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Slovo starosty
Vážení občané,
při psaní červnového
sloupku krásně svítí
slunce, „zmrzlí“ jsou už
za námi a před námi je
slunečný víkend.
Rada města na svém
zasedání dne 25. dubna
2016 projednala za přítomnosti zástupců Obvodního oddělení Policie ČR, Městské policie, hasičů a vedoucích
odboru dopravy a správního odboru MěÚ Holice stav na úseku veřejného pořádku, dopravy
a přestupků v Holicích. Z proběhlé diskuze
vyplynulo, že situace je dlouhodobě uspokojivá. V oblasti trestné činnosti došlo k mírnému
poklesu činů. Také jejich závažnost se nezvýšila. V oblasti přestupků počet taky nestoupá
a objasněnost výše uvedených skutků se mírně
zvýšila.
V oblasti dopravy bylo konstatováno, že stav
je celkem stabilizovaný, ale s přibývajícím počtem aut lze předpokládat, že se situace bude
komplikovat. Dá se očekávat větší počet namát-

kových kontrol a měření rychlostí od obou policií v Holicích. Možná již někteří pocítili tento
fakt na vlastní kůži, neboť ze zpráv vyplynulo
zvýšené úsilí ze strany dopravní i městské policie. Závěrem bylo konstatováno, že stav bude
i nadále společně pečlivě sledován a na jakoukoliv negativní změnu bude okamžitě reagováno účinnými opatřeními.
Absolutní uznání za pečlivou, pravidelnou
a obětavou činnost a pomoc občanům Holic
a okolí patří Jednotce sboru dobrovolných hasičů a Sboru dobrovolných hasičů Holice. Tímto
jim ještě jednou děkujeme.
Důležitým dnem pro samosprávu byl 9.
květen 2016, kdy proběhlo zasedání rady
i zastupitelstva města. Rada na svém jednání
projednala vrácení finančních prostředků příspěvkových organizací města ve výši cca 3 500
tisíc Kč z úspory energií. Většiny úspor bylo
dosaženo díky realizaci projektu energetických
úspor metodou EPC od října 2013. Uspořené
finance navrhla rada a zastupitelstvo schválilo
použít na rekonstrukce nemovitého majetku
města. Jedná se o akce – výměna oken a malování v MŠ Staroholická – stará budova (cca

1 mil. Kč), výměna oken, oprava a nátěr fasády
DDM Holice (cca 800 tisíc Kč), navýšení částky na rekonstrukci šatních boxů v ZŠ Holubova
(cca 400 tisíc Kč) a na výměnu vnitřních vchodových dveří ZŠ Holubova (cca 130 tisíc Kč).
Na jednání zastupitelstva 9. 5. 2016 proběhla také prezentace studie Muzea cyklistiky
a motokrosu v Holicích, firmy Ars Fabrica s.r.o.
Praha. Předložený návrh měl velmi pozitivní
ohlas a zaujal jak zastupitele, tak přítomné občany. Po věcné diskuzi, kdy byly zodpovězeny
přítomnými architekty všechny dotazy, byla
prezentace odměněna potleskem. Nyní nastane
období zajištění případné dotace na tuto akci,
vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo rozhodlo o realizaci muzea jen s pomocí dotace.
Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny pozval na oslavy Dnů Holicka, které se uskuteční
již tradičně poslední červnový víkend 24.–26. 6.
2016 – program najdete na jiném místě těchto
holických listů.
Ještě bych Vám zároveň chtěl popřát krásné,
slunečné a teplé léto a také pohodovou dovolenou plnou jen samých příjemných a hezkých
zážitků.

Posezení u kávy
Tak jsem přemýšlel, komu mohlo číslo 21 (toto
je 21. posezení u kávy) nějakým způsobem
ovlivnit život a napadl mně Zdeněk Kaska. Nebýt 21. srpna 1968 nejspíš by zůstal v Československu a nehledal svobodný život na druhém
konci světa v Kanadě. ČSSR opustil též 21. srpna, ale až v před-chartovém roce 1976 a téhož
roku se 21. května oženil. Do Kanady přiletěl
21. února 1977 a z Kanady se odstěhoval zpátky
do Evropy 21. června 2009, takže významných
jednadvacítek bylo v jeho životě požehnaně.
Zdeňku, ty jsi před svým odchodem do emigrace byl veřejně dost činný, hlavně v kultuře,
mám pravdu že?
„Zas tak horké to nebylo. S Pavlem Hladíkem
jsme dělali takové společenské večery s písničkami a mluveným slovem. Já pak odešel studovat do Prahy, kde jsem se seznámil s folkařema
Lutkou, Hutkou a dalšími, které jsme potom
„vozili“ do Holic. V Praze jsme měli kapelu
s Honzou Hynkem a Martinem Pytelou a hráli
například na Chmelnici, v Malostranské besedě
a studentských klubech.“
A pak jsi odešel do emigrace a zakotvil v Britské Kolumbii?
„Nejdříve jsme byli v Torontu, pak v Hamiltonu,
ale tam se nám nelíbilo, to je velice průmyslové
město, něco jako naše Ostrava. Přes paní Evu
Pytelovou jsme se seznámili s panem Egerem,
jejím přítelem z mládí, a ten nám pomohl sehnat

práci ve Williams Lake, asi 7 hodin rychlé jízdy
autem na severoseverovýchod od Vancouveru.
Williams Lake má asi 20 000 obyvatel a leží
uprostřed krásné a divoké krajiny se spoustou
jezer. Všude kolem lesy a setkání s medvědem,
losem, mustangy nebo vlky není nic vyjímečného. Život tam jsme si opravdu užívali.“
Když v Československu řádil komunismus,
doufal jsi, že se někdy vrátíš?
„Mně bylo jasné, že pokud to nepadne v Sovětském svazu, tak v Československu taky ne,
takže jsem žil s tím, že se sem hned jen tak
nepodívám. Až když přišel k moci Gorbačov,
tak jsem začal doufat a v roce 1993 jsem poprvé po dlouhé době navštívil Československo.
Tenkrát to tu vypadalo ještě hodně jako za vlády „rodné“ strany. O návratu jsem tehdy ještě
neuvažoval. Až v roce 1998 jsem navštívil kamaráda spisovatele Zdeňka Zapletala a ten mně
daroval desky Vlasty Redla a Zuzany Navarové,
a ta muzika na mě tak působila, že jsem si začal
říkat, že by to v penzi nemuselo být v Česku
špatné. Jsou tu malé vzdálenosti a zimy mírnější než předjaří ve Williams Lake. No a v roce
2009 jsme se vrátili a jsme tady.“
Vždycky jsem si myslel, že život na západě je
pohádka. Jaká je podle tebe skutečnost? Co je
lepší tam a je něco lepšího tady?
„Všude jsou stejný typy lidí, dobrý a špatný,
upřímný i podrazáci. V Kanadě jsou hodně to-

lerantní, oni jsou zvyklí, že každý je odjinud,
míchají se zde různé národnosti, a to je hodně
obohacující. Taky tam nezažili žádný represivní
režim a v kanadské přírodě můžeš zažít opravdovou svobodu.“
Jezdíš, vlastně lítáš, ještě někdy do Kanady?
„Ne. Od roku 2009 jsem tam nebyl, ale vzpomínám na Kanadu rád. Nosím ji ve svém srdci
a zůstane mi tam napořád.“
Děkuji za tvůj čas a přeji ti a tvé rodině v Holicích jenom to dobré.
Petr Kačer
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KOMENTÁŘE…
Bude v Holicích nové muzeum
cyklistiky a motokrosu ?

Na jednání zastupitelstva 9. května 2016 firma
Ars Fabrica s.r.o. představila studii nového muzea.
Podnětem pro zadání studie bylo rozhodnutí
holického rodáka a velkého vyznavače cyklistiky Zbyňka Šimka, který nabídl městu jako
dar kolem padesáti bicyklů, které vlastnoručně
vyrobil jako repliky historických vývojově přelomových strojů a které mají nesmírně velkou
sběratelskou hodnotu. Vzhledem k motokrosové historii města by ve výstavním prostoru
mělo být umístěno také cca 10 ks motokrosových motocyklů a replika startovacího zařízení,
které právě v Holicích vzniklo. Součástí má být
i prostor pro expozici města Holice, jejíž obměna se předpokládá každý rok (ševci, trempové atd.). Polovina výstavní plochy by měla
být tedy věnována cyklistice, třetina motokrosu
a pětina městu.
Po velmi zajímavých diskusích již dříve zastupitelé rozhodli, že nové muzeum by mělo být
vybudováno na bývalých školních políčkách
v prostoru mezi ZUŠ K.Malicha, zdí autoservisu, potokem a ulicí Holubovou, která je již
dnes ulicí, kde se nachází převážně budovy
kulturně společenského charakteru – Africké
muzeum Emila Holuba, Sokolovna, sportovní
hala, Kulturní dům a také ZUŠ Karla Malicha.
Umístěním do dané lokality se pomyslně doplňuje a ukončuje podoba ulice jako ulice muzejní a kulturní. Pozemek je v docházkové vzdálenosti od centra města, což je jeho nesporná
výhoda.
Projektanti měli za úkol vytvořit návrh, který
by řešil ekonomickou přiměřenost investice,
ekonomiku provozu s požadavkem na nízkoenergickou budovu a aby minimálně ovlivnil kontext dané lokality začleněním budovy
do terénu. Cílem návrhu je muzeum, které je
návštěvnicky přívětivé, provozně ekonomické,
bezbariérové a zároveň používá materiálové
a výrazové prostředky, které umožní v muzeu,
resp. jeho jednotlivých částech prezentovat
sbírkové a jiné předměty jednotlivých témat
pomocí moderních principů a technologií, tedy
v kombinaci multimédií, interaktivity a samotných fyzických exponátů. Nezaměnitelným aspektem je možnost flexibility a proměny části
expozic a také možnost užívání víceúčelového
prostoru pro expozice města nebo příležitostné
výstavy.
Budova je situována do prostoru, který dosud
tvořila veřejná zeleň. Cílem návrhu je zapojit
budovu do stávajícího řešení zeleně a parteru,
zachovat veřejně přístupnou zeleň v pokud
možno velké míře a to díky částečným skrytím
obvodových nosných konstrukcí násypem a využití střechy jako veřejně využitelné plochy pro
oddech, relaxaci, setkávání a příležitostné výstavní instalace atd.
Architektonické řešení vychází ze sestavy dvou
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ve městě a mohlo by se mu podařit přitáhnout
do města další návštěvníky, kteří by zde mohli
strávit delší čas a tím pádem zde nechat více
peněz za další služby. Osobně si myslím, že
se architektům podařil velmi zajímavý návrh
a že již svým architektonickým řešením může
muzeum ovlivnit mnohé lidi k návštěvě našeho
města. Je jen škoda, že na veřejném představení
studie nového muzea dne 4. 5. 2016 v KD bylo
přítomno pouze 7 občanů.
válcových hmot různých průměrů s plochou,
převážně pochozí střechou. Motiv kruhů, transformovaných do válců nebyl zvolen náhodou,
je jedním ze základních, archetypálních tvarů,
spojujících téma expozic a muzea, to je cyklistiku a motokros, kdy kolo, kruh, osa, řetěz, výplet kola jsou přetransformovány ve výrazové
architektonické prostředky.
Vzhledem k funkci budovy, kde se v moderních
expozicích muzejnictví přirozené denní světlo
využívá minimálně nebo vůbec, je s aspektem
energeticky úsporné budovy koncept tvořen
tak, že denní světlo je vpuštěno přes velkou
prosklenou plochu do prostoru vstupu, recepce, části provozního zázemí a dílčím způsobem
také do části muzea – do expozice „motokros“,
která má přímý kontakt interiéru s exteriérem
– terénními a parkovými úpravami. Plochá
střecha s minimálním spádem je využita jako
veřejně přístupný prostor po vnějším rampovém schodišti, vedoucím od předpolí vstupu.
Střecha se stává další fasádou, architektonicky
ztvárněným parterem, kdy část je pochozí, je ji
možno využít pro sezónní letní aktivity (provoz
občerstvení), veřejné instalace soch, objektů,
spojených s tématem muzea atd. Celé muzeum
je zavíráno pomocí posuvných perforovaných
stěn – panelů, pomocí nichž lze dobře regulovat přístup světla, ale především lze budovu
bezpečně uzavřít v době mimo provoz i nebo
výstavní sezónu. Stěny s perforací jsou spojeny
s obsahem muzea (cyklo, motokros), a tak dávají muzeu zvláště v e večerních hodinách díky
z interiéru prostupujícímu světlu nezaměnitelný
charakter.
Na objektech jsou použity moderní materiály.
Jedná se především o beton, sklo, ocel a dřevo. Svým celistvým charakterem dávají domu
použité materiály moderní výraz, samozřejmě
za předpokladu kvalitního řemeslného zpracování detailů.
Nová budova muzea klade přirozené nároky
na parkoviště. Proto je navrženo parkoviště
nové s vjezdem z ul. Holubova, kdy obdélníková parkovací plocha je přisazena s mírným
odstupem k stávající budově ZUŠ. Plocha je
určena pro parkování osobních automobilů
a dodávek, autobusy budou parkovat mimo tuto
lokalitu.
Takto bylo nové muzeum představeno a nyní
je na městu, aby se mu podařilo sehnat na výstavbu peníze z nějaké dotace. Město by tak
získalo prostor pro rozšíření muzejních sbírek

Demolice „šatlavy“

Zastupitelstvo odsouhlasilo „ukončit“ život
objektu, který je přibližně 80 let starý a žádný
rozumný návrh na využití „šatlavy“ se za dlouhá léta nenašel. Proto byla zadána projektová
dokumentace na demolici. Cena za demolice by se podle projektanta mohla vyšplhat až

ke 4 milionům korun. Díky tomu, že město
muselo vyhlásit na takovouto akci otevřené
výběrové řízení, doufáme, že vysoutěžená cena
bude výrazně nižší. Do soutěže se přihlásilo
12 firem a nabídky byly v rozmezí od 1,1 až
do 2,8 mil. Kč. V současnosti už probíhá jednání s vítěznou firmou, aby se prověřily jednotlivé
body zadání. V této ceně totiž není jen demolice objektu „šatlavy“, ale také úprava pozemku

po demolici navezením zeminy, osetím, vydláždění školního dvoru ZŠ Komenského 500
a demolice kůlen KD, které navazují na školní
dvůr. Pokud se vše podaří, tak během července
a srpna v době prázdnin by měla tato demoliční akce proběhnout, a tak bude vše připraveno
na následnou akci, kterou v budoucnosti bude
zhotovení sportovního zázemí pro ZŠ Komenského – 1. stupeň.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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ÚŘEDNÍ DESKA
Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2016 a sankce při
pozdním zaplacení

Město Holice upozorňuje občany na splatnost
poplatku za odpady – splatnost poplatku je
do 30. června 2016. 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: dvorakova@mestoholice.cz

HASIČI OBČANŮM – pokuty od hasičů,
aneb „když to nejde po dobrém“
Hasicí přístroje bez pravidelné kontroly?
Hrozí pokuta až 250 tisíc korun.
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání
požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo
od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil
svoji funkci, je třeba neopomínat, že musí
být pravidelně prováděny kontroly provozuschopnosti.
Vyhláška o požární prevenci stanoví, jak se
určuje množství hasicích přístrojů v daném
provozu, určuje umístění přístrojů, včetně
označení míst, kde jsou umístěny. Ale co je
nejdůležitější, určuje, že kontrola hasicích
přístrojů (termín „Revize“ je nesprávný pojem!) musí být prováděna nejméně jednou
za rok. Znamená to, že každý hasicí přístroj
musí být jednou za rok (ve specifických případech i častěji) zkontrolován odbornou firmou,
která mimo jiné musí označit hasicí přístroj
štítkem s vyznačením data provedení kontroly, zaplombovat spouštěcí armaturu a vystavit doklad o kontrole hasicího přístroje.
Pokud hasicí přístroj není pravidelně kontrolován, může nastat situace, že v okamžiku požáru bude nefunkční a jeho instalace je zcela

zbytečná. Pokud toto zanedbání povinnosti
zjistí orgán státního požárního dozoru, může
podle zákona o požární ochraně uložit pokutu až do výše 250 tisíc korun. Samozřejmě,
že za jeden hasicí přístroj bez kontroly provozuschopnosti, hasičský záchranný sbor tak
vysokou pokutu neuloží. Ale pokud se jedná
o opakované a dlouhodobé zanedbávání této
povinnosti může správní orgán uložit finanční postih v maximální výši. O to závažnější
situace může nastat, pokud se jedná o stavbu
pro shromažďování většího počtu osob – nemocnici, školku nebo pokud je budova historickou památkou.
Na provádění kontrol hasicích přístrojů se
nikdy nevyplatí šetřit. Když už jednou je
jimi provoz či objekt vybaven, jsou náklady
na kontroly už jen „ty drobné“. Právě tyto
drobné mohou, v tom lepším případě, rozhodovat o statisícových pokutách, v horším
případě pak o škodách za miliony, lidských
životech, ale i o tom, zda v případě požáru
pojišťovna bude či nebude krátit pojistné plnění.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá
hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro
více informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz).
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje
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HOLICKÉ LISTY

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 20. června 2016

V pondělí 20. června 2016 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. 2016 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.

Skauti

7. května se holická vlčata a světlušky, tj. skauti
pod dvanáct let vypravili do Přelouče na závody vlčat a světlušek, které se konají každé dva
roky. Ve spoustě disciplín, při kterých hledali
poztrácené části deníku malého poseroutky, si
ověřili své znalosti a schopnosti týmové spolupráce. Ačkoliv se žádná ze soutěžních hlídek
neumístila na předních příčkách, byla to pro ně
jistě velká zkušenost a zážitek. Přečtěte si zápis
do kroniky, jak ho zpracoval jeden z účastníků,
Michal Karlík (8 let): Výprava začala na autobusovém nádraží v Holicích. Přestože sraz byl
už v půl sedmé, sešlo se nás docela dost. Sluníčko nám krásně svítilo celý den. Autobusem
jsme přijeli do Pardubic, kde jsme přestoupili
na vlak, kterým jsme pokračovali až do Přelouče. Od nádraží jsme šli pěšky do areálu, kde se
závody konaly. Sjelo se sem asi dvě stě skautů
z celého Pardubického kraje. Soutěžní disciplíny byly rozmanité, našly se tam otázky, sporty,
orientace v přírodě, zdravověda nebo doplňování slov do státní hymny. Vyzkoušeli jsme si
také, jaké je to česat ze stromu jablka. (Ano,
když se chce, i v květnu je to možné.) Ze všeho
nejvíce nás bavila simulovaná policejní kontrola. Nakonec jsme posbírali poztrácený deník
a vydali jsme se na cestu k domovu. Do Holic
jsme se dostali vlakem kolem půl osmé, kdy
už na nás na nádraží netrpělivě čekali rodiče.
Všichni jsme si to báječně užili, i když jsme
byli hodně unavení.
František Vlach
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Poděkování

Kulturní kalendář na měsíc červen 2016
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina
14. 6.
10.00
úterý

19. 6.
neděle

24. 6.
pátek
25. 6.
sobota
26. 6.
neděle

19.00

19.00
13.00
10+13

program
vstupné
O Honzovi a princezně Zlatovlásce
Dramatizace vychází z motivů českých národních pohádek Boženy Němcové.
Hrají děti z Dětského dramatického kroužku DDM Holice a členové Divadelního souboru KD Holice. Podle scénáře Jiřího Beneše – v úpravě a režii Jitky
Juračkové.
30 Kč
pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák – Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Pohádka, která u dětí propadla. Součástí divadelního představení je opět beseda
o Cimrmanově životě a díle.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta, Marek Šimon, Petr Reidinger, Bořivoj Penc
a Robert Bárta.
Uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha.
400–380–360 Kč
Dny Holicka 2016
Rockový večer – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
Dny Holicka 2016
Slavnostní zahájení – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
Dny Holicka 2016
Dopoledne tradiční pohádka + odpoledne Festival Jaroslava Kocourka.
zdarma

Rádi bychom poděkovali paní Flekrové za
vedení tanečního kurzu pro dospělé, který
jsme absolvovali v březnu a dubnu letošního
roku. Především se nám líbil její profesionální přístup a doplnění lekcí o zajímavé
vsuvky a překvapení. Připravit je muselo dát
hodně úsilí a toho si velmi vážíme. Bylo to
příjemně strávených sedm večerů a i když
nejsem taneční typ, přesto jsme si to hodně
užili.
Martin Hetych a Lucie Hanáková

Třetí setkání harmonikářů

KINO
datum hodina
7. 6.
19.30
úterý

14. 6.
úterý

17.00

27. 6.
pondělí

10.00

28. 6.
úterý

9.00

29. 6.
středa

10.00

program
vstupné
Padesátka
Film Vojty Kotka se nese v duchu tradiční hořké komedie plné zápletek, břitkého
humoru a nevšedních vlastností hlavních hrdinů. Odehrává se ve Špindlerově
Mlýně při každoročním běžkařském závodu Tříkrálová padesátka.
Režie: Vojtěch Kotek.
Hrají: O. Pavelka, M. Taclík, J. Mádl, V. Cibulková, T. Voříšková, J. Prachař
a další.
Žánr: Komedie. Délka 97 minut.
70 Kč
Děda
Sledujte velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. V rodinné komedii s nimi prožijte
prázdninová dobrodružství nejen na dědově chalupě. Příběh vás provede historií,
přírodou a událostmi současného i dobového Valašska.
Režie a scénář: Mejla Basel.
Hrají: F. Segrado, A. Čtvrtníčková, J. Dimov, P. Hřebíčková, D. Suchařípa.
Žánr: Rodinná komedie. Délka 110 minut.
70 Kč
Řachanda
Filmové představení pro školy.
Žánr: Pohádka. Délka 104 minut.
40 Kč
Trabantem do posledního dechu
Filmové představení pro školy.
Žánr: Dokumentární. Délka 96 minut.
40 Kč
Dva lidi v ZOO
Filmové představení pro školy.
Žánr: Rodinná komedie. Délka 91 minut.
35 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina
11. 6.
20.00
sobota

program
Startky Na Chmelu
Koncert kultovní kapely holického undergroundu devadesátých let.

vstupné

Ve společenském sále ZUŠ Karla Malicha se
16. dubna uskutečnilo třetí setkání harmonikářů
v Holicích. Hlavní organizátor Antonín Janeba
nejprve přivítal 200 příznivců české a moravské
písničky a poté i harmonikáře z Pardubického,
Hradeckého a Brněnského kraje. Nejdále to
do Holic měla Martina Zavadilová z Rajhradic,
nejstarším účinkujícím byl pan Slavík, který
oslavil již 86. narozeniny. Jak účinkující, tak
posluchači se shodli na tom, že setkání má vysokou úroveň, a že se v Holicích opět sejdou.
Akce vznikla za podpory města Holice ve spolupráci s Kulturním domem města Holic a Základní uměleckou školou Karla Malicha Holice, poděkování též patří firmám Feifer – kovovýroba
Holice a Voda, plyn, kominictví Jiří Kamenický.
Petr Kačer

3. ročník závodu
Inov – 8 Gladiátor Race

Ve dnech 17.–19. 6. 2016 se na motokrosové trati v Poběžovicích u Holic uskuteční již
3. ročník populárního závodu Inov – 8 Gladiátor Race. V letošním roce organizátoři
také připravili Noční Gladiator race, který
se uskuteční v pátek 17. 6. 2016. Dále je v
sobotu nově zařazen i dětský závod Gladiator race. Hlavní závod proběhne v sobotu a
v neděli, přičemž startovat se bude během
dne intervalově. Během závodního víkendu
budou každý den oceněny 3 nejlepší z každé
kategorie – jednotlivci, mixy, IZS a týmy.
Přihlášky a více informací na www.gladiatorrace.cz. Těšíme se na vaši účast.

dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
3.–30. 6.
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110 let holického fotbalu
Výstava historických předmětů, fotografií, pohárů, ocenění a dalších zajímavostí.

Nabízím přivýdělek pro šikovnou ženu. Jedná se o zdobení perníků. Požadujeme zručnost a praxi.
Tel. 732 607 146 (volejte po 15 hodině).
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Vernisáž v KD žáků „výtvarníků“ ze ZUŠ se povedla

Jako bývalý učitel a předseda školské komise
rady města velmi sleduji konání dětí a mládeže
v našem městě, a tak jsem byl velice zvědavý,
jakým způsobem se dokážou prezentovat velmi mladí výtvarníci před holickou veřejností.
A musím konstatovat, že obrázky vytvořené žáky jsou na této výstavě velmi zajímavé
a mnohé navozují velmi optimistickou náladu.
Po dohodě s paní učitelkou využívám práci

dvou žákyň, které měly za úkol vytvořit reportáž z této vernisáže.
Kristýna Tomášková a Lucie Ciberová vernisáž
popisují takto :
„Dne 4. 5. 2016 se v galerii Kulturního domu
v Holicích uskutečnila výstava obrazů žáků výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha s názvem
„Náš vnitřní svět“. Vernisáž začala v 17 hodin. Všichni se shromáždili uvnitř galerie, kde

po proslovu paní učitelky Edity Slabé a ředitele Kulturního domu pana Petra Kačera zahráli
žáci hudebního oboru několik skladeb. Poté si
hosté mohli prohlédnout všechny obrazy a také
ochutnat nějaké sladkosti na našem malém rautu. Vernisáž proběhla úspěšně a nám oběma
se moc líbila. Výstava potrvá do konce května
a všichni jste na ni srdečně zváni“.
Nenechte si tedy ujít tuto výstavu. Stojí za to
zhlédnout práce třeba budoucích mistrů štětce… Přeji ZUŠ Karla Malicha mnoho takových
pěkných akcí i v budoucnu a učitelům hodně
nadaných žáků. Na fotografii je část žáků – autorů obrázků, které jsou za nimi. Jsou to zleva:
Petra Čermáková, Karolína Medková, Kateřina
Kalinová, Tereza Rajprtová, Kateřina Málková,
Lucie Plecháčková a Tereza Doležalová. Vpravo je mladá učitelka Edita Slabá. A prozradím,
že je to dcera známé výtvarnice Václavy Macků, a tak se dá předpokládat, že její dcera Edita
má dobrý genetický základ a že v Holicích vychová hodně mladých umělců, o kterých v budoucnosti uslyšíme.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.,
předseda školské komise rady MÚ

Holoubek oslavil 5. narozeniny
Od slavnostního otevření
Rodinného a vzdělávacího
centra Holoubek uplynulo
krásných 5 let.
Tuto událost jsme oslavili
společně s dětmi a jejich rodiči a prarodiči veselou cukrářskou pohádkou,
tvořením, malováním na obličej a ochutnávkou
narozeninového dortu.
Do rodinného vzdělávacího centra mohou
zavítat občané napříč všemi generacemi. Jen
za rok 2015 byl Holoubek navštíven 5092×.
Důvodem proč přijít do Holoubka je 11 pravidelných programů a také oblíbené jednorázové
akce, jako např. narozeniny Holoubka, dětský
karneval, Den dětí, veřejné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, vzdělávací kurzy
pro seniory a další.
V úterý 10. května se jelo s Holoubkem
na výlet do minizoo v Častolovicích. U autobusu se sešlo 25 maminek, babiček a jeden
tatínek, sjelo se několik kočárků a 33 dětí.
Počasí nám moc přálo, sluníčko hřálo, děti si
užily krmení zvířátek a mláďátek, prolézačky

i houpačky a cestou domů někteří malí výletníci spokojeně spali. Úsměvy dětí i dospělých
dokazovaly, že se výlet vydařil, a my už nyní
vymýšlíme, kam s Holoubkem příště.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek je stabilně místo, které vytváří podnětné prostředí
pro rozvoj dětí, dospělých a seniorů a s touto
vizí chce být nadále v Holicích v centru pozornosti. Zájem spoluobčanů o aktivity centra nás
velice těší, je pro nás motivací k další smysluplné práci.
Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům a příznivcům Holoubka za podporu
a přejeme všem krásný začátek léta.
Dále nabízíme hlídání dětí o letních prázdninách. Holoubek bude v provozu 14 dní v červenci a 14 dní v srpnu. Informace na tel. čísle
733 141 960.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782,
Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.
pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.
kolektiv Holoubka

Další vynikající soutěžní výsledky žáků ZUŠ Karla Malicha
V minulých číslech Holických listů jsme vás
informovali o soutěžních úspěších žáků ZUŠ
Karla Malicha. Dva naše soubory, které se už
samotným postupem do ústředního kola postaraly o jeden z největších úspěchů v historii
školy, nás reprezentovaly úspěšně i tentokrát.
Ústřední kolo soutěže žáků Základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů pořádala ZUŠ Orlová ve dnech
6.–8. května. Žesťový kvintet ve složení Ondřej
Hloušek (trubka), Karolína Rajprtová (trubka),
HOLICKÉ LISTY

Tomáš Hrdý (trubka), Vojtěch Takáč (trombon)
a Jan Takáč (tympány) získal v I. věkové kategorii 2. cenu stejně jako žesťové trio ve složení
Petr Slezák (trubka), Eliška Kopová (lesní roh)
a Pavel Slezák (trombon), které soutěžilo ve II.
věkové kategorii. Všichni zmínění žáci jsou pedagogicky vedeni Františkem Machačem.
O další soutěžní úspěch pro ZUŠ se postarala
Kateřina Svatoňová (zpěv), která na soutěžní
přehlídce Mládí Bohuslava Martinů v Poličce
v celorepublikové konkurenci získala stříbrné

pásmo. Velké díky patří také paní učitelce Magdaleně Vlasákové, která ji na soutěž připravovala, ale také Martinu Beranovi, který se postaral
o klavírní doprovod. Letošní školní rok byl,
co se týká soutěží, opět úspěšný a ZUŠ Karla
Malicha se zasloužila o vynikající reprezentaci
města Holic nejen na okresní či krajské úrovni,
ale její jméno je již skloňováno i v celorepublikovém měřítku. Všichni pevně doufáme, že
tomu bude i nadále.
Mgr. art. František Machač
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Holičtí gymnazisté v mezinárodních projektech
Česko – německý projekt Kulturou proti antisemitismu
Ve dnech 14.–17. 4. 2016 se 12 našich studentů
ze tříd 7. C a 3. A zúčastnilo již potřetí česko
– německého projektu Kulturou proti antisemitismu. Do třídenního vzdělávacího programu se
zapojilo celkem 8 gymnázií – 4 z Čech (naše,
z Kladna, Chotěboře a Náchoda) a také dvě
z Bádenska – Wittenberska.
Páteční dopoledne bylo věnováno přednášce
a následnému workshopu v Židovském muzeu
v Praze. Obojí se zaměřilo na téma holocaustu
a konečného řešení židovské otázky za 2. světové války. Odpoledne jsme si prohlédli Staronovou, Maiselovu, Španělskou a samozřejmě
Pinkasovu synagogu se jmény 80 tisíc českých
obětí šoa. Nechyběla ani návštěva Starého židovského hřbitova.

Večer se pak uskutečnil společný program pro
všechny zapojené studenty. Se svými prezentacemi mapujícími osudy obětí z daných regionů
vystoupili naši i němečtí gymnazisté. Naši skupinu reprezentovaly Alena Borosová a Kristýna
Štěpánková. Sobotu jsme strávili prohlídkou
expozic terezínského Památníku židovského

ghetta. Mezi studenty do Terezína zavítal i dnes
již 87 letý pamětník, historik Dr. Toman Brod,
který mládeži osvětlil důležitá fakta vzniku nacismu a přiblížil tragický osud vlastní rodiny.
Vrchol programu přinesla neděle, kdy proběhl
mírový pochod z Kafkova náměstí do Valdštejnských zahrad. Na Palachově náměstí naproti
Klementinu čeští i němečtí studenti jako memento připomněli některé zavražděné židovské
spoluobčany ze svého rodného kraje. Ve Valdštejnské zahradě za účasti vládních představitelů
vystoupili známí umělci, aby tak podpořili mírové snahy všech lidí dobré vůle. Jako dorozumívací jazyky sloužily angličtina a němčina.
Celý projekt byl financován Česko – německým fondem budoucnosti pod záštitou senátora
Břetislava Sobotky, ministra kultury Daniela
Hermanna a primátorky hlavního města Prahy
Adriany Krnáčové.
Mgr. Eva Pýchová
Erasmus+: Mezinárodní setkání v Litvě
V neděli 15. května 2016 se vrátila skupina
10 studentů z týdenního pobytu v Rokiškis.
Na pracovně vzdělávacím setkání všech tří
zapojených zemí (Bulharsko, Litva, Česká
republika) představili gymnazisté poslední
aktivity projektu CLAP, zúčastnili se připravených workshopů, poznávali pamětihodnosti
města, přírodu blízkého i vzdálenějšího okolí,
hlavní město Vilnius, život v rodinách, ve škole a spolu s tím se učili chápat kulturu, historii
i současnost této krásné země. Litevci připravili
opravdu nabitý edukativní program, studenti
byli neustále zaměstnáni.
V Rokiškis nás seznámili s lidovou řezbářskou
tradicí a studenti si pod odborným vedením vyřezali dřevěné lžíce, v centru karaimské kultury

Jaká je dnešní mládež? I ta zahrádkářská
Často slyším a čtu, jak je zkažená, drzá, náročná, ale místo postesku o té „dnešní mládeži“ by občas byla na místě i varianta „ti dnešní
dospělí“. Mám zkušenost, že jestliže se dětem
věnujeme, chovají se docela jinak. Jsou vstřícné
a dokáží se nadchnout pro věc. Neměřme je jedním metrem a hlavně, žijme s nimi, nejen vedle
nich. Tento můj pohled se mi potvrdil i včera.
Zahrádkáři v Holicích uspořádali místní kolo
v soutěži „Mladý zahrádkář“ pod záštitou města Holic k 680. výročí města. Takovou soutěž
dělali poprvé a tak je překvapil velký zájem
dětí, přihlásilo se jich téměř 300. Už na testech,
ve kterých děti měly určit tu správnou odpověď
ze čtyř možných, bylo vidět, jak nad nimi děti
koumaly, zvažovaly možnosti, odpovědně vybíraly to správné řešení a ne jen prostě zatrhly
jedno ze čtyř písmen.
33 nejlepších dětí podle výsledků testů se zúčastnilo „poznávačky“ rostlin. Bylo to velice
příjemné dopoledne. Prostor učebny jako by
byl nabit jejich soustředěním, děti se snažily
určit správně každou rostlinku. Ale přitom bylo
příjemné, že se nestresovaly, jejich usměvavé
tvářičky vidím ještě dnes, když zavřu oči.
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se naučili připravovat specifický piroh zvaný
kibininé, v maňáskovém divadle si vyrobili přízové panenky, ve skanzenu pekli tradiční chléb.
Projeli se na drezíně v interaktivním muzeu železnic, kde našli české lokomotivy Škoda Kukuška. Viděli krásnou přírodu na biodynamické
farmě v Ilzenbergu a stanuli na místě, kudy procházel Struveho geodetický oblouk.
Na závěr – na slavnostním programu pro žáky
školy, učitele a rodiče – studenti vystoupili
s prezentacemi o své zemi, naposledy zazpívali
3 písně, které se vzájemně loni naučili v jedné
z aktivit projektu, zatančili ukázku národních
tanců a předali si dary a výstupy projektu –
za nás minikuchařku s recepty na tradiční jídla
všech tří zemí, která studenti všechna také uvařili či upekli.
Skupina našich studentů sestávající z 5 dívek
a 5 chlapců ze 7. C a 3. A si zaslouží velkou
pochvalu, neboť kultivovaně a se spontánním
nadšením reprezentovala svou zemi. Co je však
nejdůležitější, všichni, včetně nás učitelů, jsme
přijeli domů obohaceni o nové zkušenosti, zážitky, inspiraci, jazykovou praxi v angličtině
i ruštině a nová přátelství.
Mgr. Zdenka Schejbalová,
koordinátorka projektu

Hrajeme si na školu aneb
„Školička“ na ZŠ Komenského

Učitelé, kteří je doprovázeli – paní učitelka Fléglová, pan učitel Hažlinský a pan učitel Janů,
jim fandili a jejich hezký vztah s dětmi byl znát
na celé atmosféře soutěže. Takže nakonec ani
nebylo tak podstatné, kdo vyhrál, ale ta radost,
že jsme se sešli a prožili tak hezké dopoledne.
Jistě, děti se i mnohé naučily, dostaly hezké
ceny, ale myslím si, že si hlavně odnesly něco,
co obzvlášť potřebují – JISTOTU, ŽE SE JIMI
NĚKDO ZABÝVÁ.“
Stanislav Kozák postupuje do celostátní soutěže,
která se uskuteční v Praze.
Alena Rabasová, foto: Josef Kozel

Každý měsíc tohoto školního roku jsme
se (stejně jako v uplynulém roce) setkávaly s dětmi, které se připravují na svůj vstup
do první třídy. Společně jsme hravou formou
cvičili výslovnost, držení tužky, pečlivé vybarvování a kreslení, stříhání nůžkami. Budoucí spolužáci se navzájem seznamovali
a učili se spolupracovat při společných aktivitách.
Pondělní „Školičku“ vždy provázela básnička
nebo písnička a k ní tématický pracovní list
a drobný výrobek, který si děti odnesly domů.
Motivem závěrečné hodiny byl motýlek – jeho
let, barvy, počet a název našeho pěveckého sboru „Motýlek“.
Letošní ročník našeho přípravného kurzu už je
minulostí a my, vyučující, se těšíme na 1.září,
kdy se s novými prvňáčky začneme setkávat při
každodenní školní práci.
Mgr. Blanka Doupalová, Mgr. Petra Křížová,
Mgr. Zuzana Šmejcová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

MŠ Staroholická

Zpívejme si zpívejme
a mějme se rádi,
s písničkou je veseleji,
věřte kamarádi…
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, kteří 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 přijede ,,|Divadlo S úsměvem“ a zábavným programem. Vyvrcholením slavnosti bude nástup oslavenců, při kterém dostanou ,,šerpu“ a vysvědčení
ze školky doplněné upomínkovými předměty.
Tak ahoj, školko!
Také nás čekají výlety. Společný výlet rodičů
a dětí 11. června 2016 do ZOO Praha a výlet
celé naší školky na zámek Potštejn.
Většina předškoláků se také zúčastní tanečního
vystoupení ,,Atˇ žijí duchové“ 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.
A my, zaměstnanci MŠ Staroholická, přejeme
všem dětem, rodičům a čtenářům tohoto listu
krásnou, slunnou dovolenou.
Těšíme se opět v září !
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

Preventivní programy na Holubovce
Prevence rizikového chování je v současné
době velmi důležitou součástí v práci s dětmi
a mládeží. Ministerstvo školství vypracovalo
strategii boje proti návykovým látkám, vandalství, záškoláctví apod. Každá základní i střední
škola má vypracovaný preventivní plán, který
zahrnuje prevenci všech rizikových aktivit dětí
a postup při řešení případných problémů.
Město Holice přispívá na preventivní program
naší školy finanční částkou, kterou se snažíme
smysluplně využít. Vybíráme z mnoha nabídek,
hodnotíme práci organizací, se kterými jsme
spolupracovali, pozorujeme, jak reagují děti
a jaké zkušenosti a poznatky si z těchto programů odnesou.
V letošním školním roce spolupracujeme s organizací Centrum primární prevence Semiramis
o.s., která nabízí zajímavé preventivní programy. Lektorky, třídní učitelé a školní metodik
prevence dlouhodobě pracují se žáky 6. tříd.
Další organizací je MP Education s. r. o. Využili jsme nabídku jejich zajímavých přednášek
pro dívky 9. tříd – „Žena jako symbol života“,
pro chlapce 9. tříd – „Na prahu mužnosti“ nebo
program pro 7. a 8. třídy –„Holky z Venuše,
kluci z Marsu.“
Zajímavý cyklus přednášek jsme objednali
u pražské organizace zaměřené na prevenci:
„Stop tabakismu.“ Pro 1. stupeň s hezkým ná-

zvem „Nekuřátka“ a na 2. stupni „Típni to.“
Další spolupráci jsme navázali se zdravotnickými záchranáři z Holic, kteří školí nejen děti,
ale i pedagogy v problematice poskytování
1. pomoci. Jejich program je zaměřený hlavně
na získávání praktických dovedností.
Každý rok vždy v dubnu se účastníme programu ke Dni Země, který se koná v Pardubicích.
V mnoha stáncích na Pernštýnském náměstí se
prezentují různé neziskové organizace zaměřené na prevenci rizikových aktivit, pomoc postiženým, ochranu přírody apod.
Do preventivních programů naší školy patří
i adaptační pobyt žáků 1. tříd a 6. tříd a letní
sportovní kurz 8.tříd, kam jsou zařazeny zábavné
programy, které se touto problematikou zabývají.
Mgr. Naděžda Harčárová,
školní metodik prevence

Konec školního roku v Mateřské škole Holubova
Čas neúprosně běží a tak je před námi již poslední měsíc ve školním roce. Hned počátkem června vás srdečně zveme na školní akademii, která
nás provede světem. Vystoupení nás zavedou
do různých zemí světa. Poletíme letadlem, pojedeme vlakem. Přijďte si cestování užít s námi
ve čtvrtek 2. června od 16.00 hodin do Kulturního domu v Holicích. Nadále budeme pokračovat v lekcích plavání ve Vysokém Mýtě. Od 13.
do 17. června některé děti prožijí pohádkový týden v Krkonoších v penzionu Permoník (Malá
Úpa). Ve středu 22. června od 16.00 hodin se
budeme loučit s předškoláky. Pasování předškoláků na školáky je součástí Zahradní slavnosti,
která bude letos, jak jinak než v duchu divoké
africké přírody. Zveme vás na zajímavou ces-

tu po Safari, občerstvení je zajištěno. Koncem
měsíce se budou ještě kamarádi s předškoláky
loučit na dobrodružném a tajemném nocování ve škole. Hledání pokladu, noční putování
po škole, vědecké pokusy našeho kamaráda,
opékání buřtů, to si užijeme. Zúčastníme se také
výtvarné výstavy na Dnech Holicka, děti si vyzkouší i venkovní pódium, kde předvedou své
vystoupení. K závěru školního roku patří i vyhodnocení sběru papíru a také se těšíme na setkání s Lucinkou, pro kterou sbíráme celoročně
plastová víčka. Poté se již můžeme těšit na příjemně prožité, slunečné prázdniny.
Tak tedy krásné léto všem a v září se budeme těšit na setkání opět na stránkách Holických listů.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická – Škola v přírodě 2016 – Putování za Lesní královnou
Naši předškoláci odjeli na týdenní pobyt na Vysočinu. Cílem cesty byl penzion Bukáček v Křižánkách. Do školy v přírodě odjelo v pondělí
9. května 28 dětí, 3 paní učitelky a zdravotnice.
První den jsme se ubytovali, seznámili se s okolím
penzionu a odpoledne vyrazili na farmu „U Vojtků“. Zde si děti prohlédly koně, kozy, ovce, čínská
prasátka a další hospodářská zvířata.
V úterý jsme nejprve stavěli v lese domečky pro
Lesní královnu a pak na děti čekal dlouhý výlet
do Podlesí, kde je nádherná Pohádková vesnička.
Ve vesničce jsme strávili celé odpoledne, za odměnu všichni dostali nanuka dle vlastního výběru.
Ve středu jsme putovali za pokladem Lesní
královny. Každé družstvo – Bludičky, Skřítci,
HOLICKÉ LISTY

Hejkalové – si hledalo svůj poklad a plnilo dané
úkoly, cesta nás dovedla až k několik kilometrů
vzdálené Bílé skále.

Ve čtvrtek byl sportovní den. Na místním fotbalovém hřišti jsme plnili úkoly z obratnosti
a zdatnosti, děti měly kartičky, kam za splněné
úkoly dostávaly razítka. Večer jsme si zatančili
při diskotéce na rozloučenou a dokonce jsme
oknem zahlédli Lesní královnu!
V pátek ráno jsme vše zabalili, rozdali si diplomy za účast a ještě se šli projít do lesa. A potom
už hurá domů! Počasí nám přálo, v penzionu
výborně vařili, děti byly zdravé, vše se vydařilo. Celý týden jsme strávili v přírodě, děti byly
spokojené a to je pro nás největší odměna.
Ve čtvrtek 19. května jsme začali jezdit na plavecký kurz do Aqua parku v Pardubicích.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
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Literární soutěž a Karel IV. na ZŠ Komenského
V měsíci březnu a dubnu probíhal na naší škole už 3. ročník literární
soutěže „Píšu, píšeš, píšeme“. Téma bylo „ Z pohádky do pohádky.“
Soutěže se letos zúčastnil rekordní počet soutěžících. Na prvním
stupni svou pohádku nebo pohádkovou básničku odevzdalo 34 dětí.
Zlepšila se i úroveň soutěžních prací.
Na prvním místě v kategorii 1.–3. třída se umístila Eliška Svobodová s pohádkou „Školní pomocníčci“ a v kategorii 4.–5. třída vyhrál se svou pohádkou „O malém tygrovi“ Bruno Klikar.
Protože si 14. května připomínáme 700 let od narození českého krále
Karla IV., tak jsme toto důležité výročí nemohli přejít bez povšimnutí.
V pátek 13. května u nás na 1. stupni proběhl projektový den „Karel
IV.“. Hned u vchodových dveří školáky ve škole vítal sám král Karel IV.
na svém trůně.
Děti se hravou formou seznámily s životem, rodinou i prací tohoto velkého panovníka. Luštily kvízy, malovaly, vyráběly, navštívily středověkou
kuchyni, kde ochutnaly středověké pokrmy, soutěžily v tělocvičně. Během dopoledne školu navštívili i naši malí kamarádi a budoucí školáčci
z mateřských škol.
Projektový den se povedl a my doufáme, že si děti budou tohoto významného českého panovníka dobře pamatovat.
Mgr. Helena Žižková

Holubovka na McDonald‘s Cupu

McDonald‘s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol
1. stupně, hraje se téměř na 4 tisících základních školách České republiky.
Letos se koná 19. ročník. Mezi téměř 80 000 kluků a holek ve věku 6 až
11 let se zařadili i nejmladší fotbalisté naší školy. A ukázali, že je baví
hnát se za tím kulatým nesmyslem, střílet branky a vyhrávat.
3. května reprezentovali školu v okrskovém kole v Sezemicích. Svým soupeřům z okolních obcí nedali žádnou šanci, ve čtyřech zápasech nastříleli
23 branek. Se skórem 23:0 získali 1. místo a postup do okresního kola.
Okresního kola, které se konalo 9. května v Moravanech, se zúčastnily
4 nejlepší školní týmy pardubického okresu – ZŠ Holubova Holice, ZŠ
Smetanova Přelouč, ZŠ Dubina a ZŠ Závodu Míru Pardubice. Po urputném boji na hřišti obsadili kluci 2. místo v okrese v kategorii (1.–3. třída),
skóre 4:2.
K velkému úspěchu gratulujeme žákům 2. ročníku – A. Výbornému, D.
Trojanovi, A. Morghiliovu a žákům 3. ročníku – D. Machatému, O. Vojtěchovi, T. Říhovi, J. Korovi a R. Novákovi.
Mgr. Jana Kopřivová

Školní rok námořníků z 3.B
Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům Holic za spolupráci během
celého školního roku.
Naše třída se na jeden školní rok stala námořníky. Měli jsme velkou radost, když naše pozvání přijal námořník Michal Hejna, který si pro žáky
připravil krásnou přednášku o práci na zaoceánské lodi.
V pátek 25. 9. 2015 byl projektový den o sv. Václavovi. Žáci pracovali
ve dvojicích a plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, čtení a skládali
puzzle. Za každý dobře zvládnutý úkol dostali informaci o sv. Václavovi.
Na závěr dne jsme měli domluvenou schůzku s panem farářem Filipem
Janákem v kostele sv. Martina.
Ve čtvrtek 14. 10. 2015 jsme s naší třídou navštívili Městský úřad v Holicích. Provedla nás paní Ing. Eva Vorlová a seznámila nás s jednotlivými
odděleními. Prohlédli jsme si obřadní síň, odbor dopravy, sociální odbor
a kancelář, kde se vydávají cestovní doklady. Nejvíce se nám líbila zasedací místnost, a to především proto, že zde na nás čekal pan starosta Mgr. Ladislav Effenberk. Žáky si hned získal svým milým přístupem a nezapřel
ani to, že je povoláním učitel. Odpověděl nám na všechny naše otázky
a my jsme odcházeli s pocitem, že víme o Holicích zase trochu více.
Několikrát jsme během školního roku navštívili městskou knihovnu, kde
nás paní knihovnice Mgr. Radka Bačinová seznámila s encyklopediemi
a dalšími zajímavými knížkami, které si u nich můžeme vypůjčit. Žáci
se s radostí zapojili do soutěže „Moje oblíbené místo v Holicích“, kterou
ve své kategorii vyhrál Michal Karlík z naší třídy.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu Petru Hostovskému, který nás
seznámil s chodem a užitkem čistící stanice odpadních vod v Holicích!
Všem jmenovaným děkujeme a v příštím školním roce se těšíme na další
spolupráci.
Mgr. Zuzana Šmejcová
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Prožijte klidné léto

V CHORVATSKU

Pohodlně autobusem z Holic, Pardubic, Hradce Králové
a Vysokého Mýta nebo vlastní dopravou či letecky
TIPY NA RODINNOU DOVOLENOU:

TIPY PRO SENIORY:

VLASTNÍ DOPRAVA

• Klek, apartmány Bonaca, 25. 6.–2. 7., BS,
cena od 3 390 Kč (CKVT)
• Umag, Apartmány Polynesia, 1. 7.–8. 7., BS,
bezbariérově a také s pejskem, cena od 5 090 Kč,
dítě od 1 790 Kč (CKVT)
• Drvenik, Vila Jelaš, 27. 8.–3. 9., HB,
cena od 6 600 Kč a dítě od 4 900 Kč (TSplit)

• Brela, Vila Kate, 2. 9.–11. 9., BS, bus,
cena od 5 700 Kč + výlet do Makarské (TSplit)
• Promajna, Vila Čale, 10. 6.–19. 6., HB, bus,
cena od 7 690 Kč (CKVT)
• Drvenik, Vila Antonija, 10. 9.–17. 9., HB,
cena od 4 490 Kč (CKVT)

AUTOBUSEM Z HOLIC

• Baška Voda, Bungalovy Neptun Klub, 2. 9.–11. 9.,
AI, cena od 7 990 Kč a dítě od 3 900 Kč (CKVT)
• Drvenik, Vila Porat, 9. 7.–16. 7., BS,
cena od 6 890 Kč a dítě od 6 190 Kč (Tsplit)
• Omišská riviéra, Vila Mirko, 29. 7.–7. 8., BS,
cena od 6 900 Kč a dítě od 5 500 Kč (TSplit)

LETECKY Z PRAHY

• Brist, Hotel Riva, 24. 8.–31. 8., HB,
cena od 14 990 Kč a dítě od 7 990 Kč (CKVT)
CKVT = Vítkovice tours s.r.o. BS = bez stravy AI = all inclusive
Tsplit = T Split tour s.r.o.
HB = polopenze

Navštivte nás na náměstí T. G. Masaryka 11, Holice
volejte na 466 923 748 info@apollo.holice.cz

www.apollo.holice.cz

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1929
První schůze obecního zastupitelstva se konala 9. března. Na ní bylo
schváleno, že místo dosavadní dobrovolné dávky z tanečních zábav
ve prospěch nemocnice se bude vybírat dávka 25 korun z každé zábavy,
a to ve prospěch postavení opatrovny. Zastupitelé se rovněž usnesli, že si
město vypůjčí od Ústřední sociální pojišťovny v Praze 2 100 000 korun
na vybudování kanalizace. Okresní úřad Pardubice byl vyzván, aby zavedl v Holicích každý čtvrtek úřední hodiny pro zdejší občany.
Na další schůzi 25. května bylo se zástupci Sokola dojednáno, že město nedoporučí udělení biografické koncese jinému subjektu. V této věci
se Sokol zavázal, že uspořádá ve prospěch stavby opatrovny 12–18 představení v roce a odvede každým rokem nejméně 9 000 korun na tento
účel bez ohledu na rentabilitu kina. Dále bylo rozhodnuto, že se na dvoře
radnice postaví zděná garáž pro sanitní auto Československého červeného
kříže a že dosavadní prostředky z tanečních zábav se převedou z fondu
pro okresní nemocnici na fond pro stavbu opatrovny.
Důležitá byla schůze 10. července, protože na ní byla oznámena rezignace starosty Ing. Josefa Flanderky. Jako důvod uvedl, že při větrné smršti
4. 7. utrpěl na stavbách značné škody a musí se plně věnovat své firmě.
Je třeba poznamenat, že v té době nebyl starosta „uvolněný“, ale funkci
zastával vedle svého zaměstnání. Jeho rezignace byla přijata na schůzi 30.
července, neboť tu předchozí prohlásil okresní úřad za neplatnou, protože na ní byli pozváni i náhradníci. Volba nového starosty se uskutečnila
na schůzi 24. září. Starostou byl zvolen Josef Zeman, I. náměstkem katecheta Josef Bažant a II. náměstkem Václav Sedláček.
Hlavním bodem programu poslední schůze zastupitelstva 9. listopadu
bylo schválení obecního rozpočtu na rok 1930, který byl schodkový ve výši
1 057 827 korun. Dále byly doporučeny žádosti na udělení koncesí, a to
na hostinskou koncesi pro hotel „U krále Jiřího“ pro Josefa Kotyzu, Františku Holickému na autobusovou dopravu na tratích Holice – Vysoké Mýto
a Holice – Dašice nádraží (dnes je to nádraží Kostěnice) a Julianu Janebovi
z Horního Jelení na autobusovou dopravu Horní Jelení – Holice.
Významným dnem pro Holice i okolí byl 24. květen, kdy město podruhé navštívil prezident T. G. Masaryk v doprovodu předsedy vlády
Františka Udržala při své cestě z Rovně (kde u Františka Udržala přenocoval) do Hradce Králové. Do Holic přijel o půl deváté ráno. Při vjezdu
do náměstí u záložny byly postaveny dva chvojím ozdobené stožáry se
státními vlajkami. Po obou stranách silnice přes náměstí stály davy školní mládeže, členové spolků a dělnictvo, neboť po dobu prezidentovy návštěvy se v továrnách nepracovalo. Po zastavení automobilů před radnicí
zahrála místní hudba fanfáry z Libuše a státní hymnu. Vzácné návštěvě
podal hlášení velitel legionářů učitel Slavíček a velitel četnictva. Za město uvítal hosty starosta Ing. Josef Flanderka a předal prezidentovi pamětní
spis o potřebách města. Žák měšťanské školy Josef Kosař předal panu
prezidentovi krabice s pletenými střevíci pro jeho vnuky a dceru Alici,
jakožto dárek od obuvnické firmy H. Hirsch. Žákyně A. Holubová a M.
Jedličková pak hostům předaly kytice. Pan prezident po kratší rozmluvě
s ředitelem Hirschovy továrny Winternitzem o stavu obuvnické výroby
pozdravil jednotlivě představitele města a spolků. Kolem deváté hodiny
se hosté vydali na další cestu do Hradce Králové.
Táborem lidu na náměstí bylo 28. září vzpomenuto tisícího výročí
smrti českého knížete sv. Václava. K shromážděným občanům promluvil
ředitel měšťanské školy a známý historik města Antonín Šafařík. Je třeba
poznamenat, že v současné době se historici kloní k tomu, že rokem úmrtí
knížete Václava byl až rok 935. Den nato zastihla město smutná zpráva, že
zemřel bývalý ředitel měšťanské školy chlapecké Jan Beneš. V Holicích
učil od 1. 9. 1898 na měšťanské škole dívčí, poté přešel na měšťanskou
školu chlapeckou a zde byl v letech 1905–1926 jejím ředitelem. Zdejší
učitelstvo se rozhodlo, že místo věnce uctí jeho památku darem 245 korun
na stavbu opatrovny.
Středem zájmu byla po celý rok kanalizace města. Již při vypsání událostí roku 1928 jsme uvedli, že byla Ředička převedena do nového koryta
za město. Odstranilo se tak nebezpečí častých záplav pro 90 domů, ale
také zamoření města zápachem při nízkém stavu vody a infikace studní,
neboť do potoka byly odváděny veškeré splašky. Na podzim roku 1929
se začalo se stavbou hlavního kanalizačního řadu s přečišťovací stanicí
na Podhrázi. Zároveň se začaly budovat i přípojky. Projekt vypracovala
firma Ing. Vendelín Dvořák v Pardubicích. Podkladem byl starší úředně
HOLICKÉ LISTY

schválený projekt hlavního sběrače, dále regulační plán města, posudky
prof. J. Hráského a regulačně-meliorační projekt Vodního družstva Holice.
Podle projektu ústila do hlavního sběrače řada stok, do nichž pak vedly
uliční stoky v hloubce 3–4 metry. Kanalizace měla být proplachována přívody vody z Ředičky a melioračními odpady, v budoucnu i místním vodovodem, po jehož vybudování se rovněž volalo. Uveďme ještě, že na projekt
kanalizace byla slíbena dotace od ministerstva zemědělství, ministerstva
zdravotnictví a tělesné výchovy a od zemského správního výboru.
Počasí v tomto roce bylo více méně nepříznivé. Již od 1. ledna počala
krutá zima s velkým množstvím sněhu, kterou nikdo nepamatoval. Silnice byly neustále zaváté a musely se pořád prohrnovat, v únoru klesla
teplota až na -35° C. Tuhé mrazy a sníh trvaly až do poloviny března. Pak
se teplota dostala na +6° C, ale počátkem dubna opět klesla na -10° C.
Mrazy způsobily, že zmrzla míza ve stromech a natrvalo pomrzly švestkové aleje. Od května již bylo poměrně pěkné počasí, byť s vydatnými
srážkami. Kritický den přišel 4. července. Ve tři čtvrtě na osm večer se
od západu přivalily hrozivé mraky a s nimi ohromná větrná smršť, která neměla pamětníka. Proudy vody hrnuly se z oblohy a vichřice krutě
zuřila. Shazovala tašky, odnášela střechy, vyvracela stromy. Střecha Faltysovy továrny (dnes Zbrojovka v Dukelské ulici) byla zanesena na pět
domků, kde probořila střechy i komíny. Ze střechy chlapecké školy (dnes
základní škola Holubova) odnesl vichr 1500 tašek a ve výčtu škod bychom mohli pokračovat. Aby toho nebylo málo, tak srpen přinesl velká
horka (v 7 hodin ráno bylo již skoro +20° C) a sucho (pršelo jen od 21.
do 23.). Studny byly bez vody, stromy, které se vzpamatovávaly z krutých
mrazů, definitivně zašly. Zbytek roku byl pak už v normálu a nepřinesl
žádné zvraty. Přes všechny klimatické kotrmelce byla úroda obilí, brambor i cukrovky velice hojná.
Na závěr ještě připomeňme, že v tomto roce byla v Husově ulici postavena budova okresního sirotčince (dnešní dětský domov) a 23. dubna
se ustavil Spolek chovatelů drobného hospodářsky užitečného zvířectva.
Pavel Hladík
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SKOROMISTŘI SENZAČNĚ SESADILI Z TRŮNU
MODROU ÚSTŘICI

Končí úspešná sezóna holické florbalové mládeže

Ve dnech 6. až 8. května probíhal v Dačicích Velikonoční turnaj ve florbalu. Na tento turnaj se mohl přihlásit kterýkoliv tým z České republiky,
a tak jsme to také zkusili v amatérské soutěži. Celkem bylo přihlášeno 12
družstev. Do tabulky jsme dostali Mišmaš (Praha), FLT Žirovnice (Žirovnice), FBC ORLI Bořitov (Bořitov), Past (Praha) a IBK Budweis (České
Budějovice).
SKOROMISTŘI : Mišmaš
5:1
SKOROMISTŘI : FLT Žirovnice
7:2
SKOROMISTŘI : FBC ORLI Bořitov 9 : 1
SKOROMISTŘI : Past
6:3
SKOROMISTŘI : IBK Budweis
7:3
Tabulku jsme senzačně vyhráli a poslední den nás čekalo čtvrtfinále proti
domácímu týmu Synové fotrů (Dačice). Tento zápas skončil v normální
hrací době 3 : 3, a tak rozhodovaly nájezdy, které jsme naštěstí zvládli –
celkové skóre tedy 4 : 3.
V semifinále jsme dostali velmi těžký tým FBC JOKERS České Budějovice, hrací čas se změnil na 2 × 12minut a po první půli jsme prohrávali už
4 : 0, ale zvládli jsme neuvěřitelný obrat a za dvanáct minut byl výsledek
5 : 4. Takže medaile jistá.
Ve finále jsme se utkali týmem Modrá Ústřice (BRNO), který patřil k favoritům, drží v Dačicích dva roky neporazitelnost. No můžu říci, hráli
dobře, ale my to chtěli víc. A když jsem zavěsil za nerozhodného stavu
5 vteřin před koncem, bylo jasno, že mistry zůstaneme my. Zápas skončil
celkově 5 : 4.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Fišar.
Více na http://www.vtdacice.cz/news/skoromistri-senzacne-sesadili-z-trunu-modrou-ustrici/

Sestava SKOROMISTŘI:
Horní řada zleva: Jan Fišar, Jaroslav Šrom, Ondřej Shejbal, David Sušil,
Marek Spálenský, Petr Blažek
Spodní řada zleva: Antonín Sekyra, Tomáš Bartoníček, Tomáš Faltejsek,
Petr Kloz, Tomáš Tyčka, Dušan Bahník (odjel v sobotu)
Tomáš Bartoníček

Mladí florbalisté Holic v sezóně 2015–2016 úspešně reprezentovali město Holice v Lize elévů (ročníky 2005 a mladší) pořádané Českou florbalovou uníí a v DDM lize starších žáků (ročníky 2004 a starší).
Po ukončení Ligy elévů skupiny 4B, ve které odehráli 18 utkání na 9 turnajích, z nichž jsme 2 pořádali v domácí hale, navíc zvítězili 6. května
na prvním ročníku turnaje O pohár starosty města Skutče. V lize elévů
se reprezentanti Holic postupně utkali s týmy: FBC SION – DDM Nová
Generace (Hradec Králové), FbC Hradec Králové bílí, FbC Hradec Králové černí, FbC Sokol Předměřice, FbK Orlicko-Třebovsko, Orel Přelouč,
Sokol Pardubice A a Sokol Pardubice B. Většina utkání byla vítězná, odolal jen Sokol Předměřice a bilance se Sokolem Pardubice A je 1 vítězství
a 2 porážky.
V sobotu 21. 5. absolvují obě věkové kategorie poslední turnaje sezóny.
Starší žáci poslední turnaj DDM ligy a elévové Jarní pohár, oba turnaje
proběhnou v Pardubicích a o výsledcích budeme informovat.
Jiří Kment

Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice
___________________________________________________________________________

Nabídka volného pracovního místa - vedoucí kuchař(ka) ve školní jídelně
jednosměnný provoz
plný pracovní úvazek, pracovní poměr od 1.9.2016
požadujeme střední vzdělání s výučním listem - vyučen v oboru nebo
praxe v oboru minimálně 5 let
 nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně, 5-ti týdenní dovolenou, možnost čerpání
z fondu kulturních a sociálních potřeb, další vzdělávání
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kontakt : Martina Burešová, telefon 466 682 029, 727 942 587,
e-mail : buresova@spsauto.cz
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Veteránský fotbal
Holický fotbalový areál hostil 22. 4. 2016 krajské finále veteránského fotbalu hráčů nad 40
let. Pořadatelem turnaje byl Pardubický krajský
fotbalový svaz a konal se pod záštitou René
Živného, krajského radního pro sport. O mistrovství ČR, které se uskutečnilo 27.května
v Praze, usilovaly čtyři týmy – SK Lázně Bohdaneč, FK Letohrad, TJ Svitavy a domácí SK
Holice. Semifinálová utkání: L. Bohdaneč–Letohrad 5:0, Holice–Svitavy 2:3. Barvy kraje
v Praze hájilo mužstvo Bohdanče, které porazilo ve finále Svitavy 3:0. Naši hráči v souboji
o 3. místo porazili Letohrad 5:2.
Soupiska hráčů SK Holice: R. Svoboda, R. Kyral, V. Velinský, R. Hendrych, P. Pokorný,
R. Novotný, Z. Hanuš, P. Novák, M. Veis, P. Fliger, J. Jelínek, R. Machatý, M. Jedlička, T. Jedlička, A. Oliva, O. Filip.

Rozpis fotbalových zápasů
SK Holice „A“ – krajský přebor
sobota 4. června 10.15 hod. Choceň
sobota 18. června 14.00 hod. Moravany
SK Holice „B“ – okresní přebor
neděle 5. června 17.00 hod. Roveň A
neděle 19. června 17.00 hod. Opatovice n. L. A
dorost „A“ – krajský přebor
sobota 4. června 13.00 hod. Choceň
středa 15. června 18.00 hod. Heřman. Městec
dorost „B“ – okresní soutěž
neděle 5. června 14.45 hod. Rosice n. L.
neděle 12. června 14.45 hod. St. Hradiště
stará garda – přátelské utkání
sobota 18. června 16.00 hod. SK Hradec Králové
Junker cup – turnaj mladších žáků
sobota 18. června 8.00–13.00 .hod

AUTOBUSEM
ZA KULTUROU DO PRAHY
NÁRODNÍ DIVADLO

PRODANÁ NEVĚSTA
Termín: sobota 29. 10. 2016 (večerní představení)
Cena: 699 Kč – 1 399 Kč (výborná místa v sále)
Klasická česká opera nejslavnějšího českého
skladatele Bedřicha Smetany, rodáka z nedaleké
Litomyšle.

DIVADLO HYBERNIA

SIBYLA KRÁLOVNA ZE SÁBY
Obsazení: Eva Burešová, Daniel Hůlka, Radim Schwab,
Ilona Csáková, Hana Křížková, Richard Müller, Zbyněk
Fric a další.
Biblický romantický příběh o králi Šalamounovi
a Sibyle, královně ze Sáby.

MEFISTO

Termín: sobota 5. 11. 2016 (odpolední představení)
Cena: 790 Kč – 990 Kč
Obsazení: Pepa Vojtek, Jan Kríž, Zdeněk Izer, Ivana
Korolová, Iva Marešová, Jaromír Dulava, Michal
Novotný, Hana Křížková a další.
Atraktivní příběh o Ďáblovi na faustovské téma být
stále mlád.

O druhém květovém víkendu proběhl v městské hale republikový postupový turnaj GPC
v kategorii U15 a U19. V sobotu poměřili své
síly děvčata a chlapci v kategorii U15 i náš oddíl měl zde své zastoupení. První turnaj mezi
patnáctiletými si odbyla Aneta Vašíčková, dále
nás reprezentovali Bára Nešetřilová, Adéla Kaisrlíková, Kristýna Kyselová a jediným zástupcem mezi chlapci byl Vojta Roučka. Nejvíce se
dařilo děvčatům ve čtyřhře, kde obsadila 3. až
4. místo, které vybojovala Adéla Kaisrlíková
společně s Annou Všetečkovou a to samé umístění vybojovala Bára Nešetřilová s Kristýnou
Kyselovou. Stejné umístění získala Adéla Kaisrlíková i v mixu s hráčem Badmintonu Rychnov nad Kněžnou Honzou Blažkem.
V neděli 8. května byly ke zhlédnutí výborné
zápasy kategorie U19. Bohužel, zde jsme své
zastoupení neměli. Po oba dny byla k vidění spousta výborných zápasů, které probíhaly
v přátelské a sportovní atmosféře. Velké poděkování patří celému organizačnímu týmu
za skvělé zvládnutí turnaje. Největším oceněním však bylo, že všichni hráči odjížděli velice
spokojeni s celkovou organizací turnaje.
14. května děvčata (Bára Nešetřilová, Adéla Kaisrlíková a Kristýna Kyselová) bojovala
na dalším republikovém turnaji kategorie U17
v Rychnově nad Kněžnou. Přes výborné výkony ale na starší a zkušenější hráčky tentokrát
nestačily a skončily na 9. až 16. místě.
Tentýž den probíhaly turnaje U9 a U11 v Pardubicích (Polabinách). Zde nás reprezentoval
v U9 Jan Topič, v U11 Ondřej Kaplan. Lépe se
dařilo Honzíkovi, který ve své kategorii obsadil
výborné 3. místo, jen o jedno umístění horší,
tedy 4. vybojoval v U11 Ondra Kaplan. Oba zasluhují velikou pochvalu.
Mirek Pacovský

MO ČRS HOLICE
ZVE ZÁVODNÍKY I DIVÁKY
NA

Termín: sobota 15. 10. 2016 (odpolední představení)
Cena: 990 Kč – 1 090 Kč

DIVADLO HYBERNIA

Postupový turnaj
v badmintonu opět v Holicích

Cena zahrnuje dopravu, vstupenku
na představení a technického
průvodce.
Dárkové poukazy na představení
pro Vaše blízké.
Doprava moderním zájezdovým autobusem
nástupní místa: Holice, Ředice, Choteč,
Časy, Sezemice, Pardubice, další místa
dle domluvy (H. Jelení a Ostřetín nebo
Borohrádek, a další…)

Navštivte nás na náměstí T. G. Masaryka 11, Holice
volejte na 466 923 748 info@apollo.holice.cz

www.apollo.holice.cz

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

NA RYBNÍKU BLAŽKOVEC
V sobotu 11. června – dospělí.
Prezentace od 5.30 hodin,
začátek závodu v 7 hodin.
V neděli 12. června – dětské
závody.
Prezentace od 6.45 hodin,
začátek závodu v 8 hodin.
Hodnotné ceny,
občerstvení zajištěno.
Více na www.mocrsholice.cz.
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ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XII. ROČNÍK / ČERVEN 2016
Slovo starosty
Vážení občané,
při psaní červnového
sloupku krásně svítí
slunce, „zmrzlí“ jsou už
za námi a před námi je
slunečný víkend.
Rada města na svém
zasedání dne 25. dubna
2016 projednala za přítomnosti zástupců Obvodního oddělení Policie ČR, Městské policie, hasičů a vedoucích
odboru dopravy a správního odboru MěÚ Holice stav na úseku veřejného pořádku, dopravy
a přestupků v Holicích. Z proběhlé diskuze
vyplynulo, že situace je dlouhodobě uspokojivá. V oblasti trestné činnosti došlo k mírnému
poklesu činů. Také jejich závažnost se nezvýšila. V oblasti přestupků počet taky nestoupá
a objasněnost výše uvedených skutků se mírně
zvýšila.
V oblasti dopravy bylo konstatováno, že stav
je celkem stabilizovaný, ale s přibývajícím počtem aut lze předpokládat, že se situace bude
komplikovat. Dá se očekávat větší počet namát-

kových kontrol a měření rychlostí od obou policií v Holicích. Možná již někteří pocítili tento
fakt na vlastní kůži, neboť ze zpráv vyplynulo
zvýšené úsilí ze strany dopravní i městské policie. Závěrem bylo konstatováno, že stav bude
i nadále společně pečlivě sledován a na jakoukoliv negativní změnu bude okamžitě reagováno účinnými opatřeními.
Absolutní uznání za pečlivou, pravidelnou
a obětavou činnost a pomoc občanům Holic
a okolí patří Jednotce sboru dobrovolných hasičů a Sboru dobrovolných hasičů Holice. Tímto
jim ještě jednou děkujeme.
Důležitým dnem pro samosprávu byl 9.
květen 2016, kdy proběhlo zasedání rady
i zastupitelstva města. Rada na svém jednání
projednala vrácení finančních prostředků příspěvkových organizací města ve výši cca 3 500
tisíc Kč z úspory energií. Většiny úspor bylo
dosaženo díky realizaci projektu energetických
úspor metodou EPC od října 2013. Uspořené
finance navrhla rada a zastupitelstvo schválilo
použít na rekonstrukce nemovitého majetku
města. Jedná se o akce – výměna oken a malování v MŠ Staroholická – stará budova (cca

1 mil. Kč), výměna oken, oprava a nátěr fasády
DDM Holice (cca 800 tisíc Kč), navýšení částky na rekonstrukci šatních boxů v ZŠ Holubova
(cca 400 tisíc Kč) a na výměnu vnitřních vchodových dveří ZŠ Holubova (cca 130 tisíc Kč).
Na jednání zastupitelstva 9. 5. 2016 proběhla také prezentace studie Muzea cyklistiky
a motokrosu v Holicích, firmy Ars Fabrica s.r.o.
Praha. Předložený návrh měl velmi pozitivní
ohlas a zaujal jak zastupitele, tak přítomné občany. Po věcné diskuzi, kdy byly zodpovězeny
přítomnými architekty všechny dotazy, byla
prezentace odměněna potleskem. Nyní nastane
období zajištění případné dotace na tuto akci,
vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo rozhodlo o realizaci muzea jen s pomocí dotace.
Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny pozval na oslavy Dnů Holicka, které se uskuteční
již tradičně poslední červnový víkend 24.–26. 6.
2016 – program najdete na jiném místě těchto
holických listů.
Ještě bych Vám zároveň chtěl popřát krásné,
slunečné a teplé léto a také pohodovou dovolenou plnou jen samých příjemných a hezkých
zážitků.

Posezení u kávy
Tak jsem přemýšlel, komu mohlo číslo 21 (toto
je 21. posezení u kávy) nějakým způsobem
ovlivnit život a napadl mně Zdeněk Kaska. Nebýt 21. srpna 1968 nejspíš by zůstal v Československu a nehledal svobodný život na druhém
konci světa v Kanadě. ČSSR opustil též 21. srpna, ale až v před-chartovém roce 1976 a téhož
roku se 21. května oženil. Do Kanady přiletěl
21. února 1977 a z Kanady se odstěhoval zpátky
do Evropy 21. června 2009, takže významných
jednadvacítek bylo v jeho životě požehnaně.
Zdeňku, ty jsi před svým odchodem do emigrace byl veřejně dost činný, hlavně v kultuře,
mám pravdu že?
„Zas tak horké to nebylo. S Pavlem Hladíkem
jsme dělali takové společenské večery s písničkami a mluveným slovem. Já pak odešel studovat do Prahy, kde jsem se seznámil s folkařema
Lutkou, Hutkou a dalšími, které jsme potom
„vozili“ do Holic. V Praze jsme měli kapelu
s Honzou Hynkem a Martinem Pytelou a hráli
například na Chmelnici, v Malostranské besedě
a studentských klubech.“
A pak jsi odešel do emigrace a zakotvil v Britské Kolumbii?
„Nejdříve jsme byli v Torontu, pak v Hamiltonu,
ale tam se nám nelíbilo, to je velice průmyslové
město, něco jako naše Ostrava. Přes paní Evu
Pytelovou jsme se seznámili s panem Egerem,
jejím přítelem z mládí, a ten nám pomohl sehnat

práci ve Williams Lake, asi 7 hodin rychlé jízdy
autem na severoseverovýchod od Vancouveru.
Williams Lake má asi 20 000 obyvatel a leží
uprostřed krásné a divoké krajiny se spoustou
jezer. Všude kolem lesy a setkání s medvědem,
losem, mustangy nebo vlky není nic vyjímečného. Život tam jsme si opravdu užívali.“
Když v Československu řádil komunismus,
doufal jsi, že se někdy vrátíš?
„Mně bylo jasné, že pokud to nepadne v Sovětském svazu, tak v Československu taky ne,
takže jsem žil s tím, že se sem hned jen tak
nepodívám. Až když přišel k moci Gorbačov,
tak jsem začal doufat a v roce 1993 jsem poprvé po dlouhé době navštívil Československo.
Tenkrát to tu vypadalo ještě hodně jako za vlády „rodné“ strany. O návratu jsem tehdy ještě
neuvažoval. Až v roce 1998 jsem navštívil kamaráda spisovatele Zdeňka Zapletala a ten mně
daroval desky Vlasty Redla a Zuzany Navarové,
a ta muzika na mě tak působila, že jsem si začal
říkat, že by to v penzi nemuselo být v Česku
špatné. Jsou tu malé vzdálenosti a zimy mírnější než předjaří ve Williams Lake. No a v roce
2009 jsme se vrátili a jsme tady.“
Vždycky jsem si myslel, že život na západě je
pohádka. Jaká je podle tebe skutečnost? Co je
lepší tam a je něco lepšího tady?
„Všude jsou stejný typy lidí, dobrý a špatný,
upřímný i podrazáci. V Kanadě jsou hodně to-

lerantní, oni jsou zvyklí, že každý je odjinud,
míchají se zde různé národnosti, a to je hodně
obohacující. Taky tam nezažili žádný represivní
režim a v kanadské přírodě můžeš zažít opravdovou svobodu.“
Jezdíš, vlastně lítáš, ještě někdy do Kanady?
„Ne. Od roku 2009 jsem tam nebyl, ale vzpomínám na Kanadu rád. Nosím ji ve svém srdci
a zůstane mi tam napořád.“
Děkuji za tvůj čas a přeji ti a tvé rodině v Holicích jenom to dobré.
Petr Kačer
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KOMENTÁŘE…
Bude v Holicích nové muzeum
cyklistiky a motokrosu ?

Na jednání zastupitelstva 9. května 2016 firma
Ars Fabrica s.r.o. představila studii nového muzea.
Podnětem pro zadání studie bylo rozhodnutí
holického rodáka a velkého vyznavače cyklistiky Zbyňka Šimka, který nabídl městu jako
dar kolem padesáti bicyklů, které vlastnoručně
vyrobil jako repliky historických vývojově přelomových strojů a které mají nesmírně velkou
sběratelskou hodnotu. Vzhledem k motokrosové historii města by ve výstavním prostoru
mělo být umístěno také cca 10 ks motokrosových motocyklů a replika startovacího zařízení,
které právě v Holicích vzniklo. Součástí má být
i prostor pro expozici města Holice, jejíž obměna se předpokládá každý rok (ševci, trempové atd.). Polovina výstavní plochy by měla
být tedy věnována cyklistice, třetina motokrosu
a pětina městu.
Po velmi zajímavých diskusích již dříve zastupitelé rozhodli, že nové muzeum by mělo být
vybudováno na bývalých školních políčkách
v prostoru mezi ZUŠ K.Malicha, zdí autoservisu, potokem a ulicí Holubovou, která je již
dnes ulicí, kde se nachází převážně budovy
kulturně společenského charakteru – Africké
muzeum Emila Holuba, Sokolovna, sportovní
hala, Kulturní dům a také ZUŠ Karla Malicha.
Umístěním do dané lokality se pomyslně doplňuje a ukončuje podoba ulice jako ulice muzejní a kulturní. Pozemek je v docházkové vzdálenosti od centra města, což je jeho nesporná
výhoda.
Projektanti měli za úkol vytvořit návrh, který
by řešil ekonomickou přiměřenost investice,
ekonomiku provozu s požadavkem na nízkoenergickou budovu a aby minimálně ovlivnil kontext dané lokality začleněním budovy
do terénu. Cílem návrhu je muzeum, které je
návštěvnicky přívětivé, provozně ekonomické,
bezbariérové a zároveň používá materiálové
a výrazové prostředky, které umožní v muzeu,
resp. jeho jednotlivých částech prezentovat
sbírkové a jiné předměty jednotlivých témat
pomocí moderních principů a technologií, tedy
v kombinaci multimédií, interaktivity a samotných fyzických exponátů. Nezaměnitelným aspektem je možnost flexibility a proměny části
expozic a také možnost užívání víceúčelového
prostoru pro expozice města nebo příležitostné
výstavy.
Budova je situována do prostoru, který dosud
tvořila veřejná zeleň. Cílem návrhu je zapojit
budovu do stávajícího řešení zeleně a parteru,
zachovat veřejně přístupnou zeleň v pokud
možno velké míře a to díky částečným skrytím
obvodových nosných konstrukcí násypem a využití střechy jako veřejně využitelné plochy pro
oddech, relaxaci, setkávání a příležitostné výstavní instalace atd.
Architektonické řešení vychází ze sestavy dvou
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ve městě a mohlo by se mu podařit přitáhnout
do města další návštěvníky, kteří by zde mohli
strávit delší čas a tím pádem zde nechat více
peněz za další služby. Osobně si myslím, že
se architektům podařil velmi zajímavý návrh
a že již svým architektonickým řešením může
muzeum ovlivnit mnohé lidi k návštěvě našeho
města. Je jen škoda, že na veřejném představení
studie nového muzea dne 4. 5. 2016 v KD bylo
přítomno pouze 7 občanů.
válcových hmot různých průměrů s plochou,
převážně pochozí střechou. Motiv kruhů, transformovaných do válců nebyl zvolen náhodou,
je jedním ze základních, archetypálních tvarů,
spojujících téma expozic a muzea, to je cyklistiku a motokros, kdy kolo, kruh, osa, řetěz, výplet kola jsou přetransformovány ve výrazové
architektonické prostředky.
Vzhledem k funkci budovy, kde se v moderních
expozicích muzejnictví přirozené denní světlo
využívá minimálně nebo vůbec, je s aspektem
energeticky úsporné budovy koncept tvořen
tak, že denní světlo je vpuštěno přes velkou
prosklenou plochu do prostoru vstupu, recepce, části provozního zázemí a dílčím způsobem
také do části muzea – do expozice „motokros“,
která má přímý kontakt interiéru s exteriérem
– terénními a parkovými úpravami. Plochá
střecha s minimálním spádem je využita jako
veřejně přístupný prostor po vnějším rampovém schodišti, vedoucím od předpolí vstupu.
Střecha se stává další fasádou, architektonicky
ztvárněným parterem, kdy část je pochozí, je ji
možno využít pro sezónní letní aktivity (provoz
občerstvení), veřejné instalace soch, objektů,
spojených s tématem muzea atd. Celé muzeum
je zavíráno pomocí posuvných perforovaných
stěn – panelů, pomocí nichž lze dobře regulovat přístup světla, ale především lze budovu
bezpečně uzavřít v době mimo provoz i nebo
výstavní sezónu. Stěny s perforací jsou spojeny
s obsahem muzea (cyklo, motokros), a tak dávají muzeu zvláště v e večerních hodinách díky
z interiéru prostupujícímu světlu nezaměnitelný
charakter.
Na objektech jsou použity moderní materiály.
Jedná se především o beton, sklo, ocel a dřevo. Svým celistvým charakterem dávají domu
použité materiály moderní výraz, samozřejmě
za předpokladu kvalitního řemeslného zpracování detailů.
Nová budova muzea klade přirozené nároky
na parkoviště. Proto je navrženo parkoviště
nové s vjezdem z ul. Holubova, kdy obdélníková parkovací plocha je přisazena s mírným
odstupem k stávající budově ZUŠ. Plocha je
určena pro parkování osobních automobilů
a dodávek, autobusy budou parkovat mimo tuto
lokalitu.
Takto bylo nové muzeum představeno a nyní
je na městu, aby se mu podařilo sehnat na výstavbu peníze z nějaké dotace. Město by tak
získalo prostor pro rozšíření muzejních sbírek

Demolice „šatlavy“

Zastupitelstvo odsouhlasilo „ukončit“ život
objektu, který je přibližně 80 let starý a žádný
rozumný návrh na využití „šatlavy“ se za dlouhá léta nenašel. Proto byla zadána projektová
dokumentace na demolici. Cena za demolice by se podle projektanta mohla vyšplhat až

ke 4 milionům korun. Díky tomu, že město
muselo vyhlásit na takovouto akci otevřené
výběrové řízení, doufáme, že vysoutěžená cena
bude výrazně nižší. Do soutěže se přihlásilo
12 firem a nabídky byly v rozmezí od 1,1 až
do 2,8 mil. Kč. V současnosti už probíhá jednání s vítěznou firmou, aby se prověřily jednotlivé
body zadání. V této ceně totiž není jen demolice objektu „šatlavy“, ale také úprava pozemku

po demolici navezením zeminy, osetím, vydláždění školního dvoru ZŠ Komenského 500
a demolice kůlen KD, které navazují na školní
dvůr. Pokud se vše podaří, tak během července
a srpna v době prázdnin by měla tato demoliční akce proběhnout, a tak bude vše připraveno
na následnou akci, kterou v budoucnosti bude
zhotovení sportovního zázemí pro ZŠ Komenského – 1. stupeň.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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ÚŘEDNÍ DESKA
Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2016 a sankce při
pozdním zaplacení

Město Holice upozorňuje občany na splatnost
poplatku za odpady – splatnost poplatku je
do 30. června 2016. 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: dvorakova@mestoholice.cz

HASIČI OBČANŮM – pokuty od hasičů,
aneb „když to nejde po dobrém“
Hasicí přístroje bez pravidelné kontroly?
Hrozí pokuta až 250 tisíc korun.
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání
požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo
od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil
svoji funkci, je třeba neopomínat, že musí
být pravidelně prováděny kontroly provozuschopnosti.
Vyhláška o požární prevenci stanoví, jak se
určuje množství hasicích přístrojů v daném
provozu, určuje umístění přístrojů, včetně
označení míst, kde jsou umístěny. Ale co je
nejdůležitější, určuje, že kontrola hasicích
přístrojů (termín „Revize“ je nesprávný pojem!) musí být prováděna nejméně jednou
za rok. Znamená to, že každý hasicí přístroj
musí být jednou za rok (ve specifických případech i častěji) zkontrolován odbornou firmou,
která mimo jiné musí označit hasicí přístroj
štítkem s vyznačením data provedení kontroly, zaplombovat spouštěcí armaturu a vystavit doklad o kontrole hasicího přístroje.
Pokud hasicí přístroj není pravidelně kontrolován, může nastat situace, že v okamžiku požáru bude nefunkční a jeho instalace je zcela

zbytečná. Pokud toto zanedbání povinnosti
zjistí orgán státního požárního dozoru, může
podle zákona o požární ochraně uložit pokutu až do výše 250 tisíc korun. Samozřejmě,
že za jeden hasicí přístroj bez kontroly provozuschopnosti, hasičský záchranný sbor tak
vysokou pokutu neuloží. Ale pokud se jedná
o opakované a dlouhodobé zanedbávání této
povinnosti může správní orgán uložit finanční postih v maximální výši. O to závažnější
situace může nastat, pokud se jedná o stavbu
pro shromažďování většího počtu osob – nemocnici, školku nebo pokud je budova historickou památkou.
Na provádění kontrol hasicích přístrojů se
nikdy nevyplatí šetřit. Když už jednou je
jimi provoz či objekt vybaven, jsou náklady
na kontroly už jen „ty drobné“. Právě tyto
drobné mohou, v tom lepším případě, rozhodovat o statisícových pokutách, v horším
případě pak o škodách za miliony, lidských
životech, ale i o tom, zda v případě požáru
pojišťovna bude či nebude krátit pojistné plnění.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá
hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro
více informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz).
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje
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HOLICKÉ LISTY

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 20. června 2016

V pondělí 20. června 2016 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. 2016 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.

Skauti

7. května se holická vlčata a světlušky, tj. skauti
pod dvanáct let vypravili do Přelouče na závody vlčat a světlušek, které se konají každé dva
roky. Ve spoustě disciplín, při kterých hledali
poztrácené části deníku malého poseroutky, si
ověřili své znalosti a schopnosti týmové spolupráce. Ačkoliv se žádná ze soutěžních hlídek
neumístila na předních příčkách, byla to pro ně
jistě velká zkušenost a zážitek. Přečtěte si zápis
do kroniky, jak ho zpracoval jeden z účastníků,
Michal Karlík (8 let): Výprava začala na autobusovém nádraží v Holicích. Přestože sraz byl
už v půl sedmé, sešlo se nás docela dost. Sluníčko nám krásně svítilo celý den. Autobusem
jsme přijeli do Pardubic, kde jsme přestoupili
na vlak, kterým jsme pokračovali až do Přelouče. Od nádraží jsme šli pěšky do areálu, kde se
závody konaly. Sjelo se sem asi dvě stě skautů
z celého Pardubického kraje. Soutěžní disciplíny byly rozmanité, našly se tam otázky, sporty,
orientace v přírodě, zdravověda nebo doplňování slov do státní hymny. Vyzkoušeli jsme si
také, jaké je to česat ze stromu jablka. (Ano,
když se chce, i v květnu je to možné.) Ze všeho
nejvíce nás bavila simulovaná policejní kontrola. Nakonec jsme posbírali poztrácený deník
a vydali jsme se na cestu k domovu. Do Holic
jsme se dostali vlakem kolem půl osmé, kdy
už na nás na nádraží netrpělivě čekali rodiče.
Všichni jsme si to báječně užili, i když jsme
byli hodně unavení.
František Vlach
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KULTURA

Poděkování

Kulturní kalendář na měsíc červen 2016
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina
14. 6.
10.00
úterý

19. 6.
neděle

24. 6.
pátek
25. 6.
sobota
26. 6.
neděle

19.00

19.00
13.00
10+13

program
vstupné
O Honzovi a princezně Zlatovlásce
Dramatizace vychází z motivů českých národních pohádek Boženy Němcové.
Hrají děti z Dětského dramatického kroužku DDM Holice a členové Divadelního souboru KD Holice. Podle scénáře Jiřího Beneše – v úpravě a režii Jitky
Juračkové.
30 Kč
pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák – Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Pohádka, která u dětí propadla. Součástí divadelního představení je opět beseda
o Cimrmanově životě a díle.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta, Marek Šimon, Petr Reidinger, Bořivoj Penc
a Robert Bárta.
Uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha.
400–380–360 Kč
Dny Holicka 2016
Rockový večer – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
Dny Holicka 2016
Slavnostní zahájení – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
Dny Holicka 2016
Dopoledne tradiční pohádka + odpoledne Festival Jaroslava Kocourka.
zdarma

Rádi bychom poděkovali paní Flekrové za
vedení tanečního kurzu pro dospělé, který
jsme absolvovali v březnu a dubnu letošního
roku. Především se nám líbil její profesionální přístup a doplnění lekcí o zajímavé
vsuvky a překvapení. Připravit je muselo dát
hodně úsilí a toho si velmi vážíme. Bylo to
příjemně strávených sedm večerů a i když
nejsem taneční typ, přesto jsme si to hodně
užili.
Martin Hetych a Lucie Hanáková

Třetí setkání harmonikářů

KINO
datum hodina
7. 6.
19.30
úterý

14. 6.
úterý

17.00

27. 6.
pondělí

10.00

28. 6.
úterý

9.00

29. 6.
středa

10.00

program
vstupné
Padesátka
Film Vojty Kotka se nese v duchu tradiční hořké komedie plné zápletek, břitkého
humoru a nevšedních vlastností hlavních hrdinů. Odehrává se ve Špindlerově
Mlýně při každoročním běžkařském závodu Tříkrálová padesátka.
Režie: Vojtěch Kotek.
Hrají: O. Pavelka, M. Taclík, J. Mádl, V. Cibulková, T. Voříšková, J. Prachař
a další.
Žánr: Komedie. Délka 97 minut.
70 Kč
Děda
Sledujte velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. V rodinné komedii s nimi prožijte
prázdninová dobrodružství nejen na dědově chalupě. Příběh vás provede historií,
přírodou a událostmi současného i dobového Valašska.
Režie a scénář: Mejla Basel.
Hrají: F. Segrado, A. Čtvrtníčková, J. Dimov, P. Hřebíčková, D. Suchařípa.
Žánr: Rodinná komedie. Délka 110 minut.
70 Kč
Řachanda
Filmové představení pro školy.
Žánr: Pohádka. Délka 104 minut.
40 Kč
Trabantem do posledního dechu
Filmové představení pro školy.
Žánr: Dokumentární. Délka 96 minut.
40 Kč
Dva lidi v ZOO
Filmové představení pro školy.
Žánr: Rodinná komedie. Délka 91 minut.
35 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina
11. 6.
20.00
sobota

program
Startky Na Chmelu
Koncert kultovní kapely holického undergroundu devadesátých let.

vstupné

Ve společenském sále ZUŠ Karla Malicha se
16. dubna uskutečnilo třetí setkání harmonikářů
v Holicích. Hlavní organizátor Antonín Janeba
nejprve přivítal 200 příznivců české a moravské
písničky a poté i harmonikáře z Pardubického,
Hradeckého a Brněnského kraje. Nejdále to
do Holic měla Martina Zavadilová z Rajhradic,
nejstarším účinkujícím byl pan Slavík, který
oslavil již 86. narozeniny. Jak účinkující, tak
posluchači se shodli na tom, že setkání má vysokou úroveň, a že se v Holicích opět sejdou.
Akce vznikla za podpory města Holice ve spolupráci s Kulturním domem města Holic a Základní uměleckou školou Karla Malicha Holice, poděkování též patří firmám Feifer – kovovýroba
Holice a Voda, plyn, kominictví Jiří Kamenický.
Petr Kačer

3. ročník závodu
Inov – 8 Gladiátor Race

Ve dnech 17.–19. 6. 2016 se na motokrosové trati v Poběžovicích u Holic uskuteční již
3. ročník populárního závodu Inov – 8 Gladiátor Race. V letošním roce organizátoři
také připravili Noční Gladiator race, který
se uskuteční v pátek 17. 6. 2016. Dále je v
sobotu nově zařazen i dětský závod Gladiator race. Hlavní závod proběhne v sobotu a
v neděli, přičemž startovat se bude během
dne intervalově. Během závodního víkendu
budou každý den oceněny 3 nejlepší z každé
kategorie – jednotlivci, mixy, IZS a týmy.
Přihlášky a více informací na www.gladiatorrace.cz. Těšíme se na vaši účast.

dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
3.–30. 6.
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110 let holického fotbalu
Výstava historických předmětů, fotografií, pohárů, ocenění a dalších zajímavostí.

Nabízím přivýdělek pro šikovnou ženu. Jedná se o zdobení perníků. Požadujeme zručnost a praxi.
Tel. 732 607 146 (volejte po 15 hodině).
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Vernisáž v KD žáků „výtvarníků“ ze ZUŠ se povedla

Jako bývalý učitel a předseda školské komise
rady města velmi sleduji konání dětí a mládeže
v našem městě, a tak jsem byl velice zvědavý,
jakým způsobem se dokážou prezentovat velmi mladí výtvarníci před holickou veřejností.
A musím konstatovat, že obrázky vytvořené žáky jsou na této výstavě velmi zajímavé
a mnohé navozují velmi optimistickou náladu.
Po dohodě s paní učitelkou využívám práci

dvou žákyň, které měly za úkol vytvořit reportáž z této vernisáže.
Kristýna Tomášková a Lucie Ciberová vernisáž
popisují takto :
„Dne 4. 5. 2016 se v galerii Kulturního domu
v Holicích uskutečnila výstava obrazů žáků výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha s názvem
„Náš vnitřní svět“. Vernisáž začala v 17 hodin. Všichni se shromáždili uvnitř galerie, kde

po proslovu paní učitelky Edity Slabé a ředitele Kulturního domu pana Petra Kačera zahráli
žáci hudebního oboru několik skladeb. Poté si
hosté mohli prohlédnout všechny obrazy a také
ochutnat nějaké sladkosti na našem malém rautu. Vernisáž proběhla úspěšně a nám oběma
se moc líbila. Výstava potrvá do konce května
a všichni jste na ni srdečně zváni“.
Nenechte si tedy ujít tuto výstavu. Stojí za to
zhlédnout práce třeba budoucích mistrů štětce… Přeji ZUŠ Karla Malicha mnoho takových
pěkných akcí i v budoucnu a učitelům hodně
nadaných žáků. Na fotografii je část žáků – autorů obrázků, které jsou za nimi. Jsou to zleva:
Petra Čermáková, Karolína Medková, Kateřina
Kalinová, Tereza Rajprtová, Kateřina Málková,
Lucie Plecháčková a Tereza Doležalová. Vpravo je mladá učitelka Edita Slabá. A prozradím,
že je to dcera známé výtvarnice Václavy Macků, a tak se dá předpokládat, že její dcera Edita
má dobrý genetický základ a že v Holicích vychová hodně mladých umělců, o kterých v budoucnosti uslyšíme.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.,
předseda školské komise rady MÚ

Holoubek oslavil 5. narozeniny
Od slavnostního otevření
Rodinného a vzdělávacího
centra Holoubek uplynulo
krásných 5 let.
Tuto událost jsme oslavili
společně s dětmi a jejich rodiči a prarodiči veselou cukrářskou pohádkou,
tvořením, malováním na obličej a ochutnávkou
narozeninového dortu.
Do rodinného vzdělávacího centra mohou
zavítat občané napříč všemi generacemi. Jen
za rok 2015 byl Holoubek navštíven 5092×.
Důvodem proč přijít do Holoubka je 11 pravidelných programů a také oblíbené jednorázové
akce, jako např. narozeniny Holoubka, dětský
karneval, Den dětí, veřejné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, vzdělávací kurzy
pro seniory a další.
V úterý 10. května se jelo s Holoubkem
na výlet do minizoo v Častolovicích. U autobusu se sešlo 25 maminek, babiček a jeden
tatínek, sjelo se několik kočárků a 33 dětí.
Počasí nám moc přálo, sluníčko hřálo, děti si
užily krmení zvířátek a mláďátek, prolézačky

i houpačky a cestou domů někteří malí výletníci spokojeně spali. Úsměvy dětí i dospělých
dokazovaly, že se výlet vydařil, a my už nyní
vymýšlíme, kam s Holoubkem příště.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek je stabilně místo, které vytváří podnětné prostředí
pro rozvoj dětí, dospělých a seniorů a s touto
vizí chce být nadále v Holicích v centru pozornosti. Zájem spoluobčanů o aktivity centra nás
velice těší, je pro nás motivací k další smysluplné práci.
Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům a příznivcům Holoubka za podporu
a přejeme všem krásný začátek léta.
Dále nabízíme hlídání dětí o letních prázdninách. Holoubek bude v provozu 14 dní v červenci a 14 dní v srpnu. Informace na tel. čísle
733 141 960.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782,
Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.
pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.
kolektiv Holoubka

Další vynikající soutěžní výsledky žáků ZUŠ Karla Malicha
V minulých číslech Holických listů jsme vás
informovali o soutěžních úspěších žáků ZUŠ
Karla Malicha. Dva naše soubory, které se už
samotným postupem do ústředního kola postaraly o jeden z největších úspěchů v historii
školy, nás reprezentovaly úspěšně i tentokrát.
Ústřední kolo soutěže žáků Základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů pořádala ZUŠ Orlová ve dnech
6.–8. května. Žesťový kvintet ve složení Ondřej
Hloušek (trubka), Karolína Rajprtová (trubka),
HOLICKÉ LISTY

Tomáš Hrdý (trubka), Vojtěch Takáč (trombon)
a Jan Takáč (tympány) získal v I. věkové kategorii 2. cenu stejně jako žesťové trio ve složení
Petr Slezák (trubka), Eliška Kopová (lesní roh)
a Pavel Slezák (trombon), které soutěžilo ve II.
věkové kategorii. Všichni zmínění žáci jsou pedagogicky vedeni Františkem Machačem.
O další soutěžní úspěch pro ZUŠ se postarala
Kateřina Svatoňová (zpěv), která na soutěžní
přehlídce Mládí Bohuslava Martinů v Poličce
v celorepublikové konkurenci získala stříbrné

pásmo. Velké díky patří také paní učitelce Magdaleně Vlasákové, která ji na soutěž připravovala, ale také Martinu Beranovi, který se postaral
o klavírní doprovod. Letošní školní rok byl,
co se týká soutěží, opět úspěšný a ZUŠ Karla
Malicha se zasloužila o vynikající reprezentaci
města Holic nejen na okresní či krajské úrovni,
ale její jméno je již skloňováno i v celorepublikovém měřítku. Všichni pevně doufáme, že
tomu bude i nadále.
Mgr. art. František Machač
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Holičtí gymnazisté v mezinárodních projektech
Česko – německý projekt Kulturou proti antisemitismu
Ve dnech 14.–17. 4. 2016 se 12 našich studentů
ze tříd 7. C a 3. A zúčastnilo již potřetí česko
– německého projektu Kulturou proti antisemitismu. Do třídenního vzdělávacího programu se
zapojilo celkem 8 gymnázií – 4 z Čech (naše,
z Kladna, Chotěboře a Náchoda) a také dvě
z Bádenska – Wittenberska.
Páteční dopoledne bylo věnováno přednášce
a následnému workshopu v Židovském muzeu
v Praze. Obojí se zaměřilo na téma holocaustu
a konečného řešení židovské otázky za 2. světové války. Odpoledne jsme si prohlédli Staronovou, Maiselovu, Španělskou a samozřejmě
Pinkasovu synagogu se jmény 80 tisíc českých
obětí šoa. Nechyběla ani návštěva Starého židovského hřbitova.

Večer se pak uskutečnil společný program pro
všechny zapojené studenty. Se svými prezentacemi mapujícími osudy obětí z daných regionů
vystoupili naši i němečtí gymnazisté. Naši skupinu reprezentovaly Alena Borosová a Kristýna
Štěpánková. Sobotu jsme strávili prohlídkou
expozic terezínského Památníku židovského

ghetta. Mezi studenty do Terezína zavítal i dnes
již 87 letý pamětník, historik Dr. Toman Brod,
který mládeži osvětlil důležitá fakta vzniku nacismu a přiblížil tragický osud vlastní rodiny.
Vrchol programu přinesla neděle, kdy proběhl
mírový pochod z Kafkova náměstí do Valdštejnských zahrad. Na Palachově náměstí naproti
Klementinu čeští i němečtí studenti jako memento připomněli některé zavražděné židovské
spoluobčany ze svého rodného kraje. Ve Valdštejnské zahradě za účasti vládních představitelů
vystoupili známí umělci, aby tak podpořili mírové snahy všech lidí dobré vůle. Jako dorozumívací jazyky sloužily angličtina a němčina.
Celý projekt byl financován Česko – německým fondem budoucnosti pod záštitou senátora
Břetislava Sobotky, ministra kultury Daniela
Hermanna a primátorky hlavního města Prahy
Adriany Krnáčové.
Mgr. Eva Pýchová
Erasmus+: Mezinárodní setkání v Litvě
V neděli 15. května 2016 se vrátila skupina
10 studentů z týdenního pobytu v Rokiškis.
Na pracovně vzdělávacím setkání všech tří
zapojených zemí (Bulharsko, Litva, Česká
republika) představili gymnazisté poslední
aktivity projektu CLAP, zúčastnili se připravených workshopů, poznávali pamětihodnosti
města, přírodu blízkého i vzdálenějšího okolí,
hlavní město Vilnius, život v rodinách, ve škole a spolu s tím se učili chápat kulturu, historii
i současnost této krásné země. Litevci připravili
opravdu nabitý edukativní program, studenti
byli neustále zaměstnáni.
V Rokiškis nás seznámili s lidovou řezbářskou
tradicí a studenti si pod odborným vedením vyřezali dřevěné lžíce, v centru karaimské kultury

Jaká je dnešní mládež? I ta zahrádkářská
Často slyším a čtu, jak je zkažená, drzá, náročná, ale místo postesku o té „dnešní mládeži“ by občas byla na místě i varianta „ti dnešní
dospělí“. Mám zkušenost, že jestliže se dětem
věnujeme, chovají se docela jinak. Jsou vstřícné
a dokáží se nadchnout pro věc. Neměřme je jedním metrem a hlavně, žijme s nimi, nejen vedle
nich. Tento můj pohled se mi potvrdil i včera.
Zahrádkáři v Holicích uspořádali místní kolo
v soutěži „Mladý zahrádkář“ pod záštitou města Holic k 680. výročí města. Takovou soutěž
dělali poprvé a tak je překvapil velký zájem
dětí, přihlásilo se jich téměř 300. Už na testech,
ve kterých děti měly určit tu správnou odpověď
ze čtyř možných, bylo vidět, jak nad nimi děti
koumaly, zvažovaly možnosti, odpovědně vybíraly to správné řešení a ne jen prostě zatrhly
jedno ze čtyř písmen.
33 nejlepších dětí podle výsledků testů se zúčastnilo „poznávačky“ rostlin. Bylo to velice
příjemné dopoledne. Prostor učebny jako by
byl nabit jejich soustředěním, děti se snažily
určit správně každou rostlinku. Ale přitom bylo
příjemné, že se nestresovaly, jejich usměvavé
tvářičky vidím ještě dnes, když zavřu oči.
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se naučili připravovat specifický piroh zvaný
kibininé, v maňáskovém divadle si vyrobili přízové panenky, ve skanzenu pekli tradiční chléb.
Projeli se na drezíně v interaktivním muzeu železnic, kde našli české lokomotivy Škoda Kukuška. Viděli krásnou přírodu na biodynamické
farmě v Ilzenbergu a stanuli na místě, kudy procházel Struveho geodetický oblouk.
Na závěr – na slavnostním programu pro žáky
školy, učitele a rodiče – studenti vystoupili
s prezentacemi o své zemi, naposledy zazpívali
3 písně, které se vzájemně loni naučili v jedné
z aktivit projektu, zatančili ukázku národních
tanců a předali si dary a výstupy projektu –
za nás minikuchařku s recepty na tradiční jídla
všech tří zemí, která studenti všechna také uvařili či upekli.
Skupina našich studentů sestávající z 5 dívek
a 5 chlapců ze 7. C a 3. A si zaslouží velkou
pochvalu, neboť kultivovaně a se spontánním
nadšením reprezentovala svou zemi. Co je však
nejdůležitější, všichni, včetně nás učitelů, jsme
přijeli domů obohaceni o nové zkušenosti, zážitky, inspiraci, jazykovou praxi v angličtině
i ruštině a nová přátelství.
Mgr. Zdenka Schejbalová,
koordinátorka projektu

Hrajeme si na školu aneb
„Školička“ na ZŠ Komenského

Učitelé, kteří je doprovázeli – paní učitelka Fléglová, pan učitel Hažlinský a pan učitel Janů,
jim fandili a jejich hezký vztah s dětmi byl znát
na celé atmosféře soutěže. Takže nakonec ani
nebylo tak podstatné, kdo vyhrál, ale ta radost,
že jsme se sešli a prožili tak hezké dopoledne.
Jistě, děti se i mnohé naučily, dostaly hezké
ceny, ale myslím si, že si hlavně odnesly něco,
co obzvlášť potřebují – JISTOTU, ŽE SE JIMI
NĚKDO ZABÝVÁ.“
Stanislav Kozák postupuje do celostátní soutěže,
která se uskuteční v Praze.
Alena Rabasová, foto: Josef Kozel

Každý měsíc tohoto školního roku jsme
se (stejně jako v uplynulém roce) setkávaly s dětmi, které se připravují na svůj vstup
do první třídy. Společně jsme hravou formou
cvičili výslovnost, držení tužky, pečlivé vybarvování a kreslení, stříhání nůžkami. Budoucí spolužáci se navzájem seznamovali
a učili se spolupracovat při společných aktivitách.
Pondělní „Školičku“ vždy provázela básnička
nebo písnička a k ní tématický pracovní list
a drobný výrobek, který si děti odnesly domů.
Motivem závěrečné hodiny byl motýlek – jeho
let, barvy, počet a název našeho pěveckého sboru „Motýlek“.
Letošní ročník našeho přípravného kurzu už je
minulostí a my, vyučující, se těšíme na 1.září,
kdy se s novými prvňáčky začneme setkávat při
každodenní školní práci.
Mgr. Blanka Doupalová, Mgr. Petra Křížová,
Mgr. Zuzana Šmejcová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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MŠ Staroholická

Zpívejme si zpívejme
a mějme se rádi,
s písničkou je veseleji,
věřte kamarádi…
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, kteří 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 přijede ,,|Divadlo S úsměvem“ a zábavným programem. Vyvrcholením slavnosti bude nástup oslavenců, při kterém dostanou ,,šerpu“ a vysvědčení
ze školky doplněné upomínkovými předměty.
Tak ahoj, školko!
Také nás čekají výlety. Společný výlet rodičů
a dětí 11. června 2016 do ZOO Praha a výlet
celé naší školky na zámek Potštejn.
Většina předškoláků se také zúčastní tanečního
vystoupení ,,Atˇ žijí duchové“ 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.
A my, zaměstnanci MŠ Staroholická, přejeme
všem dětem, rodičům a čtenářům tohoto listu
krásnou, slunnou dovolenou.
Těšíme se opět v září !
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

Preventivní programy na Holubovce
Prevence rizikového chování je v současné
době velmi důležitou součástí v práci s dětmi
a mládeží. Ministerstvo školství vypracovalo
strategii boje proti návykovým látkám, vandalství, záškoláctví apod. Každá základní i střední
škola má vypracovaný preventivní plán, který
zahrnuje prevenci všech rizikových aktivit dětí
a postup při řešení případných problémů.
Město Holice přispívá na preventivní program
naší školy finanční částkou, kterou se snažíme
smysluplně využít. Vybíráme z mnoha nabídek,
hodnotíme práci organizací, se kterými jsme
spolupracovali, pozorujeme, jak reagují děti
a jaké zkušenosti a poznatky si z těchto programů odnesou.
V letošním školním roce spolupracujeme s organizací Centrum primární prevence Semiramis
o.s., která nabízí zajímavé preventivní programy. Lektorky, třídní učitelé a školní metodik
prevence dlouhodobě pracují se žáky 6. tříd.
Další organizací je MP Education s. r. o. Využili jsme nabídku jejich zajímavých přednášek
pro dívky 9. tříd – „Žena jako symbol života“,
pro chlapce 9. tříd – „Na prahu mužnosti“ nebo
program pro 7. a 8. třídy –„Holky z Venuše,
kluci z Marsu.“
Zajímavý cyklus přednášek jsme objednali
u pražské organizace zaměřené na prevenci:
„Stop tabakismu.“ Pro 1. stupeň s hezkým ná-

zvem „Nekuřátka“ a na 2. stupni „Típni to.“
Další spolupráci jsme navázali se zdravotnickými záchranáři z Holic, kteří školí nejen děti,
ale i pedagogy v problematice poskytování
1. pomoci. Jejich program je zaměřený hlavně
na získávání praktických dovedností.
Každý rok vždy v dubnu se účastníme programu ke Dni Země, který se koná v Pardubicích.
V mnoha stáncích na Pernštýnském náměstí se
prezentují různé neziskové organizace zaměřené na prevenci rizikových aktivit, pomoc postiženým, ochranu přírody apod.
Do preventivních programů naší školy patří
i adaptační pobyt žáků 1. tříd a 6. tříd a letní
sportovní kurz 8.tříd, kam jsou zařazeny zábavné
programy, které se touto problematikou zabývají.
Mgr. Naděžda Harčárová,
školní metodik prevence

Konec školního roku v Mateřské škole Holubova
Čas neúprosně běží a tak je před námi již poslední měsíc ve školním roce. Hned počátkem června vás srdečně zveme na školní akademii, která
nás provede světem. Vystoupení nás zavedou
do různých zemí světa. Poletíme letadlem, pojedeme vlakem. Přijďte si cestování užít s námi
ve čtvrtek 2. června od 16.00 hodin do Kulturního domu v Holicích. Nadále budeme pokračovat v lekcích plavání ve Vysokém Mýtě. Od 13.
do 17. června některé děti prožijí pohádkový týden v Krkonoších v penzionu Permoník (Malá
Úpa). Ve středu 22. června od 16.00 hodin se
budeme loučit s předškoláky. Pasování předškoláků na školáky je součástí Zahradní slavnosti,
která bude letos, jak jinak než v duchu divoké
africké přírody. Zveme vás na zajímavou ces-

tu po Safari, občerstvení je zajištěno. Koncem
měsíce se budou ještě kamarádi s předškoláky
loučit na dobrodružném a tajemném nocování ve škole. Hledání pokladu, noční putování
po škole, vědecké pokusy našeho kamaráda,
opékání buřtů, to si užijeme. Zúčastníme se také
výtvarné výstavy na Dnech Holicka, děti si vyzkouší i venkovní pódium, kde předvedou své
vystoupení. K závěru školního roku patří i vyhodnocení sběru papíru a také se těšíme na setkání s Lucinkou, pro kterou sbíráme celoročně
plastová víčka. Poté se již můžeme těšit na příjemně prožité, slunečné prázdniny.
Tak tedy krásné léto všem a v září se budeme těšit na setkání opět na stránkách Holických listů.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická – Škola v přírodě 2016 – Putování za Lesní královnou
Naši předškoláci odjeli na týdenní pobyt na Vysočinu. Cílem cesty byl penzion Bukáček v Křižánkách. Do školy v přírodě odjelo v pondělí
9. května 28 dětí, 3 paní učitelky a zdravotnice.
První den jsme se ubytovali, seznámili se s okolím
penzionu a odpoledne vyrazili na farmu „U Vojtků“. Zde si děti prohlédly koně, kozy, ovce, čínská
prasátka a další hospodářská zvířata.
V úterý jsme nejprve stavěli v lese domečky pro
Lesní královnu a pak na děti čekal dlouhý výlet
do Podlesí, kde je nádherná Pohádková vesnička.
Ve vesničce jsme strávili celé odpoledne, za odměnu všichni dostali nanuka dle vlastního výběru.
Ve středu jsme putovali za pokladem Lesní
královny. Každé družstvo – Bludičky, Skřítci,
HOLICKÉ LISTY

Hejkalové – si hledalo svůj poklad a plnilo dané
úkoly, cesta nás dovedla až k několik kilometrů
vzdálené Bílé skále.

Ve čtvrtek byl sportovní den. Na místním fotbalovém hřišti jsme plnili úkoly z obratnosti
a zdatnosti, děti měly kartičky, kam za splněné
úkoly dostávaly razítka. Večer jsme si zatančili
při diskotéce na rozloučenou a dokonce jsme
oknem zahlédli Lesní královnu!
V pátek ráno jsme vše zabalili, rozdali si diplomy za účast a ještě se šli projít do lesa. A potom
už hurá domů! Počasí nám přálo, v penzionu
výborně vařili, děti byly zdravé, vše se vydařilo. Celý týden jsme strávili v přírodě, děti byly
spokojené a to je pro nás největší odměna.
Ve čtvrtek 19. května jsme začali jezdit na plavecký kurz do Aqua parku v Pardubicích.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Literární soutěž a Karel IV. na ZŠ Komenského
V měsíci březnu a dubnu probíhal na naší škole už 3. ročník literární
soutěže „Píšu, píšeš, píšeme“. Téma bylo „ Z pohádky do pohádky.“
Soutěže se letos zúčastnil rekordní počet soutěžících. Na prvním
stupni svou pohádku nebo pohádkovou básničku odevzdalo 34 dětí.
Zlepšila se i úroveň soutěžních prací.
Na prvním místě v kategorii 1.–3. třída se umístila Eliška Svobodová s pohádkou „Školní pomocníčci“ a v kategorii 4.–5. třída vyhrál se svou pohádkou „O malém tygrovi“ Bruno Klikar.
Protože si 14. května připomínáme 700 let od narození českého krále
Karla IV., tak jsme toto důležité výročí nemohli přejít bez povšimnutí.
V pátek 13. května u nás na 1. stupni proběhl projektový den „Karel
IV.“. Hned u vchodových dveří školáky ve škole vítal sám král Karel IV.
na svém trůně.
Děti se hravou formou seznámily s životem, rodinou i prací tohoto velkého panovníka. Luštily kvízy, malovaly, vyráběly, navštívily středověkou
kuchyni, kde ochutnaly středověké pokrmy, soutěžily v tělocvičně. Během dopoledne školu navštívili i naši malí kamarádi a budoucí školáčci
z mateřských škol.
Projektový den se povedl a my doufáme, že si děti budou tohoto významného českého panovníka dobře pamatovat.
Mgr. Helena Žižková

Holubovka na McDonald‘s Cupu

McDonald‘s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol
1. stupně, hraje se téměř na 4 tisících základních školách České republiky.
Letos se koná 19. ročník. Mezi téměř 80 000 kluků a holek ve věku 6 až
11 let se zařadili i nejmladší fotbalisté naší školy. A ukázali, že je baví
hnát se za tím kulatým nesmyslem, střílet branky a vyhrávat.
3. května reprezentovali školu v okrskovém kole v Sezemicích. Svým soupeřům z okolních obcí nedali žádnou šanci, ve čtyřech zápasech nastříleli
23 branek. Se skórem 23:0 získali 1. místo a postup do okresního kola.
Okresního kola, které se konalo 9. května v Moravanech, se zúčastnily
4 nejlepší školní týmy pardubického okresu – ZŠ Holubova Holice, ZŠ
Smetanova Přelouč, ZŠ Dubina a ZŠ Závodu Míru Pardubice. Po urputném boji na hřišti obsadili kluci 2. místo v okrese v kategorii (1.–3. třída),
skóre 4:2.
K velkému úspěchu gratulujeme žákům 2. ročníku – A. Výbornému, D.
Trojanovi, A. Morghiliovu a žákům 3. ročníku – D. Machatému, O. Vojtěchovi, T. Říhovi, J. Korovi a R. Novákovi.
Mgr. Jana Kopřivová

Školní rok námořníků z 3.B
Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům Holic za spolupráci během
celého školního roku.
Naše třída se na jeden školní rok stala námořníky. Měli jsme velkou radost, když naše pozvání přijal námořník Michal Hejna, který si pro žáky
připravil krásnou přednášku o práci na zaoceánské lodi.
V pátek 25. 9. 2015 byl projektový den o sv. Václavovi. Žáci pracovali
ve dvojicích a plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, čtení a skládali
puzzle. Za každý dobře zvládnutý úkol dostali informaci o sv. Václavovi.
Na závěr dne jsme měli domluvenou schůzku s panem farářem Filipem
Janákem v kostele sv. Martina.
Ve čtvrtek 14. 10. 2015 jsme s naší třídou navštívili Městský úřad v Holicích. Provedla nás paní Ing. Eva Vorlová a seznámila nás s jednotlivými
odděleními. Prohlédli jsme si obřadní síň, odbor dopravy, sociální odbor
a kancelář, kde se vydávají cestovní doklady. Nejvíce se nám líbila zasedací místnost, a to především proto, že zde na nás čekal pan starosta Mgr. Ladislav Effenberk. Žáky si hned získal svým milým přístupem a nezapřel
ani to, že je povoláním učitel. Odpověděl nám na všechny naše otázky
a my jsme odcházeli s pocitem, že víme o Holicích zase trochu více.
Několikrát jsme během školního roku navštívili městskou knihovnu, kde
nás paní knihovnice Mgr. Radka Bačinová seznámila s encyklopediemi
a dalšími zajímavými knížkami, které si u nich můžeme vypůjčit. Žáci
se s radostí zapojili do soutěže „Moje oblíbené místo v Holicích“, kterou
ve své kategorii vyhrál Michal Karlík z naší třídy.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu Petru Hostovskému, který nás
seznámil s chodem a užitkem čistící stanice odpadních vod v Holicích!
Všem jmenovaným děkujeme a v příštím školním roce se těšíme na další
spolupráci.
Mgr. Zuzana Šmejcová
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Prožijte klidné léto

V CHORVATSKU

Pohodlně autobusem z Holic, Pardubic, Hradce Králové
a Vysokého Mýta nebo vlastní dopravou či letecky
TIPY NA RODINNOU DOVOLENOU:

TIPY PRO SENIORY:

VLASTNÍ DOPRAVA

• Klek, apartmány Bonaca, 25. 6.–2. 7., BS,
cena od 3 390 Kč (CKVT)
• Umag, Apartmány Polynesia, 1. 7.–8. 7., BS,
bezbariérově a také s pejskem, cena od 5 090 Kč,
dítě od 1 790 Kč (CKVT)
• Drvenik, Vila Jelaš, 27. 8.–3. 9., HB,
cena od 6 600 Kč a dítě od 4 900 Kč (TSplit)

• Brela, Vila Kate, 2. 9.–11. 9., BS, bus,
cena od 5 700 Kč + výlet do Makarské (TSplit)
• Promajna, Vila Čale, 10. 6.–19. 6., HB, bus,
cena od 7 690 Kč (CKVT)
• Drvenik, Vila Antonija, 10. 9.–17. 9., HB,
cena od 4 490 Kč (CKVT)

AUTOBUSEM Z HOLIC

• Baška Voda, Bungalovy Neptun Klub, 2. 9.–11. 9.,
AI, cena od 7 990 Kč a dítě od 3 900 Kč (CKVT)
• Drvenik, Vila Porat, 9. 7.–16. 7., BS,
cena od 6 890 Kč a dítě od 6 190 Kč (Tsplit)
• Omišská riviéra, Vila Mirko, 29. 7.–7. 8., BS,
cena od 6 900 Kč a dítě od 5 500 Kč (TSplit)

LETECKY Z PRAHY

• Brist, Hotel Riva, 24. 8.–31. 8., HB,
cena od 14 990 Kč a dítě od 7 990 Kč (CKVT)
CKVT = Vítkovice tours s.r.o. BS = bez stravy AI = all inclusive
Tsplit = T Split tour s.r.o.
HB = polopenze

Navštivte nás na náměstí T. G. Masaryka 11, Holice
volejte na 466 923 748 info@apollo.holice.cz

www.apollo.holice.cz

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1929
První schůze obecního zastupitelstva se konala 9. března. Na ní bylo
schváleno, že místo dosavadní dobrovolné dávky z tanečních zábav
ve prospěch nemocnice se bude vybírat dávka 25 korun z každé zábavy,
a to ve prospěch postavení opatrovny. Zastupitelé se rovněž usnesli, že si
město vypůjčí od Ústřední sociální pojišťovny v Praze 2 100 000 korun
na vybudování kanalizace. Okresní úřad Pardubice byl vyzván, aby zavedl v Holicích každý čtvrtek úřední hodiny pro zdejší občany.
Na další schůzi 25. května bylo se zástupci Sokola dojednáno, že město nedoporučí udělení biografické koncese jinému subjektu. V této věci
se Sokol zavázal, že uspořádá ve prospěch stavby opatrovny 12–18 představení v roce a odvede každým rokem nejméně 9 000 korun na tento
účel bez ohledu na rentabilitu kina. Dále bylo rozhodnuto, že se na dvoře
radnice postaví zděná garáž pro sanitní auto Československého červeného
kříže a že dosavadní prostředky z tanečních zábav se převedou z fondu
pro okresní nemocnici na fond pro stavbu opatrovny.
Důležitá byla schůze 10. července, protože na ní byla oznámena rezignace starosty Ing. Josefa Flanderky. Jako důvod uvedl, že při větrné smršti
4. 7. utrpěl na stavbách značné škody a musí se plně věnovat své firmě.
Je třeba poznamenat, že v té době nebyl starosta „uvolněný“, ale funkci
zastával vedle svého zaměstnání. Jeho rezignace byla přijata na schůzi 30.
července, neboť tu předchozí prohlásil okresní úřad za neplatnou, protože na ní byli pozváni i náhradníci. Volba nového starosty se uskutečnila
na schůzi 24. září. Starostou byl zvolen Josef Zeman, I. náměstkem katecheta Josef Bažant a II. náměstkem Václav Sedláček.
Hlavním bodem programu poslední schůze zastupitelstva 9. listopadu
bylo schválení obecního rozpočtu na rok 1930, který byl schodkový ve výši
1 057 827 korun. Dále byly doporučeny žádosti na udělení koncesí, a to
na hostinskou koncesi pro hotel „U krále Jiřího“ pro Josefa Kotyzu, Františku Holickému na autobusovou dopravu na tratích Holice – Vysoké Mýto
a Holice – Dašice nádraží (dnes je to nádraží Kostěnice) a Julianu Janebovi
z Horního Jelení na autobusovou dopravu Horní Jelení – Holice.
Významným dnem pro Holice i okolí byl 24. květen, kdy město podruhé navštívil prezident T. G. Masaryk v doprovodu předsedy vlády
Františka Udržala při své cestě z Rovně (kde u Františka Udržala přenocoval) do Hradce Králové. Do Holic přijel o půl deváté ráno. Při vjezdu
do náměstí u záložny byly postaveny dva chvojím ozdobené stožáry se
státními vlajkami. Po obou stranách silnice přes náměstí stály davy školní mládeže, členové spolků a dělnictvo, neboť po dobu prezidentovy návštěvy se v továrnách nepracovalo. Po zastavení automobilů před radnicí
zahrála místní hudba fanfáry z Libuše a státní hymnu. Vzácné návštěvě
podal hlášení velitel legionářů učitel Slavíček a velitel četnictva. Za město uvítal hosty starosta Ing. Josef Flanderka a předal prezidentovi pamětní
spis o potřebách města. Žák měšťanské školy Josef Kosař předal panu
prezidentovi krabice s pletenými střevíci pro jeho vnuky a dceru Alici,
jakožto dárek od obuvnické firmy H. Hirsch. Žákyně A. Holubová a M.
Jedličková pak hostům předaly kytice. Pan prezident po kratší rozmluvě
s ředitelem Hirschovy továrny Winternitzem o stavu obuvnické výroby
pozdravil jednotlivě představitele města a spolků. Kolem deváté hodiny
se hosté vydali na další cestu do Hradce Králové.
Táborem lidu na náměstí bylo 28. září vzpomenuto tisícího výročí
smrti českého knížete sv. Václava. K shromážděným občanům promluvil
ředitel měšťanské školy a známý historik města Antonín Šafařík. Je třeba
poznamenat, že v současné době se historici kloní k tomu, že rokem úmrtí
knížete Václava byl až rok 935. Den nato zastihla město smutná zpráva, že
zemřel bývalý ředitel měšťanské školy chlapecké Jan Beneš. V Holicích
učil od 1. 9. 1898 na měšťanské škole dívčí, poté přešel na měšťanskou
školu chlapeckou a zde byl v letech 1905–1926 jejím ředitelem. Zdejší
učitelstvo se rozhodlo, že místo věnce uctí jeho památku darem 245 korun
na stavbu opatrovny.
Středem zájmu byla po celý rok kanalizace města. Již při vypsání událostí roku 1928 jsme uvedli, že byla Ředička převedena do nového koryta
za město. Odstranilo se tak nebezpečí častých záplav pro 90 domů, ale
také zamoření města zápachem při nízkém stavu vody a infikace studní,
neboť do potoka byly odváděny veškeré splašky. Na podzim roku 1929
se začalo se stavbou hlavního kanalizačního řadu s přečišťovací stanicí
na Podhrázi. Zároveň se začaly budovat i přípojky. Projekt vypracovala
firma Ing. Vendelín Dvořák v Pardubicích. Podkladem byl starší úředně
HOLICKÉ LISTY

schválený projekt hlavního sběrače, dále regulační plán města, posudky
prof. J. Hráského a regulačně-meliorační projekt Vodního družstva Holice.
Podle projektu ústila do hlavního sběrače řada stok, do nichž pak vedly
uliční stoky v hloubce 3–4 metry. Kanalizace měla být proplachována přívody vody z Ředičky a melioračními odpady, v budoucnu i místním vodovodem, po jehož vybudování se rovněž volalo. Uveďme ještě, že na projekt
kanalizace byla slíbena dotace od ministerstva zemědělství, ministerstva
zdravotnictví a tělesné výchovy a od zemského správního výboru.
Počasí v tomto roce bylo více méně nepříznivé. Již od 1. ledna počala
krutá zima s velkým množstvím sněhu, kterou nikdo nepamatoval. Silnice byly neustále zaváté a musely se pořád prohrnovat, v únoru klesla
teplota až na -35° C. Tuhé mrazy a sníh trvaly až do poloviny března. Pak
se teplota dostala na +6° C, ale počátkem dubna opět klesla na -10° C.
Mrazy způsobily, že zmrzla míza ve stromech a natrvalo pomrzly švestkové aleje. Od května již bylo poměrně pěkné počasí, byť s vydatnými
srážkami. Kritický den přišel 4. července. Ve tři čtvrtě na osm večer se
od západu přivalily hrozivé mraky a s nimi ohromná větrná smršť, která neměla pamětníka. Proudy vody hrnuly se z oblohy a vichřice krutě
zuřila. Shazovala tašky, odnášela střechy, vyvracela stromy. Střecha Faltysovy továrny (dnes Zbrojovka v Dukelské ulici) byla zanesena na pět
domků, kde probořila střechy i komíny. Ze střechy chlapecké školy (dnes
základní škola Holubova) odnesl vichr 1500 tašek a ve výčtu škod bychom mohli pokračovat. Aby toho nebylo málo, tak srpen přinesl velká
horka (v 7 hodin ráno bylo již skoro +20° C) a sucho (pršelo jen od 21.
do 23.). Studny byly bez vody, stromy, které se vzpamatovávaly z krutých
mrazů, definitivně zašly. Zbytek roku byl pak už v normálu a nepřinesl
žádné zvraty. Přes všechny klimatické kotrmelce byla úroda obilí, brambor i cukrovky velice hojná.
Na závěr ještě připomeňme, že v tomto roce byla v Husově ulici postavena budova okresního sirotčince (dnešní dětský domov) a 23. dubna
se ustavil Spolek chovatelů drobného hospodářsky užitečného zvířectva.
Pavel Hladík
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SKOROMISTŘI SENZAČNĚ SESADILI Z TRŮNU
MODROU ÚSTŘICI

Končí úspešná sezóna holické florbalové mládeže

Ve dnech 6. až 8. května probíhal v Dačicích Velikonoční turnaj ve florbalu. Na tento turnaj se mohl přihlásit kterýkoliv tým z České republiky,
a tak jsme to také zkusili v amatérské soutěži. Celkem bylo přihlášeno 12
družstev. Do tabulky jsme dostali Mišmaš (Praha), FLT Žirovnice (Žirovnice), FBC ORLI Bořitov (Bořitov), Past (Praha) a IBK Budweis (České
Budějovice).
SKOROMISTŘI : Mišmaš
5:1
SKOROMISTŘI : FLT Žirovnice
7:2
SKOROMISTŘI : FBC ORLI Bořitov 9 : 1
SKOROMISTŘI : Past
6:3
SKOROMISTŘI : IBK Budweis
7:3
Tabulku jsme senzačně vyhráli a poslední den nás čekalo čtvrtfinále proti
domácímu týmu Synové fotrů (Dačice). Tento zápas skončil v normální
hrací době 3 : 3, a tak rozhodovaly nájezdy, které jsme naštěstí zvládli –
celkové skóre tedy 4 : 3.
V semifinále jsme dostali velmi těžký tým FBC JOKERS České Budějovice, hrací čas se změnil na 2 × 12minut a po první půli jsme prohrávali už
4 : 0, ale zvládli jsme neuvěřitelný obrat a za dvanáct minut byl výsledek
5 : 4. Takže medaile jistá.
Ve finále jsme se utkali týmem Modrá Ústřice (BRNO), který patřil k favoritům, drží v Dačicích dva roky neporazitelnost. No můžu říci, hráli
dobře, ale my to chtěli víc. A když jsem zavěsil za nerozhodného stavu
5 vteřin před koncem, bylo jasno, že mistry zůstaneme my. Zápas skončil
celkově 5 : 4.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Fišar.
Více na http://www.vtdacice.cz/news/skoromistri-senzacne-sesadili-z-trunu-modrou-ustrici/

Sestava SKOROMISTŘI:
Horní řada zleva: Jan Fišar, Jaroslav Šrom, Ondřej Shejbal, David Sušil,
Marek Spálenský, Petr Blažek
Spodní řada zleva: Antonín Sekyra, Tomáš Bartoníček, Tomáš Faltejsek,
Petr Kloz, Tomáš Tyčka, Dušan Bahník (odjel v sobotu)
Tomáš Bartoníček

Mladí florbalisté Holic v sezóně 2015–2016 úspešně reprezentovali město Holice v Lize elévů (ročníky 2005 a mladší) pořádané Českou florbalovou uníí a v DDM lize starších žáků (ročníky 2004 a starší).
Po ukončení Ligy elévů skupiny 4B, ve které odehráli 18 utkání na 9 turnajích, z nichž jsme 2 pořádali v domácí hale, navíc zvítězili 6. května
na prvním ročníku turnaje O pohár starosty města Skutče. V lize elévů
se reprezentanti Holic postupně utkali s týmy: FBC SION – DDM Nová
Generace (Hradec Králové), FbC Hradec Králové bílí, FbC Hradec Králové černí, FbC Sokol Předměřice, FbK Orlicko-Třebovsko, Orel Přelouč,
Sokol Pardubice A a Sokol Pardubice B. Většina utkání byla vítězná, odolal jen Sokol Předměřice a bilance se Sokolem Pardubice A je 1 vítězství
a 2 porážky.
V sobotu 21. 5. absolvují obě věkové kategorie poslední turnaje sezóny.
Starší žáci poslední turnaj DDM ligy a elévové Jarní pohár, oba turnaje
proběhnou v Pardubicích a o výsledcích budeme informovat.
Jiří Kment

Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice
___________________________________________________________________________

Nabídka volného pracovního místa - vedoucí kuchař(ka) ve školní jídelně
jednosměnný provoz
plný pracovní úvazek, pracovní poměr od 1.9.2016
požadujeme střední vzdělání s výučním listem - vyučen v oboru nebo
praxe v oboru minimálně 5 let
 nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně, 5-ti týdenní dovolenou, možnost čerpání
z fondu kulturních a sociálních potřeb, další vzdělávání
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kontakt : Martina Burešová, telefon 466 682 029, 727 942 587,
e-mail : buresova@spsauto.cz
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Veteránský fotbal
Holický fotbalový areál hostil 22. 4. 2016 krajské finále veteránského fotbalu hráčů nad 40
let. Pořadatelem turnaje byl Pardubický krajský
fotbalový svaz a konal se pod záštitou René
Živného, krajského radního pro sport. O mistrovství ČR, které se uskutečnilo 27.května
v Praze, usilovaly čtyři týmy – SK Lázně Bohdaneč, FK Letohrad, TJ Svitavy a domácí SK
Holice. Semifinálová utkání: L. Bohdaneč–Letohrad 5:0, Holice–Svitavy 2:3. Barvy kraje
v Praze hájilo mužstvo Bohdanče, které porazilo ve finále Svitavy 3:0. Naši hráči v souboji
o 3. místo porazili Letohrad 5:2.
Soupiska hráčů SK Holice: R. Svoboda, R. Kyral, V. Velinský, R. Hendrych, P. Pokorný,
R. Novotný, Z. Hanuš, P. Novák, M. Veis, P. Fliger, J. Jelínek, R. Machatý, M. Jedlička, T. Jedlička, A. Oliva, O. Filip.

Rozpis fotbalových zápasů
SK Holice „A“ – krajský přebor
sobota 4. června 10.15 hod. Choceň
sobota 18. června 14.00 hod. Moravany
SK Holice „B“ – okresní přebor
neděle 5. června 17.00 hod. Roveň A
neděle 19. června 17.00 hod. Opatovice n. L. A
dorost „A“ – krajský přebor
sobota 4. června 13.00 hod. Choceň
středa 15. června 18.00 hod. Heřman. Městec
dorost „B“ – okresní soutěž
neděle 5. června 14.45 hod. Rosice n. L.
neděle 12. června 14.45 hod. St. Hradiště
stará garda – přátelské utkání
sobota 18. června 16.00 hod. SK Hradec Králové
Junker cup – turnaj mladších žáků
sobota 18. června 8.00–13.00 .hod

AUTOBUSEM
ZA KULTUROU DO PRAHY
NÁRODNÍ DIVADLO

PRODANÁ NEVĚSTA
Termín: sobota 29. 10. 2016 (večerní představení)
Cena: 699 Kč – 1 399 Kč (výborná místa v sále)
Klasická česká opera nejslavnějšího českého
skladatele Bedřicha Smetany, rodáka z nedaleké
Litomyšle.

DIVADLO HYBERNIA

SIBYLA KRÁLOVNA ZE SÁBY
Obsazení: Eva Burešová, Daniel Hůlka, Radim Schwab,
Ilona Csáková, Hana Křížková, Richard Müller, Zbyněk
Fric a další.
Biblický romantický příběh o králi Šalamounovi
a Sibyle, královně ze Sáby.

MEFISTO

Termín: sobota 5. 11. 2016 (odpolední představení)
Cena: 790 Kč – 990 Kč
Obsazení: Pepa Vojtek, Jan Kríž, Zdeněk Izer, Ivana
Korolová, Iva Marešová, Jaromír Dulava, Michal
Novotný, Hana Křížková a další.
Atraktivní příběh o Ďáblovi na faustovské téma být
stále mlád.

O druhém květovém víkendu proběhl v městské hale republikový postupový turnaj GPC
v kategorii U15 a U19. V sobotu poměřili své
síly děvčata a chlapci v kategorii U15 i náš oddíl měl zde své zastoupení. První turnaj mezi
patnáctiletými si odbyla Aneta Vašíčková, dále
nás reprezentovali Bára Nešetřilová, Adéla Kaisrlíková, Kristýna Kyselová a jediným zástupcem mezi chlapci byl Vojta Roučka. Nejvíce se
dařilo děvčatům ve čtyřhře, kde obsadila 3. až
4. místo, které vybojovala Adéla Kaisrlíková
společně s Annou Všetečkovou a to samé umístění vybojovala Bára Nešetřilová s Kristýnou
Kyselovou. Stejné umístění získala Adéla Kaisrlíková i v mixu s hráčem Badmintonu Rychnov nad Kněžnou Honzou Blažkem.
V neděli 8. května byly ke zhlédnutí výborné
zápasy kategorie U19. Bohužel, zde jsme své
zastoupení neměli. Po oba dny byla k vidění spousta výborných zápasů, které probíhaly
v přátelské a sportovní atmosféře. Velké poděkování patří celému organizačnímu týmu
za skvělé zvládnutí turnaje. Největším oceněním však bylo, že všichni hráči odjížděli velice
spokojeni s celkovou organizací turnaje.
14. května děvčata (Bára Nešetřilová, Adéla Kaisrlíková a Kristýna Kyselová) bojovala
na dalším republikovém turnaji kategorie U17
v Rychnově nad Kněžnou. Přes výborné výkony ale na starší a zkušenější hráčky tentokrát
nestačily a skončily na 9. až 16. místě.
Tentýž den probíhaly turnaje U9 a U11 v Pardubicích (Polabinách). Zde nás reprezentoval
v U9 Jan Topič, v U11 Ondřej Kaplan. Lépe se
dařilo Honzíkovi, který ve své kategorii obsadil
výborné 3. místo, jen o jedno umístění horší,
tedy 4. vybojoval v U11 Ondra Kaplan. Oba zasluhují velikou pochvalu.
Mirek Pacovský

MO ČRS HOLICE
ZVE ZÁVODNÍKY I DIVÁKY
NA

Termín: sobota 15. 10. 2016 (odpolední představení)
Cena: 990 Kč – 1 090 Kč

DIVADLO HYBERNIA

Postupový turnaj
v badmintonu opět v Holicích

Cena zahrnuje dopravu, vstupenku
na představení a technického
průvodce.
Dárkové poukazy na představení
pro Vaše blízké.
Doprava moderním zájezdovým autobusem
nástupní místa: Holice, Ředice, Choteč,
Časy, Sezemice, Pardubice, další místa
dle domluvy (H. Jelení a Ostřetín nebo
Borohrádek, a další…)

Navštivte nás na náměstí T. G. Masaryka 11, Holice
volejte na 466 923 748 info@apollo.holice.cz

www.apollo.holice.cz

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

NA RYBNÍKU BLAŽKOVEC
V sobotu 11. června – dospělí.
Prezentace od 5.30 hodin,
začátek závodu v 7 hodin.
V neděli 12. června – dětské
závody.
Prezentace od 6.45 hodin,
začátek závodu v 8 hodin.
Hodnotné ceny,
občerstvení zajištěno.
Více na www.mocrsholice.cz.
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