený kříž, váleční poškozenci, legionáři,
okrašlovací spolek, divadelníci, pěvecký sbor,
tamburaši, družstvo pro postavení divadla.
Je pochopitelné. že význam města a do určité míry jeho chod ovlivňovalo působení holického samosprávního okresu, který sídlil
na náměstí v budově čp. 10. S činností okresu
byla spjata okresní správní komise, správa silnic a správa úřadu práce. Kromě toho je nutné
vzít na vědomí činnost osvětové komise, komise péče o mládež a okresní sirotčinec, sídla
okresních organizací politických stran. Nelze
přehlédnout působení okresního soudu, berního
a depozitního úřadu a důchodkového kontrolního úřadu.
Příště se seznámíme s tehdejší „podnikatelskou“ činností, přesně řečeno s tovární výrobou,
řemeslníky, obchodníky, ostatními živnostníky.
(mkm)

Co nám o listopadu říkají kronikáři

Jan Jaroslav Křičenský
K tomuto výčtu „kulatých jubilantů“ nemohu nepřidat dva holické rodáky především pro
pozoruhodnost shodných dat. Oba se narodili
i odešli na věčnost právě v měsíci listopadu:
Karel Holík, herec a operní pěvec, sólista brněnské scény, narozen 26. 11. 1876, zemřel 27.
11. 1939. Jan Jirauch, právník, osvětový činitel,
autor kreseb a spisků o Holicích, narozen 6. 11.
1878, zemřel 16. 11. 1964.
(mkm)
HOLICKÉ LISTY

Písemné záznamy o událostech v našem
městě jsou zvláště od XIV. do XVII. století
velmi sporé. Později lze již ledacos nalézt. –
10. 11. 1654 městečko zachvátil velký požár
a shořely dvacet tři domy. – 11. 11. 1780 císař
Josef II. povolil městu pořádání čt vrtečních
trhů. – 30. 11. 1880 přijel do rodného města
na návštěvu cestovatel Dr. Emil Holub. – 1. 11.
1892 byla otevřena nová škola v Holubově ulici
(dnešní základní škola). – 1. 11. 1894 byl otevřen druhý díl rozšířeného nového hřbitova.
– 30. 11. 1906 vyhořela rafinerie cukru (dnes

budova automobilní školy). – 9. 11. 1908 byla
otevřena místní telefonní centrála. – 15. 11.
1912 proběhla ve městě kolaudace sekundární
elektrické sítě. – 4. 11. 1918 se konala na náměstí manifestace k oslavě vzniku svobodné
Československé republiky. – 10. 11. 1924 byla
otevřena budova nové pošty v Holubově ulici. –
20. 11. 1945 město opustila poslední jednotka
Rudé armády. – 1. 11. 1952 byla v městském
kině uvedena premiéra filmu o Dr. Emilu Holubovi „Velké dobrodružství“.
(mkm)

Víte že…
Listopad je jedenáctý měsíc v roce, ale
ve starém římském kalendáři to byl měsíc devátý – november. Toto pojmenování užívá dodnes
většina evropských jazyků. My jsme zvolili název „listopad“, bezpochyby pro padající listí.

Před druhou světovou válkou ve městě působili knihkupci Josef Buchar, Irena Kačerová
a v menší míře též knihař František Černý. Dnes
již několik let čekáme, kdy se v Holicích objeví
nové knihkupectví.
(mkm)
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Junior team
V6 Bike Freaks Holice

Členové mládežnického oddílu cyklistického
klubu V6 Bike Freaks Holice se letos zúčastnili
mnoha závodů. Ačkoli v dětských kategoriích
nejsou výsledky to nejdůležitější, naši mladí závodníci se mají rozhodně čím pochlubit.
Všechny děti dávají kolu svoje maximum, nicméně výkony Pavly Hendrychové, která se stala
v otevřeném závodě přebornicí Královéhradeckého kraje, ač věkem žákyně, vyhrála závod juniorek hořického závodu seriálu Cyklomaraton
tour a na závodě v Brně dokázala držet tempo
s letošní mistryní republiky, stojí za zmínku.
Hradecký pohár 2012:
9 závodů MTB
Žáci mladší I: 2. Vojta Hendrych, 3. Fanda Hojka
Žákyně mladší II: 1. Štěpánka Hojková, 3. Lucka Hendrychová
Žáci starší I: 5. Lukáš Hosnedl
Žákyně starší I: 8. Martina Papoušková
Žáci starší II: 7. Ondra Bečka
Žákyně starší II: 1. Pavla Hendrychová
Junioři: 2. Michal Cimburek, 7. Honza Papoušek, 16. Kuba Kaplan
Dobrušský pohár 2012:
12 závodů, z toho 8 silničních, 4 MTB
Žáci: (kategorie společná pro kluky i holky
do 14 let, vítězem je kluk)
2. Pavla Hendrychová,
ostatní děti se zúčastnily jen vybraných závodů,
na které vzhledem k svému věku stačily
7. Lucka Hendrychová
9. Štěpánka Hojková
11. Fanda Hojka
27. Lukáš Hosnedl
Junioři: 1. Michal Cimburek, 2. Honza Papoušek, 13. Kuba Kaplan (pouze jeden odjetý závod, ale vítězný)
Apache Bike4you Cup 2012:
7 závodů MTB
Žákyně I.: 4. Martina Papoušková
Žákyně II: 1. Pavla Hendrychová
Kadeti: 11. Honza Papoušek
Velký dík patří rodičům za jejich podporu, kterou svým dětem dávají, a trenéru Jirkovi Hendrychovi.
Pavel Bečka

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Východočeská liga mužů:
Spartak Rychnov nad Kněžnou–BVK Holice
51 : 87 (13:22 21:46 37:60)
Bartheldi a Oliva po 16, Tylchrt 14, Petružálek
13, Kolář 12, Bulušek 8, Trojan 5, Michal Welsch 2
SPŠS Náchod–BVK Holice
48 : 82 (10:22 30:37 42:59)
Bartheldi 23, Kolář 18, Tylchrt 12, Bulušek 8,
Trojan a Oliva po 6, Šrámek 8, Michal Welsch
a Holec po 2
BK Pardubice B–BVK Holice
64 : 81 (10:28 29:47 51:68)
Kolář 16, Šrámek 12, Trojan 11, Bartheldi 10,
Olivca 8, Tušl 6, Michal Welsch a Tylchrt po 5,
Diepold a Bulušek po 3, Holec 2
Tj Sokol Chrudim B–BVK Holice
66 : 68 (11:30 30:38 42:47)
Kolář 20, Šrámek 14, Trojan 11, Bartheldi 10,
Diepold 5, Oliva 4, Holec a Tylchrt po 2
Oblastní přebor juniorů U19:
Jiskra Havlíčkův Brod–BVK Holice
83 : 79 (17:13 38:29 62:57)
Procházka 22, Bahník 19, Jechura 16, Michálek
14, Kulhavý 5, Havelka 3
81 : 62 (23:15 38:31 60:40)
Bahník 20, Jechura 17, Procházka 12, Michálek
11, Kulhavý 2
Celostátní liga žáků U15:
Sokol Vyšehrad–BVK Holice
39 : 69 (10:15 21:33 32:53)
Adam Horký 22, Marek Welsch 16, Samoel 10,
Beránek 9, Hloušek a Zeman po 4, Kašpar a Janoš po 2
Sokol Pražský–BVK Holice
113 : 66 (35:19 64:41 93:51)
Marek Welsch a Zeman po 19, Adam Horký
a Beránek po 10, Samoel 6, Janoš 2
BVK Holice–Sokol Hradec Králové
64 : 62 (13:10 29:21 45:40)
Marek Welsch 21, Adam Horký 16, Samoel 10,
Beránek 9, Zeman 5, Mycak 3
BVK Holice–BCM Nymburk
102 : 72 (17:19 47:39 76:50)
Adam Horký 39, Marek Welsch 24, Beránek
19, Samoel 12, Mycak 4, Zeman 2
Oblastní přebor mladších žáků U14:
BK Pardubice–B BVK Holice
42 : 83 (9:28 15:47 25:59)
Adam Horký 42,Marek Welsch 27, Hloušek 14
33 : 80 (10:22 12:58 19:72)
Horký 37, Welsch 22, Hloušek 19, Vrbický 2
BVK Holice–Kara Trutnov
77 : 47 (17:10 41:20 64:31)
Horký 40, Welsch 19, Hloušek 10, Vrbický 6,
Pařízek 2
68:46 (27:8 49:16 55:29)
Horký Adam 32, Welsch marek 14, Hloušek 8,
Vrbický a Šenk po 6, Štěrovský 2
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
BVK Holice–Jiskra Havlíčkův Brod
69 : 71 (13:23 30:37 46:59)
Dvořák 30, Mrázek 12, Tran a Půlpán po 10,
Chmelík 6, Filip Horký 1

87 : 75 (18:22 45:41 68:53)
Dvořák 40, Mrázek a Půlpán po 14, Tran 8,
Horký 6, Chmelík 10, Patrik Štěrovský 1
SK Botas Skuteč–BVK Holice
53 : 81 (8:20 16:39 32:61)
Dvořák 36, Mrázek 16, Půlpán 12, Tran 7, Horký a Chmelík po 4, Mergl 2
36 : 94 (Dvořák 40, Půlpán 17, Mrázek 16,
Chmelík 7, Horký a Mergl po 6, Tran 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U12:
BVK Holice–SŠB Pardubice
85 : 39 (15:10 29:26 50:37)
Dvořák 39, Mrázek 18, Půlpán 13, Filip Horký
8, Chmelík 5, Tran 2
58 : 50 (22:10 34:27 51:40)
Dvořák 28, Půlpán 10, Mrázek 8, Horký a Chmelík po 4, Tran a Mergl po 2
BVK Holice–TJ Jiskra Heřmanův Městec
107 : 18 (20:4 50:6 71:18)
Dvořák 39, Půlpán 20, Mrázrk a Tran po 16,
Chmelík 12, Horký 4
112 : 18 (32:4 55:10 83:14)
Horký 28, Půlpán 25, Dvořák 21, Chmelík 16,
Tran 12, Mrázek 8, Mergl 2
Pavel Welsch

Mladí atleti zakončili sezonu
V pátek 5. října patřil holický stadion mladým atletům. Reprezentanti pěti škol (snad poprvé chyběla úspěšná roveňská škola) bojovali
na 45. ročníku Poháru DDM – Memoriálu Bohuslava Michalce. Chladné počasí a po deštích
rozměklá dráha nebyly příznivými faktory pro
ty nejlepší výkony, nicméně vše vynahradila
bojovnost aktérů, kteří urputně zápolili o každý bod pro svou školu. Po sečtení bodů ze
všech čtyřech kategorií se ukázalo, že loňské
prvenství obhájilo Gymnázium Holice, které získalo 266 bodů. Na dalších místech pak
skončily školy v tomto pořadí: 2. ZŠ Holice-Holubova 247,5, 3. ZŠ Holice-Komenského
222, 4. ZŠ Horní Jelení 201,5 a 5. ZŠ Býšť
167. Vítězná škola byla nejlepší v kategoriích mladších i starších žákyň, u chlapců pak
holické školy, když nejlepší mladší žáky měla
Komenského a starší žáky Holubova škola.
Velice dobře si v letošním roce vedlo holické
družstvo nejmladších žáků v krajském přeboru. V celoroční soutěži vyhrálo jednu ze tří
kvalifikačních skupin a postoupilo do finále
mezi šest nejlepších družstev Pardubického
kraje. Bohužel nakonec na finále byli schopni odjet jen dva závodníci, a tak jsme zůstali
s omluvou doma. V krajském přeboru děvčat
se holické družstvo umístilo ve skupině na třetím místě a do finále se neprobojovalo. Protože
řada závodníků může v této soutěži startovat
i v příštím roce, hledíme do roku 2013 s optimismem a vírou, že v boji o krajské medaile
nebudeme chybět.
Pavel Hladík
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NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA JEDNOAKTOVEK 2012

DEN SAUNOVÁNÍ A SAUNOVÁ NOC 3. 11. 2012
Třetí ročník festivalu na podporu saunování s názvem Den saunování se
uskuteční v sobotu 3. listopadu 2012. V rámci akce se uskuteční také zážitkové noční saunování – Saunová noc. Hlavní akce proběhne v Aquapalace Praha, který nabízí největší saunový svět v ČR, ale k akci se připojují
sauny a saunové světy z celé ČR a také holický Saunový ráj.
Cílem této akce je podpořit zdravý životní styl a saunování jako takové, letos s akcentem na saunování dětí a rodin. Všichni návštěvníci se
dozvědí množství doporučení, rad a informací spojených se správným
saunováním. Přijít tedy mohou i nezkušení, začínající a ti, kteří se nikdy
nesaunovali. Odborný personál jim poskytne užitečné rady.
V Saunovém ráji proběhnou ve finské sauně saunové ceremoniály, návštěvníci budou mít možnost ochutnat vynikající přírodní čaje Gatuzo
a hlavně – sauny budou otevřeny až do 24.00 hodin.
Den saunování přináší společnost RAIN.cz ve spolupráci s Českou asociací Wellness, Asociací pracovníků v regeneraci (APR) a projektem
Saunaci.cz.
Hana Platenková

O prvním listopadovém víkendu zamíří nejlepší ochotnické soubory
z celé České republiky do Holic. Již po osmé se v našem kulturním domě
totiž uskuteční Národní přehlídka jednoaktových her, kterou pořádá Kulturní dům města Holic z pověření Svazu českých divadelních ochotníků.
Po sérii krajských a oblastních přehlídek bylo do finále vybráno sedm
souborů s osmi inscenacemi. Protože podle reglementu soutěže je stanovena délka představení od 20 do 50 minut, můžou se všechna představení
vejít do třech programových bloků v sobotu 3. listopadu.
Koho a co tedy uvidíme? Přehlídka bude zahájena v 10 hodin vystoupením Divadla Židle z Prahy, které uvede hru „Kuřáci“ od M. Šichmana.
Poté nastoupí domácí soubor s jednoaktovkou J. Patricka „Frustrace“,
kterou jste mohli vidět na jaře v představení Sex v šestém patře.
Odpolední blok zahájí ve 14 hodin Divadlo Navenek Kadaň se známou
hrou Václava Havla „Vernisáž“. Tradiční účastník přehlídky Divadelní
spolek Karel Čapek z Děčína se představí s inscenací „Dopis“ od A. Sokotkové. Závěr bloku bude patřit Divadlu Aureko Ostrava a jednoaktovce
J.-M. Ribese „Racek“.
Závěrečný večerní blok začne v 19.30 hodin. Prvním souborem bude
Divadelní studio D3 Karlovy Vary s „Písní o Viktorce“. Poté podruhé
na jeviště nastoupí ostravský soubor s představením „Tragédie“ opět
od J.-M. Ribese. Závěr celé přehlídky obstará Divadelní spolek Scéna Libochovice (rovněž již tradiční účastník) hrou „Analfabet“ od B. Nusiće.
V neděli bude přehlídka patřit víceméně účastníkům, neboť dopoledne
proběhne seminář s rozborem jednotlivých představení a před obědem
vyhlásí porota své rozhodnutí a předá ceny těm nejlepším.
Byli bychom rádi, kdyby si v sobotu 3. listopadu našlo do hlediště
cestu i holické publikum. Jeho absence je jediným kazem při velice příznivém hodnocení práce pořadatelů. Přijít můžete kdykoliv a na cokoliv
a nemusíte přemýšlet o penězích. Po celý den je totiž vstup zcela zdarma.
Tak se přijďte alespoň na některý programový blok podívat.
Pavel Hladík
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Zařízení pro seniory v Holicích

Oblastní charita Pardubice je tu již 20 let!
V sobotu 6. 10. 2012 proběhla v příjemném prostředí nového areálu
Skautského centra Vinice Pardubice oslava 20. výročí založení Oblastní
charity Pardubice. Přítomni byli představitel nadřízené Diecézní katolické charity Hradec Králové, pracovníci Oblastní charity Pardubice –
sociálních a zdravotních služeb, samotní uživatelé služeb Charity, četní
hosté, a to nejen z Čech, ale také ze zahraničí. Před samotným zahájením
byla slavena děkovná mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích.
Program oslavy byl pestrý. Prezentována byla nelehká práce jednotlivých
středisek Oblastní charity Pardubice, Rodinného a vzdělávacího centra
Holoubek, Sanace rodiny. Součástí programu byla i vystoupení uživatelů
odlehčovací péče Třebosice, taneční vystoupení, módní přehlídka. Očima návštěvníka – akce se velmi vydařila. Bez obětavé práce pracovníků
OCHPA – pečovatelek a zdravotních sester, by si mnozí klienti nedovedli
představit svůj život. Do dalších let přejeme Oblastní charitě Pardubice
hodně elánu, lásky a spokojených klientů.
Edita Moučková
Dětský domov Holice,
Husova 623
si dovoluje pozvat
všechny občany Holic
a blízkého okolí na

Jistě mnozí občané Holic chodí na procházku kolem bývalého skladu
léčiv, ze kterého firma K2 invest, s.r.o. z Chrudimi velmi úspěšně buduje
ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY, které by mělo sloužit hlavně těm, kteří mají
zdravotní problémy a potřebují až 24 hodinovou péči. Zařízení bude pro
204 seniorů a budou zde moci být umístěni v jedno, dvou a třílůžkových
pokojích.
Jak sdělil pan Ivan Plíšek, zástupce stavební firmy, v současné
době probíhá na obou budovách výměna oken a první budova je
již zateplována. Práce budou pokračovat zateplením druhé budovy
a dokončením výměny oken. V interiéru budov probíhají stavební
úpravy, aby nové zařízení odpovídalo náročným normám a modernímu pojetí těchto zařízení. Velmi náročnou akcí bylo vybudování
dalších dvou nových bezpečnostních únikových schodišť. Musely
být vytvořeny dva velké otvory ve střeše, kterými vysoký autojeřáb spouštěl postupně schodišťové díly na své místo. Uvnitř nyní
probíhají vodoinstalatérské a elektrikářské práce. Termín ukončení
stavebních prací podle posledních informací by měl být březen nebo
duben 2013.
Podle informací od Ing. Milana Kušty, majitele firmy K2 invest, s.r.o.
v současné době probíhá náročné jednání s potenciálním provozovatelem nového Zařízení pro seniory v Holicích. Toto jednání by mělo být
završeno podepsáním nájemní smlouvy pravděpodobně do konce roku
2012. Po podepsání smlouvy si management firmy bude sám řídit provoz
i výběr nových zaměstnanců.
Je domluveno, že informace o náboru nových zaměstnanců budou
zveřejněny v Holických listech a na toto téma bude hlášení v městském
rozhlase.
Dr. Václav Vojtěch, CSc., Petr Bajer

Pracovní oděvy
Ing. Eva Brychtová

Ponožky od českého výrobce - zdravotní, 100% bavlna pevný okraj,
utěrky, pracovní ručníky bavlněné vaflové nebo froté, opravy oděvů

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
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DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční
v neděli 11. listopadu 2012
od 10.00 do 16.00 hodin.

Římskokatolická farnost Holice
čtvrtek 1. 11.
pátek 2. 11.

18.00	Slavnost Všech svatých – mše svatá
18.00	Památka na všechny zemřelé – mše svatá
v kostele
neděle 4. 11. 14.00	Mše svatá a modlitba za zemřelé na hřbitově
v Horních Ředicích
17.00	Modlitba za zemřelé na hřbitově v Holicích
neděle 11. 11.	  8.00	Poutní slavnost svatého Martina – mše svatá

TOM service s.r.o.

Nádražní 273, 534 01 Holice
tel.: 466 009 311

www.tomservice.cz

RYCHLOSERVIS – PNEUSERVIS
Nezanedbejte přípravu na zimní provoz
Přijďte přezout do našeho pneuservisu
Výběr z nabídky:
• kompletní přezutí pneumatik a vyvážení kol u Vašeho vozidla
• AKČNÍ ceny nejvíce používaných pneumatik
• možnost plnění inertním plynem
• sezonní uskladnění pneumatik
Při Vaší návštěvě provedeme ZDARMA
• kontrolní test stavu chladící kapaliny
• kontrolní test akumulátoru
• požadovanou likvidaci pneumatik
V servisu Vám nabídneme akční ceny z nabídky zima 2012–2013
autobaterie, pneu, řetězy sněhové, kapaliny do odstřikovače, aditivum
Diesel…
PO–PÁ od 7.00 do 17.00 SO od 8.00 do 11.00 dle tel. domluvy
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

