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Vážení spoluobčané, 
při psaní listopado-
vého sloupku krásné 
babí léto už doznívá. 
Jsem rád, že se mé 
přání z minulých Ho-
lických listů vyplnilo 
a přeji nám všem také 
krásný dušičkový čas.

Zatímco budovy 
mateřských škol Ho-

lubova a Pardubická mají nový kabát, na za-
teplování Základní školy Holubova se bude 
ještě do konce října bude pracovat. Pak nastane 
slibovaný stav, že všechny budovy mateřských 
a základních škol v Holicích budou zatepleny.

Několik informací z jednání rady. Rada 
vzala na vědomí informaci o dokončení pro-
jektu energetických úspor metodou EPC, jehož 
součástí je zejména výměna svítidel veřejného 
osvětlení ve městě (celkem asi 850 kusů) a re-
konstrukce a regulace kotelen, světel a rozvo-
dů studené vody v budovách všech základních 
a mateřských škol a kulturního domu. Akce mu-
sela být hotová do konce září vzhledem k blížící 
se topné sezóně. Momentálně probíhá posled-
ní dolaďování regulací. Chtěl bych uživatele 
požádat o trpělivost, shovívavost a vstřícnost. 
Systém se musí odzkoušet a zaběhnout. Pevně 
věřím, že bude dobře sloužit a městu přinese 
úspory ve spotřebě energií.

Důležitými body jednání rady byly i infor-
mace o plnění kapitálového rozpočtu města, 
o hloubkové kontrole České školní inspekce 
ve Školní jídelně Holice, která neshledala žád-
né nedostatky a také o zpracování studie pro vy-
budování chodníku a veřejného osvětlení mezi 
sídlištěm „Muška“ a městskou částí Podlesí. 
Rada se rovněž zabývala projednáním návrhu 
na sestavení rozpočtu města na r. 2015. V návr-
hu se nově objeví nová položka ve výši cca 200 
tisíc Kč na autobusovou dopravu do městských 
částí Podlesí a Koudelka, což je požadavek 
Pardubického kraje, který tyto linky považuje 
za skrytou městskou dopravu. 

Přeji Vám pokud možno poklidný i když 
trochu zamlžený a listím zasypaný příjemný 
listopad. Nezapomínám ani na blížící se pro-
sinec, čas adventní a vánoční, a tak bych Vás 
rád pozval ve čtvrtek 27. listopadu v 18.00 ho-
din do kulturního domu na adventní koncert 
a v neděli 30. listopadu v 16.00 hodin na ná-
městí k tradičnímu rozsvícení vánočního stromu 
a svátečního osvětlení města.

Povídání u kávy
Aby tato rubrika byla co nejrozmanitější, za-
bloudili jsme tentokráte do světa sportu. Pa-
vel Kop přes svoje mládí patří již několik let 
k absolutní české i světové nohejbalové špičce. 
Pavle, tak jaká káva to bude?
Pavel Kop: „Ty víš, že mám raději pivo, ale 
„presíčko“ vydržím a pak si spolu dáme to piv-
ko.“
Je ti dvacet šest let, na nohejbalistu spíše málo 
než moc a přesto jsi v září získal s Modřicemi 
šestý titul v soutěži družstev a celkem desátý 
seniorský. Jaké máš další cíle?
Pavel Kop: „To máš pravdu, s Modřicemi jsem 
získal šestý mistrovský titul v dlouhodobých 
soutěžích, což je dáno i tím, že právě Modřice 
jsou v posledních dvaceti letech nejúspěšnějším 
týmem. V příští sezoně ale může být všechno 
jinak, vypadá to, že přestoupím jinam, což by 
mělo prospět i mojí motivaci. Kam to bude, to 
se nech překvapit.“
Holice jsou nohejbalové město, vyrostlo zde 
mnoho vynikajících hráčů, ale ty jsi to dotáhl 
bezesporu nejdále. Čím to je?
Pavel Kop: „Je pravda, že v Holicích vyrostlo 
několik výborných hráčů, a že já jsem to dotáhl 
nejdál, tak za to vděčím našim, kteří mě od mala 
vedli ke sportu a strávili se mnou spoustu času. 
S nohejbalem jsem začal asi v jedenácti letech 
s tátou, později se mě ujal Pavel Hojka, začal 
jsem hrát žákovské turnaje, na nichž jsem se 
toho taky hodně naučil a tím to vlastně všechno 
začalo.“ 
Hraješ za Modřice, tvůj kamarád Jakub Mrá-
kava taky a přitom je ze Žamberka, v Holicích 
a okolí je pár kvalitních hráčů, nenapadlo vás 
postavit tým s extraligovými ambicemi?
Pavel Kop: „Určitě jsme o tom několikrát a do-
konce hodně vážně přemýšleli a uvažovali. V Ho-
licích by na to byly parádní podmínky, hlavně 
pokud jde o zázemí, ale bohužel je to otázka pe-
něz. Ačkoliv se to nezdá, nohejbalová sezona sto-
jí spoustu peněz. Toto je hlavní a jediný důvod, 

proč se v Holicích nehraje vyšší soutěž. Pomoz 
mně najít sponzora a já nebudu proti.“
Ve vrcholovém sportu se točí spousta peněz. 
Dá se nohejbalem vydělat alespoň na slušnou 
dovolenou?
Pavel Kop: „Samozřejmě, že porovnávat no-
hejbal s fotbalem, hokejem nebo tenisem nemá 
význam, ale jsou hráči, kteří si nohejbalem vy-
dělají slušné peníze.“
Kdyby chtěl někdo začít s nohejbalem, co bys 
mu poradil?
Pavel Kop: „Když bych to měl brát podle 
sebe, hledal bych mladé budoucí nohejbalis-
ty na fotbalových trávnících. Právě z mladých 
fotbalistů by mohli být dobří nohejbalisté a to 
je přesně můj případ. Táta mi vždy říkal, že ze 
mě Beckham nikdy nebude, tak ať zkusím tohle 
a myslím si, že jsem se rozhodl správně.“
To si myslím i já, díky za tvůj čas a teď pojď 
na to pivo.

Rozhovor vedl Petr Kačer

POZVÁNKA
NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC

v pondělí 3. listopadu 2014 od 18.00 hodin,
ve společenském sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice.

V programu ustavujícího zasedání je složení slibu členů nově zvoleného zastupitelstva města,
volba starosty a místostarosty města a dalších 5 členů rady města

a dále volba předsedů výborů zastupitelstva.
Srdečně zveme občany na ustavující zasedání zastupitelstva města Holic

pro volební období 2014–2018
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
22. září 2014
Usnesení č. 307 RM schvaluje Pořadník ucha-
zečů o přidělení městského bytu na IV. čtvrtle-
tí roku 2014. Č. 308 RM schvaluje Pořadník 
uchazečů o přidělení bytů v bytových domech 
U Kapličky 1042 a Palackého 1131 schválené-
ho sociální komisí pro IV. čtvrtletí roku 2014. 
Č. 309 RM doporučuje ZM schválit 15. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2014. 
Č. 310 RM schvaluje převod družstevního 
podílu v DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ 
V HOLICÍCH, k bytu B6, Na Mušce 1120, 
z Moniky Vaňkové na Františka Zelenku, 
Ostřetín 262, 534 01 Holice. Č. 311 RM schva-
luje bezplatné užívání veřejného prostranství 
pro výstavní činnost KD ve dnech 1. 10.–31. 
10. 2014 a ve dnech 3. 11.–30. 11. 2014 v uli-
cích Holubova, Růžičkova, Jungmannova 
a na náměstí T.G.M. Č. 312 RM doporučuje 
ZM schválit uzavření dohody o uznání závazku 
ve výši 1 806 tisíc Kč na vrácení kupní ceny 
z prodeje nemovitosti č.p. 168 v Holicích. Č. 313 
RM doporučuje ZM neschválit využití před-
kupního práva pro přímý prodej stavby vodního 
díla hráze vodní nádrže umístěné na pozemku 
p. č. 6642/26 v k.ů. Holice za cenu zjištěnou 
dle znaleckého posudku ve výši 1 133 570 Kč. 
Č. 314 RM neschvaluje zveřejnění záměru od-
prodeje a nedoporučuje ZM schválit odprodej 
pozemků p. č. 2218/130, výměra 138 m2, ul. 
Na Balkáně, k.ú. Holice v Čechách z majetku 
města. Č. 315 RM schvaluje uzavření smlou-
vy o užívání sportoviště mezi Městem Holice 
a SPORTOVNÍM KLUBEM HOLICE. Č. 316 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného 
břemene – služebnosti za účelem připojení zá-
kladnové stanice vysílače na optickou komuni-
kační síť společnosti O2 Czech Republic, a.s. 
na pozemcích p.č. 2099/21, 2099/23, 2104, 
2105/2, 2415/9, 2415/21, 5766/85, k.ú. Holi-
ce, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 
10005 pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úpla-
tu formou jednorázové náhrady ve výši 200 
Kč/bm + DPH za podmínek: Před zahájením 
stavebních prací je investor povinen zajistit 
souhlas od zemědělské společnosti SOLVIT, 
s.r.o., Staroholická 398, 53401 Holice, která má 
dotčené pozemky v nájmu. Č. 317 RM dopo-
ručuje ZM schválit zřízení věcného břemene - 
služebnosti za účelem rozšíření kabelu nízkého 
napětí (knn) na pozemku města p.č. 1478/2, 
výměra 145 m2, ostatní plocha a na pozemku 
p.č. 1479/2, výměra 104 m2, ostatní plocha 
v k.ú. Holice, Katastrální pracoviště Pardubi-
ce, na LV č. 10005 pro ČEZ Distribuce, a.s. 
Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady 
ve výši 200 Kč/bm + DPH. Č. 318 RM schva-
luje MUDr. Ireně Vyroubalové pronájem části 
prostor v č.p. 29 na náměstí T. G. Masaryka 
(bývalá ordinace chirurgie) včetně provedení 
nutných stavebních úprav. Č. 319 RM schvalu-
je dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž před-
mětem je realizace díla „Rekonstrukce zdrojů 
tepla a zateplení objektů MŠ Holubova č.p. 39“, 
s fi rmou První Vysokomýtská stavební s.r.o. 
Vysoké Mýto. Č. 320 RM schvaluje Změnu 

odpisového plánu č.1 ZUŠ Karla Malicha pro 
rok 2014. Č. 321 RM schvaluje fi nanční dar 
města ve výši 20 tisíc Kč hokejovému klubu 
HC LAVINY HOLICE na sportovní činnost 
pro rok 2014. Č. 322 RM schvaluje Dobrovol-
nému svazku obcí Holicka prodloužení termínu 
vyúčtování účelové investiční dotace z rozpoč-
tových prostředků města na akci „Protipovod-
ňová opatření pro obce mikroregionu Holicko“ 
do 30. 6. 2015. Č. 323 RM doporučuje ZM 
schválit Zřizovací listinu pro příspěvkovou or-
ganizaci města ZUŠ Karla Malicha s účinností 
od 1. 9. 2014. 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 22. září 2014
Usnesení č. 469 ZM schvaluje uzavření do-
hody o uznání závazku ve výši 1 806 tisíc Kč 
na vrácení kupní ceny z prodeje nemovitosti 
č.p. 168 a pozemků p.č. 86 a p.č. 85/3 v Holi-
cích. Č. 470 ZM: a) neschvaluje využití před-
kupního práva pro přímý prodej stavby vodního 
díla hráze vodní nádrže umístěné na pozemku 
p.č. 6642/26 v k.ú Holice za cenu zjištěnou dle 
znaleckého posudku ve výši 1 133 570 Kč; b) 
pověřuje starostu města jednat s Povodím Labe 
s. p. Hradec Králové o získání hráze do ma-
jetku města. Č. 471 ZM schvaluje odprodej 
obsazené bytové jednotkyč. 735/3 o velikosti 
2+1, podlahové výměře 60,4 m2 umístěné v II. 
nadzemním podlaží bytového domu čp. 735 
v ulici Holubova v obci a části obce Holice, 
včetně spoluvlastnického podílu na pozemku 
p.č. 1743, výměra 162 m2 a přilehlých pozem-
kových parcelách p.č. 1739/1, výměra 3213 m2, 
p.č. 1744/30, výměra 1194 m2 a p.č. 1749/64, 
výměra 697 m2 zapsaných na příslušném lis-
tu vlastnictví katastru nemovitostí pro obec 
Holice, v k.ú. Holice z majetku města nejvyš-
ší cenové nabídce ve výši 575 tisíc Kč, panu 
Janu Zelenkovi, Ostřetín 262, 534 01 Holice. 
Č. 472 ZM neschvaluje zveřejnění záměru 
odprodeje pozemku p. č. 2218/130, výměra 
138 m2, ul. Na Balkáně, k.ú. Holice z majetku 
města. Č. 473 ZM schvaluje zřízení věcného 
břemene – služebnosti za účelem připojení 
základnové stanice vysílače na optickou ko-
munikační síť společnosti O2 Czech Repub-
lic, a.s. na pozemcích p.č. 2099/21, 2099/23, 
2104, 2105/2, 2415/9, 2415/21, 5766/85, k.ú. 
Holice, obec Holice, okr. Pardubice, zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném KU pro Par-
dubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, 
na LV č. 10005 pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
200 Kč/bm + DPH za podmínek: Před zaháje-
ním stavebních prací je investor povinen zajistit 
souhlas od zemědělské společnosti SOLVIT, 
s.r.o., Staroholická 398, 53401 Holice, kte-
rá má dotčené pozemky v nájmu. Č. 474 ZM 
schvaluje zřízení věcného břemene – služeb-
nosti za účelem rozšíření kabelu nízkého na-
pětí (knn) na pozemku města p.č. 1478/2, vý-
měra 145 m2, ostatní plocha a na pozemku p.č. 
1479/2,výměra 104 m2, ostatní plocha v k.ú. 
Holice v Čechách, obec Holice, okr. Pardubi-
ce, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Ka-
tastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 10005 
pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 200Kč/bm 
+ DPH. Č. 475 ZM schvaluje postup RM dle 
zprávy ze schůzí RM od posledního zasedání 
ZM dne 23. června 2014. Č. 476 ZM schvalu-
je: 1/ plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014; 2/ 
vyplacení 2. části fi nanční podpory sportovním 
klubům. Č. 477 ZM schvaluje 13. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014 v objemu 
5 677 117 Kč. Č. 478 ZM schvaluje 15. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2014 
v objemu 5 331 914 Kč. Č. 479 ZM schvaluje 
rozpočtový výhled města na roky 2015–2017. 
Č. 480 ZM schvaluje změnu Přílohy č. 2 
ke Zřizovací listině MŠ Staroholická – Dodatek 
č. 6. Č. 481 ZM schvaluje změnu Přílohy č. 2 
ke Zřizovací listině ZŠ Komenského – Doda-
tek č. 2. Č. 482 ZM schvaluje změnu Přílohy 
č. 1 ke Zřizovací listině DDM – Dodatek č. 4. 
Č. 483 ZM schvaluje Zřizovací listinu ZUŠ 
Karla Malicha. Č. 484 ZM schvaluje výsledky 
hospodaření organizací s majetkovou účastí 
města za rok 2013. Č. 485 ZM bere na vědomí 
zprávu pracovní komise pro revitalizaci are-
álu městského stadionu v Holicích s časovým 
harmonogramem realizace jednotlivých akcí 
navržených pracovní komisí. Č. 486 ZM bere 
na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM Ho-
lic ze dne 3. 9. 2014.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
6. října 2014
Usnesení č. 324 RM schvaluje podklady pro 
sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2015 
dle předloženého návrhu včetně navržených 
změn. Č. 325 RM schvaluje 16. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014. Č. 326 
RM bere na vědomí informace o plnění ka-
pitálového rozpočtu města ke dni 26. 9. 2014. 
Č. 327 RM: a) ruší své usnesení č. 288 ze dne 
25. 8. 2014; b) schvaluje převod prostředků 
ve výši 20 tisíc Kč z rezervního do investičního 
fondu příspěvkové organizace ZUŠ Karla 
Malicha na nákup serveru. Č. 328 RM schva-
luje dlouhodobý pronájem prostor v ZUŠ Karla 
Malicha Holice zdarma pro DDM na kurzy ae-
robiku a streetdance dle předloženého rozpisu. 
Č. 329 RM schvaluje ZUŠ Karla Malicha Or-
ganizačního řádu školy – část. 34., týkající se 
pronájmu prostor školy. Č. 330 RM schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
z rozpočtových prostředků Pardubického kra-
je ve výši 3 181 Kč na činnost a provoz TIC 
Holice. Č. 331 RM schvaluje ukončení ná-
jmu k bytu č. 7 v č.p. 18 na náměstí T. G. M. 
ke dni 31. 10. 2014. Č. 332 RM schvaluje: 
a) ukončení nájemní smlouvy k nájmu pro-
stor sloužících k podnikání ev.č. 217 na nám. 
T. G. M. 29 s MUDr. Irenou Rošetzkou, privátní 
stomatologická praxe, dohodou ke dni 30. 11. 
2014; b) zveřejnění záměru k nájmu prostor 
sloužících k podnikání ev. č. 217 na nám. 
T.G.M. 29 o celkové ploše 49,63 m2. Č. 333 
RM schvaluje na základě poptávkového řízení 
jako dodavatele akce „Pyramida u ZUŠ Holi-
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Zvolení zastupitelé na období 2014/2018:

 Volební strana Poř. příjmení, jméno, tituly věk navrhla příslušnost hlasy pořadí

1 Strana soukromníků ČR 2 PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. 65 SsČR BEZPP 489 1

1 Strana soukromníků ČR 1 Petr Bajer 47 SsČR SsČR 394 2

1 Strana soukromníků ČR 5 Bc. Jan Bartoníček 42 SsČR SsČR 361 3

2 Nezávislí s pod. TOP 09 2 Lukáš Horský 36 NK BEZPP 448 1

2 Nezávislí s pod. TOP 09 3 Mgr. Pavel Hojka 46 NK BEZPP 424 2

3 Kom. str. Čech a Moravy 1 Antonín Oliva 64 KSČM KSČM 289 1

4 Občanská dem. strana 1 Ing. Vítězslav Vondrouš 51 ODS BEZPP 404 1

4 Občanská dem. strana 2 Mgr. Roman Matoušek 52 ODS ODS 378 2

4 Občanská dem. strana 3 Bc. Dagmar Kulhavá 56 ODS ODS 375 3

5 Strana Práv Občanů 2 Ing. Karel Král 31 SPO BEZPP 539 1

6 Česká str. soc. demokrat. 1 Mgr. Ladislav Effenberk 58 ČSSD ČSSD 912 1

6 Česká str. soc. demokrat. 5 Josef Bartoníček 52 ČSSD BEZPP 816 2

6 Česká str. soc. demokrat. 6 Petr Rychlík 51 ČSSD BEZPP 722 3

6 Česká str. soc. demokrat. 14 Michal Vojtěch 35 ČSSD BEZPP 653 4

6 Česká str. soc. demokrat. 2 Mgr. Zdeňka Krátká 50 ČSSD ČSSD 625 5

6 Česká str. soc. demokrat. 3 Ing. Ph.D. Marek Duba 39 ČSSD ČSSD 601 6

6 Česká str. soc. demokrat. 4 Radek Chotěnovský 44 ČSSD ČSSD 584 7

7 ANO 2011 1 Akad. arch. Bohuslav Horák 60 ANO 2011 BEZPP 631 1

7 ANO 2011 7 MUDr. Milan Kasal 64 ANO 2011 BEZPP 608 2

7 ANO 2011 3 Mgr. Tomáš Krátký 25 ANO 2011 ANO 2011 486 3

7 ANO 2011 12 Tomáš Krátký 48 ANO 2011 BEZPP 457 4

ce“ fi rmu Berger – Huck CZ s.r.o. Horní Jelení 
za cenu 411 400 Kč včetně DPH. Č. 334 RM 
schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce „Kamerová prohlídka a čištění 
přívodu na ČOV“ společnost VAK Pardubice 
a.s. za cenu 240 510 Kč včetně DPH. Č. 335 
RM schvaluje na základě poptávkového řízení 
jako zpracovatele dokumentace „Aktualizace 
územně analytických podkladů ORP Holice“, 
fi rmu Regio, projektový atelier, s.r.o., Hořická 
50, Hradec Králové za cenu 338 800 Kč včetně 
DPH. Č. 336 RM schvaluje dlouhodobé proná-
jmy prostor Školní jídelny v č.p. 1021 za cenu 
120 Kč/hod.: a) za účelem cvičení jógy každé 
pondělí od 16.30 do 18.00 hodin v termínech 
od 6. 10. 2014 do 18. 5. 2015, paní Ireně Janeč-
kové, Veliny 59; b) za účelem cvičení jógy kaž-
dý čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin v termínech 
od 2. 10. 2014 do 4. 6. 2015 a každé pondělí 
od 18.30 do 20.00 hodin v termínech od 6. 10. 
2014 do 25. 5. 2015, Mgr. Evě Nekvindové, 
U Kříže 668, Horní Jelení; c) za účelem pořádá-
ní večerů s mandalou každé liché úterý od 19.0 
do 21.30 hodin v termínech od 21. 10. 2014 
do 19. 5. 2015, Mgr. Evě Nekvindové, U Kří-
že 668, Horní Jelení. Č. 337 RM schvaluje 
dlouhodobé pronájmy tělocvičny v budově ZŠ 
Komenského 500 ve školním roce 2014–2015 
zdarma pro M. Roček – karate, DDM – aerobic, 
TJ Jiskra – Pohybáček a pro TJ Jiskra – ženy 
za cenu 100 Kč/hodina.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
20. října 2014
Usnesení č. 338 RM schvaluje ZUŠ Karla 
Malicha Holice Změnu č. 2 odpisového plánu 
na rok 2014. Č. 339 RM schvaluje přidělení 
bytu č. 7 v č.p. 18 na náměstí T. G. Masaryka dle 
schváleného Pořadníku uchazečů o přidělení 
bytu na IV. čtvrtletí roku 2014. Č. 340 RM bere 
na vědomí přehled o dlužnících na nájemném, 
službách a penále spojených s užíváním 
bytových prostor a prostor sloužících 
k podnikání v majetku města ke dni 30. 9. 
2014. Č. 341 RM schvaluje splátkový kalendář 
nájemci bytu č. 2 v ulici Holubova 761 v Ho-
licích paní Lence Richterové na dobu 5 měsí-
ců k vyrovnání nedoplatku za předpis nájmu 
včetně záloh na služby za období 8–10/2014. 
Č. 342 RM: a) bere na vědomí zprávu o objek-
tu č.p. 406, Husova ul., Holice (bývalé ZUŠ); 
b) schvaluje ponechání stávajícího měřidla el. 
energie v tomto objektu do doby, než bude roz-
hodnuto o dalším využití nebo prodeji objektu. 
Č. 343 RM: a) bere na vědomí zprávu o statice 
a stavu hospodářské budovy MŠ Staroholická. 
b) ukládá odboru SMVM projekčně zajistit ře-
šení a formu oprav stávajícího stavu. T: ihned Z: 
Novák Č. 344 RM schvaluje zveřejnění zámě-
ru odprodeje a doporučuje ZM schválit odpro-
dej pozemku z majetku města p.č. 771/2, výmě-
ra 106 m2, zahrada, ul. Dudychova, k.ú. Holice 
v Čechách, zapsaného na LV 10005. Č. 345 

RM: a) bere na vědomí nabídku neupotřebitel-
ného movitého majetku TS s tím, že zřizovatel 
nemá o tento majetek zájem; b) schvaluje li-
kvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
příspěvkové organizace TS s hodnotou nad 
20 tisíc Kč; c) ruší své usnesení č. 254 ze dne 
7. července 2014. Č. 346 RM a) bere na vědo-
mí žádost občanů z ulic Dukelská a Jiráskova; 
b) ukládá odboru správy majetku a výstavby 
města připravit výběrové řízení na zpracování 
studie týkající se parkování ve městě. T: ihned 
Z: Novák Č. 347 RM schvaluje odměny za rok 
2014 pro: a) členy komise sociální v celkové 
výši 17 000 Kč před rozdělením; b) členy ko-
mise bytové v celkové výši 10 000 Kč před roz-
dělením; c) členy komise pro školství, mládež 
a tělovýchovu v celkové výši 21 500 Kč před 
rozdělením; d) členy komise pro zvelebení měs-
ta a nakládání s jeho majetkem v celkové výši 
16 500 Kč před rozdělením; e) členy dopravy 
a veřejného pořádku v celkové výši 17 000 Kč 
před rozdělením; f) členy sboru pro občanské 
záležitosti v celkové výši 14 500 Kč před roz-
dělením. Č. 348 RM schvaluje prodloužení 
termínu dokončení akce „Zateplení objektu 
č.p. 2 náměstí T. G. Masaryka, Holice“ fi rmě 
Setorix Group s. r. o ., Za Pasáží 1609, Pardu-
bice do 20. 11. 2014 Č. 349 RM zamítá žádost 
o příspěvek Domovu Svatého Josefa, Žireč 1, 
Dvůr Králové. Č. 350 RM schvaluje 17. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2014.

Volby do Zastupitelstva města Holic – konané ve dnech 10. a 11. října 2014 
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Ukončení svozu biologického odpadu 
bude 28. listopadu!!!
V aktuální informaci o odděleném svozu biood-
padů, který v Holicích probíhá od počátku le-
tošního dubna nejdříve znovu apelujeme na ob-
čany, aby do hnědých popelnic odkládali pouze 
biologický odpad a hlavně bez plastových sáč-
ků a tašek. Ke zkompostování jsou určeny 
pouze sáčky rozložitelné, které jsme rozdávali 
na technických službách a které je možno za-
koupit v drogerii na náměstí.
Nejdůležitější informací je, že vzhledem k průbě-
hu letošního podzimu jsme dohodli se svozovou 
fi rmou ODEKO, že oddělený sběr „hnědých po-
pelnic“ s biodpadem ukončíme až v posledním 
listopadovém týdnu, to znamená, že poslední 
svoz bude proveden v pátek 28. listopadu 2014.
A na závěr informujeme holické domácnosti, 
které se do tohoto systému ještě nezapojili, že 
si mohou stále ještě hnědou nádobu vyzvednout 
osobně proti podepsanému zápůjčního protoko-
lu na TS Holice, Vysokomýtská 635 v pracov-
ních dnech v době od 7 do 11 hodin a od 12.30 
do 15.30 hodin.

Odbor dopravy informuje o uzavření 
pracoviště
Odbor dopravy informuje, že bude z provozních 
důvodů uzavřeno pracoviště registru silničních 
vozidel ( kancelář registru i technika), ve dnech 
13.11. (čt.) a 14.11. (pá.).

Informace o volbách do Zastupitelstva 
města Holic a do Senátu PČR 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly v celé 
ČR volby do obecních zastupitelstev. V Ho-
licích se volilo v 9 volebních okrscích a v ob-
vyklých volebních místnostech, volební lístky 
obdrželo 5288 občanů s trvalým bydlištěm 
v Holicích. Kandidátní listiny podalo 7 vo-
lebních stran a do volebního klání vstoupilo 
celkem 146 kandidátů. Volební místnosti se 
otevřely v pátek ve 14 hodin, účast voličů byla 
v pátek na celostátním průměru kolem 25 % 
a po volební sobotě se volební účast dostala 
na 42,3 %. Porovnáním s rokem 2010 přišlo 
k urnám o téměř 400 voličů méně, v roce 2010 
byla účast 49,85%.
Z volebních výsledků, které jsou v úplné po-
době na stránkách www.volby.cz je patrné, že 
v osmi volebních okrscích zvítězila ČSSD, 
v okrsku č. 9 na Koudelce zvítězila ANO 2011. 
Nejvyšší volební účast 49,1% byla ve 3. okrs-
ku, kam spadají například ulice Bratří Čapků, 
Nádražní a Dukelská, tedy „centrum města“, 
naopak nejmenší účast 36,8% byla v sídliš-
ti Muška – okrsek č. 2. Odpovídá to postřehu 
z komisí, že volila hlavně střední a starší ge-
nerace a sídliště Muška je osídlena převážně 
mladými lidmi.
V holickém správním obvodu je dobré zmínit 
Jaroslav, kde k volebním urnám přišlo 76 % 
voličů, kolem 70 % bylo i v Trusnově, na Vy-

sokém Chvojně a v Poběžovicích, naproti tomu 
v Dolních Ředicích se voleb zúčastnilo jen 
29,9 % voličů. Důvodem vyšší účasti voličů 
byl „volební boj“ nezávislých kandidátů nebo 
několika volebních uskupení, menší účast byla 
logicky v obcích, kde voliči pouze potvrzovali 
jednu předloženou kandidátku.
V tomto termínu u nás proběhlo i 1. kolo vol-
by do Senátu Parlamentu České republiky. 
Voličům bylo předloženo 7 kandidátů, kteří 
kandidovali v senátním obvodu č. 48 „Rych-
novsko“. Zajímavé je srovnání volební účasti 
s komunálními volbami. Zatímco v „komu-
nálkách“ v Holicích volilo 2237 voličů, pro 
volby do senátu si vyzvedlo úřední obálku už 
jen 1899 voličů a do uren potom vhodilo plat-
ný lístek jen 1717 voličů a toto je prakticky 
skutečná volební účast – odpovídá to 32 % 
účasti.
Druhé kolo voleb do Senátu PČR proběhlo ná-
sledující pátek a sobotu 17. a 18. října v obvyk-
lých časech. Jedinou změnou bylo přemístění 
volební místnosti okrsku č. 6, z důvodu dlou-
hodobě plánované celostátní výstavy drobné-
ho zvířectva, z domu „holických chovatelů“ 
do budovy fi rmy BV elektronik v Puškinově 
ulici. Tímto vyslovujeme poděkování vedení 
fi rmy za vstřícnost a ochotu při vyřešení tohoto 
problému. 
Volební účast ve druhém kole voleb v Holicích 
byla pod průměrem obvodu č. 48, k volebním 
urnám přišlo jen 758 voličů (z 5288 oprávně-
ných), což bylo 14,3 %. Nejnižší volební účast 
byla opět v okrsku č. 2 (Muška), přišlo jen 75 
ze 774 voličů, což bylo 9,7 %.
V přiložených tabulkách jsou volební výsledky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 27. 9. 2014:

Denis Kohout, Podlesí 42
Adam Boháč, Staroholická 58
Liliana Francová, Podlesí 97
Tomáš Koza, Podlesí 105
Pavel Morávek, Vrchlického 196
Mikuláš Jandík, Nezvalova 246
Lucie Kučerová, Holubova 838
Kryštof Hromádko, Smetanova 452
Amálie Mrňávková, Pardubická 1167
Petr Branda, Mládežnická 937
Sofi e Formánková, Nádražní 249
Dominik Vajčner, Staroholická 307
David Šedivý, Staroholická 448
Jan Rázek, Ve Drahách 209
Roman Hampl, Staroholická 429

Počet zastupitelů Vol. okrsků voličů hlasovalo účast Platné Počet hlasů

             21 9 5 288 2 237 42,30 2 232 40 859

Název Hlasy v % Počet Přepočtený v % Počet
 abs.  kand. základ  mandátů

Strana soukromníků ČR 5 125 12,54 21 40 859,00 12,54 3

Nezávislí s pod. TOP 09, TOP, NK 4 362 10,68 21 40 859,00 10,67 2

Komunistická str. Čech a Moravy 2 763 6,76 20 38 913,33 7,10 1

Občanská demokratická strana 5 371 13,15 21 40 859,00 13,14 3

Strana Práv Občanů 3 189 7,80 21 40 859,00 7,80 1

Česká str. sociálně demokratická 12 250 29,98 21 40 859,00 29,98 7

ANO 2011 7 799 19,09 21 40 859,00 19,08 4

 příjmení, jméno, tituly Vol. strana příslušnost 1. kolo  v % 2. kolo v %

1 MUDr. Soňa Hlavová SPO SPO 2 829 6,92 X X

2 Petr Sadovský ANO 2011 ANO 2011 5 606 13,72 X X

*3 JUDr. Miroslav Antl ČSSD BEZPP 16 799 41,12 10 823 59,76

4 prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. TOP+STAN TOP 09 3 367 8,24 X X

5 Ing. Roman Kučera Piráti Piráti 1 350 3,30 X X

6 PaedDr. Josef Lukášek KSČM KSČM 4 393 10,75 X X

+7 Luboš Řehák KDU-ČSL BEZPP 6 504 15,92 7 286 40,23

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

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

Na závěr tlumočíme poděkování všech zú-
častněných volebních stran, tzn. Strany 
soukromníků České republiky, Nezávislých 
s podporou TOP 09, Komunistické strany 
Čech a Moravy, Občanské demokratické 
strany, Strany Práv Občanů, České strany 
sociálně demokratické a ANO 2011 za pod-
poru občanů Holic na jejich předvolebních 
akcích a hlavně za aktivní účast u voleb, 
kterou voliči stanovili složení Zastupitelstva 
města Holic na volební období 2014/2018.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 48

Volby do Zastupitelstva města Holice ve dnech 10. a 11. října 2014
Celkové výsledky v Holicích:
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Ve dnech 7.–9. listopadu se již podeváté za se-
bou sjedou do Holic opět nejlepší ochotnické 
soubory z celé republiky, aby předvedly své 
umění na Národní přehlídce jednoaktových 
her. Po oblastních přehlídkách bylo do Holic 
vybráno 10 souborů, které doplní soubor do-
mácí. Přehlídka bude zahájena v pátek 7. 11. 
v 19.15 hodin a poté se představí divákům první 
dva soubory, a sice z Velké Bystřice a z Děčína. 
Ostatní představení jsou připravena do tří bloků 
na sobotu 8. 11. V prvním od 9.30 hodin uvi-
díme soubory z Havířova, Postoloprt a domácí. 
Druhý blok začne ve 14 hodin a vystoupí v něm 
soubory z Hodonína, Rumburku a Ostravy. Třetí 
blok od 19 hodin bude patřit souborům z Karlo-
vých Varů, Prahy a Teplic. V neděli dopoledne je 
na programu seminář s rozborem jednotlivých 
představení a krátce před polednem budou nej-
lepším aktérům předány ceny a čestná uznání.
Věříme, že i vy si najdete cestu do velkého sálu 
kulturního domu a se vstupným si nemusíte lá-
mat hlavu – vstup je totiž zdarma.

Pavel Hladík

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
JEDNOAKTOVEK

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2014
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program vstupné
2. 11. 15.00  Bosorky a zpívající havran
neděle   Bosé bosorky, zpívající havran a ježibaba nás zavedou do lesa ke čtvrtému smrku 

a možná vás naučí čarovat.
   Hrají: Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská a Barbora Seidlová.
   Divadlo MaléHry Brno. 70 Kč
7. 11.–9.11.   Národní přehlídka jednoaktových her  
   Program celostátní přehlídky amaterských souborů uveden samostatně. zdarma
14. 11. 19.30  E. E. Schmitt   Heslo Morálka
pátek   V loveckém zámečku vyruší polonahého Denise Diderota z milostných hrátek fi lozo-

fův sekretář. Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie 
– Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den.

   Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová, Ivana Stejskalová, Micha-
ela Sejnová a Václav Šanda. Režie: Petr Slavík.

   Divadlo Palace Praha. Divadelní předplatné ABO. 300 – 280 – 260 Kč 
27. 11. 18.00  The Pink Elephants – adventní koncert
čtvrtek   Netradiční kontrabasové kvarteto hraje úpravy populárních skladeb, fi lmovou ale i váž-

nou hudbu. Zveme na basové kouzlení profesionálů a jejich hostů i na vlídnou adventní 
atmosféru. Sponzorem koncertu je BW - Stavitelství s.r.o. 100 Kč

29. 11. 19.00  Rodinný mejdan JG DIX 
sobota   Galavečer k 10 letům holické jazzové kapely se spoustou nečekaných hostů a záro-

veň poslední vystoupení této formace v současné sestavě. 100 Kč
6. 12. 19.30  Jakub Smolík – Vánoční koncert
sobota   Vánočně laděný koncert oblíbeného romantického zpěváka. Uslyšíte hity jako např. Jen 

blázen žárlí, Ave Maria či Láska se narodila o Vánocích a další. 280 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
4. 11. 19.30  Anna Karenina
úterý   Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska.
   Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson.
   Žánr: Romantický, drama. Délka 130 minut. 70 Kč
11. 11. 17.00  Bella a Sebastian
úterý   Příběh chlapce a jeho velkého horského psa, jako dobrodružná podívaná uprostřed 

nádherných savojských Alp v odbobí 2. světové války.
   Režie: Nicolas Vanier.
   Žánr: Dobrodružný, rodinný. Délka: 95 minut. 70 Kč
18. 11. 19.30  Magický hlas rebelky
úterý   Zpěvačka Marta Kubišová setrvala se ctí v odporu proti komunistickému režimu.
   Film mapuje zpěvaččinu první i druhou pěveckou kariéru i mnohé z dramatického 

osobního života. Režie: Olga Sommerová.
   Žánr: Dokumentární. Délka: 90 minut. 70 Kč
25. 11. 19.30  Vlk z Wall Street
úterý   Podívaná z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu, jen v luxusních 

kulisách. Drahé jachty, nahé blondýny, vzduchem víří bankovky a velehory kokainu. 
Hrají: Leonardo DiCaprio, Johan Gil, Margot Robbie, Kyle Chandler.

   Žánr: Životopisný, drama. Délka 180 minut. 70 Kč
2. 12. 19.30  Zakázané uvolnění
úterý   Film o nepovedeném únosu nevěsty, o důležitém hokejovém utkání a o koktejlu, kte-

rý si holky nalejou, až když je ten správný čas. Režie: Jan Hřebejk.
   Žánr: Komedie. Délka 77 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
18. 11. 16.00 Výtvarné umění
úterý  PhDr. Hana Řeháková – ředitelka Východočeské galegie v Pardubicích. 30 Kč

Vážení přátelé, opět Vás srdečně zveme na již tradiční

Vánoční jarmark
              v květinářství Mimosa v Holicích
             s tvořivými dílnami pro děti

         Sobota 29. 11. a neděle 30. 11. 2014 
            od 9:00 do 16:00 hod. 

Během listopadu si návštěvníci Kulturního domu 
v Holicích budou moci ve výstavní síni prohléd-
nout díla tentokrát dokonce dvou výtvarných 
umělců. Spojuje je kromě obrazů i jejich druhá 
profese – oba navíc učí studenty na střední škole.
Ing. arch. Antonín Kustein, renomovaný archi-
tekt a projektant, působí jako pedagog odborných 
předmětů na Střední průmyslové škole stavební 
v Hradci Králové. Je autorem mnoha realizací, 
např. v Harrachově, Náchodě, Vídni a jinde. Vě-
nuje se klasickým grafi ckým technikám i počíta-
čové tvorbě. Námětem obrazů jsou často ženy.
Václava Macků má za sebou řadu výstav u nás 
i v zahraničí, tvoří neobvyklou kombinovanou 
technikou zvanou dekalk obrazy s často duchov-
ní tématikou andělů, vážek a zaniklých dávných 
světů. Výtvarnou práci spojuje s působením 
na holickém gymnáziu.
Na vernisáž výstavy a setkání s autory jste 
zváni v pátek 7. listopadu 2014 v 17 hodin 
do Kulturního domu města Holic.

Výstava obrazů v KD

KULTURA
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Dechový orchestr KD Holice na vzestupu

Německý Frohburg a Bad Prießnitz, slovenský Medzev, Javůrka u Ostřetí-
na nebo tradiční „štace“ v Dřítči a na Horním Jelení – tam všude během 
uplynulých měsíců a týdnů vystoupil Dechový orchestr Kulturního domu 
města Holic. Tam všude odvedl dobrý výkon, tam všude se setkal s příz-
nivou až nadšenou reakcí publika. 
„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem muzikantům za jejich dosavadní 
práci. Ukazuje se, že se dřina na zkouškách začíná vyplácet.“ uvedl umělec-
ký vedoucí tělesa Ondřej Lisý. Potěšujícím faktem je rovněž skutečnost, že 
se obsazení kapely rozrostlo o několik nových tváří. „I z toho mám radost. 
Jsem rád, že je náš spolek pro mladé atraktivní a že jim má co nabídnout. 
Snad se jim u nás bude líbit a vydrží tady.“ přemítal dále mladý dirigent.
Zpestřením a vyvrcholením letošního roku byly bezesporu dva zahraniční 
zájezdy. Ve východoslovenském partnerském družebním městě Medze-
vu se holičtí hudebníci představili 11. až 13. července. Vystoupili nejen 
během zdejších sobotních slavností, ale také při nedělním pietním aktu. 
Za velmi přátelskou a pohostinnou atmosféru vděčili krom představitelů 
místní samosprávy zejména členům zdejší dechové hudby Medzevčanky, 
s nimiž si i společně zahráli. Je škoda, že vytvoření těsnějšího pouta mezi 
těmito tělesy brání velká vzdálenost obou měst.
O německém Frohburgu, který Dechový orchestr KD Holice navštívil 
mezi 12. až 14. září, bylo na stránkách holických periodik napsáno už 
skoro vše. Je potěšitelné, že se více než čtyřicetiletou družbu s hasičskou 
kapelou z tohoto malebného saského městečka daří prohlubovat a že si 
získává i své nové příznivce.
V areálu bývalých lázní Javůrka zněla koncem září v uplynulých dvou le-
tech jazzová muzika. Letos byl ale 22. den tohoto měsíce vyhrazen tónům 
dechovky. Až nečekaně početné publikum se nenechalo odradit dešťovou 
přeháňkou a až do konce koncertu povzbuzovalo nejen domácí uskupení, 
ale i hosta v podobě Pardubické šestky. 
Jak vidno holický dechový ansámbl zažívá docela slušnou sezónu. Jeho 
kapelník ale zůstává stále nohama na zemi. „Ještě nás čeká hodně práce, 
abychom dosáhli našeho dlouhodobého cíle a dostali holickou dechovou 
hudbu na pozice, na nichž byla v minulosti.“ uvedl závěrem umělecký šéf.
 Karel Král

Co ta naše mládež?
Co z těch mladejch jednou bude? Všude je po nich jenom nepořádek, cigarety kouří již od dvanácti, marihuanu od patnácti a mléko hned vymění 
za alkohol. Flákají se po městě nebo v lepším případě sedí u počítače. Tak tento názor jsem slyšel již nesčetněkrát a i já jsem na chvíli propadl bez-
naději. To když jsem se v neděli ráno procházel se psem a viděl tu spoušť před kulturním domem a v Sokolském parku. 
Odpoledne jsem si vzpomněl, že mě Franta Machač pozval do Horního Jelení na koncert žáků holické „zušky“. Bylo to pěkné pohlazení po duši. Nevím 
přesně, kolik dětí tam vystupovalo, ale bylo jich hodně. Nevím, kolik jich kouří cigarety, ale žádné nedopalky jsem tam neviděl. Nevím, kolik jich pije 
alkohol, ale z nikoho jsem ho necítil. Vím však jedno, že se všichni náramně snažili (učitelé i žáci), děti hrály nádherně a hlavně bylo znát, že je to baví. 
Když jsem viděl a někdy i slyšel, jak se na svá vystoupení těší, řekl jsem si, že to s těma mladejma nebude zase tak hrozný. Alespoň s těmi, co jsem 
potkal v Horním Jelení. No a co ti „ubožáci“, kteří tak pěkně „zkrášlili“ naše město. Za mého mládí by dostali pořádně na zadek a příště by se chovali 
jinak. Bohužel to ale nejde. Takže, kde je chyba? V těch mladejch nebo v nás, kteří jsme je takto (ne)vychovali?  Petr Kačer

Zdravotní sestry a pečovatelky Oblastní charity Pardubice se v Holicích 
potýkají s nepříjemným problémem. Neznámý pachatel jim od června to-
hoto roku již čtyřikrát propíchl pneumatiku na některém z jejich služeb-
ních aut. Svým nezodpovědným jednáním ohrožuje zdraví a někdy i život 
lidí, které pracovnice Charity navštěvují. Pokud jste si všimli čehokoliv 
podezřelého, co by mohlo přispět k dopadení viníka, prosíme vás, abyste 
tuto informaci předali Policii ČR.

Oblastní charita Pardubice podporuje rodiny v tíživé životní situaci nejen 
materiálně, ale také vypomáhá s doučováním dětí. V této činnosti se 
neobejde bez dobrovolnické pomoci. Od začátku nového školního roku 
proto probíhá nábor nových dobrovolníků, kteří budou pomáhat s doučo-
váním dětí v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek v Holicích 
a v Kulturním domě v Dašicích. Zájemci se mohou hlásit koordinátoro-
vi dobrovolnického centra Vojtěchu Homolkovi (tel. 775 296 842, e-mail: 
dobrovolnik@charitapardubice.cz).

Pomozte při hledání pachatele

Charita hledá nové dobrovolníky

solár •  voda  •  topení  •  plyn •  koupelny

Nabídka platí pro kamenný obchod 
od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014.

Baterie Novaservis

s 18% slevou

Myslíme na Vás i v předvánoční čas...

Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách, 
email: info@dvorak-karlik.cz, tel.: 466 923 141, mobil: 602 272 619

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So: 8:00 – 11:00

SPCCH upozorňuje zájemce o plavání v krytém bazénu ve Vysokém 
Mýtě na změnu odjezdu autobusu. Ve dnech 4. a 11. listopadu bude auto-
bus odjíždět od Kulturního domu města Holic vždy v 16.45 hodin. Plavá-
ní proběhne od 17.30 do 18.30 hodin.

Změna odjezdu na plavání

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Taneční klub Tancklub Holice a Taneční studio Hany Flekrové vás zvou 
na 21. ročník celostátní soutěže ve sportovním tanci Holický kramfl í-
ček, který se koná v neděli 16. listopadu ve sportovní hale. Soutěže 
začínají v 9.00 hodin. Dopolední část je vyhrazena Hobby párům, která 
se koná pod hlavičkou Svazu učitelů tance České republiky. V odpo-
lední části budou soutěžit páry v postupových soutěžích, pod záštitou 
Českého svazu sportovního tance. Soutěžit se bude v těchto kategori-
ích: děti, junioři, mládež, dospělí a senioři. Akce se koná za podpory 
města Holice a partnerů BW Stavitelství, Jako s.r.o, Papírnictví Petr 
Bajer a Monts. Předpokládaný závěr soutěží je v 17. 00 hodin. Zveme 
všechny příznivce tanečního sportu. Hana Flekrová

Je tomu již 10 let, co se na pódiu holického kulturního domu poprvé ob-
jevil hudební projekt Johny Gardenko Dixieland, který se později trans-
formoval na kapelu JG Dix. Pamatuji si, jako by to bylo včera, jak jsem 
objížděl a obvolával svoje hudební kolegy, jestli by si nechtěli zahrát pár 
dixielandových písniček na jednom vystoupení. Desítky dalších koncertů 
v nejrůznějších koutech Česka, čtyři zájezdy do tří zahraničních zemí, 
účast na významných jazzových festivalech, dostaveníčka na gymnasiu či 
Javůrce s našimi skalními příznivci, ochutnávky vín, spolupráce s holic-
kými ochotníky, vlastní demo nahrávka, hřejivý potlesk publika, spousta 
legrace a přátelství, ale i práce a starosti … – to vše bylo už jaksi navíc. 
A stálo to za to!
Po deseti letech společné existence se potenciál kapely vyčerpal. Navíc se 
v životech jednotlivých členů objevují nové priority a výzvy. Zkrátka nastal 
čas na změnu a na to odpočinout si na nějakou dobu od společného muzi-
círování. Ještě před tím, než část muzikantů, s největší pravděpodobností 
však celá kapela, holickou hudební scénu opustí, užijeme si se svým věr-
ným domácím publikem na nějaký čas poslední společný večer.
Navštivte proto v sobotu 29. listopadu velký sál Kulturního domu města 
Holic. Od 19 hodin se stanete účastníky galavečera, na kterém se se sku-
pinou JG Dix představí řada hostů. Ani tentokrát nebude nouze o zajíma-
vá překvapení. Bude to zkrátka velký rodinný mejdan. Přijďte a pomozte 
nám splnit naše poslední přání – vyprodejme „kulturák“!
 Karel Král

Holický kram� íček Poslední mejdan s JG Dix
aneb Vyprodejme „kulturák“!

 
Kultura pro město, o. s., zve na 

 

NEDĚLE 16.  LISTOPADU 2014 
 

JUNGMANNOVA ULICE 
mezi  Res taurací  Z la tá  koruna  a  kos te lem  
 

www.Kul turaProMesto .cz  
www. facebook .com/Kul turaProMesto  

15:00 MARTINSKÁ HRA S ÚKOLY 

PRO MALÉ I  VELKÉ 
Herní  pas  z íská te  za  20 Kč .  

17 :00 PRŮVOD  SE SVĚTLY  
Vezmě t e  s i  s  sebou  lucerničky ,  
louče ,  lampiony  nebo  podobná  
sv í t id la ,  Mar t in  nám př i veze  
své Svě t lo  dobré vů le .  

Svatomartinské občerstvení si  vychutnáte 
v Restauraci Pod kaštanem.  

Významné výročí v našich novodobých dějinách si v Holicích připomí-
náme výstavou fotografi í nazvanou: Listopad 1989 ve fotografi i Ladisla-
va Formánka. Autentické fotografi e můžete vidět na mobilních plotech 
na náměstí a na prostranství před kulturním domem. Pořadatelé výstavy 
vzkazují těm, kteří se na fotografi i poznají a projeví o ni zájem, že jim 
v Kulturním domě města Holic zdarma vytisknou kopii.

Výstava fotogra� í
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice 
nabízí dětem a rodičům své služby.
Herna je otevřená v pondělí, úterý, středu 
a pátek od 8.30 do 11.30 hodin.
V době mezi 9. a 10. hodinou jsou pro děti 
připraveny programy zaměřené na písničky, 
pohádky, tvoření a pohyb…
Čtvrteční hrátky jsou pro menší návštěvnost 
dočasně přerušeny. Bude-li zájem ze strany 
veřejnosti, s radostí obnovíme čtvrteční dopoledne.
Baby studio můžete navštívit každé liché úterý od 14 do 16 hodin. Je 
určeno dětem od tří měsíců do jednoho roku a starat se o Vás bude porodní 
asistentka Mgr. Hana Poláková.
Angličtina pro děti formou her a písniček též probíhá v tomto školním 
roce. Děti od 5 let se ještě mohou hlásit do čtvrtečního kurzu, který začíná 
v 17 hodin.
Večerní zpívání při klavíru pro dospělé úspěšně pokračuje každý čtvrtek 
od 18 do 20 hodin.
Připravujeme pro děti: 12. 11. v 15 hodin se v RVC Holoubku setkáme 
s dětmi z Dětského domova a společně s paní Rabasovou se budeme vě-
novat výrobě vizovického pečiva.
Připravujeme pro dospělé:
3. 11. V 18.30 hodin – SM-Systém – zajímavá přednáška a ukázka cvi-
čení s elastickými lany pod vedením pana Martina Morávka. SM-Systém 
je cesta, jak aktivním cvičením odstranit bolesti zad, deformity páteře 
a přetížení velkých kloubů.
27. 11. v 18 hodin setkání s paní Rabasovou zaměřené na blížící se Vá-
noce – výroba jednoduchého dárku, vtipné balení dárků a prostření vá-
nočního stolu.
Připravujeme pro seniory: v prosinci opět zrealizujeme vzdělávací kur-
zy pro seniory. Trénink paměti, počítačové kurzy a angličtinu.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek.

Projekt Oblastní charity Pardubice oceněn na národní úrovni.
Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly 18. září 2014 
vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Národní cena kariérové-
ho poradenství. Oceněno bylo 7 příspěvků. Vzdělávací projekt Ob-
lastní charity Pardubice, Mami, tati, pečuj, pracuj, získal cenu 
za komplexnost a propojení práce se zaměstnavateli a zaměstnanci při 
slaďování pracovního a osobního života. „Na konferenci jsme sdílely 
své zkušenosti z obou hlavních částí našeho projektu – spolupráce se 
zaměstnavateli a holické vzdělávací kurzy pro občany.“ říká Vladimíra 
Krejčíková. Ve čtyřech minutách dokázala Klára Bartoníčková vysvětlit 
o čem karierové poradenství v rámci MATAPE je. Diváci její prezentaci 
vyhodnotili jako nejzajímavější příspěvek a tak projekt získal ještě cenu 
publika.
Kariérové poradenství jako nezbytná součást celoživotního učení nabývá 
na významu a stává se důležitým nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti, 
podpoře rovných příležitostí na trhu práce. „Poradenství poskytuje lidem 
prostor, povzbuzení, oporu a inspiraci při hledání cesty životem, využití 
vlastního potenciálu a uplatnění ve společnosti.“
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ bude realizován 
do června 2015. Podrobné informace o projektu a výstupy z něj, včet-
ně videa Rodina a práce, naleznete na www.MATAPE.cz. Projekt MAMI, 
TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je fi nancován z ESF 
prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Místo realizace je 
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova 782, Holice. Kon-
takty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

Jana Majcová

LISTOPADOVÉ AKCE HOLOUBKA
Volný čas věnovaný druhým. Pomoc 
potřebným bez nároku na odměnu. 
Řeč je o dobrovolnictví. Činnosti, 
která je společensky vysoce ceně-
ná a mnohdy obdivovaná a nad níž 
materialisté nechápavě kroutí hla-
vou. Lidé, kteří nepožadují za svoji 
práci mzdu, tuto práci vykonávají 
s láskou, srdcem a jak nejlépe doká-
žou. Věří, že to, co dělají, má smysl. 
Odměnou jim je víra, že dokázali 
pomoci, potěšit, zlepšit, zachránit, 
posunout dál.
Já jsem se minulý rok v září sta-
la dobrovolníkem Oblastní charity 
Pardubice. Věnuji se doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Probíráme 
aktuální školní látku, vypracováváme domácí úkoly, věnujeme se přípra-
vám na písemné práce a zkoušení. Po povinných domácích úkolech se 
snažím předat dětem vědomosti i pomocí her a soutěží. Podařilo se mi 
docílit toho, aby děti nechápaly docházení za „svými” dobrovolníky jako 
nutné zlo a uměli jsme se společně zasmát. Doučování probíhá v Rodin-
ném a vzdělávacím centru Holoubek v Holicích, kam dochází několik 
žáků z různých základních škol. Jejich snaha o zlepšení školních výsled-
ků je patrná, a proto se nám společnými silami podařilo dosáhnout lepších 
známek na vysvědčení.
Dále dojíždím do rodiny s dvanáctiletým chlapcem, kterému hrozilo opa-
kování 7. třídy ZŠ. Chlapec neměl zájem o okolní svět a svůj fl egmatický 
postoj zaujímal i vůči škole a svým povinnostem. Nebylo jednoduché se 
mu přiblížit, komunikovat s ním. Většina rozhovorů končila jeho větou 
„Mně je to jedno.” Jezdila jsem za ním podle svých časových možností, 
jednou až dvakrát v týdnu. Postupně se nám podařilo navázat spolupráci 
a žák úspěšně postoupil do 8. třídy. Mě však ještě mnohem více těší vzpo-
mínky na naše krátké rozhovory (když měl chlapec náladu) a jeho smích. 
Stále vidím, že je před námi velký kus práce a jen doufám, že o moji 
pomoc bude nadále stát.
Děti potřebují cítit, že jsou pro někoho důležité, že na nich někomu záleží 
a jejich potřeby jsou brány vážně. Bohužel se některým těchto pocitů ne-
dostává. Jako „doučující dobrovolník” nechci děti jen učit, ale ráda bych 
získala jejich důvěru, stala se jejich kamarádem. Prostřednictvím práce 
s dětmi jsem našla svoji životní cestu, začala jsem se v pedagogickém 
směru vzdělávat a své rozhodnutí stát se dobrovolníkem Oblastní cha-
rity Pardubice považuji za jedno z nejzásadnějších. Bez nadsázky mohu 
říci, že mi dobrovolnictví dalo do života mnoho dobrého. Naplňující práci 
s dětmi, výborné kolegy a spoustu nových zkušeností.
Ve svém okolí slýchám, že všechny pomáhající profese, i doučování dětí 
(a jedinců s problémovým chováním ještě více), se po určité době stávají 
vyčerpávajícími. Myslím, že dobrovolnictví dokazuje, že se člověk pro 
danou činnost rozhodl bez nátlaku, práce ho baví a dává do ní kus sebe. 
Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, o vyčerpávání nemůže být řeč. Přeji 
sobě i dětem, které potřebují nebo budou potřebovat moji pomoc, aby-
chom si navzájem dávali sílu prožívat život naplno a mít ho rádi.

Šárka Bruknerová

Dobrovolníci v Charitě pomáhají dětem

 

 

 

 

nabízí PŘÍPRAVNÉ HODINY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

     

 

 

 

HODINY BUDOU PROBÍHAT V TĚCHTO TERMÍNECH: 

  6.10., 20.10., 3.11., 10.11., 1.12., 15.12. 2014 

  12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 13.4., 20.4., 4.5., 18.5., 8.6., 22.6.2015 

- v budově I. stupně (Holubova 500, budova vedle pošty), ve třídě 1.B 

- VŽDY OD 15:30, délka : 30 minut 

NÁPLŇ HODIN: procvičování výslovnosti, grafomotoriky a prostorové orientace 

- vyučující: Mgr. Blanka Doupalová, Mgr. Petra Křížová 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Konec září na Základní škole Komenského v Holicích byl v rytmech af-
rického kontinentu.
29. září se do naší školy přišli podívat předškoláci, aby se zúčastnili „Ces-
ty do Afriky.“ Hned na chodbě mohli potkat spoustu afrických zvířat. 
Dostali kartičku, která je provázela po stanovištích, která byla po celé 
škole. Mohli si vyrobit černouška, africkou masku, zacvičit si i zazpívat. 
Podívali se i do počítačové učebny. Na rozloučenou děti dostaly dárek.
V měsíci říjnu na naší škole začne celoroční projekt „Hrajeme si na ško-
lu“. Jedná se o přípravné hodiny pro předškoláky, v nichž budou procvi-
čovat výslovnost, grafomotoriku a prostorovou orientaci. Hodiny budou 
probíhat ve třídě 1. B, budou trvat 30 minut. Děti budou pracovat pod 
vedením paní učitelky Doupalové a Křížové. V měsíci říjnu byly hodiny 
6. a 20. října. Až do konce školního roku budou probíhat vždy dvakrát 
do měsíce. Přesná data jsou na webových stránkách školy.
V měsíci říjnu se žáci naší školy zúčastnili programů Ekocentra v Pardu-
bicích. 2. října žáci pátých tříd absolvovali zážitkový seminář „Bez práce 
nejsou koláče.“ v Oucmanicích. 3. října si druháci v pardubickém Eko-
centru vyrobili krmítka a povídali si o podzimu. 10. října se třeťáci ocitli 
v programu „V moci pověr a lží“.

Mgr. Helena Žižková

Děti z naší školky poznají spoustu zvířátek. Vědí, jak se která jmenu-
jí, čím se živí, kde mají své domečky. Říjen plný sluníčka byl využíván 
k poznávání přírody, sběru přírodnin a poznávání života zvířátek. Výlet 
za zvířátky do MINI ZOO v Častolovicích patřil k zážitkům, o kterých 
děti rády hovořily. V dalších dnech jsme si všichni povídali o tom, kde 
zvířátka bydlí, jak chráníme přírodu, jak se máme chovat, abychom zví-
řátka nevyplašili. Dalším výletem bylo Vysoké Chvojno, kde děti pozoro-
valy lesní zvířátka, viděly stopy některých zvířat, které tu někde mají svůj 
,,pokojíček“ – srnec a zajíc v trávě pod keřem, veverka na stromě, zajíc 
v noře… Potom nás čekala návštěva ,,Bizonů“ a poutavé vyprávění pana 
Stárka ml. Zvířátkům námi donesená svačinka chutnala.
Další akcí v naší školce byla ukázka policejního a hasičského auta, záchra-
nářského vozidla. Děkujeme panu Bc. Pitrovi za organizování této akce.
Jako již každým rokem se všichni těšíme na společné ,,Podzimní tvoření“ 
z nasbíraných přírodnin. Rodiče a sourozenci mají možnost navštívit naší 
školku, popovídat si a společně vyzdobit chodby školky.
Stále více rodičů má zájem o to, aby jejich děti přišly do kontaktu s cizím 
jazykem, a to již v předškolním věku. V naší školce má seznamování s an-
glickým jazykem tradici. Pomocí her, které aktivním způsobem podporují 
používání anglických slovíček, se učí novým výrazům a výslovnosti, ne-
násilně se procvičuje, co děti znají.
Konec října patřil návštěvě kamarádů v ZŠ Komenského.
Všem krásný podzim plný sluníčka!

Mgr. Zdeňka Krátká

Díky výměně oken ve školní budově se nám poprázdninový nástup 
do školy trochu opozdil, ale i tak jsme s prvňáčky mohli vyrazit na první 
výlet do zámeckého parku v Častolovicích. Děti se seznámily s historií 
zámku, prohlédly si nádvoří a nejvíce se asi těšily do zámeckého zvěřince 
a obory. Vždyť je to velký zážitek procházet se mezi volně pobíhajícími 
zvířaty, najít odvahu zvířata nakrmit a pohladit je. Děti se stále musely 
pořádně dívat i poslouchat, neboť vše zaznamenávaly do pracovního listu. 
Starší děti ze III. a letos nově i ze IV. oddělení vyjely do Vysokého Chvoj-
na. Pracovníci lesního družstva pro ně připravili zábavný a vzdělávací 
program o lese. Děti čekala prohlídka arboreta, poutavé vyprávění o lese 
a životě v něm, krmení jelenů a daňků v oboře i hledání paroží. 
K říjnu u nás již tradičně patří putování za jablíčky a drakiáda. Mladší děti 
procházkou z Poběžovic hledali vílu Jablůňku, pochutnávaly si na jablíčkách, 
poznávaly okolí Holic a na Homoli je čekalo překvapení. Jejich starší kama-
rádi tam pouštěli draky. Pravda, vítr ten den opravdu téměř nefoukal, ale při 
rychlém běhu se drak přece jen vznesl a dětem velkou radost udělal.
Podzimní akce se u nás ve družině vydařily a děti se mohou těšit na další, 
už se zimní tematikou. Marcela Zindulková

Hrajeme si s předškoláky

Podzim ve školní družině na Holubovce MŠ STAROHOLICKÁ – KDE BYDLÍ ZVÍŘÁTKA
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Vánoce 
se blíží
-  Povlaky a polštáře

různých rozměrů a barev

- Andělé z keramiky a textilu

-  Vánoční svíčky a svícny

-  Textilní vánoční věnečky

- Vánoční ubrusy
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Naše gymnázium si 27. 9. 2014 připomnělo již 60. výročí své existence.
Oslavy začaly v 10 hodin dopoledne v budově školy. Návštěvníci měli 
možnost navštívit moderní komplexně vybavené prostory školy i přilehlý 
sportovní areál. Učitelé společně se svými žáky pro ně připravili expozi-
ce mapující celou historii školy – od původní budovy dnešní Holubovy 
základní školy až po slavnostní otevření nových prostor na sídlišti Muška 
1. 9. 1999, kdy jsme převzali čestný název školy Gymnázium Dr. Emila 
Holuba. K příjemné atmosféře přispělo i hudební vystoupení dětské de-
chové skupiny BaŠaPa, složené převážně z našich současných studentů 
pod vedením Františka Machače. Asi od 11 hodin štafetu před školou 
převzala skupina Karla Krále – JG DIX – i tentokrát za účasti většiny 
našich absolventů.
Ve sborovně jsme rádi přivítali bývalé kolegy – učitele i další zaměst-
nance – a samozřejmě sponzory školy. Slavnostní chvíle nastaly po půl 
jedenácté v aule školy, kdy jsme z rukou koordinátorky etické výchovy 
Mgr. Radky Dojčánové slavnostně převzali významné ocenění – bron-
zovou plaketu Etická škola, kterou pod záštitou MŠMT uděluje Etická 
výchova o.p.s. a Etické fórum.
Předmět etická výchova se na naší škole učí již osm let, a to jako součást 
ŠVP. Nejprve v rámci implementace do předmětů a od roku 2011 také 
jako samostatný předmět. Za tuto dobu jsme již 2x získali ocenění od Na-
dace Josefa Luxe a v roce 2013 jsme uspěli v projektu MŠMT Rozvojový 
program etické výchovy. Zúčastnili jsme se také několika menších pro-
jektů zaměřených na ochranu přírody a tematiku holocaustu. Za zmínku 
stojí především projekt mezinárodního charakteru z roku 2014 Pochod 
živých, na němž jsme se podíleli společně se studenty ze středoevrop-
ských zemí a jehož součástí byly workshopy a návštěva Prahy a Osvětimi. 
V rámci etiky se podařilo navázat spolupráci s regionálními charitativní-
mi organizacemi a místním dětským domovem.
Program oslav se v odpoledních hodinách přesunul do Kulturního domu 
v Holicích, kde se uskutečnila akademie. Její první část patřila dvěma 
rockovým kapelám – Na rovinu Jakuba Pokorného a spol. Ti mj. zazpívali 
svůj slavný a tak pravdivý hit „Jak jste si nás vychovali, takové nás máte!“ 

Po nich vstupovalo na podium teprve začínající seskupení Limited Edi-
tion z Holic. I oni u mladší části obecenstva sklidili zasloužený potlesk.
Ve druhé polovině estrády jsme konečně zvolnili a ponechali prostor ta-
nečníkům, zpěvákům a bavičům, aby si i starší část diváků přišla na své. 
O samotný závěr akademie se postarala poslední hudební kapela, tento-
krát DBK bratrů Vlachových. Celý program vtipně a zasvěceně modero-
val zkušený Ing. Karel Král.
Je nám ctí, že mezi nás na oslavu zavítali i vzácní hosté – hejtman Par-
dubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - a starosta města Holic, 
mimochodem též absolvent naší školy, Mgr. Ladislav Effenberk.
Při této příležitosti si zájemci o historii i současnost naší školy mohli 
zakoupit almanach, jenž sepsal náš kolega, učitel dějepisu Aleš Kotyk.
Poděkování za zdařilou akci patří především paní ředitelce Mgr. Andree 
Daňkové, všem učitelům, nadšeným studentům, účinkujícím na akade-
mii, i široké veřejnosti, která nás přišla podpořit.
A naše přání do budoucna? Chceme i nadále vychovávat vzdělané a cha-
rakterní lidi, kteří se v životě neztratí a budou šířit dobré jméno našeho 
gymnázia.

 Mgr. Eva Pýchová, učitelka gymnázia

Kulatých 60 holického gymnázia

GYHOLI jede v projektech

Mami, koukej, na schodech je surikata!

Sotva jsme se v našem gymnáziu 
„zotavili“ z oslav výročí školy, už 
máme opět další velké cíle před se-
bou. Tentokrát se jedná o naše dvě 

úspěšné žádosti o grant. První je v rámci projektu Erasmus+: Comenius, 
konkrétně strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání. V násle-
dujících dvou letech se budeme s partnerskými školami v Litvě a Bulhar-
sku podílet na již naplánovaných vzdělávacích aktivitách a uskuteční se 
samozřejmě i vzájemné návštěvy.
Druhým úspěchem je schválení účasti ve Výzvě č. 51 (tzv. tabletová vý-
zva), díky níž naše škola obdrží dvacet mobilních dotykových zařízení 
a zároveň budek proškoleno dvacet pedagogů v oblasti využití této tech-
niky v jednotlivých vyučovaných předmětech.
Nakonec bychom chtěli širokou veřejnost informovat o tom, že se v naší 
škole bude v prosinci konat ojedinělá soutěž nejen v rámci pardubické-
ho, ale i královéhradeckého regionu. Z předmětové komise cizích jazyků 
vzešel nápad uspořádat soutěž v cizích jazycích, která by v sobě spojovala 
nejen jazykovou znalost, ale i umělecký talent soutěžících. Nazvali jsme 
ji 5 jazyků na pódiu (AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ) a je určena žákům z druhého 
stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Velmi nás potěšilo, že nás v naší iniciativě podpořil i náš zřizovatel, Par-
dubický kraj, a že záštitu nad soutěží převzala sama náměstkyně hejtmana 
Pardubického kraje, Ing. Jana Pernicová.
Přijďte se k nám podívat na den otevřených dveří v úterý 25. listopa-
du 2014, dozvíte se víc!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

V posledních letech bývá zvykem, že základní školy pečují o své budoucí 
žáčky již od školky. Snaží se předškolákům, tedy nejstarším dětem v ma-
teřských školách, ukázat, co je čeká, čemu se budou učit, kdo a jakým způ-
sobem s nimi bude pracovat, až budou chodit do opravdové „velké“ školy.
V pondělí 29. 9. v odpoledních hodinách se uskutečnil hravý výukový 
program pro předškolní děti v budově prvního stupně na základní škole 
v Komenského ulici. Atmosféra byla báječná. Budoucí školáci ve spolu-
práci s učiteli i rodiči cvičili, zpívali, seznamovali se s počítačem, pomocí 
interaktivní tabule si osvojili několik anglických slovíček, vyráběli masky 
a černoušky. Spojovacím článkem všech aktivit byla totiž Afrika. Tomu 
odpovídala i výzdoba školy. Všude bylo plno cizokrajných zvířat, která 
vyrobili žáci při hodinách výtvarné výchovy. A která zvířata se nejvíc 
líbila? Budoucí prvňáci shodně tvrdili, že nejhezčí jsou surikaty. Školu si 
přišlo prohlédnout přibližně 40 dětí. 
Tímto akce pro předškoláky na naší škole nekončí. Pozorně si přečtěte 
letáček s další nabídkou. Mgr. Blanka Málková

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Dramatické události před 25 lety se pochopitelně odrazily i v kroni-
kářském zápisu za rok 1989. Vybírám z nich citace, které se týkají přímo 
dění v Holicích.

Relativní klid v Holicích skončil v úterý 21. listopadu. Studenti zdej-
šího gymnázia se jednoznačně přihlásili ke stávce, začaly se objevovat 
první hesla, plakáty a letáky. Byly vylepovány všude, zejména pak zaplni-
ly výklady prodejny zeleniny na náměstí. Na ulicích se objevili lidé s vý-
razně připevněnou trikolórou. Napětí panovalo i na závodech, kde řada 
ředitelů vydala zákazy k podpoře stávkujících a vytváření občanských 
iniciativ. Lidi se však již nedali zastrašit.

V Holicích se uskutečnila první manifestace v pátek 24. listopadu 
navečer. Z náměstí přešel zástup občanů na prostranství před kulturním 
domem. Vyslechli zde projevy zástupců vysokoškolských studentů a kul-
turních pracovníků a seznámili se s požadavky na demokratizaci společ-
nosti. Další manifestace se konala na stejném místě v neděli 26. listopadu. 
Nejčastěji byla provolávána hesla „Demisi“, „Svobodné volby“ a „Ať žijí 
studenti“. Vše za doprovodu cinkajících klíčů jako symbolu odzvánějící-
mu konci komunistické moci. Hlavními organizátory těchto shromáždění 
byli Zdeněk Strnad, Jan Zerzán a František Juračka.

V pondělí 27. listopadu se uskutečnila, tak jako v celé republice, pole-
dní dvouhodinová generální stávka. Davy občanů a pracujících holických 
podniků zaplnily veškerá prostranství před kulturním domem. Všichni 
dali najevo podporu požadavkům studentů a Občanského fóra.

29. listopadu navečer se ve velkém sále kulturního domu konalo dis-
kusní shromáždění. Moderátoři Zdeněk Strnad a Jan Zerzán měli sice 
snahu, ale ne argumenty proti odpůrcům současného dění. Pod tímto do-
jmem svolal večer Miloslav Kment do bytu manželů Voříškových v Hra-
decké ulici schůzku lidí, o kterých bylo známo, že podporují jednoznačně 
Občanské fórum. Zde bylo rozhodnuto svolat na 1. prosince shromáždění 
občanů a za místo byl vybrán sál restaurace „Na Trandě“. Následující den 
(30. 11.) se v domě manželů Juračkových v Dukelské ulici se sešlo na tři-
cet lidí, kteří utvořili Koordinační centrum Občanského fóra v Holicích. 
Jako mluvčí byli zvoleni Miloslav Kment a Karel Rosenberger.

Veřejné fórum 1. prosince navštívilo na 350 občanů. Jednoznačně vy-
jádřili podporu probíhajícím politickým přeměnám a schválili prohlášení 
k současné politické situaci a místním problémům, které přečetl Pavel 
Hladík na plenárním zasedání městského národního výboru dne 4. pro-
since. V Holicích tak vznikla síla, kterou nebylo již možné přehlédnout.

Do konce roku se uskutečnila ještě tři veřejná fóra v sále „Na Trandě“ 
a v kulturním domě. Vždy při zcela zaplněných místech. Na pořadu byly 
diskuse k aktuálním politickým otázkám a hlavně k místním problémům. 
V neposlední řadě pak závěrem roku byly vzneseny požadavky k rekon-
strukci rady městského národního výboru a k činnosti městského výboru 
Národní fronty. 

Listopadové události se odrazily v kronikářském zápisu i v kapitolách, 
věnovaných průmyslu a školství.

Společenský zvrat po 17. listopadu se postupně projevil i v holických 
závodech. Začínají se zde vytvářet Občanská fóra, která požadují zrušení 
kádrových oddělení, různých nomenklaturních žebříčků, rozhodujícího 
vlivu organizací komunistické strany Československa na závodech, od-

zbrojení a zrušení jednotek Lidových milicí a změny v řízení podniků. 
Velmi agilní byla Občanská fóra v závodech TOS, TMS a Obnova. Na-
opak těžko se prosazovala v Triole, ČSAD a Orličanu. Do konce roku 
byla navázána spolupráce s městským koordinačním centrem Občanské-
ho fóra, které vysílalo své členy na podniková shromáždění a pomáhalo 
svojí autoritou prosadit změny i tam, kde komunistické vedení mělo sil-
nou pozici a řekněme i podporu osazenstva. Jeden z nejtužších diskusních 
soubojů byl sveden na schůzi v ČSAD. 

V úterý 21. listopadu se studenti gymnázia přihlásili ke stávce vyso-
koškoláků. Následující den probíhaly diskuse ve třídách, jichž se zúčast-
nili vysokoškoláci – absolventi zdejšího gymnázia a předseda městského 
národního výboru Stanislav Sedláček. Na závěr bylo přijato „Prohlášení 
studentů gymnázia v Holicích“. Odpoledne proběhlo shromáždění v kul-
turním domě, na kterém za studenty vystoupil žák Tomáš Zahálka, za ve-
dení školy ředitelka Marie Poláčková a za okresní výbor KSČ Borůvka. 
Přes snahy vedení školy a některých členů pedagogického sboru ukončit 
stávku, odhlasovali studenti, že v ní budou pokračovat. V pátek 24. listo-
padu přijeli do školy dva zástupci krajského národního výboru a předali 
zde nařízení vedoucího školského odboru Dr. Pešla o zákazu zúčastnit se 
27. 11. generální stávky pod pohrůžkou, že pokud zákaz nebude respekto-
ván, budou proti iniciátorům vyvozeny tvrdé postihy. Škola se přesto ge-
nerální stávky zúčastnila a na shromáždění před kulturním domem přečetl 
člen sboru Jan Pospíšil zmiňované prohlášení studentů. 

Na závěr podotkněme, že hlavní změny u nás v Holicích přinesl rok 
1990. To však je již jiná kapitola holické historie. 

Pavel Hladík

LISTOPAD 1989 NA STRÁNKÁCH HOLICKÉ KRONIKY

Než představíme další fotbalové mužstvo, musíme se vrátit na konec 
prázdnin. Tehdy se uskutečnil na městském stadionu tradiční „dětský 
den“. Ještě jednou patří poděkování Městu Holice a Straně soukromní-
ků ČR za jeho uskutečnění. Ale hlavně a to především všem partnerům 
a mecenášům, které okolo sebe soustředil pan Petr Bajer. Tato akce je co 
do počtu návštěvníků v Holicích ojedinělá. A právě vy všichni, kteří jste 
sem letos přišli a zaplatili vstupné, jste takto přímo podpořili mládežnický 
fotbal v Holicích.
Dnes, jako zástupce mládeže, představujeme mužstvo mladších žáků. 
KDO JSOU MLADŠÍ ŽÁCI? Ročník narození 2002 a 2003, tzn. žáci 
základních škol ze šestých a sedmých tříd. KDY A KDE TRÉNUJÍ? Pra-
videlně každé úterý a čtvrtek v 17 hodin, v létě na místním holickém 
fotbalovém stadionu a v zimě v tělocvičně nebo sportovní hale. JAKOU 
LIGU HRAJÍ? Krajský přebor mladších žáků, kterého se účastní týmy 
z pardubického kraje. Dále různá pohárová utkání, zimní halové turnaje 
a příležitostné turnaje. V Holicích je to např. turnaj mladších žáků „O po-
hár fi rmy Erwin Junker“. KDO JE VEDE A TRÉNUJE? Fotbalisté tělem 
i duší, pánové Michal Sochůrek a Tomáš Kopřiva (mob. 724 348 790). 
A CO NA ZÁVĚR? Náš tým hledá stále mladé fotbalisty. Přijď k nám 
i Ty, ukaž nám co umíš a staň se členem našeho mužstva a klubu.

www.skholice.com, sk.holice@seznam.cz 
Vladimír Faltys

SK Holice – představuje

HISTORIE MĚSTA HOLIC



Výsledky:
HC Laviny Holice 4: 3 HC Štěpánov
HC Laviny Holice 4:4 Švédi ze Svitav
HC Laviny Holice 3:7 JHV Pardubice

Celkové umístění:
1. JHV Pardubice
2. HC Laviny Holice
3. Švédi ze Svitav
4. HC Štěpánov

Fakta našeho týmu:
Celkové skóre – 11:14
Vyloučení – Faltejsek, Klempíř, P. Flachs, Bře-
zina 
Branky – Bednařík, Bidlo, M. Schejbal, Klem-
píř, T. Flachs po 2, Faltejsek 1, 2.,

Sestava:
Brankář – Trenz 
Obrana – Březina, M. Schejbal, Pelc, P. Flachs, 
Nešetřil
Útok – Faltejsek, Udržal, Klempíř, Bednařík, 
Bidlo, Sýkora, Krátký, Morávek, T. Flachs

Celkové hodnocení a dojmy:
Naše první turnajová hokejová účast byla pre-
miérou, obavou a pro některé výzvou. Pře-
kvapili jsme jak sami sebe, tak i naše okolí a 
jsme pyšní nejen na celkový výsledek, ale i s 
předvedenou hrou, která byla postavená na 
jednoduchosti. Naše góly padaly většinou díky 
důrazné hře kolem brankoviště a občas naho-
zených puků od modré čáry. Sem tam byla vi-
dět i hezká individuální akce našich svěřenců. 
Určitě nejsilnějším týmem byl pro všechny tým 
JHV Pardubice, v němž byli dokonce zastou-
peni hráči i z krajské soutěže, o to nás víc těší, 
že jsme soupeře mohli potrápit. Velkým poziti-
vem vidíme i nepříznivé výsledky, které jsme 
v zápasech buďto otáčeli v náš prospěch nebo 
korigovali. Dalším ohromným plusem a naší 
před turnajovou obavou, byla častá vylučování, 
kterých jsme se vyvarovali a ze tří zápasů jsme 
byli pouze 4krát vyloučeni. 
Velký dík patří celému týmu, který držel spolu. 
Je vidět, že dřina a trénink se osvědčily.
Pozn.: 3. 11. 2014 hrajeme naše první soutěžní 
utkání v Rychnovské unet hokejové lize. Naším 
prvním soupeřem bude obhájce titulu HC Sršni 
Záměl. Utkání bude vysílané live streamem na 
tvcom.cz, více informací naleznete na našich 
facebook stránkách HC Laviny Holice nebo na 
www.rhliga.cz.

Krajský přebor:
Sobota 1.11. v 10.15 hodin
   SK Holice A–Dolní Újezd 
Sobota 15.11. v 10.15 hodin
   SK Holice A–Moravany 
Okresní přebor:
Neděle 9.11. v 14.00 hodin
   SK Holice B–Roveň

A sezóna opět začala v plném proudu. 20. 9. 
2014 proběhl v naší městské hale první turnaj 
CP „C“ U13. Republikového turnaje se zú-
častnilo 32 hráčů a hráček z východní oblasti 
republiky. I my jsme měli želízko v ohni a to 
v kategorii U13 dívky – Báru Nešetřilovou. 
Bára po dobrém výkonu obsadila třetí místo 
za hráčkami TJ Lanškroun – Veronikou Veselou 
a Nicol Pazhderkovou. Velmi pěkného úspěchu 
dosáhla také děvčata ve čtyřhře, v níž Bára Ne-
šetřlová a Kristýna Kyselová obsadily druhé 
místo. Všichni hráči našeho oddílu zasluhují 
pochvalu za bojovnost a předvedené výkony.
4. 10. 2014 jsme se účastnili otevřeného GP 
turnaje v Pardubicích. Zde soutěžily hráčky 
z Klimkovic, Liberce, Astry Praha a další. 
Opět nejlépe bodovala Bára, která ve vel-
mi dobře obsazeném turnaji dosáhla na třetí 
příčku. Až za ní skončila děvčata z Lanškrou-
na a Pardubic. Zlatou a stříbrnou medaily si 
odvezly hráčky do Klimkovic. Velmi ceněný 
bronz jsme přivezli do Holic. Dobře si vedli 
i naši ostatní hráči. Svého prvního turnaje se 
zúčastnila mezi U9 Tereza Kyselová a mezi 
U11 Aneta Vašíčková. Obě podaly výborné 

výkony a zasluhují pochvalu, stejně jako ostat-
ní hráči našeho oddílu.
Za zmíňku stojí i fakt, že v současné době je 
Bára Nešetřilová na krásném 21. místě republi-
kového žebříčku mezi děvčaty v kategorii U13.
18. 10. 2014 se naši svěřenci zúčastní turnaje 
v Hradci Králové a o týden později v Rych-
nově/Kněžnou, kde se utkají s dalšími svými 
soupeři. Dále se ve stejný termín 25. 10. 2014 
naše 2 hráčky, Bára a Kristýna zúčastní republi-
kového turnaje GPC v Jihlavě.
Všechny příznivce našeho badmintonového 
sportu zveme na turnaj smíšených párů dospě-
lých 1. 11.. 2014 v městské hale Holice.
9. 11. 2014 se uskuteční dětský turnaj a tím-
to bychom chtěli pozvat všechny nadšence 
do městské haly Holice.
Naše hráčky nezískávají úspěchy pouze na poli 
sportovním, ale i na poli společenském. Jedna 
z našich nejmladších hráček, Natálka Teplá, se 
v současné době účastní s maminkou Veroni-
kou fi nálové soutěže Missis Čech 2015. Obě-
ma držíme palce a přejeme moc a moc úspěchů 
na poli sportovním i společenským. 

Mirek Pacovský

Jak již bývá tradicí u sportovních klubů, tak 
i Tenisový klub Holice hodnotí minulou sezonu 
2014, neboť se blíží zazimování kurtů a zimní 
příprava v halách.
Sezona 2014 byla na holických kurtech zaháje-
na 7.dubna. Tenisový klub Holice byl pověřen 
organizací meziokresních přeborů Pardubické-
ho kraje v kategorii mužů ve dnech 26.–28. 4. 
2014 a holický hráč Jiří Mansfeld se v tomto 
přeboru probojoval až do fi nále. 
V této sezoně se tenisté TK Holice zúčastnili 
mistrovských utkání ve čtyřech kategoriích.
Starší žactvo obhajovalo vítězství v Pardubické 
krajské soutěži 1. třídy A. Utkání byla velice 
těžká, neboť téměř všichni žáci přešli již do do-
rostu a odpovědnost byla především na Adamu 
Kačírkovi a hráčkách Kateřině Černé a Veroni-
ce Jiroutové. Přesto se však podařilo družstvu 
získat druhé místo, což považujeme za velký 
úspěch. Po dlouhé době bojovalo o cenné body 
i družstvo dorostu v Pardubické krajské sou-
těži A. Družstvo dosáhlo i v této soutěži vel-
mi dobrého výsledku, neboť v konkurenci již 
zkušených družstev obsadilo holické družstvo 
3. místo, především zásluhou Vojtěcha Černého 
a Martina Bahníka. Družstvo dospělých bylo 
zařazeno v Pardubické krajské soutěži 1. tří-
dy B a zde vybojovalo 7. místo. Seniorům se 
ve Východočeské soutěži seniorů dařilo a obsa-
dili 3. místo.
Ve dnech 23.–25. 8 pořádal náš tenisový klub 
celostátní turnaj dorostu. Turnaje se zúčastnili 
i domácí hráči, ale soupeři byli nad jejich mož-
nosti a žádný nezískal body do celostátního žeb-
říčku. V září bojovali o své body do celostátního 

žebříčku na holických kurtech také žáci a žáky-
ně staršího žáctva. Celostátního turnaje žáků 
ve dnech 6.–7. 9. se zúčastnila i holická naděje 
Adam Kačírek, kterému nepřál los a soupeře 
neporazil. Holické hráčky Kateřina Černá, Ve-
ronika Jiroutová a Adéla Kubíková se zúčastnily 
celostátního turnaje starších žákyň na holických 
kurtech 20.–21. 9. a zde se naopak holickým 
hráčkám dařilo, neboť K. Černá a V. Jirou-
tová postoupily ve dvouhře do druhého kola 
a ve čtyřhře se probojovaly do semifi nále.
Tenisová škola pro děti do 10 let byla zaháje-
na v květnu a pokračovala až do září. Tenisové 
školy se zúčastnilo 23 dětí, což svědčí o velkém 
zájmu o tenis a těšíme se opět na malé adepty 
v příštím roce.

Milena Vohralíková

Naposledy na fotbal

Premiéra Holického
amatérského týmu v ledním
hokeji na turnaji v Hlinsku

Ohlédnutí za tenisovou sezonou

Hurá „volá badminton...“

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer. Sídlo 
redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz, holickelisty@seznam.cz. Gra� cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chru-
dim,  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 prosincového vydání je 14. listopadu 2014. Distribuce zdarma.

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


