ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / ČERVEN 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní červnového
sloupku již krásně
svítí sluníčko a každý
z nás se těší na teplé
letní dny. Rovněž čas
dovolených se nezadržitelně blíží.
Rada města však
na odpočinek zatím nemyslí. Na své
schůzi dne 24. dubna 2017 se zabývala stavem
na úseku veřejného pořádku a dopravy. Na radě
byli přítomni zástupci státní i městské policie,
vedoucí odborů správního a dopravy, velitel
JSDH Holice a starosta SDH Holice. Radní obdrželi podrobné písemné zprávy od všech zástupců výše uvedených složek. V bohaté diskuzi
bylo konstatováno, že nápad trestné činnosti se
proti roku 2015 snížil, objasněnost se zvýšila
a v územní působnosti OO PČR Holice nedošlo
k závažnému trestnému činu. Ve zprávě městské
policie se konstatuje, že nekázeň řidičů se opaku-

je tam, kde kontrolní činnost poleví, ale na druhou stranu dochází jen mimořádně k porušování
veřejného pořádku. Závěrem rada požádala příslušné složky policie, aby se zaměřily na měření
rychlosti na ulici Staroholická v době objížďky.
Dále se schůze zabývala přípravou výstavby
nové sportovní haly, rekonstrukcí čp. 59 v Hradecké ulici, rekonstrukcí kuchyně v KD Holice
a rekonstrukcí domu čp. 406 v ulici Husově.
Další jednání rady a zastupitelstva proběhlo
15. května 2017. Zastupitelstvo rovněž projednalo stav veřejného pořádku a dopravy v Holicích za přítomnosti zástupců příslušných složek.
Zde se již další nové podněty neobjevily. Zastupitelstvo pak schválilo závěry vzešlé z jednání
komise pro revitalizaci sokolského parku a uložilo odboru SMVM a TS Holice na jejich základě tuto investiční akci připravit a provést. Dále
ZM schválilo přijetí dotace na čp. 59 v Hradecké ulici a krátkodobého úvěru na předfinancování této akce u České spořitelny a.s.
Zastupitelstvo rovněž schválilo případné přijetí dotace v rámci výzvy MAS Holicko na vý-

stavbu chodníku na Podhrázi. Závěrem pak ZM
vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru
ZM města Holic.
Na závěr sloupku bych chtěl poděkovat
učitelskému sboru ZUŠ Karla Malicha Holice pod vedením ředitele Františka Machače
mladšího za opětovnou a kvalitní práci, která
přináší opakované úspěchy našich žáků nejen
na okresních a krajských přehlídkách, ale holičtí žáci vítězí i na úrovni republikové. Poděkování i obdiv zasluhuje i kolektiv kuchařek ŠJ
Holice pod vedením ředitelky Věry Pamánkové, který čelí od minulého podzimu sníženému
počtu pracovníků (3 kuchařky jsou dlouhodobě
na nemocenské) a přesto zajišťuje kvalitní obědy pro naše děti. Nemoc je důvodem pro vaření pouze jediného jídla. Na prázdniny je navíc
naplánována rekonstrukce sociálního zařízení
a výměna oken v jídelně. Přeji jim mnoho sil
na zvládnutí této nelehké situace a nemocným
brzké uzdravení.
Přeji všem spoluobčanům ve zdraví prožité
slunečné dny v krásně rozkvetlé přírodě.

Moliére dorazil do Holic
Holičtí ochotníci nám tentokráte předvedli
klasickou hru „Lékařem proti své vůli“, která dokáže rozesmát obecenstvo i po více než
350 letech. Moliére v ní poukazuje na to, že
i falešný lékař umí rozpoznat skutečnou lásku.
Hra je plná postav různorodých charakterů a je
založena na vděčných situacích komediálního
žánru. Hlavní postavou je eroticko-požitkářský
Sganarel, který dává podněty k smíchu po celou
dobu hry. Samotný děj není až tak složitý, neboť
je založen na domnělé nemoci dcery Lucindy
a zároveň na složité finanční situaci jejího otce.
Inscenace je zajímavá četnými manželskými
rozmíškami a pestrostí samotných postav. Velice příjemně se prolínají trampoty samotného
mileneckého páru, který statečně a s vtipem
čelí nepřejícnosti osudu, se scénkami „výprasku holemi“, které nejprve poslouží jako domácí
škádlení a později přinutí samotného Sganarela,
aby se vydával za někoho jiného. A i když toto
představení bylo především mužskou záležitostí, o to úsměvněji se vyjímaly role ženské. Dále
je nutno podotknout, že v jednoduché scéně dokázali herci nejen zaplnit celé jeviště, ale hlavně pobavit, což je hlavním cílem Moliérových
her.
pisk
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 24. dubna 2017

Rada města Holic na své schůzi v pondělí 24. dubna 2017 vzala na vědomí zprávy o stavu na úseku
veřejného pořádku a dopravy za rok 2016, které
předložily holické oddělení PČR,vedení MP Pardubice a vedení JSDH Holice, dále zprávu o činnosti odboru dopravy MÚ Holice za rok 2016,
zprávu o činnosti komise dopravy RM Holic
a zprávu o činnosti správního odboru na úseku
přestupků za rok 2016. Rada města schválila
na základě poptávkového řízení Komerční banku
a. s. jako administrátora výběrového řízení akce
„Rekonstrukce objektu Hradecká čp. 59“ a tuto
firmu zároveň jako administrátora dotačního projektu této akce, schválen by Dodatek č. 1 smlouvy s firmou WN service s. r. o. na vícepráce akce
„Stavební úpravy objektu čp. 406“ a dodatek č. 2
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace nové sportovní haly s firmou Projekce Vrbický
s. r. o. Holice, na základě výběrového řízení byla
firma První Vysokomýtská s. r. o. potvrzena jako
zhotovitel akce „KD Holice – rekonstrukce kuchyně“, schváleno bylo uzavření nové příkazní
smlouvy s firmou ADONIS Projekt s. r. o. Rada
schválila: změnu projektu rekonstrukce objektu
Husova čp. 406 a variantu č. 1 navrhovaného barevného řešení fasády v rámci zateplení objektu
čp. 9 na nám. T. G. Masaryka, pronájem vývěsní skříňky umístěné na severní straně obchodu
Qanto pro ZO Českého zahrádkářského svazu
Holice za 1000 Kč/rok s platností od 1. 5. 2017,
pronájem poloviny dvojgaráže v suterénu domu
Na Mušce čp. 1103 za 662 Kč/m2/rok, uzavření
smlouvy s Pardubickým krajem o podmínkách
provedení stavby „Rekonstrukce komunikace
Husova“, rozšíření míst sběrné sítě separovaného
odpadu o stanoviště v ulici Ottmarova, bezplatné použití znaku města v rámci propagace soutěže „Holický dup“ pořádané ZO ČSCH Holice
a Technickým službám Holice zadání poptávky
a vypsání výběrového řízení na nákup nového
cisternového vozidla na převoz vody o objemu
8m3. Rada projednala a schválila: povolení průjezdu vozidel s nadměrným nákladem centrem

města v průběhu měsíce května a června firmě
Dan-Czech Specialtransport s. r. o. Mělník a firmě Schwertransport-Service s. r. o. Modřice,
na základě žádosti Ivety a Jiřího Němce snížení
nájemného na hodnotu 6 tis. Kč na květen a červen za provozování trhů v ulici Holubově, 6. Rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2017,
převod členského podílu k bytu v domě Ottmarova 1148 v Bytovém družstvu nájemců Holice
z pana Brandýského na pana Jelínka, ukončení
nájmu k bytu č. 1 v domě Holubova čp. 749
k 30. 4. 2017, přidělení tohoto bytu dle schváleného pořadníku žadatelů od 1. 6. 2017 a zároveň
provedení stavebních úprav v tomto bytě a nové
stanovení nájemného na 70 Kč/m2 po ukončení
této rekonstrukce. Rada zamítla žádost paní Jedličkové o přednostní přidělení městského bytu
a doporučila zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva podílových spoluvlastníků pod
chatou e. č. 79 na pozemku p. č. 4700/10 v k. ú.
Holice v Čechách a vzala na vědomí přípravu
zasedání Zastupitelstva města Holic 15. 5. 2017.
Rada schválila firmu Voda Plyn Topení s,. r. o.
Holice jako zhotovitele akce „Výměna koupelného jádra, zdravotechniky a topení“v bytě č. 1
domu Holubova čp. 749. Na závěr byla členka
rady města Mgr. Krátká jmenována jako zástupce
města v projektu miniMIMIS – jesle Holice.

Zpráva z jednání rady města dne
15. května 2017

Rada města Holic se sešla v klubovnách kulturního domu v pondělí 15. 5. 2017 v 15 hodin
ke svému jednání, které předcházelo zasedání
zastupitelstva. Rada na základě výběrového řízení schválila firmu Jiří Theodor Elektro Tobe
Holice jako zhotovitele akce „Rekonstrukce
elektroinstalace společných prostor domů čp.
749 a 761 v ulici Holubově“ a doporučuje zastupitelstvu schválit příslušnou rozpočtovou změnu na posílení rozpočtu. Rada zrušila usnesení
č. 175 z 24. 4. 2017, kterou byla schválena přímým oslovením firma Voda, plyn topení s. r. o.
Holice na provedení akce „Výměna koupelnového jádra, zdravotechniky a topení“ v bytě č. 1

ZO Českého zahrádkářského svazu v Holicích vyhlašuje pod záštitou města Holic
II. ročník dětské soutěže

„O nejkrásnějšího Podzimníčka – Podzimníčka ZAHRADNÍČKA“
Pouze z přírodních materiálů vytvořit výtvarnou kompozici na téma zahradničení –
postavičku, domeček, plastický obrázek, minizahrádku atp.
Každý jednotlivý soutěžící může soutěžit pouze s jedním „Podzimníčkem“,
kolektiv s počtem, který si sám zvolí.
Kategorie soutěžících:
I. Kategorie – děti do 6 let
II. Kategorie – děti z 1.–5. tříd
III. Kategorie – děti z 6. tříd a výše
Pravidla soutěže si můžete přečíst nebo stáhnout na stránkách naší organizace
www.zahradkari.cz/zo/holice/ nebo poprosit o pomoc své učitele, vychovatele nebo rodiče.
Vaše výrobky je třeba doručit do chovatelského střediska u nádraží v Holicích dne
14.–15. 9. (čtvrtek, pátek) od 15 do 17 hodin nebo po domluvě s paní Alenou Rabasovou
na telefonním čísle 603 522 609 v jiném čase.
Přihlášku do soutěže si opište nebo stáhněte na stránkách www.zahradkari.cz/zo/holice/
a pošlete ji na e-mail: soutez.zahradkari@seznam.cz nebo na adresu:
Alena Rabasová, Josefská 208, 534 01 Holice
do 12. září 2017
na obrázku je vítězný „Podzimníček“ z roku 2016
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objektu čp. 749 a na základě poptávkového řízení byla schválena firma Dvořák a Karlík s. r. o.
Holice. Rada zrušila i usnesení č. 146 (schválení
zhotovitele akce „Rekonstrukce ZŠ Komenského – Holubova 500“) a jako prováděcí firmu této
akce schválila firmu Kurštejn s. r. o. Jezbořice.
Rada schválila: rozšíření dodatku č. 1 akce Stavební úpravy objektu čp. 406 o vícepráce ve výši
513 088 Kč, platební kalendář na vyrovnání nedoplatku z předpisu nájmu a služeb za období
2–3/2017 nájemci bytu č. 21 v domě Holubova čp. 761 na dobu 5 měsíců, odpis pohledávky
2533 Kč z vyúčtování služeb roku 2012 a 2013
v bytě č. 2 na nám TGM čp. 19 (za zesnulou
paní Kučerovou), pronájem 4 vývěsních skříněk
na stěně domu čp. 61 pro Gymnazium, Pohřební
ústav P. Rychlík, Junák – středisko Holice a MO
ČRS Holice za 1000 Kč/rok od 1. 7. 2017, na základě poptávkového řízení firmu Skanska a. s.
Praha jako firmu na opravu komunikace ke hřbitovu, zadláždění zeleného rabátka na chodníku
v ul. Pardubická (před MŠ) firmou TS Holice,
prominutí poplatku společnosti VČE Distribuce
a. s. v zastoupení firmy Montprojekt a. s. Pardubice za zábor VP na akci „montáž kabelového
vedení NN“ v ulici Hradecká a 28. října a doporučuje zastupitelstvu schválení provedení dodatečných opatření k projektu EPC dle návrhu
firmy MVV Energie CZ a. s. Praha. Rada města
v rámci programu – „Převody nemovitého majetku“ projednala všechny zastupitelstvu předložené body a vydala k nim svoje stanoviska (viz
usnesení č. 188 až 195 na www. holice. eu).
Rada nově schválila ceník parkovného, včetně
osvobození od poplatku, ve kterém byl pouze upraven odkaz na nové nařízení rady města
č. 2/2016, které bylo přijato koncem roku 2016.
Rada dále schválila: složení delegace města
do družebního města Strzelce Opolskie ve dnech
2. až 5. června 2017, převzetí záštity města nad
akcí Guláškošt 2017 a bezplatné použití znaku
města v rámci propagace této akce konané 27. 5.
2017, převzetí záštity nad akcí „Charitativní běh
okolo Hlubáku“ a bezplatné použití znaku města v rámci propagace této akce konané ve dnech
21. 5., 27. 8. a 19. 11. 2017, povolení průjezdu
nadměrného nákladu centrem města v měsíci
květen až červenec firmě Schwertransport –
Services. r. o. Modřice a firmě Petr Bednář, Štěnovice, 8. rozpočtovou změnu v rozpočtu města
na rok 2017, výpověď z nájmu nájemci bytu č. 8
v čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka k 31. 5. 2017
a vyklizení bytu nájemci bytu č. 7 v čp. 46 v Holubově ulici k 31. 5. 2017.
V rámci projednání žádostí o změny územního plánu města rada doporučila zastupitelstvu
schválit pořízení změny ÚP žadatelům panu
a paní Kamenickým na pozemcích na Kamencích a doporučila schválit pořízení změny ÚP
na základě žádosti firmy Thenz s. r. o. Holice.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2017 a sankce
při pozdním zaplacení

Město Holice upozorňuje občany na splatnost
poplatku za odpady – splatnost poplatku je
do 30. června 2017. Protože v aktuální vyhlášce o poplatku za odpad je možnost, že správce
poplatku může při nezaplacení zvýšit poplatek
(v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích)
až na trojnásobek, tak pokud jste tak zatím neučinili, např. jste složenku neobdrželi nebo
ztratili, kontaktujte co nejrychleji Městský úřad
Holice, finanční odbor č. dveří 310 nebo na tel.

466 741 223 příp. na e-mail: bartonickova.j@
mestoholice.cz.

Úklid městského úřadu o prázdninách

Městský úřad Holice hledá pracovnice/pracovníky na zástup uklízeček v době jejich nepřítomnosti (dovolené, nemoc) v měsících červnu až
září 2017. Vhodné pro studenty, ženy na MD,
nebo občany v důchodovém věku.
Zájemci se mohou hlásit u ing. Frumerta, Městský úřad Holice, kancelář č. 413, 3. patro budovy, tel. 466 741 210.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 26. června 2017

V pondělí 26. června 2017 v 17 hodin se bude
v klubovnách kulturního domu konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2017 a projednání
plánu práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou
vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání
holických zastupitelů.

KOMENTÁŘE…
STADION – NOVÁ VÝSADBA STROMŮ A NOVÁ VYHLÁŠKA
PRO MAJITELE PSŮ
V rámci revitalizace stadionu v současné době technické služby zajišťují
novou výsadbu stromů (viz foto) po skácení již přestárlých a bohužel i nebezpečných topolů . Jedná se o habry, které jsou již nyní 3 metry vysoké.
V horizontu 10 let by měly tyto stromy dosáhnout výšky cca 10–15 metrů.
Město je přesvědčeno, že zejména z hlediska bezpečnosti, ale i z hlediska
funkčnosti jsou tyto stromy pro tento areál vhodné. V rámci revitalizace je
na novou sezónu připraven nový trávník hlavního fotbalového hřiště a je
radost se dívat na to, jak se již nový trávník zazelenal.
Rada města, na základě stížností od občanů, se musela zabývat iniciováním změny v provozním řádu sportovního areálu. Ačkoliv provozní
řád jasně přikazuje majitelům psů, aby na stadionu venčili svého psa
jen na vodítku a sebrali případné exkrementy, tak se porušování těchto
příkazů tak rozrostlo, že vzhledem k tomu, že tyto prostory stadionu
jsou převážně využívány školami, DDM a dětmi z města, nelze již
tento stav z hygienických důvodů tolerovat. Proto od 1. června 2017
bude platit zákaz vstupu na stadion domácím zvířatům a tedy
i psům.

NOVÉ CHODNÍKY VE MĚSTĚ
V rámcioprav a budování nových chodníků je dokončena rekonstrukce
chodníku v Holubově ulici – část od firmy Feifer k ulici Husova (viz foto).
V rámci akce „bezpečný chodník“, což bude hrazeno z 95 % dotací, bude
letos postaven úplně nový chodník Podhráz – Ředice, aby tak byl tento úsek bezpečný. Nový povrch bude mít také chodník od supermarketu
LIDL kolem bývalé „pily“ k odbočce do ulice 28. října.
OBJÍŽĎKA MĚSTEM A ZVÝŠENÉ DOPRAVNÍ KONTROLY
Vzhledem k objížďce, kterou město nebylo schopno odklonit, dochází
ke značně zvýšenému provozu zejména kamionů ve směru od Borohrádku
směrem k obchvatu města. Proto město zažádalo PČR o zvýšený dohled
zejména v ulici Staroholická.
HOLICKÉ LISTY

MĚSTO NEINVESTUJE POUZE DO STŘEDU MĚSTA, ALE INVESTICE JDOU I DO OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA
Město se snaží investovat i do okrajových částí města. Pro přehlednost
uvádíme akce, které zde byly v minulosti realizovány:
Podlesí – oprava odvodnění, Kamenec – oprava panelové cesty, pozimní opravy ulice Smetanova, stání pro sběrné nádoby v ul. Staroholická,
odvodnění Blažkovec – les, úprava obrubníků Podhráz, výsadba stromů
ke hřbitovu, obnova lipové aleje na hřbitově, náhradní výsadba Pod Homolí, oprava propustku Roveňsko, chodník ul. Staroholická naproti parku
a naproti zastávce, výsadba tůjí na hřbitově, chodník Hradecká ul., opravy
propustků a pravidelné prohlídky, oprava ulice Ve Drahách, komunikace Staré Holice u Vitínů, výsadba stromů v místní části Blažkovec, nové
autobusové zastávky, víceúčelové hřiště na Koudelce, víceúčelové hřiště
v Roveňsku a dětské hřiště na Starých Holicích. Velké finanční prostředky
jdou také do mateřské školy na Starých Holicích.
Připravovány jsou: rekonstrukce veřejného osvětlení na Podlesí
a na Koudelce, rekonstrukce komunikace Pod Homolí, rekonstrukce
komunikace Hradecká (zbylý úsek), rekonstrukce ulice Na Balkáně, rekonstrukce chodníku od ul. Husova k Podlesí, výstavba nového chodníku
v místní části Podhráz, rekonstrukce mostu M 15 v místní části Roveňsko.
Připomínáme, že jednání zastupitelstva města je veřejné a zde mají občané
možnost vyslovit své názory a dotazy. Pokud je to nějaká vážná připomínka,
určitě se jí bude zastupitelstvo zabývat. Navíc mají možnost občané svoje
náměty sdělovat příslušným pracovníkům městského úřadu. Ti by je neměli odbýt. Občané mohou také oslovit někoho z radních a zastupitelů města,
kteří se budou připomínkami jistě rádi zaobírat. Bohužel jsou ale i obrácené
situace, že město chce určitá významná zlepšení, ale občané to zablokují
nebo zčásti nepřipustí změnu. Je to např. snaha o vybudování chodníku vedle
silnice z Husovy ul. směrem k Podlesí, kde se toto kvůli neschválení akce některými občany nepodaří, na Podlesí nemožnost udělat na 100 % rekonstrukci veřejného osvětlení, i když šlo o zlepšení bezpečnosti právě jejich občanů.
Je tedy potřeba se na věci dívat z obou stran.
Petr Bajer – místostarosta města,
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc. – člen rady města
foto – Ladislav Formánek
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc červen 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
3. 6.
14.00	Festival Jana Holuba
sobota		Přehlídka dětských dechových orchestrů. Třetí ročník přehlídky pořádané pod
záštitou Města Holic se uskuteční na prostranství před kulturním domem.
		Program je uveden na samostatném plakátu.
zdarma
13. 6.
10.00	Ferda Mravenec
úterý		Pohádka o tom, jak se Ferda z mraveniště ztratil, co ve světě prožil a kdo mu pomohl, aby se zpět do mraveniště vrátil. Podle knihy Ondřeje Sekory a publikace
Jiřího Maláta.
		Hrají děti z Dětského dramatického kroužku DDM Holice.
		Úprava a režie: Jitka Juračková.
30 Kč
23. 6.
19.00	Dny Holicka 2017
pátek		Rockový večer – program na samostatném plakátu.
zdarma
24. 6.
13.00	Dny Holicka 2017
sobota		Slavnostní zahájení – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
25. 6. 10+13	Dny Holicka 2017
neděle		Dopoledne tradiční pohádka + odpoledne evergreenů.
zdarma

Výstava prací z výtvarné soutěže
na téma: Dr. E. Holub
Kulturní komisí, školskou komisí a muzeem
Dr. E. Holuba pod patronací místostarosty města
pana Petra Bajera byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma : Dr. Emil Holub. Soutěž pro mateřské, základní a střední školy byla uspořádána
ve 4 kategoriích. Všichni účastníci již po 3 měsících práce nad svými náměty odevzdali své
práce a odborná porota rozhodla o 3 nejlepších
pracech v každé kategorii. Ocenění proběhne při
Dnech Holicka, kde vítězové obdrží hodnotné
ceny. Od 5. června budou úspěšné práce vystaveny ve vitrinách v 1. patře kulturního domu.
Srdečně vás zveme na tuto výstavu.

Harmonikáři

KINO

datum hodina program
vstupné
6. 6.
19.30	Masaryk
úterý		Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou.
Na pozadí historických událostí se odehrává životní příběh okouzlujícího, ale
nevyrovnaného muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
		Režie: Julius Ševčík.
		Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Jiří Vyorálek,
Eva Herzigová.
		Žánr: Životopisný / Drama. Délka 113 minut.
80 Kč
13. 6.
17.00 Zpívej
úterý		Podnikavý koalí chlapík má poslední šanci jak zachránit divadlo, které zdědil.
Vyhlásí velkolepou talentovou pěveckou soutěž. A stejně pestré je složení zvířecích soutěžících na jeho show, protože jeho sekretářka poněkud spletla výši
finanční odměny pro vítěze...
		Režie: Garth Jennings.
		Žánr: Animovaná komedie / Muzikál. Délka 110 minut.
70 Kč
22. 6.
10.00 Strašidla
čtvrtek		Filmové představení pro školy.
		Žánr: Pohádka/Komedie. Délka 113 minut.
40 Kč
28. 6.
10.00 Strašidla
středa		Filmové představení pro školy
		Žánr: Pohádka/Komedie. Délka 113 minut.
40 Kč
29. 6.
9.00	Assassin’s Creed
čtvrtek		Filmové představení pro školy.
		Žánr: Akční/ Sci-Fi. Délka 115 minut.
40 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
2. 6.–14.7.		Blanka Šklíbová – Hledání krásy v člověku a přírodě
		 Vernisáž výstavy v pátek 2. června v 17 hodin
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Ohlédnutí za 4. setkáním harmonikářů v sobotu
8. dubna 2017 v ZUŠ Karla Malicha v Holicích.
Pan Janeba přivítal na 200 posluchačů a příznivců této akce pořádané městem a Výborem
seniorů Holice. V úvodu poděkoval městu, KD
Holice a ZUŠ Karla Malicha za podporu, kterou dávají, aby se toto setkání mohlo uskutečnit.
Také poděkoval sponzorům firmě Feifer, TOM
service s.r.o. a Voto-Plyn pana Kamenického.
Tato setkání mají už svoji tradici, úroveň a jsou
navštěvována posluchači nejen z Holic, ale
i z Pardubic, Hradce Králové a okolních obcí.
V letošním roce se setkání obohatilo o kapelu
Kapka a Františka Uhra (na fotografii), humoristu
a zpěváka z Lanžhota vystupujícího na TV Šlágr.
Závěrem lze říci, že přítomní vydrželi 5 hodin
poslouchat, zpívat a odcházeli s dobrým pocitem.
Ať žije 5. setkání harmonikářů 7. dubna 2018.
za Výbor seniorů Holice Antonín Janeba

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Přehled společenských akcí

Holická malířka Blanka Šklíbová-Nová
vystavuje v galerii KD

Promítání filmu: Skauti bez lilie – skautské hnutí v pohnutých dobách normalizace
pátek 2. června 2017 od 19.30
Kulturní dům města Holic, velký sál
vstupné dobrovolné
více informací na: www.skaut-holice.webnode.cz
11. ročník dětských cyklistických závodů
středa 7. června 2017; prezence v 16.30, start v 17.30
Areál Městského stadionu, Holice
Kopretinové odpoledne
sobota 10. června 2017 od 13.00
Sanatorium Topas, Holice
hudební odpoledne s doprovodným program
vstupné dobrovolné
více informací na www.sanatorium-topas.cz

Další úspěchy
Základní umělecké školy Karla Malicha

Celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, Polička
3. až 5. května 2017:
Hra na housle:
Kategorie 9–10 let: Lucie Lohniská – čestné uznání
Kategorie 11–12 let: Kristýna Myslínová – stříbrné pásmo a Eliška Kopová – zlaté pásmo
Kategorie 13–14 let: Marie Valentová – čestné uznání
Pedagogické vedení p. uč Hana Burianová a klavírní spolupráce Mgr. Tereza Vostřelová
Ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje, Liberec 11. až 14.
května 2017:
Hra na kontrabas:
Kategorie do 10 let: Kryštof Dostál – 2. Cena
Kategorie do 12 let: Ondřej Kamenický – 1. Cena
Kategorie do 14 let: Jakub Janíček – 2. Cena
Zvláštní cena za vynikající pedagogickou práci Mgr. art. František Machač a zvláštní cena korepetice Mgr. Pavel Kupčák
HOLICKÉ LISTY

Nejsem žádný odborník na malování obrazů, ale zajímají mě úspěšní lidé
ze všech oborů. Když jdete Dukelskou ulicí kolem nenápadného domku
č.p. 417, kde bydlí paní Blanka Šklíbová-Nová, ani vás nenapadne, že zde
bydlí holičačka, která je ve své branži – malířství jedinou a navíc úspěšnou žijící v našem městě. Vzhledem k tomu, že malířka bude mít v galerii
KD od 2. června do 14. července svoji výstavu, zajímal jsem se o její
tvorbu. Nenechám si to jen pro sebe, ale podělím se o informace o paní
B. Šklíbové-Nové a jejím díle i s vámi – čtenáři Holických listů.
Paní B. Šklíbová-Nová je v současnosti jedinou žijící malířkou v Holicích. Malířské geny zdědila po otci Václavu Novém. Od roku 1982 pravidelně vystavuje nejen v Holicích, ale v celé České republice. Má za sebou
i aukci svých uměleckých děl ve Francii v Paříži. Své práce vystavuje
průběžně v mnoha galeriích v ČR. Může se pyšnit tím, že její díla jsou
v soukromých sbírkách v 11 zemích Evropy a USA.
Pokud zalistujeme v XVI. dílu Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006, které vydalo Výtvarné centrum Chagall v Ostravě v roce 2006, tak se o B. Šklíbové-Nové dozvídáme: „Věnuje se
důsledně realistické malbě, obohacené specifickou interpretací. Tematicky převládají portréty, krajina a květinová zátiší. Mimo malbu je činná
i v oblasti propagační a drobné užité grafiky, ilustraci a realizovala nástěnné kresby pro diskobar Ptačí klec v Pardubicích a portréty zakladatelů
Třebechovického betlému…“. Také ilustrovala knihu „Kukaččí mládě“.
Na závěr ocituji Mgr. V. Romera, který o její práci píše ve svém úvodu
k jedné její výstavě:
„…s obdivem se sklání před starými umělci, obzvláště před impresionisty
a že používá starou, obzvláště obtížnou, renesanční techniku (olejomalbu ve více vrstvách – tedy hladkou malbu) ve spojení s hrubší malbou
špachtlí… Námětem je vše, co malířku obklopuje a něčím osloví. Jsou
to potréty, zátiší, květiny, zvířata, staré chaloupky… Originalita obrazů
B. Šklíbové-Nové spočívá v tom, že vyzařují teplo. Sálá z nich teplo, klid
a pohoda domova. Divák je jakoby sugestivně vtáhnut do bezpečí. Malířka tak vytváří „balzám“ na duši diváka. Právě tyto vlastnosti způsobují, že
svojí tvorbou si získala mnoho příznivců a milovníků umění“.
Pokud se chcete s malířkou a její tvorbou osobně seznámit, zvu vás na vernisáž její výstavy v galerii KD dne 2. června v 17.00 hodin.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Světlušky z Holic vymýtily zlo v Lanškrouně!

Hasiči závodili a světili

Už od pátku 28. dubna se jistě všechny ženy a dívky pečlivě připravovaly
na každoroční slet čarodějnic, ne však světlušky z Holic, konkrétně Diblíci
a Vampírky. Od čarodějky Xeny z Lanškrouna totiž přišel dopis se žádostí o pomoc s vyhledáním a zlikvidováním mocného zlého čaroděje. Vše
se muselo stihnout do nedělního rána, jinak hrozilo, že se zamíchá do roje
čarodějnic. I přes poměrně chladné počasí se v páteční odpoledne sešlo
na vlakovém nádraží v Holicích třináct odvážlivkyň. Po přestupu v Moravanech a Chocni snad zázrakem také třináct do Lanškrouna, na místní skautské středisko, dorazilo. Na základně jsme spřádaly plány a vyrážely do blízkého okolí. Holky se učily pracovat s mapou, orientovat se v neznámém
prostředí a pracovat v týmu. Nepochybovaly jsme o tom, že se jim podaří
zlého čaroděje vystopovat. Nejdříve jsme musely zjistit jeho identitu a poté
spřádat tajné plány na výměnu jeho černého zlého srdce za srdce dobré,
které nám dala čarodějka Xena. Čaroděje jsme tajně sledovaly až na místo
úkrytu jeho srdce a vyměnily ho. Všemi silami, co nám ještě zbyly, zničily
to zlé. Čarodějovo špatné já se pak v temném dýmu vypařilo a my mohly
jít slavit konečné vítězství nad zlem. V neděli po snídani jsme se všechny
po hrdinském činu vydaly zpět, abychom se stihly připravit na večerní rej.
Teď už jen můžeme počkat na děkovný dopis z Lanškrouna od čarodějky
Xeny.
Terka Formánková

ZRAK – BRÝLE V PRŮBĚHU ŽIVOTA
Problémy se zrakem u dětí mohou negativně ovlivnit nejen jejich zdraví,
ale také školní výsledky. Odborníci z očního centra Avilo Medioptik s.r.o.
(ortoptická sestra a optometristka) bezplatně vyšetřili zrak dětem v mateřských školkách města Holice, Skuteč (screeningové vyšetření přístrojem
PlusOptix). Z celkového počtu vyšetřených dětí bylo zjištěno zhruba 20%
očních vad! Následně bylo rodičům těchto dětí doporučeno komplexní
dovyšetření v ordinaci oční lékařkou se specializací dětské oftalmologie.
Kdy jít s dětmi na preventivní oční prohlídku? Kontrola zraku je součástí
pravidelných prohlídek u pediatra, avšak ohrožené skupiny dětí (s genetickou zátěží, nedonošené) by měly vyšetření absolvovat i častěji. Kvůli
funkční oční vadě tupozrakosti by měly oční vyšetření u takovéhoto specialisty s funkční licencí absolvovat všechny děti alespoň ve věku od tří
let. Jde o oční vadu, která nemusí dítě zpočátku omezovat, ale často se
zjistí až při náročné školní docházce, kdy je již pravděpodobnost vyléčení
velmi malá.
V Avilo Medioptik je díky spolupráci očního lékaře, optometristy a očního optika poskytnuta dětským pacientům komplexní péče na jednom
místě. Zhotovení kompletních brýlí provádíme ve vlastní dílně nejnovějším brousícím přístrojem Mr. Blue 2.0. Naše brýle děti milují. Proč?
Svůj oblíbený obrázek nebo monogram si mohou nechat vytetovat přímo
na brýlovou čočku. Závěrem je nutné zdůraznit, že prevence, zejména
v oftalmologii, je velmi důležitá, protože více než 80% informací z okolního života získáváme pomocí zraku. Díky brýlím vaše dítě nejen lépe
vidí, ale brýle jsou také léčebnou pomůckou, která působí jako prevence
vzniku šilhání a tupozrakosti.
Ceníme si Vaší důvěry a těšíme se na pokračování partnerství v Avilo Medioptik s.r.o.
Antonín Oliva
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V sobotu 22. dubna se na holickém náměstí uskutečnil již 3. ročník memoriálu Jiřího Kerouše v požárním útoku. Za chladného počasí přijelo
soutěžit 32 mužských a 11 ženských týmů.
Nejúspěšnější z mužů s časem 14.75 zvítězil tým z Rohovládové Bělé,
druzí Smidary a třetí Myštěvec. Radost nám všem domácím udělaly naše
hasičky, které prolomily smůlu z předchozích let a s časem 19.71sek.
stouply na zlatou příčku. Druhé skončily Bohuslavice a třetí Nové Dvory.
Při slavnostním zahájení memoriálu si holičtí hasiči připomněli 10. výročí
družební spolupráce a za účasti delegací „stražáků“ z polského Kadlubu
a hasičů ze slovenského Medzeva zazněly v podání Mgr. Lukáše Pešky
státní hymny. Tentýž den byla uctěna památka položením společné kytice
všech tří sborů na hrob Jiřího Kerouše. Vždyť on byl u zrodu a podpisů
smluv o vzájemné spolupráci, jak s polskými, tak i se slovenskými hasiči.
V neděli 23. dubna při slavnostní bohoslužbě, kterou sloužil holický duchovní správce PhDr. Radek Martinek PhD, byl za přítomnosti radních
našeho města Mgr. Zdeňky Krátké a Petra Rychlíka, delegací ze Slovenska, Polska a domácích hasičů vysvěcen zásahový vůz Scania.
Na závěr mi dovolte, abych jménem SDH poděkoval všem členům za
skvěle odvedenou práci, městu Holice, místostarostovi Petru Bajerovi,
Technickým službám města Holic, rozhodčím, moderátorům, sponzorům,
Svatomartinskému sboru a všem, kteří se podíleli no tom, aby tyto akce
zdárně proběhly.
Miroslav Vaniš

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

MŠ Staroholická

MŠ Pardubická informuje

Zpívejme si, zpívejme,
smějme se rádi,
s písničkou je veseleji,
věřte kamarádi…

V měsíci květnu jsme zahájili plavecký kurz. Druhý květnový týden vyrazily děti z motýlkové třídy do bazénu v Pardubicích, děti z kytiček a sluníček se k nim přidaly o týden později.
Přijeli nás také potěšit herci s pohádkami „O Lesněnce“ a „O květinářce
Květušce“. Dětem se pohádky moc líbily. Třídy motýlková a sluníčková
za hezkého počasí jely na výlet vláčkem do Moravan, kytičková třída až
do Pardubic. Na výletě děti poznávaly různé vlaky – osobní i nákladní,
nejvíc je zaujaly rychlíky, které v Holicích nemohou vidět.
Ve středu 7. června se těší celá mateřská škola na celodenní výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Čekají nás tam různé atrakce, například velký
polštář, který slouží jako trampolína.
S dětmi si užijeme spoustu legrace a dobrodružství. Hned následující den
budeme mít na zahradě MŠ od manželů Voříškových skákací hrad, kde se
děti určitě výborně pobaví.
Významnou událostí bude pro předškoláky středa 14. června, kdy je pasujeme při zahradní slavnosti na školáky. Pasováním se s nimi rozloučíme
a budeme držet palce, aby se jim ve škole dařilo.
V pondělí 19. června čeká ještě na nejstarší děti škola v přírodě, která
se letos uskuteční v penzionu Vysočina. V okolí je krásná příroda, čistý
vzduch a máme pro děti připravenou spoustu her a zábavy.
I letos se snaží celá MŠ spolu s rodiči pomáhat nemocným dětem. Odevzdali jsme pět pytlů plastových víček pro Dominička.
Krásné slunečné dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Písničkou to začalo, písničkou to končí. Celý školní rok utekl jako voda
a my se ocitli na jeho konci. Myslíme si, že byl pestrý, plný dětských radovánek, poznávání a zážitků.
Začátkem června nadejde čas loučení s mateřskou školou pro naše předškoláky, ale také seznamování se s rodiči dětí, které do naší MŠ nastoupí.
Oslavy se mohou zúčastnit děti, sourozenci, rodiče. Hlavními oslavenci jsou všichni předškoláci, kteří se po prázdninách vydají do lavic ZŠ.
Do MŠ přijedou ,,PERNŠTEJNI“ se zábavným programem. Vyvrcholením slavnosti bude nástup oslavenců, při kterém dostanou ,,šerpu“, vysvědčení ze školky doplněné upomínkovými předměty.
Tak ahoj, školko!!
Také nás čekají výlety. Společný výlet rodičů a dětí 10. června do ZOO
Jihlava a výlet naší celé školy do ,,Ratibořic“.
Většina předškoláků se také zúčastní tanečního vystoupení ,,Mravenečkova ukolébavka“ na Holických dnech.
Naše MŠ také nainstaluje výstavku svých prací v prostorách KD Holice.
Poslední den školního roku paní kuchařka připraví slavnostní svačinu
a oběd na rozloučenou.
A je tu červenec a nastává čas prázdnin. U nás bude také ve znamení oprav
– rekonstrukce kuchyně a postavíme nový plot k ulici Staroholická.
A my zaměstnanci MŠ Staroholická přejeme všem dětem, rodičům a čtenářům tohoto listu krásnou, slunnou dovolenou.
Těšíme se opět v září !
Mgr. Z. Krátká, ředitelka MŠ

HOLICKÉ LISTY

Ze života Holubovky…
Jaro je v plném proudu a co se dělo a děje u nás na škole?
Letos poprvé proběhly zápisy do 1. tříd základního vzdělávání na počátku
dubna. Obešly se bez slziček, zbytečného strachu a k naší radosti i velkého počtu zbytečných odkladů. Takže od září můžeme otevřít tři první třídy.
3. AB mají za sebou školu v přírodě v překrásném prostředí chaty Radost
Plasnice v Orlických horách. Tématem bylo: Naše vlast, historie a tradice.
Pěkný sportovní výsledek vykopali naši kluci z prvního stupně. V tradičním fotbalovém turnaji McDonald’s Cupu v kategorii 4. a 5. tříd jsme
ze 6 týmů obsadili 2. místo. Až ve finále jsme prohráli na penalty se ZŠ
Dolní Roveň.
V pátek 12. 5. proběhla na městském stadionu charitativní akce s názvem:
„Běháme a pomáháme.“ V režii školního parlamentu, pod záštitou organizace Život dětem a za pěkného počasí děti běhaly okruh asi 800 metrů.
Za každé uběhnuté kolo získaly od sponzorů peníze, které věnovaly postiženým dětem Lukáškovi a Lucince. Výtěžek bude věnován na rehabilitační pomůcky.
Co nás čeká v nejbližších dnech?
V pondělí 22. 5. odcestují někteří žáci 2. stupně do družebního polského
města Strzelce Opolskie. Koná se zde týdenní mezinárodní setkání mládeže a my jsme byli pozváni naším družebním gymnáziem.
Dále nás čeká další škola v přírodě. Tentokrát pátých tříd. Prožijí týden
v Jeseníkách a v Koutech nad Desnou. V programu mají turistiku, poznání
i zážitkové hry v přírodě
A na samém konci května se koná tradiční Olympiáda škol Holicka. Letos
se jedná už o 17. ročník.
Mgr. M. Myslivcová
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Holičtí gymnazisté na česko – německém projektu
Ve dnech 22.–25. 4. 2017 se již tradičně 60 studentů z Čech a z Bádenska-Wurtemberska zúčastnilo česko – německého projektu Kulturou proti
antisemitismu. A 12 holických gymnazistů bylo při tom!
Projekt odstartoval v sobotu večer v hotelu Střížkov v Praze, kde jsme se
seznámili s dalšími českými studenty, se žáky tří německých gymnázií
a samozřejmě také s pořadateli a některými účinkujícími.
Neděle 23. 4. byla nabitá událostmi. Dopoledne jsme strávili v pražském
židovském muzeu, kde si pro nás připravili unikátní workshop o „děvčatech z terezínského pokoje č. 28“. Tímto pokojem prošlo asi 60 dívek
ve věku 12–14 let (na 30 metrech čtverečních jich v letech 1941–1945
žilo asi 30, jak byly postupně transportovány na východ do dalších táborů, kde většina z nich našla smrt). O těchto dívkách, z nichž přežilo
pouhých 15, vznikla i stejnojmenná kniha, jejíž nové vydání v češtině se
nyní připravuje. A dvě „dívky“, o nichž ještě bude řeč, Evelina Merová,
nyní z Prahy, a Judith Rosenzwiegová, která léta žije v Izraeli, nás také
na celém programu doprovázely. Odpoledne jsme společně s dalšími, asi
šesti sty účastníky, absolvovali (již 14.) Pochod dobré vůle z Kafkova náměstí do Valdštejnských zahrad. Před budovou slavného Rudolfina se odehrálo emotivní představení ostravské konzervatoře. Malé dívenky v něm
na začátku předvedly svůj bezstarostný tanec, když ten byl náhle přerušen
příchodem mužů v černém, ti holčičky následně symbolicky ohradili železným drátem, aby je tak zbavili svobody, radosti a mnohé posléze života …Tak se rodí totalita a smrt… Zástup poté dorazil do Valdštejnských
zahrad, kde se vystřídalo několik řečníků, mezi nimi velvyslanec státu
Izrael v ČR Daniel Meron, místopředseda Senátu ČR Jaroslav Kubera,
ministr kultury Daniel Herman a další. Tady jsme také poprvé vyslechli
neskutečné příběhy obou přeživších „děvčat“, umělecké ztvárnění jmenované knihy i hebrejské písně v podání židovského kantora Michala Foršta.
Nedělní večer patřil vystoupení slavného jazzového tria z Izraele Tinshom
v Divadle U Hasičů na Vinohradech.
Celé pondělí jsme pobývali v Terezíně. S fundovaným průvodcem jsme
si prohlédli prostory terezínského ghetta, kterým za války prošlo přes 140
tisíc židů z celé Evropy, nahlédli do jednotlivých muzeí, opravených i neopravených kasáren, zhlédli jsme i prostory krematoria s pitevnou, neopomněli místo, odkud v dobytčácích odjížděly celé rodiny do dalších
táborů, a nakonec i židovský hřbitov. Po obědě mezi nás na besedu přišly
Evelina Merová a Judith Rosenzwiegová, obě v 87 letech velmi vitální
a usměvavé… Závěr pobytu patřil pietnímu shromáždění u krematoria
na židovském hřbitově.
Úterní dopoledne ukončilo celý projekt dalším společným setkáním českých i německých studentů. Mladí si vzájemně sdělili své dojmy z uplynulých dnů, představili vlastní prezentace, ale především vyjádřili přání,
aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly…
Projekt, který pro nás připravilo Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
se sídlem v Praze pod záštitou Česko – německého fondu budoucnosti,

Den Země
Ve čtvrtek 27. září oslavili žáci základní školy v Komenského ulici Den
Země. Dvě vyučovací hodiny byly věnovány ekologické výchově, zamyšlení nad stavem naší přírody a soužitím člověka s přírodou, vlivem globálních klimatických změn na život na naší planetě. Mladší ročníky se
zabývaly tématem Třídění odpadů a recyklace. Šesťáci vytvořili postery
s modely kontejnerů příslušných barev. Ty teď zdobí chodbu v prvním
patře. Na nástěnce visí poučení o tom, kde a jak se recyklují odpadové
materiály. Starší žáci se při skupinové práci věnovali tématům Klima a
Zdravá a nezdravá příroda. Celá akce se uskutečnila pod záštitou Erasmus
klubu, jehož členové se této problematice věnují v průběhu celého školního roku společně s partnerskými školami v zahraničí. Příští týden odlétají
tři žákyně a dva učitelé na setkání na Sicílii, kde budou hosty ve škole
Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosc.
V květnu a v první polovině června se uskuteční další výlety a exkurze.
Žáci pojedou do Prahy, kde si prohlédnou historické centrum a navštíví Parlament ČR. Připravuje se také výlet na Horní Moravu a zajímavá bude účast
na Dnech otevřených dveří na centrální hasičské stanici v Pardubicích.
Mgr. Blanka Málková
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se velmi vydařil. Studenti si s blížícím se výročím konce 2. světové války v Evropě připomněli naši nedávnou historii, navázali nová přátelství
a procvičili své jazykové schopnosti. Nejdůležitější je však morální apel,
který tato akce přinesla.
Mgr. Eva Pýchová

Jarní akce na 1. stupni ZŠ Komenského
U nás se stále něco děje. Koncem dubna na naší škole proběhl Den Země.
Každá třída měla připravený program, který se týkal třídění odpadů, recyklace a počasí. Vznikly zajímavé výrobky a děti se dozvěděly spoustu
zajímavých věcí.
Pro první třídy je květen slavnostní měsíc. V knihovně byly děti z prvního
ročníku 4. května pasovány na čtenáře. Každý nový čtenář dostal za odměnu krásnou knížku, protože už si ji dokáže přečíst.
Žáci 3. ročníku se 9. května zúčastnili exkurze do Ekocentra Paleta v Oucmanicích , kde na ně čekal celodenní program na téma Hospodářská
zvířata.
Mezi nejčastěji zmiňovanou akcí v této době patří škola v přírodě, kam
děti z některých ročníků odjíždějí už koncem května. Na žáky čekají nezapomenutelné zážitky, spousta zábavy a hlavně pobyt v přírodě.
Mgr. Helena Žižková

ČERVEN V HOLOUBKU
Také v měsíci červnu vás Holoubek zve na své pravidelné dopolední i odpolední programy pro děti
a rodiče. V pondělí je pro vás připravena volná herna, v úterý písničkové dopoledne a odpoledne Baby
studio. Ve středu se můžete těšit na říkankový program, Montessori aktivity, po obědě si svá těla protáhnou nastávající maminky a odpoledne děti tvoří
na tvořivých hrátkách nebo s keramickou hlínou. Čtvrtek je zaměřený
na hravé cvičení pro děti do 2 let, odpoledne starší děti procvičují anglický jazyk a večer Holoubkem zní zpívání dospělých při kytarách a pianu.
Na pátek je připraveno cvičení pro starší děti a volná herna.
O letních prázdninách nabízíme hlídání dětí v těchto týdnech: 24. 7.–
28. 7., 31. 7.–4. 8., 7. 8.–11. 8. 2017. Bližší informace získáte na tel. čísle
733 141 960 nebo přímo v Holoubku.
Všem malým i velkým návštěvníkům Holoubka přejeme krásný začátek léta.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.
kolektiv Holoubka
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

JAK ŠLY ROKY...

DTJ Holice oslavila „stodesítku “

...tentokrát trochu šejdrem, a tak cestu na stránky dnešních Holických listů nenašly. Inu, z nemocniční postele to opravdu není cesta snadná, tak
snad příští měsíc opět na shledanou při exkurzi do holické historie.
Pavel Hladík

XVII. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL
HOLICKÉHO REGIONU
Termín: od pondělí 29. května do pátku 2. června 2017
Místo konání: sportoviště v Holicích
Přihlášené školy: ZŠ Býšť, ZŠ Dolní Roveň, Gymnázium Holice, ZŠ Holice – Holubova, ZŠ Holice – Komenského, ZŠ Moravany
Účastníci: žáci a žákyně – ročník narození 2001 a mladší
Zařazené sporty: atletika, cyklistika, stolní tenis, tenis, basketbal, fotbal,
volejbal
Rámcový časový pořad
Pondělí 29. května 2017
8.00
Slavnostní zahájení
8.30
Fotbal
8.45
Volejbal
Úterý 30. května 2017
8.00
Basketbal dívky
8.30
Tenis
Středa 31. května 2017
8.00
Basketbal chlapci
8.30
Tenis – případný II. den
Čtvrtek 1. června 2017
8.00
Stolní tenis
9.00
Atletika – rozběhy a kvalifikace
Pátek 2. června 2017
8.15
Cyklistika
9.15
Atletika – finále
11.30
předání medailí a slavnostní zakončení
Za organizační výbor Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Florbal

Dne 2. dubna se v městské sportovní hale konalo finále již třetího ročníku
Holické florbalové ligy. Soutěž se hrála od října 2016 do března 2017 poté
následovalo 2. dubna play-off. V základní hrací době se holický tým SKOROMISTŘI umístil na 1. místě a druhý holický tým pod vedením Lukáše
Moravce skončil třetí (viz tabulka níže). Nejlepším střelcem byl vyhlášen
Jan Fišar (SKOROMISTŘI).
Konečné pořadí:
1. SKOROMISTŘI
2. TJ SOKOL ROVEŇ
3. HOLICKÉ A
4. LÁZNĚ BOHDANEČ
5. ALKOTROSKY
TJ JISKRA HOLICE – ODDÍL FLORBALU děkuje všem svým sponzorům (PENTA servis, RESTAURANT CORONA a CAFFE V ZAHRADĚ)
a fanouškům za pěkný průběh třetího ročníku Holické florbalové ligy.
Více na www.holfl.webnode.cz nebo na www.facebook.com/Skoromistři-Holice-1065557016824339/.
Tomáš Bartoníček
HOLICKÉ LISTY

Téměř stovka pozvaných členů, spolupracovníků a příznivců dělnické
tělovýchovné jednoty – DTJ Holice se v sobotu 29. dubna dopoledne
shromáždila ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha. Důvod byl velmi podstatný: DTJ Holice slavila významné výročí – 110 let
od založení jednoty. Za předsednickým stolem, zasedli dva starostové,
za „domácí“ starosta DTJ Milan Štěpánek a jako host starosta města Holic
Ladislav Effenberk, který celý průběh schůze uváděl a dále Břetislav Gregor jako místostarosta DTJ. Při představování dalších pozvaných hostů
musíme připomenout dva spřátelené senátory, Radka Martínka a Miroslava Antla, mezinárodní hosty zastupovala Lidia Dawid z polského partnerského města Strzelce Opolskie.
V úvodním referátu pan Štěpánek seznámil přítomné s jednotlivými odbory jednoty a stručně shrnul jejich činnost. Za odbor kulečníku vyzdvihl
úspěšného reprezentanta Karla Kačírka, pana Břetislava Gregora za činnost turistického a cykloturistického odboru a zmínil i Martina Ročka, který zapojil do činnosti jednoty děti, konkrétně je cvičí v bojových uměních,
v neposlední řadě se zmínil o činnosti , která probíhá v klubovně „Na vagoně“ a v této souvislosti vyzdvihl i aktivitu některých členů při výstavbě
a také údržbě této klubovny. Břetislav Gregor potom okomentoval některé
úspěšné akce turistů a cykloturistů. K historii jednoty pak stručně promluvila paní Emilie Sedláková a v jejím vystoupení vzpomenula na vznik jednoty, narušení její činnosti světovými válkami a totalitním obdobím a tak
se přítomní dozvěděli mnoho zajímavých informací z minulosti.
Pohodová atmosféra byla doplněna pozdravnými projevy a gratulacemi
senátora Antla i senátora Martínka a milým vystoupením polského hosta
paní Lidie Dawid, ve kterých převládala slova ocenění a chvály na činnost
DTJ Holice. Zdařilý průběh slavnostního sezení příhodně doplnilo, vystoupení dětí z Mateřské školy Holubova, které připravila paní ředitelka
Lenka Chotěnovská.
Vladislav Branda, foto Ladislav Formánek
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Oddíl ASPV z TJ Jiskra Holice, z. s.
Oddíl pořádal dne 22. dubna sportovní dopoledne se zapojením všech
svých složek. Do hry Ringo se zapojili i přítomní rodiče. Pokud se vám
hra líbila, zveme zájemce přes léto k DDM, kde se bude hrát na hřišti
plážového volejbalu.
Děti z oddílu ASPV z TJ Jiskra Holice, z. s. v počtu osmi se zúčastnily
regionální soutěže v lehkoatletickém víceboji a opět úspěšně! Ve veliké
konkurenci a vyrovnanosti účastníků přivezly jednu zlatou (Hanička Rufrová) a bronzovou medaili (Magdička Urbánková). Děkujeme všem dětem za bojovnost a rodičům za podporu!
Marie Hybšová

„A zase ten badminton“

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ – SK HOLICE
A – tým
sobota 10. 6. 2017 – 10.15 hod. – Dolní Újezd
dorost
sobota 10. 6. 2017 – 13 hod. – Dolní Újezd
starší elévové B
středa 14. 6. 2017 –17 hod. – AFK SKP Pardubice

Informace z nohejbalu
Po výborném začátku ve 2. lize čekala na TJ Sokol Holice další kola,
ve kterých se naše družstvo utkalo s velmi kvalitními soupeři a vždy vítězně s těmito výsledky:
22. 4. TJ Spartak Čelákovice „B“ – TJ Sokol Holice: 0 : 6
29. 4. TJ Sokol Holice – PKS okna Žďár n. Sázavou: 6: 0
6. 5. NK Climax Vsetín „B“ – TJ Sokol Holice: 2:6
7. 5. NK Rozvíz Slovan Ivanovice na Hané – TJ Sokol Holice: 1:6
Ve 2. lize zatím držíme přední místa v tabulce a rádi bychom vás pozvali
na další utkání, která odehrajeme na domácím hřišti „Na Lipáku“ vždy
od 14. hodin
3. 6. TJ Sokol Holice – TJ Spartak Čelákovice „B“
24. 6. TJ Sokol Holice – NK Climax Vsetín „B“
Družstvo našich dorostenců zahájilo BOTAS dorosteneckou ligu s těmito výsledky:
16. 4. TJ Sokol Holice – TJ Sokol Zbečník: 1 :6
23. 4. MNK Silnice Group Modřice – TJ Sokol Holice: 5:2
30. 4. NK Climax Vsetín – TJ Sokol Holice: 5:2
14. 5. TJ Sokol Prostějov – TJ Sokol Holice: 2:5
Další utkání odehrají naši dorostenci v těchto termínech:
11. 6. TJ Sokol Holice – MNK Silnice Group Modřice
25. 6. TJ Sokol Holice – TJ Sokol Prostějov
Přijďte podpořit naše družstva v ligových zápasech. Děkujeme za podporu
fanouškům a také našim partnerům: MĚSTO HOLICE, EKOMONT, LIKVIDACE ODPADŮ, PB RODINNÉ DOMY.
Jakub Mrákava

Měsíc duben byl plodný, co se týká různých turnajů, ať již pro děti, tak
i pro dospělé.
Začínáme krátkou zprávou z „Velikonočního turnaje“ pro dospělé. Ten se
konal v sobotu 8. dubna v naší městské sportovní hale. Zúčastnilo se ho
celkem 23 párů z Brna, Pardubic, Rychnova/K. atd...
1. místo obsadil pár Kopřivová – Prusek,
2. místo Damborská – Nývlt a 3. místo Frauenbergová – Borský. Z domácích se nejlépe, a to na krásném 4. místě, umístili Miloš a Martina
Vašíčkovi.
První dubnový víkend se v Praze Radotíně uskutečnil celostátní turnaj
GPB U13. Z našeho oddílu si účast na základě aktuálního žebříčku GP
zajistila Aneta Vašíčková a to hned ve všech třech disciplínách (dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra). Nejvíce se jí dařilo ve čtyřhře dívek, kde
se s Apolenou Bártovou ze Sokola Pardubice probojovaly až do finále.
Tam pod vedením zkušené Rozálie Bártové překvapily všechny přítomné
a čtyřhru vyhrály. Gratulujeme.
Dne 8. dubna proběhl dětský turnaj v Hradci Králové na MONTASU. Náš
oddíl reprezentovali Ondřej Kaplan, Matyáš Čihák, Dominika Budišová,
Viki Jánská a Náťa Teplá. Nejlépe se dařilo Natálce, která svou kategorii
U9 vyhrála.
14. dubna pořádal oddíl SK KOMETA Brno Velikonoční dětský turnaj.
Zde za nás bojovali Ondra, Viki a Dominika. I z Brna přivážíme do Holic
medaili a to za 3. místo Viki.
15. až 16. dubna proběhl republikový turnaj GPB U19 v Mostě. Na tomto
turnaji nás reprezentovala Tereza Weinerová. Společně se svou spoluhráčkou Ivetou Strnadovou z Dobrušky turnaj ve čtyřhře vyhrály. V současné
době patří děvčatům 9. místo v žebříčku Českého badmintonového svazu
v kategorii U19.
29. dubna byl náš oddíl pověřen uspořádáním turnaje GPC U17. Do Holic
přijelo 24 hráčů a hráček z celé východočeské oblasti.
Ten samý den bojovala Terka na mezinárodním turnaji THUN cup v Nejdku.
Po výborném výkonu obsadily s Ivetou ve čtyřhře krásné 4. místo.
6. dubna proběhl kvalifikační turnaj GPC U19 v Hradci Králové. Zde opět
Terka s Ivetou podaly výborný výkon a postoupily na GPA U 19, který se
uskuteční 10.–11. června v Brně-Slatině.
13. května uspořádal badmintonový oddíl Sokol Polabiny kvalifikační turnaj GPC U13 a dětský turnaj U9 a U11. I zde naši hráči slavili úspěchy.
V kategorii U13 se podařilo Anetě Vašíkové ve čtyřhře dívek společně
s Apolenou Bártovou a v mixu s Pavlem Jeništou postoupit na GPA U13,
které se uskuteční 3.–4. června v Benátkách nad Jizerou.
Zde si svou premiéru mezi 13-ti letými odbyl Ondra Kaplan. Po výborném boji obsadil konečné 5.–8. místo.
V kategorii U11 chlapci se z našich hráčů nejlépe vedlo Ondrovi Kaplanovi. Získal zde 2. místo a 11. místo obsadil Matyáš Čihák.
Za U 11 dívky bojovala Viki Jánská a skončila na krásném 4. místě. V nejmladší kategorii U 9 zvítězila Náťa Teplá.
Všem našim hráčům patří obrovské poděkování za vzornou reprezentaci
našeho oddílu BK DDM Holice a města Holic.
Za BK DDM Holice Mirek Pacovský
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