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Vážení spoluobčané,
když píši ten-

to sloupek, voda již 
ustoupila a nastal čas 
úklidu po povodních 
a likvidace škod. Sa-
mospráva města se 
rozhodla pomoci po-
stiženým povodněmi 
a bude organizovat ve-

řejnou fi nanční sbírku. Kdo bude chtít přispět, 
může hotovost složit na Městském úřadě Holi-
ce nebo zaslat příslušný obnos bezhotovostním 
převodem na zvláštní účet města zřízený k to-
muto účelu, kdy alespoň touto formou můžeme 
pomoci. Pomoc také poskytlo pět členů holické 
jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří je-
den prodloužený víkend pomáhali s úklidem 
a odstraňováním následků povodní ve Štětí. 

Rada města na své schůzi dne 10. června 
2013 defi nitivně rozhodla, že svoz komunálního 
odpadu bude i nadále týdenní, a rovněž každý 
týden v sezoně bude probíhat svoz bioodpadu, 
který jsme ze zákona povinni likvidovat samo-
statně od 1. 1. 2014. Bylo tak vyhověno častým 
připomínkám a stížnostem ze strany občanů.

Rozšířené jednání rady města za účasti za-
stupitelů se zabývalo výsledky přijímacích ří-
zení do mateřských škol. Bylo konstatováno, že 
10 dětí ve věku 3 let nebylo přijato z důvodu ne-
dostatečné kapacity školek. Rada města proto 
svým usnesením uložila prověřit možnosti na-
výšení počtu dětí v mateřských školách. Výsled-
kem jednání je zřízení 1 třídy předškoláků ma-
teřské školy Holubova v budově základní školy 
v Holubově ulici a celkové navýšení o 6 žáků 
v mateřských školách. Takto vzniklých 30 míst 
nám umožní umístit do mateřských škol holické 
děti, kterým budou 3 roky, do konce roku 2013. 
Mladší děti by ve školce být neměly. Věřím, že 
tento rychlý a operativní krok samosprávy vyře-
ší letošní přijímací řízení.

Přeji Vám příjemné letní měsíce. A pokud 
budete relaxovat i doma, nezapomeňte se projít 
nebo projet na kole po naučné stezce „Viselce“, 
prohlédnout si zookoutek, arboretum a nově 
zrekonstruovaný „zámeček“ s příjemnou re-
staurací ve Vysokém Chvojně.

Dny Holicka 2013

POVODŇOVÁ SBÍRKA
Město Holice vyhlašuje veřejnou fi nanční sbírku na pomoc postiženým povodněmi. Sbírka se koná na území města Holic ve dnech 18. června až 
31. července 2013. Peníze na sbírku se přijímají v přízemí městského úřadu na pokladně a na podatelně označené nápisem „Povodňová sbírka“.
Město Holice zřídilo u KB Holice „Povodňový účet“, na který je možno Váš fi nanční příspěvek předat i bezhotovostně.
Číslo účtu: 107–5111260297/0100. Dne 24. 6. 2013 rozhodne Zastupitelstvo města Holic, které obci bude výtěžek sbírky poukázán.
Město Holice děkuje všem občanům za jakýkoliv příspěvek do této sbírky.

Kulturní program dnů Holicka 2013 zahájil starosta města Ladislav Effenberk. Spolu s ním pozdravili účastníky 
oslav senátor Miroslav Antl a Jiří Kubík – vládní rada ministrstva zahraničí, který stál u zrodu partnerství se 
Strzelcemi Opolskými. Za polskou delegaci pozdravili přítomné Tadeusz Goc – burmistrz a Boguslaw Farion
– předseda městské rady Strzelců Opolskich. Partnerské pozdravy ze slovenského Medzeva tlumočil Ervin Fleg-
ner – zástupce primátorky. Foto: Ladislav Formánek

Zastupitelstvo města Holic dne 13. května 2013 schválilo udělení Ceny města Holic Radioklubu OK1 KHL, který 
patří mezi nejvýznamnější občanská sdružení města Holic a přední organizace v oblasti radioamatérského sportu 
v České republice. V průběhu sobotního odpoledního programu převzal Cenu města Holic z rukou starosty Ladi-
slava Effenberka předseda radioklubu Jiří Kamenický.  Foto: Ladislav Formánek
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 27. května 2013
Usnesení č. 148 RM schvaluje 7. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2013. Č. 149 
RM neschvaluje společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s. návrh nových smluvních pod-
mínek – snížení ročního nájemného o 30 %. 
Č. 150 RM schvaluje na základě výsledků 
výběrového řízení jako zhotovitele akce „Vý-
měna střešní krytiny na domu č. p. 38 , ulice 
Palackého, Holice“ fi rmu Restr CZ s.r.o., Dolní 
Ředice. Č. 151 RM schvaluje jako zhotovitele 
akce „Rekonstrukce balkónů v bytovém objek-
tu Na Mušce čp. 1103 v Holicích“ fi rmu Petr 
Soukup, Jenišov. Č. 152 RM schvaluje doho-
du o ukončení nájmu k bytu č. 7 v domě č.p. 
731 v Tyršově ulici, 534 01 Holice ke dni 30. 6. 
2013. Č. 153 RM schvaluje zveřejnění zámě-
ru odprodeje bytových jednotek společných 
prostor a pozemků z majetku města – II. etapa 
Holubova čp. 746, Holubova čp. 745, Holubova 
čp. 736, Holubova čp. 735, Holubova čp. 734, 
Tyršova čp. 743, Tyršova čp. 731, Tyršova čp. 
728, Tyršova čp. 744, Hradecká čp. 107, Holi-
ce. Č. 154 RM bere na vědomí konečné dis-
poziční řešení budovy nové základní umělecké 
školy. Č. 155 RM: a) bere na vědomí průběžné 
výsledky přijímacích řízení dětí do holických 
mateřských škol; b) ukládá připravit návrh ře-
šení s možností přijetí dalších žáků do mateř-
ských škol. T: ihned, Z: Vondrouš. Č. 156 RM 
schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity 
mateřské školy a školní jídelny, jejichž činnost 
vykonává Mateřská škola Holice, Staroholická, 
okres Pardubice, a to u mateřské školy z 50 dětí 
na 54 dětí a u školní jídelny z 50 stravovaných 
na 54 stravovaných a to vše s účinností od 1. 9. 
2013. Č. 157 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit nákup automatického externího 
defi brilátoru PARAMEDIC CU-ERI pro po-
žární stanici HZS PK v Holicích. Č. 158 RM 
schvaluje delegaci do partnerského města Str-
zelce Opolskie ve složení: Mgr. Ladislav Effen-
berk, Ing. Vítězslav Vondrouš, Ing. Vladislav 
Branda, Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Veronika Mar-
ková, Mgr. Roman Matoušek a Milan Štěpánek 
ve dnech 31. 5.–2. 6. 2013.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 3. června 2013
Usnesení č. 159 RM schvaluje na základě 
protokolu o otevírání obálek s nabídkami ucha-
zečů a na základě zprávy hodnotící komise ve-
řejné zakázky „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Komenského čp. 100 v Holicích“ vyloučení 
uchazečů: STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 02 
Pardubice JAKRASTAV s.r.o., Havlíčkova 69, 
533 54, Rybitví TEREGO s.r.o., Hronovická 
1470, 530 02 Pardubice. Č. 160 RM schvaluje 
na základě zprávy o posouzení hodnocení na-
bídek a doporučení hodnotící komise veřejné 
zakázky „Zateplení a výměna oken ZŠ Komen-
ského č.p. 100 v Holicích“ jako nejvhodnější 
nabídku uchazeče Stafi  fi nance staveb s.r.o., 
Pardubice. Č. 161 RM schvaluje na základě 
protokolu o otevírání obálek s nabídkami ucha-
zečů a na základě zprávy hodnotící komise ve-

řejné zakázky „Zateplení a výměna oken MŠ 
Staroholická č.p. 236 v Holicích“ vyloučení 
uchazečů: STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 02 
Pardubice, JAKRASTAV s.r.o., Havlíčkova 69, 
533 54 Rybitví, Setorix Group s.r.o., Za Pasáží 
1609, 530 02 Pardubice. Č. 162 RM schvaluje 
na základě zprávy o posouzení hodnocení na-
bídek a doporučení hodnotící komise veřejné 
zakázky „Zateplení a výměna oken MŠ Staro-
holická čp. 236 v Holicích“ jako nejvhodnější 
nabídku uchazeče Rudolf Kmoch spol. s r.o., 
Pardubice. Č. 163 RM schvaluje zadávací 
dokumentaci na akci „Rekonstrukce zdrojů 
tepla a zateplení objektů MŠ Holice Pardubic-
ká 992“. Č. 164 RM schvaluje zadávací do-
kumentaci na akci „Rekonstrukce zdrojů tepla 
a zateplení objektů MŠ Holice Holubova 39“. 
Č. 165 RM schvaluje pro p. Moniku Hanáčko-
vou výměnu bytu č. 2 v domě č.p. 14 v ulici Sta-
roholická v Holicích za volný byt č. B1 v domě 
čp. 1124 v ulici Na Mušce ke dni 4. 6. 2013. 
Č. 166 RM schvaluje dohodu o ukončení ná-
jmu k bytu zvláštního určení č. B1 v domě č. 
p. 1124, v ulici Na Mušce, 534 01 Holice ke dni 
4. 6. 2013. Č. 167 RM schvaluje podání žá-
dosti o zvýšení kapacity mateřské školy a škol-
ní jídelny, jejichž činnost vykonává Mateřská 
škola Holice, Pardubická 992, okres Pardubice, 
a to u mateřské školy ze 100 dětí na 104 dětí 
a u školní jídelny ze 102 stravovaných na 104 
stravovaných, a to vše s účinností od 1. 9. 2013. 
Č. 168 RM schvaluje podání žádosti o zvýšení 
kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykoná-
vá Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres 
Pardubice, a to ze 125 dětí na 149 dětí a zápis 
dalšího místa poskytovaného vzdělávání v ob-
jektu Základní školy Holice, Holubova 47, 
534 01 Holice, s účinností od 1. 9. 2013. Č. 169 
RM schvaluje výjezd požárního vozidla Avie, 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holice, 
s počtem 5 členů na pomoc při likvidaci násled-
ků povodně ve městě Štětí.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 10. června 2013
Usnesení č. 170 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti obecního živnostenského úřadu Ho-
lice za rok 2012. Č. 171 RM doporučuje za-
stupitelstvu města schválit: a) plnění rozpočtu 
města k 30. 4. 2013; b) návrh na opatření k pro-
vádění rozpočtových změn v dalším období r. 
2013. Č. 172 RM schvaluje 8. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2013. Č. 173 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
jako zhotovitele akce „Rekonstrukce kotelny 
– Bratří Čapků č.p.61, Holice“ fi rmu Dvořák 
– Karlík s.r.o., Holice. Č. 174 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „Ambulance lékařů v objektu č.p. 1042 
Holice“ fi rmu Elektro Tobe, Staroholická ul., 
Holice. Č. 175 RM schvaluje změnu nájemní 
smlouvy na společný nájem bytu č. 8 (původní 
značení č. 8, 9) v domě č.p. 107 v ulici Hradecká 
v Holicích pro paní Zdeňku Tichou a její nezle-
tilou dceru Annu Tichou. Č. 176 RM schvalu-
je změnu nájemní smlouvy na společný nájem 
bytu č. 12 (původní značení č. 13) v domě č.p. 

107 v ulici Hradecká v Holicích pro paní Ilo-
nu Pětiokou a slečnu Martinu Pětiokou. Č. 177 
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu paní 
Věře Brandové k bytu č. 29 v domě č.p. 1042 
v ulici U Kapličky, Holice ke dni 31. 7. 2013. 
Č. 178 RM schvaluje na základě výběrového 
řízení jako zhotovitele akce „Statické zajiště-
ní objektu č.p. 673, ulice Růžičkova, Holice“ 
fi rmu KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 26, 
750 02 Přerov. Č. 179 RM schvaluje na zákla-
dě poptávkového řízení jako zhotovitele akce 
„MŠ Pardubická 992 – výměna PVC v motýl-
kové třídě“ fi rmu Martin Černý, Holice. Č. 180 
RM schvaluje na základě poptávkového řízení 
jako zhotovitele akce „MÚ Holice, Holubova 1 
– výměna PVC v přízemí“ fi rmu Martin Černý. 
Č. 181 RM bere na vědomí zprávu za měsíc 
květen 2013 týkající se akce „Základní umě-
lecká škola v pasivním standardu“. Č. 182 RM 
schvaluje novou smlouvu na pojištění majet-
ku města s fi rmou Kooperativa pojišťovna a.s. 
Č. 183 RM schvaluje dopravní značení par-
koviště U Černého koně ve variantě č. 1 před-
loženého návrhu. Č. 184 RM bere na vědomí 
stavební úpravy napojení polyfunkční budovy 
fi rmy Erwin Junker v ulici Pardubická, Holice. 
Č. 185 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit plán práce ZM a RM Holic na II. polo-
letí roku 2013. Č. 186 RM bere na vědomí pří-
pravu zasedání zastupitelstva města dne 24. 6. 
2013. Č. 187 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit podání žádosti o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury na výstavbu akce 
„Bezpečná doprava v centru města“. Č. 188 
RM: a) schvaluje vyhlášení veřejné fi nanční 
sbírky na území města Holic na pomoc posti-
ženým povodněmi s termínem ukončení 31. 7. 
2013; b) ukládá zajistit její povolení a průběh. 
T: ihned, Z: starosta města. Č. 189 RM uklá-
dá zajistit týdenní svoz bioodpadu při zacho-
vání stávajícího systému svozu komunálního 
odpadu v Holicích. T: ihned, Z: Ing. Branda. 
Č. 190 RM schvaluje převzetí záštity nad 24. 
mezinárodním setkáním radioamatérů v Holi-
cích ve dnech 23.–24. 8.2013. Č. 191 RM: a) 
schvaluje přidělení veřejné zakázky „Poskyt-
nutí investičního úvěru pro město Holice“ spo-
lečnosti Komerční banka a.s. Praha; b) ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Holic ke schvá-
lení návrh úvěrové smlouvy. Č. 192 RM schva-
luje uzavření Smlouvy o provedení přezkumu 
hospodaření města za rok 2013 se společností 
C.P.A. Audit s.r.o. Liberec. Č. 193 RM schva-
luje dlouhodobý pronájem nebytových prostor 
v přízemí budovy Základní školy Holice, Holu-
bova 47, okres Pardubice pro Mateřskou školu 
Holice, Holubova 39, okres Pardubice za úče-
lem zřízení jedné třídy mateřské školy.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC ZE DNE 17. června 2013 
Usnesení č. 321 ZM schvaluje uzavření ob-
chodní smlouvy s vítěznými uchazeči a zaháje-
ní prací na zateplení ZŠ Komenského 100 a MŠ 
Staroholická před podpisem smlouvy o poskyt-
nutí podpory ze strany Státního fondu životního 
prostředí. 

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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INFORMACE O SVOZU BIOLOGIC-
KÉHO ODPADU V HOLICÍCH
1. etapa svozu 
Oddělený svoz bioodpadů byl zahájen v Ho-
licích už počátkem letošního května s tím, že 
v 1. etapě byly osloveny domácnosti, kterým je 
svážen komunální odpad ve čtvrtek. V této ob-
lasti byly z pátečního svozu přeřazeny i „květ-
nové“ ulice. Do této oblasti tedy patří ulice: 
Nádražní, Palackého, nám. T. G. Masaryka, 
Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Smetanova, 
Pod Parkem, místní část Roveňsko, Neru-
dova, Vysokomýtská, Zahradní, Josefská, 
Staroholická, Zástěrova, Vrchlického, Šrám-
kova, Na Balkáně, 1. Máje, Hanzlova, Nezva-
lova, K Zastávce, Puškinova, Mírová, Vítěz-
ná, Revoluční, 5. května, 6. května, 9. května 
a část ulice Holubovy (od pošty k Ředičce).

II. etapa svozu 
Počátkem června byly osloveny domácnosti, 
kterým je svážen odpad ve středu. V současné 
době stále probíhá předávání hnědých nádob 
na bioodpad osobně na technických službách, 
zároveň proběhl i mobilní rozvoz. 
První svoz bioodpadů v této oblasti se usku-
tečnil ve středu 19. června.

Do této oblasti patří ulice a části Holic: ulice 
Nádražní, Bratří Čapků, Havlíčkova, Šafaří-
kova, 28. října, Hradecká, Husova, Tyršova, 
Dukelská (od potoka ke stadionu), Holubova, 
Pod Homolí, Polní, Ottmarova, Lohniského, 
Neptalimova, Pospíšilova, Na Mušce a Pod-
lesí a Podhráz.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Protože už v 1. etapě jsme zaznamenali mno-
ho nesouhlasných reakcí holických občanů se 
systémem střídavého svozu, tzn. nespokojenost 
byla zejména se 14-ti denním intervalem svo-
zu komunálního odpadu, rozhodla rada města 
na schůzi dne 10. června 2013, že svozová spo-
lečnost ODEKO s.r.o. zajistí v Holicích týden-
ní svoz komunálního odpadu i bioodpadu.
Prakticky to znamená, že již od 19. června 
2013 mohou domácnosti z oblasti „stře-
dečního a čtvrtečního svozu“ každý týden 
předat ke svozu společně jak nádoby s ko-
munálním odpadem, tak i s bioodpadem. 
Nejdříve budou svezeny hnědé nádoby s bio-
odpadem (ten skončí v kompostárně sběrného 
dvora Technických služeb Holice) a následně 
budou ten den svezeny i nádoby s komunálním 
odpadem!!!

III. etapa – oblast „pátečního“ svozu
V této etapě budou nádoby na bioodpad zapůj-
čeny zbývajícím holickým domácnostem, kte-
rým se sváží odpad v pátek. Distribuce nádob 
začne počátkem července 2013 tak, aby první 
svoz se konal již v pátek 19. července 2013, 
a tím bude umožněn svoz biodpadu v celých 
Holicích.
Nádobu si bude možno vyzvednout OSOBNĚ 
proti podepsanému zápůjčního protokolu na TS 
Holice, Vysokomýtská 635 v pracovních dnech 
v době od 7 do 11hodin a od 12.30 do 15.30 
hodin.
Další možností bude rozvoz dle harmonogramu 
na přiloženém letáku, jehož součástí je i zápůjč-
ní protokol. K vyzvednutí nádoby bude vždy 
potřebný vyplněný zápůjční protokol a pro pří-
pad kontroly i občanský průkaz.
Seznam všech ulic a částí Holic, kterých se bude 
„páteční“ svoz týkat, je i na našich stránkách 
ww.holice.eu. Letáky se zápůjčním protokolem 
jsou také k dispozici na technických službách 
a na městském úřadě – v přízemí na informacích.
Připomínáme, že na Technických službách si 
mohou tyto hnědé popelnice vyzvedávat i ti, 
kteří tak zatím neučinili a patří do oblasti 
středečního nebo čtvrtečního svozu.

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

Program rozvoje města Holic
Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 13. června na veřejném setkání s občany města byly představeny konkrétní návrhy rozvoje obce v rámci „Programu 

rozvoje města na léta 2014 až 2020“.
Na webové adrese http://www.holice.eu/aktuality-obcan/aktuality-obcan/item/955-program-rozvoje-města-holic.html se máte možnost seznámit 

s prezentovanými materiály. 
Vaše připomínky, náměty nebo doplnění očekáváme do 31. července 2013 a můžete je zasílat na adresu rozvojmesta@mestoholice.cz.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám 
energií se město Holice rozhodlo jít podobným 
směrem jako některá další města a obce a chce 
umožnit svým občanům a podnikatelům (fi r-
mám) ušetřit na ceně za elektrickou energii 
a zemní plyn prostřednictvím elektronické 
aukce.
Partnerem pro zajištění elektronické aukce se 
stala zkušená fi rma B4F Czech Republic s.r.o. 
(dále jen B4F), která již působí také na Sloven-
sku a Maďarsku. Více na www.b4f.cz.
Sdružením jednotlivých domácností vytvoříme 
pro dodavatele zajímavý objem, o který poté 
budou soutěžit a předhánět se ve svých nabíd-
kách. Vítězem se pak v této průhledné veřejné 
soutěži stane ten, kdo nabídne nejnižší cenu.
Město Holice bude fungovat jen jako nezávislý 
prostředník, poskytne Vám informační servis 
a prostor k setkání se zástupci odborné fi rmy. 
Občané se touto cestou vyhnou jednání s podo-

mními prodejci, kteří jim nabízejí „mezi dveř-
mi“ nejasné smlouvy, kdy logicky vychvalují 
všechny výhody nové smlouvy a často zatají 
skryté poplatky, sankce apod. 
Občané, kteří se elektronické aukce zúčast-
ní, nic neriskují. Tato služba je pro ně zcela 
ZDARMA. Pořadatelské fi rmě B4F nepla-
tí za zprostředkování e-aukce nic ani město. 
Všechny náklady uhradí po skončení e-aukce 
vítězný dodavatel. Občan s odborníkem pořa-
datelské fi rmy B4F jen vyplní jednoduchou, 
naprosto NEZÁVAZNOU poptávku. Po zjiš-
tění vítězného dodavatele s nejnižší cenou se 
lehce vypočte Vaše úspora, teprve po posou-
zení její „zajímavosti“ pro Vás se rozhodne-
te, zda podepíšete smlouvu s novým dodava-
telem. V případě kladného rozhodnutí za Vás 
fi rma B4F vyřeší i všechny administrativní 
kroky spojené s převodem na vítězného doda-
vatele.

Čím více občanů se do společného nákupu 
zapojí, tím zajímavějším zákazníkem pro 
energetické společnosti budeme. Využij-
te této příležitosti spojit svůj nákup energií 
s ostatními občany a získejte tak nejnižší 
možnou cenu.
Zájemci o účast v elektronické aukci se mohou 
dostavit do budovy kulturního domu v Holubo-
vě ulici od 1. 7. do 14. 8. 2013 vždy v pondělí 
a středu od 15 do 18 hodin. Vezměte si sebou 
kopii posledního ročního vyúčtování a kopii 
platné smlouvy se současným dodavatelem 
energií (Elektřina i plyn).
Na místě bude připraven odborný personál 
fi rmy B4F Czech Republic s.r.o., který Vám 
ochotně vysvětlí vše potřebné.
Kontakt na odborníka společnosti, který 
Vám bude k dispozici po celou dobu:
p. Michal Matoušek, m.matousek@b4f.cz, tel. 
777 631 303

Úspory za energie pro občany Holic

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Poděkování
Děti jsou zrcadla.
Jsou-li obklopovány láskou, pak ji taky odrážejí.
Když kolem nich láska chybí, nemají co odrážet!
   Anthony de Mello
18 dětí z dramatického kroužku DDM Holice se 11. 6. 2013 ZRCADLI-
LO v dobrodružné, čarodějnické a ekologické hře Jana Makariuse Spik-
nutí proti lipovému listu.
Věkové rozpětí malých herců 7–18 let bylo tvrdým oříškem. Zapojit, za-
bavit a nadchnout děti k výkonům, které zase pobaví a zaujmou diváky 
ve věku 5–13 let. Podle ohlasů publika se propojení jeviště a hlediště po-
dařilo.
K estetickému zážitku pomohlo dalších 32 dětí z tříd 1. C, 1. A, 3. C a 5. C 
holického Gymnázia dr. Emila Holuba, které pod vedením profesorky 
Věry Zahradníkové vytvořily pro herce masky sov a čarodějnic.
Myslím, že pro tvůrce bylo největší odměnou, že svá DÍLA viděli přímo 
v AKCI a pochopili, že jejich několika měsíční snažení splnilo svůj účel.
Tímto chci VŠEM zúčastněným poděkovat za snahu, obětavost a tvoři-
vost a těším se na další společnou práci s DĚTMI pro DĚTI.
Čím více jich zapojíme do tvořivé práce a ukážeme jim , že jejich TVOR-
BA má smysl, tím méně budou mít času na LUMPÁRNY!!! 

DĚKUJE pohádková babička Jitka Juračková

originální interiéry 
návrvrhyhy   v   v   vybaybaybaybavveeení   rní   rní   rní   realealealealizizizacace

www.thenz.cz
HOLICE v Čechách

inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

OBKLADY již od 100 Kč za m2 

Skautské tábory
Stejně jako každý rok, i letos vyráží naše středisko na letní červencové 
tábory. Poprvé jsme se však rozhodli oddělit programy a poslat světlušky 
a vlčata (mladší) a skauty a skautky (starší) každé na samostatný tábor. 
To nám umožňuje lépe obě akce organizovat a zároveň více zaměřit pro-
gram na cílovou skupinu dětí. Skauti a skautky se vydají do Bezděkova 
nad Metují, kde jsme v minulosti byli již dvakrát a vždy se nám tam 
moc líbilo. Naši menší táborníci měli jet do Bečic v jižních Čechách, ale 
kvůli nedávným povodním museli improvizovat a nakonec se mohou těšit 
na tábor v Blažkově, v podhůří Orlických hor.
Naše tábory by se neobešly bez tvrdé práce mnoha vedoucích, ale ani 
bez pomoci sponzorů. Sponzorům se můžeme odvděčit jedině touto ces-
tou. Děkujeme jim a uvádíme jejich jména: Elektro Shejbal, Drogerie 
PLUTO, Kolocentrum VOMIT, Lékárna Na Poliklinice, Květinářství Mi-
mosa, Květinářství Rychlíková, Květinářství – Kytičky fantazie, Apollo, 
Racio, Bazar – Zina Vlasáková, Papírnictví Vendulka Ascherlová, Vino-
téka 2011, Vinotéka Bakchus, Pacifi c Direct, TOP Instruments, Trafi ka 
– u městského úřadu a další. Poděkování patří také rodičům, kteří přispěli 
fi nančními dary, dopravou materiálu, věcnými dary a pomocí. Za příspě-
vek na činnost děkujeme i městu Holice a jeho zaměstnancům za vstřícné 
rady. Tábory letos budou stát za to! Martina Horáková

Podivné počasí letošního jara provázelo i XIII. olympiádu žáků škol ho-
lického regionu, která se uskutečnila na holických sportovištích ve dnech 
3.–7. června. Pondělní liják poznamenal improvizované slavnostní zahá-
jení a o konání fotbalu rozhodlo hlasování vedoucích mužstev. Tenis mu-
sel být přeložen na středu, kdy už nepršelo, ale byla zima. Poté se vyčasilo 
a při předávání medailí svítilo dokonce sluníčko. Inu, opravdu spíš duben 
než začátek června. Nicméně jsme byli svědky úsilí všech účastníků o co 
nejlepší výsledek a dramatických okamžiků jsme viděli víc než v letech 
minulých. Kdo zažil fi nále ve volejbalu a basketbalu, či některé závody 
na atletické dráze, jistě to potvrdí. Nejvíce zlatých medailí (6) získalo 
Gymnázium Holice. O jednu méně pak ZŠ Holice – Komenského. S po-
těšením můžeme konstatovat, že jednu ze zlatých medailí získala každá 
ze sedmi zúčastněných škol, které reprezentovalo 206 chlapců a děvčat. 
Nejvšestrannějším závodníkem se stal Tomáš Bareš z Dolní Rovně, který 
získal medaile v atletice, cyklistice a fotbalu a jenom v basketbalu vyšel 
naprázdno. Rozmary počasí byly překonány a všechny soutěže se usku-
tečnily v plánovaném rozsahu. Dík za to patří všem závodníkům, učitelům 
a organizátorům. Doufejme, že příští olympiáda v roce 2014 bude mít 
u svatého Petra lepší zastání než ta letošní. 

Vítězové XIII. olympiády 2013
Atletika – dívky
60 m: Karolína Vaňková (Gymnázium)
800 m:  Karolína Vaňková (Gymnázium)
Dálka:  Anna Marie Lingerová (Gymnázium)
Koule:  Barbora Maštalířová (Horní Jelení)
3 x 300 m:  Gymnázium
Atletika – chlapci
60 m:  Pavel Kaplan (Moravany)
800 m:  Tomáš Bareš (Dolní Roveň)
Dálka:  Myroslav Myronchuk (Holubova)
Koule:  Michael Hora (Komenského)
3 × 300 m:  Dolní Roveň
Cyklistika
Dívky:  Pavla Hendrychová (Gymnázium)
Chlapci:  Jan Papoušek (Gymnázium)
Stolní tenis
Dívky:  Lucie Drahošová (Komenského)
Chlapci:  Vojtěch Koubek (Komenského)
Tenis
Dívky:  Kateřina Černá (Komenského)
Chlapci:  Marek Boštík (Býšť)
Basketbal
Dívky:  Moravany
Chlapci:  Komenského
Volejbal
Dívky:  Holubova
Fotbal Holubova

Foto: Ladislav Formánek
Pavel Hladík

Již několik let probíhá v Kulturním domě města Holic Akademie pro star-
ší a pokročilé. Bývá již tradicí, že celý cyklus je ukončen zájezdem. Letos 
(25. května) jsme jeli na Broumovsko a Policko. Za všechny účastníky 
zájezdu bych chtěla poděkovat paní profesorce Janečkové za výbornou 
organizaci a plno krásných zážitků. Líba Straková

TŘINÁCTÁ OLYMPIÁDA V APRÍLOVÉM POČASÍ

Povedený výlet
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V letošním roce se předškolním dětem a mladšímu žactvu z oddílu ASPV 
TJ Jiskra Holice dařilo. Úspěšná byla účast dětí na soutěžích ve sportovní 
gymnastice a atletice, z nichž si přivezly celkem 8 medailí. Dva žáci se 
zúčastnili krajské soutěže a jeden postoupil do republikové soutěže. Závěr 
roku tradičně patřil Dětskému dni pořádanému u rybníka Blažkovec. Přes 
prvotní nepřízeň počasí nakonec vysvitlo sluníčko a vše proběhlo podle 
plánu. Skupina dětí cestou k rybníku plnila úkoly a hledala poklad, mladší 
přijely na místo s rodiči autem nebo na kole a čekalo je překvapení: byli 
tam připraveni tři koně, na kterých se mohly svézt, a další sportovní dis-
ciplíny. Po jejich splnění čekala sladká odměna a opékání buřtů. Akce se 
zúčastnilo kolem 50 dětí. Za jejich radost a krásné zážitky patří velký dík 
sponzorům, hlavně panu Drahošovi a jeho krásným koníčkům, ale také 
všem cvičitelům, kteří se tradičně na realizaci všech akcí podílejí.

Za oddíl ASPV Mgr. Hana Smolíková

No, přece bezvadně! Děvčata povyprávěla…. Posuďte sami. 
V úterý 21. 5. Kristýna a Karolína Beranovy, Lenka Procházková, Nikola 
Kořínková, Nikola Bajerová, Andrea Laposová a Aneta Melišová sbalily 
zavazadla a nasedly na vlak do Pardubic. Odtud pokračovaly rychlíkem 
do německého Hamburgu. Cesta trvala osm hodin. Po příjezdu se část 
děvčat ubytovala v rodinách, část v hotelu. Ve středu a ve čtvrtek po sní-
dani se dívky vydaly do partnerské školy, kde byly přiřazeny do různých 
tříd od prvního do čtvrtého ročníku – škoda, žádní krásní deváťáci! Ale 
sledování výuky v cizím jazyce bylo i tak zajímavé. Odpoledne holky 
poznávaly historii i současnost Hamburku, vydaly se i na cestu lodí kolem 
tohoto velkého přístavního města. Měly trochu štěstí, když viděly zámoř-
skou loď Queen Mary, která tudy proplouvá jen jedenkrát za rok, a trochu 
smůly, protože vytrvale pršelo.
A závěr pobytu už klepe na dveře. Ještě zbývá závěrečný večírek spoje-

ný s vystoupením dětí, spousta sladkostí, které napekly jejich maminky, 
večeře a rychle balit a spát. Ráno rychlý nákup dárků a honem do vlaku. 
Přichází smutek. Bylo to zajímavé a hezké, stejně jako předchozí poby-
ty žáků v Anglii a Španělsku. Německo bylo posledním místem pobytu 
v tomto školním roce. Další výjezdy se však uskuteční příští rok. Všichni 
členové Comenius Clubu děkují svým učitelkám, které pro ně tyto 
aktivity připravují, Lence Horčičkové, Lence Thérové a Daniele Tep-
lé, za přátelské jednání a trpělivost.
Na cestu se vydal i žák 6. A, Jan Bárta. Jako jeden z úspěšných účastníků 
soutěže mladých techniků AMAVET, získal studijní stáž v Paříži.
Po celý školní rok se žáci ZŠ Komenského účastníli RECYKLOHRANÍ. 
Letos odevzdali do zpětného odběru celkem 844 kg elektrozařízení, jako 
staré televize, PC monitory a další drobné nefunkční domácí elektrické 
spotřebiče.  Mgr. Blanka Málková

Pomoc postiženým po letošních povodních nezůstala bez odezvy mezi 
našimi žáky. Studenti třídy 5.C (Iva Truplová, František Vlach a Matyáš 
Majce) celý týden pomáhali při odstraňování škod v Rudníku u Hostinné-
ho. Velice si vážíme a oceňujeme solidaritu našich žáků.

Poděkování ředitele Gymnázia Dr. Emila Holuba
Po sedmiletém funkčním období a po dosažení důchodového věku jsem 
se rozhodl skončit ve funkci ředitele gymnázia.
Chtěl bych při této příležitosti upřímně a srdečně poděkovat všem stát-
ním, soukromým, kulturním a společenským institucím a široké holické 
veřejnosti za dosavadní spolupráci. 
Přeji novému vedení gymnázia mnoho úspěchů v jejich odpovědné práci. 
Velmi rád budu nápomocen dalšímu rozvoji školy jako její řadový učitel.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

Nová ředitelka Gymnázia Dr. Emila Holuba
Na základě řádného konkurzního řízení a po schválení Radou Pardubic-
kého kraje byla zvolena novou ředitelkou školy Mgr. Andrea Daňková 
s účinností od 1. srpna 2013. Blahopřejeme jí k tomuto úspěchu.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

Mezi pátým a šestým rokem života nastává akceleruje vývoj dítěte a je 
na něm vidět „každý měsíc“. V mateřské škole pracujeme v integrova-
ných blocích, děti se učí myslet komplexně, nahlíží na problémy z růz-
ných úhlů. Školní zralost znamená, že bylo dosaženo určitého vývojového 
stupně, což dítěti umožňuje bez větších obtíží zvládnout nároky základní 
školy, aby se z nové role radovalo a chodilo do školy rádo.“
V měsíci červnu proběhlo v naší MŠ již tradiční ,,Pasování a šerpování 
na školáky“. Do zaplněné školky přišli rodiče, sourozenci, babičky a ka-
marádi naší školky. Celé odpoledne provázeli veselým povídáním po-
hádkový Kašpárek a Ježibaba, děti zahrály na fl étničky a nechyběla ani 
zvířátka a ukázka ,,Králičího hopu“. Všem moc děkujeme. 
Děti z naší MŠ také v průběhu měsíce i června nakreslily obrázky, které 
byly zveřejněny ve vývěsních skříňkách v KD Holice.
V naší MŠ jsme také přivítaly netradiční návštěvy – zástupce z holického 
oddělení Policie ČR – npor.Bc.Pitru, který dětem přiblížil profesi a úlohu 
policisty. Sluníčko svítilo a každý měl možnost prohlédnout si zevnitř 
policejní auto, uniformu, pouta a jiné součásti policejního vybavení. Při 
příležitosti vyfotografovat se dětské oči jen zářily. Druhá návštěva přije-
la z Pardubic. Děvčata ze SZŠ Pardubice děti seznamovala s praktickou 
ukázkou první pomoci, nebezpečím a ochranou před úrazy, učily je tele-
fonovat na tísňové linky, prohlížely si dlahy, obvazy, vybavení lékárničky. 
Nakonec si na zdravotníky zahrály.
Nesmíme také zapomenout na tradiční ,,Dětský den“ v areálu školky a sou-
časně děkujeme všem, kteří nám pomáhali a podíleli se na organizaci.
Celý školní rok utekl jako voda a my fi nišujeme. Naše děti z pohybového 
kroužku vystoupí v rámci akce ,,DNY HOLICKA“ s tanečním vystou-
pením ,,Cukrárna“ a současně budeme také instalovat výstavku dětských 
prací ,,PLANETA ZEMĚ“.
V areálu MŠ bylo dovybaveno hřiště pro veřejnost novým pískovištěm 
a hrací sestavou pro volné hry dětí.

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka školy
FOTO: Ladislav Formánek

Co se ve školce naučíš,
ve škole jako když najdeš?

Úspěšné zakončení cvičebního roku

Jak se dařilo sedmi holkám z Komenčáku v Hamburku?

Gymnázium informuje
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Hlásíme se opět z Holubovky, jak jsme slíbili. A jak dopadli fi nalisté literár-
ní soutěže Síla rodiny? Do fi nále postoupili nejen Sabina Labošová, Anna 
Dojčánová, Jakub Dojčán ze 7. A, ale přibyli k nim Tereza Dojčánová ze 
6. A, Eva Dvořáková a Dominik Navrátil z 9. A. Dne 11. 6. 2013 převzali 
jako nejpočetnější skupina z České republiky ocenění z rukou ministryně 
kultury Aleny Hanákové v Nosticově paláci v Praze. Literární dílka našich 
žáků postoupila do fi nále ze 400 příspěvků a dostala se mezi 38 nejlepších. 
Jakubova fi nálová práce byla natočena v českém rozhlase a čtena na stanici 
Čro Praha v pořadu Jany Klusákové „Knížky plus“ dne 9. 6. 2013.
Kulturním programem nás provázel dramaturg a moderátor Zdeněk Tulis. 
Setkali jsme se s režisérem Matejem Mináčem, herečkami Květou Fialo-
vou a Naďou Konvalinkovou, hercem Filipem Cílem, dětmi z Dismanova 
rozhlasového souboru. Od paní Konvalinkové jsme si poslechli literární 
počin Terezy Dojčánové a Filip Cíl nám přečetl povídku Jakuba Dojčána. 
Na závěr programu zazněla píseň, kterou si vězni zpívali v plynové komo-
ře koncentračního tábora.
Děti si odnesly nejen čestné uznání od čtyřčlenné poroty, ale dostaly 
i hodnotné ceny. Tento nevšední zážitek jsme zakončili návštěvou Židov-
ského muzea. Mgr. Lenka Jandová Prokešová

V závěru deštivého měsíce května, od 22. do 24., se na Holubově základní 
škole v Holicích uskutečnila dlouho připravovaná akce – v rámci celoroč-
ního projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“ jsme u nás přivítali skupinu 
23 studentů Gymnázia č. 1 z polského Strzelce Opolskie, což je partner-
ské město Holic. Pro žáky byl připraven opravdu pestrý a nabitý program. 
Během něj si polská výprava osobně prošla školu, kterou zatím znali jen 
z prezentací a videokonferencí. Prohlédli si město Holice, vydali se na výlet 
na Kunětickou horu a do Pardubic, zúčastnili se výuky a sami uspořádali 
pracovní dílny, při nichž polští studenti učili své české kamarády s pomocí 
fi guríny, jak správně provádět nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Velmi 
nenápadně a bez „násilí“ si přitom procvičovali také své znalosti anglické-
ho jazyka v reálných situacích. Celý akce proběhla k naprosté spokojenosti 
obou zúčastněných škol a naši polští přátelé odjížděli domů nadšeni společ-
nými zážitky s novými kamarády. Akce, která začala aktivitami v prostředí 
e-Twinningu, by se ovšem nemohla uskutečnit, nebýt fi nanční podpory ze 
strany města Holice, příspěvku SPŠ a velké vstřícnosti Skrblíkovy restaura-
ce a Autokempingu Holice, kteří poskytli škole výrazné slevy na stravování 
a ubytování studentů. Všem bychom touto cestou rádi poděkovali a už nyní 
se těšíme, až na podzim vyrazíme s našimi žáky do Polska.
 Mgr. Pavlína Trpková

Uteklo to jako voda a prázdniny jsou tu. Děti budou vzpomínat na chvíle 
strávené ve školce. Společné výlety, pobyty na horách, akademie, zahradní 
slavnost, plavání, společné akce s rodiči. Příjemné chvilky zažily v krouž-
cích školy – ve výtvarném kroužku, sportovním, muzikoterapii, angličtině, 
aerobiku. Pro příští školní rok připravujeme kroužek keramiky. Jaký bude 
příští školní rok? Pro rodiče máme dobrou zprávu. Naše mateřské školy 
budou navyšovat kapacity, rodiče mají možnost podat přihlášku do druhého 
kola přijímacího řízení. Ředitelky mateřských škol vyhlásí druhé kolo přijí-
macího řízení ihned po obdržení písemného rozhodnutí z Krajského úřadu 
v Pardubicích o navýšení kapacity školy. Předběžně počítáme s termínem 
– přelom června a července. Informace zveřejníme v mateřských školách, 
na internetových stránkách škol, konkrétní termín bude hlášen městským 
rozhlasem. Lenka Chotěnovská

V září jsme se obrátili na zaměstnankyně školní jídelny, zda by děti sezná-
mily se základy správného stolování. Ochotně nám vyšly vstříc a samy 
přišly s dalšími náměty, až vznikl společný celoroční projekt.
Při první návštěvě děti viděly, jak vypadá slavnostně prostřená tabule, a také 
se podívaly do míst, kam se běžný strávník nedostane, tedy do kuchyně. 
Při dalších návštěvách už byla nutná zástěrka a začalo se vařit, děti si 
připravily hamburger. Asi největší odměnou pro paní kuchařky byl výrok 
jednoho malého strávníka: „Takhle jsem si ještě nikdy nepošmáknul.“
Na Vánoce jsme si upekli vánoční cukroví a na dobrotách od svých dětí si 
při kávě pochutnali i rodiče. Čas běžel a byly tu Velikonoce a co jiného, než 
pečení jidášů. Pomlázky nezahálely, kluci si vykoledovali dobroty na pa-
ních kuchařkách, společně jsme přednesli básničky, zazpívali a zatančili. 
Poslední akcí celoročního projektu ve spolupráci se školní jídelnou byla 
Zdravá pětka fi rmy Albert. Zábavnou formou se děti seznámily se zásada-
mi zdravého stravování, v soutěžích se mohly pochlubit svými znalostmi 
a připravily si zajímavou svačinu, na které si pak obzvlášť pochutnaly.
Děti se vždy do jídelny velice těšily a našim paním kuchařkám patří velké 
poděkování.  Marcela Zindulková

Síla rodiny aneb literární úspěch Holubovky

Partnerství české a polské školyOhlédnutí za školním rokem 2012/13
v Mateřské škole Holubova

Celoroční projekt školní družiny
při ZŠ Holubova se školní jídelnou
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Počátky průmyslové výroby v našem městě můžeme sledovat v období let 
1870–1914 a plně souvisely s výrobou obuvi. Již v roce 1835 bylo v tom-
to oboru registrováno 37 mistrů, tedy největší počet mezi všemi řemesl-
níky. První začal s tovární výrobou Falk v roce 1870, který zaměstnával 
všechny dělníky v továrně v čp. 53 ve Starých Holicích. Pochopitelně se 
jednalo o zcela ruční výrobu. 
V roce 1873 zde zřídil továrnu Hermann Hirsch. Firma s centrálou 
ve Vídni, kde začal s výrobou již v roce 1863, měla kromě kmenového 
závodu v Holicích ještě fi liální továrnu ve Vlašimi s pobočkou v Načerad-
ci a před první světovou válkou patřila k největším obuvnickým fi rmám 
v celém Rakousko-Uhersku. Počátky v Holicích jsou spjaty s objektem 
čp. 35 ve Starých Holicích. V roce 1878 koupila fi rma hotové i nehotové 
zboží od Adolfa Kačera (začal po továrnicku v roce 1876) a o rok poz-
ději od Lamberka (tato fi rma zde působila jen rok a zaměstnávala 180 
dělníků). V roce 1901 postavila fi rma Hirsch v dnešní Pardubické ulici 
rozsáhlou tovární budovu na strojovou výrobu. Tato původní část továrny 
podlehla nedávno demolici. 
Další továrnu zřídili v roce 1881 Václav Branda, Josef Branda a Arnošt 
Marek. Po třech letech se rozdělili a každý si zařídil vlastní podnik. Jo-
sef Branda skončil s výrobou v roce 1900 a Arnošt Marek v roce 1906. 
Z původních společníků tak pokračoval jen Václav Branda, který závod 
přestěhoval ze Starých Holic (čp. 184) na náměstí do čp. 15 (pozdější Ob-
nova, dnešní fi nanční úřad). V čp. 112 (dnešní Komenského ulice) založil 
obuvnický závod v roce 1894 Adolf Haas. V dalším roce zřídila v Holi-
cích továrnu fi rma „Mischkönig, Macas, Hypský“, ale již v následujícím 
roce fi rma zanikla. V letech 1899–1908 zde působila fi liálka sezemické 
továrny „Glasner a Stein“. 
Ve stejném roce 1899 zde založil továrnu L. Wachsler, kterou po jeho 
úmrtí v roce 1909 převzal Vilém Kačer a umístil ji do čp. 39 v dnešní 
Holubově ulici (areál zbořen počátkem šedesátých let minulého století). 
V letech 1901–1909 měla na této adrese výrobu fi rma „Šimon a Edu-
ard Schick“ , která sem přesídlila z Horního Jelení (založená tam v roce 
1898). V roce 1909 přesídlila do nově postavené továrny čp. 301 (dnešní 
Střední škola automobilní) na místě bývalé rafi nérie cukru. V roce 1901 
zřídila v Holicích továrnu pro ruční výrobu fi rma „Vilém Kux a bratr“ 
s centrálou ve Vídni, kterou v roce 1911 převzala rovněž vídeňská fi rma 
„Knönpfelmacher a spol.“. Ještě musíme uvést dvě fi rmy, které se usídlily 

na náměstí. V roce 1902 do čp. 16 (dnešní ČOB) přestěhoval z Borohrád-
ku továrnu David Klein a v roce 1904 na druhé straně náměstí v čp. 23 
zřídil továrnu Sigmund Stein. 
Podle čísel z roku 1911 zaměstnával obuvnický průmysl v Holicích 1710 
osob (628 dělníků v dílnách, 1021 dělníků mimo dílny, 4 odborné úřední-
ky, 26 administrativních sil, 26 mistrů a 5 strojníků). Výrobky byly zasílá-
ny do celého Rakousko-Uherska, na Balkán, do Itálie, Francie, Německa, 
Rumunska, Ruska, Švýcarska, severní Afriky, Malé Asie, Mandžuska, 
Japonska a Austrálie.
S rozvojem obuvnického průmyslu souvisela výroba kopyt. S ruční výro-
bou zde začal v roce 1870 Josef Malý, ale první dílnu, ve které zaměstná-
val několik dělníků, otevřel 1885 v čp. 169 (dnešní Vysokomýtská ulice) 
Jan Svoboda, který v roce 1904 přeměnil dílnu na strojní výrobu. V roce 
1906 ji přestěhoval do čp. 167 (dnešní Pardubická ulice) a o tři roky poz-
ději se fi rma rozšířila a změnila název na „Svoboda and Weinstein“. Pro 
ilustraci dodejme, že jeden pár kopyt byl potřeba pro výrobu 120 párů bot. 
Do první světové války zde průmysl reprezentovala ještě fi rma Jana 
Červinky na sekery a řemeslnické nástroje. Byla založena v roce 1894 
(původně jako kovárna v roce 1885) a sídlila v čp. 271 (budova stojící 
v dnešní Nádražní ulici byla zbourána v roce 1929 a fi rma přemístěna 
do čp. 601). Se stavebním ruchem souvisely dvě kruhové cihelny. Větší 
z nich, patřící Josefu a Václavu Rychlíkovým, byla založena v roce 1884 
a o 11 let později zařízena na parní pohon. Mimo cihly vyráběla střešní 
tašky, trubky a začala s výrobou cementového zboží. Druhou, založenou 
v roce 1886, koupil v roce 1911 V. Dvořák, inženýr z Pardubic.
V dalších letech další fi rmy vznikaly a zanikaly, rozšiřoval se okruh činnos-
tí a naopak po roce 1948 se průmyslová mapa města změnila úplně a místo 
bot poznal svět brusky TOS. To však už je jiná historie. My jsme se dnes 
věnovali počátkům průmyslu, jehož rychlému růstu napomohlo množství 
zdejší kvalifi kované síly a zřízení železnice a na druhé straně to znamenalo, 
že během několika málo let se Holice rozrostly o dva tisíce obyvatel na více 
jak 6 000 lidí. Pochopitelně se to projevilo i na sociálním složení obyva-
tel, politické struktuře a rozvoji společenského života. A nebudeme daleko 
od pravdy, když prohlásíme, že ta zakladatelská éra zanechala v nás víc, než 
jsme si ochotni přiznat.  Pavel Hladík

Ve středu 26. 6. 2013 byl závěrečnou konferencí úspěšně ukon-
čen 2. vzdělávací cyklus projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245. Tímto dnem se uzavřelo i vzdělávaní v projek-
tu v RVC Holoubek pro školní rok 2012/2013, které od ledna do června 
využilo 49 osob a 3 fi rmy. Ale i v období letního klidu a dovolených se 
realizační tým projektu MATAPE pilně připravuje, aby mohl v novém 
školním roce 2013/2014 účastnicím a účastníkům nabídnout kvalitní 
a prožitkové vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, angličtiny a PC kur-
zů. Zájemci, kteří se chtějí zapojit do projektu, se mohou přihlásit přes 

www.MATAPE.cz a to průběžně na kterýkoli další vzdělávací cyklus nej-
později však na období leden–březen 2015. 
Druhou hlavní oblastí aktivit projektu je informování zaměstnavatelů 
v regionu o možnostech slaďování rodinného a pracovního života zaměst-
nanců prostřednictvím genderových miniauditů. Implementací gender 
expertkou doporučených opatření tak mohou zaměstnavatelé získat moti-
vovanější a loajálnější pracovníky/ce.
Veškeré podrobné informace a přihlášky naleznete na www.MATAPE.cz.
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ je fi nancovaný z ESF 
prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou 
tedy všechny aktivity zdarma včetně zajištěného hlídání dětí po dobu 
vzdělávání. Kontaktní e-mail: matape@matape.cz, tel.: 603 566 141.

POČÁTKY PRŮMYSLU V HOLICÍCH

Vzdělávací kurzy v RVC Holoubek budou pokračovat i v novém školním roce 2013/2014

Továrna fi rmy „Hermann Hirsch“ v roce 1911

Továrna fi rmy „Šimon a Eduard Schick“ v roce 1911



Ve dnech 15. a 16. června 2013 se v městské 
sportovní hale uskutečnil tradiční již 10. ročník 
mezinárodního basketbalového turnaje žáku 
do 14 let. Turnaje se zúčastnili vedle domácí-
ho týmu BVK Holice mladí basketbalisté BA 
Sparta Praha, BSK České Budějovice, Sokol 
Nová Paka a z našeho polského družebního 
města Strzelce Opolskie přijeli chlapci tamního 
klubu MSK.
Domácí žáci obsadili v turnaji třetí místo s tě-
mito výsledky:
BVK Holice–MKS Strzelce Opolskie 72 : 51
BVK Holice–BSK České Budějovice 53 : 58
BVK Holice–BA Sparta Praha 39 : 57
BVK Holice–Sokol Nová Paka 72 : 37
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a všichni 
mladí basketbalisté si dosytosti zahráli. V pro-
gramu turnaje byly také zařazeny individuální 
soutěže o nejlepšího střelce z dálky, nejlepší-
ho dribléra a nejlepšího střelce trestných hodů. 
Obzvláště soutěž o nejlepšího dribléra, která se 
uskutečnila klasickým vyřazovacím způsobem, 
měla mezi přítomnými diváky velký ohlas. 
Na závěr sobotního dne se uskutečnila beseda 
s holickým rodákem a čerstvým Mistrem Čes-
ké republiky v dresu Basketbal ČEZ Nymburk 
Jiřím Welschem.
Konečná tabulka turnaje
1. BA Sparta Praha  4 body
2. BSK České Budějovice 3 body
3. BVK Holice 2 body
4. Sokol Nová Paka 1 bod
5. MKS Strzelce Opolskie 0 bodů
Na závěr přinášíme fotografi e holický medai-
listů z několika letošních Mistrovství České re-
publiky, které se do minulého vydání Holických 
listů nevešly.  Pavel Welsch

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Mi-
chaela Kaplavková, Luboš Kalousek. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz, holickelisty@seznam.cz. 
Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka dalšího – zářijového vydání je 16. srpna 2013. Distribuce zdarma.

Výsledky basketbalových soutěží

Ve dnech 22. 5 až 26. 5. 2013 se konalo MS 
historických kol, tentokrát v České republice 
ve Veselí na Moravě. Zúčastnilo se jej 220 
startujících ze 17ti zemí celého světa. Z Tělo-
cvičné jednoty Sokol Holice to byli čtyři star-
tující. V závodě na 100 mil zvítězil Jiří Valenta 
z naší jednoty. V závodě na 1 míli Jirka ne-
stačil pouze na profesionálního jezdce Josefa 
Zimofčáka a obsadil vynikající druhé místo. 
Také další členové TJ Sokol Holice, Renata 
Valentová na plášťovém kole – ženy a Karel 
Spitzer – plášťová kola – muži se mezi silnou 
konkurencí neztratili. Jiří Valenta na vysokém 
kole opět zabodoval a patřil k nejúspěšnějším 

účastníkům mistrovství – Jirko gratulujeme.
Za TJ SOKOL Holice A. Dvořáková

Družstvo starších žáků ukončilo v sobotu 15. 6. 
2013 Krajskou soutěž 1. třídy velkým úspěchem.
V posledním důležitém utkání s TO TJ Svitavy 
zvítězilo družstvo žáků TK Holice výsledkem 
5:4. O vítězství rozhodla závěrečná čtyřhra 
děvčat, ve které holické hráčky Kateřina Černá 
a Veronika Jiroutová zdolaly soupeřky ve tříse-
tovém zápase.
Hráči družstva ve složení Martin Bahník, Tomáš 
Plžík, Dominik Petrnoušek, Adam Kačírek, Jakub 
Kulhavý, Kateřina Černá a Veronika Jiroutová při-
stupovali ke všem zápasům velice zodpovědně.
Dík za vzornou reprezentaci Tenisového klubu 
Holice patří celému družstvu. Po několika le-
tech může tenisový oddíl díky družstvu staršího 
žactva oslavovat velký úspěch. Vítězství nám 
zajistilo postup do vyšší soutěže a všichni dou-
fáme, že se nám bude dařit i v příštím roce. 

 Milena Vohralíková

Velký úspěch mladých tenistů

MS historických kol

Vestavěné skříněVestavěné skříně  na míruna míru  

Navštivte nás ve vzorkovně Smetanova 250 Holice

AKCE 20% slevaAKCE 20% sleva  

Grafický návrh zdarmaGrafický návrh zdarma

  na výrobu na výrobu Kuchyňské linkyKuchyňské linky

Dveře Dveře masivní i dýhované masivní i dýhované 

TruhlářstvíTruhlářství  FilipiFilipi

  dětský, obývací, ložnicový dětský, obývací, ložnicový NábytekNábytek

Tel: 608 712 785 – www.truhlarstvi-filipi.cz

David Vrbický – třetí na Mis-
trovství ČR do 13 let

Tomáš Dvořák (vlevo), Marek 
Půlpán – Mistři ČR do 11 let

Marek Welsch (vlevo), Adam Horký – Mistři ČR do 14 let

Viktor Půlpán – Mistr ČR do 17 let

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

Vít Centner

533 22 Býšť 150 tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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DNY HOLICKA

Dny Holicka 2013 ve fotografiích Ladislava Formánka

Taneční klub APEL a působivé vystoupení jeho tanečnic. 

Sobotní kulturní odpoledne zahájila již tradičně dechová hudba KD Holice.

Sbor dobrovolných hasičů Holice uspořádal „Den otevřených dveří“ a dováděním  
v pěně se osvěžovaly hlavně děti (snímek L. Pešky).

Malí cukráři z mateřské školky ve Staroholické ulici.

Součástí sportovní neděle byl mezinárodní turnaj družstev ve stolním tenise, který 
uspořádal oddíl Jikry Holice.

Nedělní odpoledne u KD patřilo swingu a jazzu, holická dixilendová kapela J.G.
Dix odpoledne otevřela.

The Beatles už nikdy neuvidíme, ale jejich písničky stále žijí  a vystoupení košické 
skupiny The Backwards  bylo jednoznačně vrcholem sobotního večera. 

SK Holice uspořádal již 43. ročník Mezinárodního letního turnaje žáků, snímek je 
z utkání Spartaku Sezemice s MOS Strzelce Opolskie.
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RC Holoubek

SAUNOVÝ RÁJ UPOZORŇUJE

Šanghaj – Holice: spolupráce pokračuje

1) Přerušení provozu 
Od 1. července bude přerušen provoz Saunového ráje a budou tady pro-
bíhat stavební práce. Po otevření, které plánujeme na pátek 19.7. 2013, 
na Vás bude čekat nová prohřívárna – bylinná inhalace. Bude to už pátá 
prohřívárna a celkově desátá „procedura“, ze kterých si v rámci vstupu 
do wellness Saunového ráje můžete vybírat. Už se moc těšíme na vůni 
a léčivý účinek bylinek při pohodlném posezení na vyhřátých lehátkách.
Další změna bude hned při vstupu – přistavíme dvě sprchy na očistu, ne-
boť současné dvě nestačí.
Přesný termín otevření bude uveden na webových stránkách www.sau-
novyraj.cz a doporučujeme si jej ověřit. A možná bude pro návštěvníky 
po otevření připraveno malé překvapení.
2) Kvalitní ochlazení zajištěno
Od 19. června je v provozu chladící systém a tepelným čerpadlem chla-
díme vodu v ochlazovacím bazénku. Protékání vody z vodovodního řadu 
v jakémkoliv množství už vodu nedokázalo udržet dostatečně chladnou, 
neboť voda je v této době ohřátá už v zemi. Nový systém umožňuje teplotu 
vody regulovat. A ledovou tříští se můžete ochladit i na venkovní terase.
Těšíme se na Vás v Saunovém ráji a nezapomeňte, že v saunování je dů-
ležitá pravidelnost a je tedy potřeba nevynechávat ani v létě. Tak si zvý-
šíte svoji imunitu a budete zdraví. Přijďte se k nám v létě ochladit (nejen 
do ledového bazénku) a lépe zvládat letní vedra.
Se slunečným pozdravem
Saunový ráj Holice, 468000401, www.saunovyraj.cz

I v letošním školním roce skupina studentů a učitelů z čínské Shan-
ghai Public Utility School navštívila Střední školu automobilní Holi-
ce. Pokračuje tak již tříletá tradice studijních výměnných pobytů, při 
kterých studenti a učitelé sdílí své zkušenosti a navzájem poznávají 
kulturu, tradice a život svých zemí. Naši čínští hosté hned první den 
svého pobytu navštívili při prohlídce Holic nově otevřené Muzeum 
Dr. Emila Holuba a svým zápisem do knihy hostů potvrdili svoji ná-
vštěvu. S jistotou se dá říci, že patří mezi návštěvníky z nejvzdálenější 
země.
Delegaci ze Šanghaje přijala také Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejt-
mana zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Paní radní se 
živě zajímala o život ve vzdálené Číně a obsah stáže čínských studentů 
v Holicích.

L. Šitinová

Rodinné a vzdělávací centrum HOLOUBEK připra-
vuje prázdninové tematicky zaměřené aktivity pro 
děti školkového věku. Denně v době od 8.00 do 16.00 
hodin pro 6 až 10 dětí. Své děti můžete přihlásit přímo 
v RVC Holoubek.
Vzdělávací program pro děti VŠEZNÁLEK bude 
probíhat po prázdninách denně v době od 8.30 do 15.30 hodin. Během 
pobytu budou nabízeny aktivity jako v mateřské škole pod vedením uči-
telek, odborných lektorek a zkušených maminek. Přihlášky k pravidelné 
docházce je možné vyzvednout v RVC Holoubek. Kapacita je omezena 
na 10 dětí. Zveme Vás na již tradiční zpívání pro dospělé každé úterý 
od 17.45 hodin. Podrobnější informace získáte na tel. 733 141 960.
Od roku 2010 nabízí Oblastní Charita Pardubice pomoc rodinám s dět-
mi v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokážou sami bez po-
moci vyřešit. Rodinám poskytujeme např. odborné sociální poradenství, 
řešíme mezilidské vztahy, otázku péče a výchovy dětí, hospodaření s pe-
nězi, dluhy apod. Smyslem služby, kterou poskytujeme v rámci Sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, je pomoci rodině dostat se z ne-
příznivé situace a naučit ji, jak se s problémy do budoucna vypořádat. 
V letošním školním roce jsme na službu navázali doučováním dětí v Ro-
dinném a vzdělávacím centru Holoubek. Doučování, které zároveň fun-
guje i jako prevence problémů ve škole, bylo organizováno tak, aby se 
ho mohly účastnit také děti potřebné nebo nějak znevýhodněné. V za-
jištění této činnosti patří velké poděkování dobrovolnicím – dvěma 
paním učitelkám (jedna ze ZŠ, jedna již v důchodu a studentkám gym-
názia Dr. Emila Holuba, které se pravidelně v průběhu celého školního 
roku o děti staraly, vytvářely pro ně vhodnou atmosféru a podporovaly 
je ve vzdělávání. Protože byl tento projekt ze strany dětí a rodičů kladně 
hodnocen, plánujeme jeho pokračování i v novém školním roce. Hledá-
me tedy další dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit a spolu s námi 
dětem pomáhat. Bližší informace zájemcům poskytne vedoucí Služby pro 
rodiny s dětmi, Barbora Nováková (tel.: 777 296 826).
Podpořit rodiny v nouzi můžete také zasláním dárcovské SMS na: 
87 777.
Jednorázově ve tvaru: DMSmezeraPOMOCRODINAM
Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Pardubice obdrží 27 Kč. Při roční 
podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Více 
na www.darcovskasms.cz.
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

Helena Brychová

Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu
Hradec Králové 5. července

a Hoděšovice 6. července 2013
V prvním červencovém týdnu bude ČR po 13 letech opět hostit MS juni-
orů v orientačním běhu, a to v režii hradeckých klubů OK99 a TJ Slavia. 
Po úvodu v Podkrkonoší (závod na klasické trati 1. 7. v Odolově, závod 
na krátké trati 2. a 3. 7. v Radvanicích) se přesune do Hradce Králové 
(závod sprintu 5. 7. s centrem v Žižkových sadech) a vyvrcholí štafetami 
v sobotu 6. 7. v Hoděšovicích. Přihlášeno je 330 závodníků ze 40 zemí 
celého světa. 
Ve dvanáctičlenném výběru ČR bude i Lenka Knapová, 19-ti letá běž-
kyně klubu OK Lokomotiva Pardubice, bydlící ovšem v Koudelce a tré-
nující tedy v lesích kolem Holic – o důvod víc přijít se podívat a fandit! 
Kontakt: Petr Kadeřávek, mail kade@email.cz, gsm (+ 420) 605 766 591



MĚSTO HOLICE

SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU V HOLICÍCH – III. ETAPA
Svoz bioodpadů organizuje Městský úřad Holice spolu s Technickými službami Holice (TS Holice) a ve spolu-
práci s firmou Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí. Jedná se o oddělený sběr bioodpadů ze zahrádek i z domácností. 
Chceme tak vytřídit z komunálního odpadu další složku, která nyní končí na skládce, a konečně i více využít 
možnosti a kapacitu našeho moderně zařízeného sběrného dvora, resp. jeho kompostárny. Nádoby na bioodpad 
umožní občanům třídění bioodpadu přímo u domu a při správném třídění dalších využitelných složek komu-
nálních odpadů, které náš systém už umožňuje, tj. papíru, skla, plastů i stavebních a nebezpečných odpadů, tak 
minimalizovat množství zbytkového domovního odpadu, které skončí na skládce.

DO TĚCHTO NÁDOB SE BUDE ODKLÁDAT BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
• zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy, nať aj.)
• zvadlé květiny, rostliny z květináčů včetně zeminy
• zbytky vařených jídel – brambory, těstoviny, rýže apod., skořápky z vajíček 
• zbytky chleba a pečiva
• kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky
Odpady nesmí být v plastových sáčcích nebo obalech!!!!

A BIOODPAD ZE ZAHRADY:
• posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny s kořeny a zeminou
• seno, sláma, hnůj či podestýlka z chovu drobných nebo býložravých zvířat 
• zbytky rostlin, listí, větvičky stromků a keřů
• naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví, piliny, hobliny, popel ze dřeva

Svoz bioodpadů bude ve 3. etapě určen pro domácnosti, resp. nemovitosti, kterým je nyní svážen komunál-
ní odpad v PÁTEK, tj. ulice Dukelská (jednosměrka), Jiráskova, Žižkova, Růžičkova, Komenského, Du-
dychova, U Kapličky, Tylova, Zborovská, Mládežnická, Družstevní, Budovatelů, Sadová, Na Povětrníku, 
Pardubická a Koudelka. 

Domácnostem, které oslovujeme letákem město zapůjčí speciální hnědé popelnice a vlastní svoz bioodpadu bude 
probíhat v týdenních intervalech, tj. každý týden se bude svážet běžný komunální odpad a současně ve stejný den 
i hnědé nádoby s bioodpadem.

PRVNÍ SVOZ BUDE USKUTEČNĚN V PÁTEK 19. ČERVENCE A POTOM KAŽDÝ DALŠÍ PÁTEK AŽ 
DO KONCE ŘÍJNA 2013.

Nádobu bude možno vyzvednout OSOBNĚ proti podepsanému zápůjčního protokolu na TS Holice, Vysoko-
mýtská 635 v pracovních dnech v době od 7 do 11 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin nebo budou rozváženy 
technickými službami v sobotu 13. července podle harmonogramu na 2. straně letáku.

zde oddělit …………………………………………………………………………………………… zde oddělit

PROTOKOL O ZAPŮJČENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD

Dům čp. ………… na ulici ………………………………………………………………………………………

Majitel (uživatel) – pan(í) ………………………………………………………………………………………

Dne ………………………………… jsem převzal(a) kontejner na bioodpad

Podpis ………………………………………



TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE
……………………………………………………………………………

Rozvoz nádob na bioodpad
Tímto rozvozem dodáme hnědé nádoby na bioodpad nejen do oblasti „páteční-
ho svozu“, ale i do některých dalších a vzdálenějších částí Holic.

V SOBOTU 13. ČERVENCE 2013 budou rozvozeny nádoby (hnědé popelnice) 
na bioodpad. 

Rozvoz zajistí Technické služby Holice dvěma posádkami, které budou na těch-
to stanovištích a v uvedených časech:

1. Dudychova – křižovatka se Zborovskou od 8.00 do 8.55 hodin
2. Mládežnická – u dětského hřiště  od 9.00 do 9.55 hodin
3. Sadová – křižovatka s ul. Na Povětrníku od 10.00 do 10.55 hodin
4. Roveňsko – u prodejny od 11.00 do 11.30 hodin

5. Koudelka – u dětského hřiště od 8.00 do 8.55 hodin
6. Staroholická – křižovatka s ul. K Zastávce od 9.00 do 9.55 hodin
7. Staroholická – zastávka u mateřské školy od 10.00 do 10.55 hodin
8. Staroholická – zastávka u Solvitu (býv. JZD) od 11.00 do 11.30 hodin

Nádoby budou vždy vydávány jen proti vyplněnému zápůjčnímu protokolu.

        Technické služby Holice


