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Dalším vynikajícím basketbalistou, který svoje 
první koše trefoval v holické sportovní hale je 
Viktor Půlpán. Ptát se ho, kdo ho k basketbalu při-
vedl, je asi zbytečné, tak se zeptám trochu jinak.
Viktore, kdo tě ve tvých začátcích basketbalově 
nejvíce ovlivnil?
K basketu jsem se dostal díky rodičům, tak i se-
stře Anetě, která v současnosti hraje basketbal 
za Brno. Když jsem byl malý, byl jsem s rodiči 
na každém jejím zápase, prožíval její úspěchy 
a chtěl se jí vyrovnat. Na počátku mě ovlivnil asi 
pan Welsch, můj první trenér v Holicích a jeho 
syn Jirka, který je mým vzorem. Za pardubické 
trenéry bych zmínil Lubomíra Růžička a mého 
současného trenéra Dušan Bohunického.
Přes svoje mládí máš na svém kontě spoustu 
úspěchů. Kterých si vážíš nejvíce? 
Vážím si každého úspěchu, jak mého tak 
i celého týmu. V mládežnických kategoriích 
jsme s Pardubicemi vybojovali několik titulů. 
na MČR. Ale když bych měl vybrat ty největší, 
tak se mi podařilo na loňském Mistrovství Ev-
ropy do 18 let v Turecku stát se nejlepším hrá-
čem v počtu asistencí, dále to byla moje letošní 
účast na výběrovém Euro campu v Trevisu. To 
vše však překonává čerstvé ocenění pro nejlep-
šího mladého hráče Kooperativa NBL.
Pardubice jsou špičkový tým, jak je těžké se 
prosadit v konkurenci nejen domácích, ale 
i zahraničních hráčů?
Je to velice těžké se prosadit. Za pardubický 
A-tým jsem začínal v 17 letech a ani se mi ne-
snilo, že během dvou let budu dostávat tolik 

minut na hřišti jako nyní. Trenér Bohunický mi 
dává důvěru a s počtem odehraných minut ros-
tou i moje výkony. V české lize hraje na mém 
postu mnoho kvalitních amerických rozehráva-
čů a hra proti nim je pro mne velkou školou.
Ještě zpět k tomu Trevisu. Jaké to tam bylo?
Bylo to tam skvělé. Trenéři z NBA a euroli-
gových týmů, hráči NBA Ricky Rubio a Kyle 
Lowry. Bylo to úplně jiné než v Česku. Trénin-
ky byly náročné, dělali jsme i testy, které dělají 
hráči mířící do NBA. Potěšilo mne, že jsem do-
sáhl na 7. místo z 50 účastníků kempu. Na kaž-

dém tréninku bylo spousta agentů a trenérů. Byl 
to neskutečný zážitek.
Jaké máš nejbližší plány, co se týká tvé kariéry? 
V příští sezóně zůstávám v Pardubicích, za-
čínám studovat VŠ a snad se dostanu opět 
do reprezentace U20 jako tento rok. A dál ještě 
nevím, to se teprve uvidí. Rád bych si svými 
výkony řekl o nabídky z evropských týmů…
Viktore, ať se ti stále daří a ať si třeba zahraješ 
s Jirkou Welschem v reprezentaci. Nám Holičá-
kům by se na to dobře koukalo. Děkuji za tvůj čas.
 Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
prázdninové řádky píši 
za krásného letního 
počasí, kdy vysoké 
teploty bez srážek tr-
vají už příliš dlouho 
a začínáme mít pro-
blémy s nedostatkem 
povrchové vody. 
Rada města však ne-
zahálela ani o prázd-

ninách. Na své schůzi 13. července 2015 pro-
jednala mimo jiné studii parkování v Holicích. 
Připomínky zpracovatel zapracuje a koncem 
měsíce srpna 2015 proběhne veřejné projedná-
ní v klubovnách Kulturního domu města Holic. 
Dalším důležitým bodem jednání byla studie 
revitalizace sokolského parku, také v tomto pří-

padě budou připomínky radních zapracovány 
a konečné slovo budou mít zastupitelé na svém 
jednání dne 7. září 2015.
Dále rada města ustanovila pracovní skupi-
nu pro přípravu projektu rekonstrukce šaten, 
sociálního zařízení a osvětlení s podhledem 
ve sportovní hale. Rada zrušila výběrové říze-
ní na nákup hasičské stříkačky, protože se ne-
přihlásil žádný zájemce, je třeba přehodnotit 
zadávací podmínky a urychleně vypsat nové 
výběrové řízení.
Druhé prázdninové jednání rady města pro-
běhlo 10. srpna 2015. Rada na něm schválila 
na základě výběrových řízení dodavatele akcí 
zateplení budovy č. p. 1103 Na Mušce, rekon-
strukce lodžií v č. p. 1042 U Kapličky a do-
davatele plynu a elektřiny pro Město Holice 
na rok 2016. Dále rada schválila program Dnů 

Holicka 2016 a oslav 680 let od první zmínky 
o Holicích, záštitu města nad pořádáním Dět-
ského dne v sobotu 29. srpna 2015 na fotbalo-
vém stadionu.
O úspěchu budovy ZUŠ Karla Malicha v sou-
těži o ekologického oskara jsme již psali. 
Nyní vítězné stavby ze čtyř kategorií (včetně 
budovy ZUŠ Karla Malicha) soutěží o abso-
lutního vítěze soutěže bez kategorií. Vítěz 
vzejde z výsledků veřejného hlasování buď 
přes SMS, nebo prostřednictvím počítačo-
vého hlasování. Prosím Vás, podpořte naši 
ZUŠ Holice. Tvar SMS a mailová adresa pro 
hlasování je uvedena na jiném místě těchto 
Holických listů.
Na závěr chci popřát všem dětem, žákům a stu-
dentům úspěšné vykročení do nového školního 
roku a nám všem krásné a příjemné babí léto.

Slovo starosty

Posezení u kávy
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 13. července 2015
Rada města si na své schůzi dne 13. července 
vyslechla zástupce fi rmy Eltodo s informací 
o návrhu studie dopravní situace a parkování 
ve městě a vzala ji na vědomí, vyslechla i ar-
chitekty, kteří zpracovávají revitalizaci sokol-
ského parku a doporučila zastupitelstvu tuto 
studii schválit, v souvislosti s tím doporučuje 
přemístění repliky sochy Barikádníka z parku 
do prostor Mateřské školky na Starých Holi-
cích, dále rada schválila 14. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na rok 2015. Rada vzala 
na vědomí zprávu o hospodaření bytového úse-
ku a zprávu o činnosti bytové komise v tomto 
roce, schválila pořadník uchazečů o přidělení 
obecního bytu na III. čtvrtletí roku 2015 a také 
pořadník uchazečů o přidělení bytů v objektech 
DPS, tj. U Kapličky čp. 1042 a v Palackého 
čp. 1131, rada zároveň schválila ukončení ná-
jmu a zároveň přidělení bytu v domě U Kap-
ličky 1042 dle aktuálního pořadníku. Rada 
schválila p. Jedličkovi pronájem části pozemku 
pro provozování letní předzahrádky a Spol-
ku Pod Parkem bezplatné umístění mobilních 
plotů na výstavu fotografi í v městském parku. 
Na základě poptávkových řízení radní schválili 
fi rmu ISTA ČR z Prahy, jako dodavatele výmě-
ny vodoměrů s dálkovým odečtem a fi rmu T. 
Jedličky, která opraví nakládací rampu v KD, 
zastupitelstvu pak doporučuje schválit fi rmě 
Ekokom její návrh na obnovu a rozvoj sběrné 
sítě separovaných složek komunálního odpadu 
v Holicích. Členové rady schválili podmínky 
Dohody o vydání bezdůvodného obohacení 
s fi rmou BW Stavitelství, která realizovala vý-
stavbu nové budovy ZUŠ, byl schválen převod 
družstevního podílu k bytu v čp. 1124 v ul. 
Na Mušce v Družstvu vlastníků bytů v Holi-
cích z p.Křepelky na paní Sedlákovou a schvá-

leno bylo složení koordinační pracovní skupi-
ny pro akci „Rekonstrukce sociálního zařízení 
ve sportovní hale“.
Rada schválila ing. Kšádovi žádost o užívá-
ní kontaktní adresy v domu čp. 1103 v ul. 
Na Mušce pro zřízení jeho fi rmy a na základě 
poptávky schválila fi rmu Atelier Schmied z Hr.
Králové jako zpracovatele projektu na rekon-
strukci osvětlení ve sportovní hale. Rada zru-
šila z důvodu nepodání žádné nabídky zadávací 
řízení na dodavatele Cisternové automobilní 
stříkačky a schválila nové vypsání zadávacího 
řízení na tuto techniku pro JSDH Holice a zá-
roveň bylo schváleno i složení hodnotící komi-
se. Rada schválila bezplatný pronájem parko-
viště na náměstí a uzavření silnice náměstím 
T. G. Masaryka dne 19. 9. 2015 pro oslavy 140 
let založení Sboru dobrovolných hasičů Holice 
a schválila i žádost KD Holice na bezplatné 
technické zajištění, včetně uzavření části ulice 
Holubovy pro konání „Pivních slavností“ dne 
5. 9. 2015. Rada vzala na vědomí návrh Pra-
videl pro poskytování dotací z rozpočtu města 
na fi nancování sportu, uložila řediteli KD Holi-
ce předložit scénář programu oslav Dnů Holic-
ka 2016 a schválila smlouvu o výpůjčce osob-
ního automobilu Škoda Citigo s fi rmou E.ON 
Energie z českých Budějovic.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 10. srpna 2015
Rada města na své schůzi 10. 8. 2015 projed-
nala a doporučila zastupitelstvu (usneseními 
č. 265 až č. 272) schválit pět pořízení změn 
územního plánu města a naopak nedoporučila 
pořízení tři změn územního plánu, o tomto se 
rozhodne na zasedání ZM 7. září 2015. Rada 
schválila dvě dohody o ukončení nájmu bytu, 
v ul. Bratří Čapků v domě čp.61a v domě čp. 
1042 v ul. U Kapličky, zároveň schválila i při-

dělení těchto bytů dle příslušných a aktuálních 
pořadníků. Technické služby Holice předložily 
radě města návrh na obměnu 4 autobusových 
zastávek a rada schválila realizaci dle návrhu. 
Na základě poptávkových řízení radní schvá-
lili jako zhotovitele akce „Zateplení objektu 
čp. 1103 v ul. Na Mušce“ fi rmu KJ Stav CZ 
z Rosic, jako zhotovitele akce „Rekonstrukce 
lodžií na domu čp.1042 v ul.U Kapličky“ fi r-
mu Sova stavební s.r.o. z Prahy, jako dodava-
tele zemního plynu pro městské objekty v roce 
2016 fi rmu ČEZ Prodej s.r.o. a jako dodavatele 
elektrické energie v roce 2016 také fi rmu ČEZ 
Prodej s.r.o. Rada projednala provedení dalších 
dodatečných opatření k projektu EPC na ZŠ 
Holubova a doporučila zastupitelstvo provést 
je plném rozsahu, schváleno bylo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s obcí Chvojenec k vý-
konu přenesené působnosti na úseku sociální 
péče na období do 31. 12. 2018. Rada vyslovila 
souhlas se scénářem celoročních oslav k výročí 
680 let města, schválila, ředitelem KD Holice 
předložený, návrh programu oslav Dnů Ho-
licka 2016 a schválila i převzetí záštity města 
nad pořádáním Dětského dne v areálu stadio-
nu v sobotu 29. srpna. Rada schválila žádost 
KD Holice o změnu využití nevyčerpaného 
příspěvku dechovou hudbou KD na pokrytí 
nákladů na zájezd na festival muziky a folklo-
ru do polského Lešna, pro holickou organiza-
ci Junáka schválila i výpůjčku části pozemku 
o ploše cca 100 m2 na klubovou činnost. Mís-
tostarosta města byl pověřen jednat s MO ČRS 
Holice o postupu při odběru vody na zalévání 
stadionu z rybníka Blažkovec. Na závěr byla 
rada informována tajemníkem o usnesení Kraj-
ského úřadu Pce kraje o postoupení řešení otáz-
ky muničního skladu ve Slatině z MÚ Vysoké 
Mýto na odbor ŽP a SÚ našeho městského 
úřadu.

KOMENTÁŘE…

Nutnost důslednějšího třídění odpadů
Městskému úřadu byla předložena čísla o třídě-
ní odpadů. Z této informace vyplývá, že obča-
né města Holic jsou v třídění odpadů hluboce 
pod průměrem vyhodnocovaných obcí. Proto 
je nutné apelovat na občany našeho města, aby 
docházelo k lepšímu třídění plastů, skla, papíru, 
kovů, elektrošrotu, textilu atd.
Je tedy nutná předpříprava plastů a kartonových 

krabic sešlápnutím nebo rozřezáním, aby se 
do příslušných kontejnerů vešlo větší množství 
odpadů. Do kontejnerů na textil dávat textilie 
v igelitových taškách nebo pytlích, tak jak je to 
znázorněno na kontejneru a určitě tam nedávat 
jiný odpad nebo dokonce odpadky, které tento 
textil znehodnotí a odvozce musí tento materiál 
vyhodit do odpadků. Takovýto znehodnocený 
materiál prostě nelze dále využít, což je škoda. 

Je tedy třeba využívat kontejnery vždy k tomu 
odpadu, ke kterému jsou určeny. Jen takto totiž 
můžeme lépe hospodařit s fi nančními prostřed-
ky investovanými do separace odpadů, což má 
vliv na poplatek za osobu, dále pak lepší využití 
nádob, které tak pojmou větší množství odpa-
dů a tím méně četné svozy. Apelujeme na ob-
čany, aby odpad, který nepatří do kontejnerů, 
odváželi na sběrný dvůr v Puškinově ulici. Od-
voz těchto věcí stojí město nemalé prostředky 
a pracovníci Technických služeb by mohli dělat 
ve městě užitečnější práce.
Dětská hřiště
Tak, jak jsme informovali v minulém čísle HL, 
vybraná dětská hřiště byla v daných termínech 
zrekonstruována a dovybavena. Zájem města 
byl, aby mohly děti o prázdninách tato hřiště 
využít. To se v plné míře podařilo. Velký dík 
patří pracovníkům Technických služeb města 
Holic. Jejich zaměstnanci v extrémních letních 
podmínkách pracovali tak, aby termíny stihli 
a dětská hřiště byla včas předána veřejnosti.

PaedDr.Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Soutěž o „Ekologického Oskara“
Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, známá mezi odbornou i laickou 
veřejností jako Ekologický Oskar, oceňuje projekty a inovativní nápa-
dy v oblasti životního prostředí a úspor energií. Jedná se o mezinárodní 
soutěž, kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická 
společnost E.ON. Cílem soutěže je ocenit nápady, které pomáhají šet-
řit životní prostředí a energie. Předkladatelé nejlepších projektů obdrží 
hodnotné ceny od partnerů soutěže i od jejího iniciátora – společnosti 
E.ON. Důležitou součástí soutěže je také zajištění širší publicity vítěz-
ným i nominovaným projektům, díky níž mohou tyto projekty sloužit 
jako zdroj inspirace pro ostatní. Soutěž je vyhlašována v pěti kategoriích 
– Obec, Kutil, Firma, Mládež a Nápad, která hodnotí dosud nezrealizo-
vané projekty. 
Do této soutěže byla přihlášena i naše budova základní umělecké školy, 
která byla vystavěna v pasivním standartu a odborná porota tuto stav-
bu vyhodnotila jako nejlepší projekt v kategorii „Obce“. Odměnou je 
na 1 rok zapůjčený zelený automobil Škoda Citigo s pohonem na zemní 
plyn, který využívá městský úřad Holice. 
Navíc stavba tím postoupila mezi 4 nejlepší projekty a nyní veřejnost 
svým hlasováním rozhodne, kdo získá „Ekologického Oskara“. Hlasová-
ní je buď na internetu na stránce: http://energyglobe.ekobonus.cz/hlaso-
vani nebo formou odeslané zprávy sms ve tvaru EGA 1 na číslo 9001103 
Veřejnost může hlasovat do 20.září 2015, proto podpořte tento úspěšný 
holický projekt.

Hlasování o „Stavbu roku 2015 Pardubického kraje“
Nová budova holické Základní umělecké školy Karla Malicha je přihlá-
šena také do soutěže Stavba roku 2015 Pardubického kraje v kategorii 
stavba občanské vybavenosti. Kromě ceny, kterou určí odborná porota, se 
bude vyhlašovat i Cena veřejnosti.
Pokud chcete dát hlas nové holické „zušce“, hlasujte na této internetové 
adrese:
http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/anketa/
Vítězná stavba roku pardubického kraje bude vyhlášena 17. 9., hlasovat 
je možno do 16. září 2015.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 7. září 2015 v 17 hodin se bude konat v klubovnách kul-
turního domu veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2015 
a projednání rozpočtových změn, zastupitelé budou informováni 
o hospodaření organizací s majetkovou účastí města, projednány 
budou změny územního plánu, které se nashromáždily za 2 roky 
od přijetí nového územního plánu. Pravidelným bodem budou pře-
vody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě 
projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Finanční úřad pro Pardubický kraj informuje 
Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a po-
platků
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení 
provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 
„neokresních“ územních pracovištích fi nančních úřadů, a to již od 1. září 
2015. 
V Pardubickém kraji bude k 1. 9. 2015 ukončen provoz pokladen 
na územních pracovištích:
Hlinsko, Holice, Litomyšl, Moravská Třebová, Přelouč a Vysoké 
Mýto.
Možnost zaplatit platbu daní a poplatků v hotovosti zůstává nadále zacho-

vána prostřednictvím pokladen na územních pracovištích v Pardubicích, 
Chrudimi, Svitavách a Žamberku.
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním převodem 
z účtu, případně prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“. Tyto jsou 
k dispozici na všech územních pracovištích. Jako alternativu nejčastějšího 
hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých věcí – nabízí Finanční 
správa od ledna příštího roku možnost placení této daně prostřednictvím 
Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí při-
pravuje Finanční správa i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou 
byla v minulosti například tzv. „daňová složenka“, kterou bylo možné 
platit daně bezplatně na přepážkách České pošty s.p. Snahou Finanční 
správy je, aby podnikatelské subjekty platily daně primárně bezhotovost-
ně a pro občany platící daně ze svého majetku nebo nakládáním s ním, 
aby se zvýšil komfort hotovostního placení.

Tento příspěvek je zkrácenou verzí tiskové zprávy, kterou vydal Finanční 
úřad pro Pardubický kraj.

Sbírejte vysloužilé elektrospotřebiče a soutěžte 
o „elektro“ ceny!

Od 4. 9. do 5. 10. 2015 bude na sběrném 
dvoře v Holicích, Puškinova ul., probíhat 
soutěž společnosti ELEKTROWIN a.s. 
ve sběru vysloužilého elektra. Každý, kdo 

v těchto dnech odevzdá 1 kompletní elektrospotřebič a vyplní soutěž-
ní kupón, se automaticky dostává do slosování o zajímavé elektro ceny 
(rychlovarná konvice, topinkovač, přenosné rádio, akumulátorový šrou-
bovák, apod.).
Slosování šesti výherců proběhne do 31. 10. 2015 na Městském úřadě 
v Holicích.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddě-
lený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpa-
du (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje 
a nářadí). Společnost není založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou 
přední výrobci velkých a malých spotřebičů.

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

Stomatologická ordinace Heleny Kubán-
kové na poliklinice v Holicích přijímá 
nové klienty do své odborné péče. Objed-
návat se můžete osobně, nebo na tel. čís-
le 466 920 214 ve dnech PO, ST, ČT, PÁ 
od 8.00 do 14.00 hod. Nabízíme také služby 
v oblasti preventivní zubní péče – odstraně-
ní zubního kamene, odstranění pigmentací, 
fl uoridace, výživové poradenství, atd…

Pokud neradi cestujete a rádi jíte, jsou pro vás Holice celkem dobrým 
místem. Restauračních zařízení v našem městě je celkem dost a mů-
žete si vybrat i z několika druhů kuchyní. Jestliže máte rádi klasiku, 
samozřejmě se vám nabízí nejvíce možností se někde dobře najíst. Za-
toužíte li po exotice, můžete si skočit na nějakou mexickou specialitu. 
Na své si přijdou i milovníci italské pizzy a od července i tureckého 
kebabu. Americký způsob stravování nám zde zastupuje okénko s hra-
nolky a cheeseburgery. Jednou za měsíc si můžete na trzích dopřát 
vietnamské nudle a pokud vám ani toto nestačí, sedněte na kolo nebo 
do auta a vyražte do Sezemic na bavorskou kuchyni, popřípadě do Da-
šic na ukrajinskou.
Tak co, nedostali jste hlad? Pokud ano, tak vám přeji dobrou chuť.

Petr Kačer

Gastronomický ráj

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíce září 2015

V polovině prázdnin instalovaly Technické 
služby města Holic do Městského parku novou 
informační tabuli. Z této tabule se dozvíte jaké 
ptáky a stromy můžete v parku vidět. Spolek Pod 
Parkem děkuje za spolupráci panu Jiřímu Kame-
nickému, Ing. Vlastimilu Zrůstovi a především 
městu Holice, které celou akci fi nancovalo.
Spolek Pod Parkem dále chystá podzimní úklid 
a instalaci krmítek pro ptáky.

20. JUBILEJNÍ ROČNÍK TANEČNÍCH!

Nová informační tabule

Taneční studio Hany Flekrové pořádá 20. ročník 
tradičního kurzu společenského tance a spole-
čenského chování pro mládež a zve na taneční 
parket slečny a mladé muže, páry i jednotlivce. 
Po letech se taneční kurz vrací do Holic a popr-
vé se uskuteční v novém sále Základní umělec-
ké školy Karla Malicha. 
ZAHÁJENÍ KURZU SE USKUTEČNÍ 
V PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2015 VE 20.00 HODIN.
Víte že:
-  v roce 1994 TSHF pořádalo první soukromé 

taneční kurzy v Holicích v sále Na Špici? 
-  tanečních se zúčastňovali všichni náctiletí 

a do kurzů chodilo 160 dívek a chlapců! 
-  holické taneční byly putovní? Začínali jsme 

v sále Na Špici, a pak jsme tančili v sálech 
Na Trandě, v kulturním domě v Holicích, 
v Litětinách, na Poběžovicích, v Býšti, také 
v Ředicích u Červinků?

-  za 19 let prošlo těmito základními tanečními 
kurzy 1850 dívek a chlapců z Holic a okolí?

-  někteří absolvovali i 3 ×?
-  holické taneční proti jiným kurzům jsou zpest-

řené oblíbenou maškarní lekcí, končily plesem?
-  společenský tanec už dnes není jen druhem 

zábavy, ale stále víc se stává součástí vzdělá-
vání a kultury projevu lidí, kteří chtějí uspět 
v moderní společnosti?

-  investice vložené do kurzů tance a společen-
ského chování jsou investicemi do vzdělání 
a do budoucnosti mladých lidi?

-  od října připravujeme taneční pro starší? 
-  Holický kramfl íček 22. ročník celostát-

ní soutěž ve sportovním tanci se uskuteční 
15. listopadu? 

Vzhledem k jubilejnímu dvacátému ročníku 
se mohou budoucí absolventi těšit na taneční 
a další překvapení. Kurz je pro zájemce ote-
vřen. Přihlášky, další informace a jmenný se-
znam přihlášených najedete na našich strán-
kách. Těšíme se na Vás!

WWW.TSHF.CZ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
5. 9. 14.00  Pivní slavnosti 
sobota   Na I. ročníku Pivních slavností pořádaných Dechovým orchestrem Kulturního 

domu se představí okolo deseti pivovarů. Pro návštěvníky je připravený bohatý mul-
ti-žánrový program a soutěže. Program na webu akce www.slavnosti-holice.cz.

 dobrovolné
11. 9. 17.00  Veselá Trojka 
pátek   Koncert hudebního uskupení Pavla Kršky, známého předvším z televizních ob-

razovek Šlágr TV. Oblíbená kapela si postupně získává široké publikum, které 
má rádo lidové písničky. 150 Kč

2. 10. 19.30  Bengt Ahlfors – Poslední doutník
pátek   Repríza úspěšného představení našeho divadelního souboru o tom, že láska kve-

te v každém věku. Komorně laděný příběh se odehrává během jednoho dne, kdy 
se vášnivý kuřák Ragnar rozhodne pro svůj „poslední doutník“.

   Hrají: Pavel Hladík, Lída Voříšková, Iva Skálová a Petr Hlavatý.
   Režie: Jitka Juračková. 90 Kč 
3. 10. 6.00  Zájezd do Vídně
sobota   Tradiční zájezd spojený s položením věnce ke hrobu Dr. Emila Holuba na Cent-

rálním hřbitovu ve Vídni a prohlídkou historické části Vídně s výkladem.
  V rámci akce Holubovy Holice 2015. 300 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
15. 9. 17.00  Paddington
úterý   Paddigton není obyčejný medvídek. Pochází z Peru, nosí červený klobouček 

a miluje marmeládové sendviče. Po zemětřesení v Peru se dostane do Londýna, 
k rodině Brownových. Kdekoliv se medvídek objeví, začnou se dít neuvěřitelné 
věci.

  Žánr: Rodinná komedie. Délka 98 minut. 50 Kč
22. 9. 19.30  Domácí péče
úterý   Obětavá zdravotní sestra Vlasta na jihomoravském venkově má spousty pacien-

tů. Když se dozví, že sama potřebuje pomoc, začíná objevovat svět alternativ-
ního léčení a snad i sebe samu.To vše k nelibosti manžela Ladi, který na tyhle 
„hňupoviny“ nevěří. 

   Režie: Slávek Horák
   Hrají: A. Mihulová, B. Polívka, T. Vilhemová, Z. Kronerová, S. Venclovská.
   Žánr: Komedie/drama. Délka 92 minut. 70 Kč
29. 9. 19.30  Jak jsme hráli čáru
úterý   Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože rodiče emigrovali do Vídně a od té 

doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat. Jak šedesátá léta postupují 
a poměry se mění, otevře se i před Petrem vysněná cesta přes hranice. Znamená 
to ale ztratit prarodiče, kamarády i přátelství. 

   Režie: Juraj Nvota.
   Hrají: R. Labuda, L. Šafránková, M. Lasica, O. Vetchý a další.
   Žánr: Drama/komedie. Délka 102 minut. 70 Kč
6. 10. 19.30  Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
úterý   Film vypráví o úžasné životní pouti Paula Coelha, na jejímž konci se stal vy-

pravěčem příběhů, které fascinují miliony čtenářů. Paulo Coelho je bezpochyby 
světovou celebritou, ale příběh jeho života je lepší než fi kce. 

   Režie: Daniel Augusto.
   Žánr: Životopisný/drama. Délka 112 minut. 70 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
18. 9. 20.00 Rockový koncert
pátek  Kapely Není zač! Pardubice a Limited Edition Holice dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
  
4.–25. 9.  140 let SDH Holice
  Výstava zaměřená na historii dobrovolných hasičů v Holicích.

KULTURA
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ZÁŘÍ  V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás zdraví 
v novém školním roce. 
Začínáme 1. září 2015. Herna je volně přístupná kaž-
dý den od 8.30 do 11.30 hodin a pravidelné progra-
my budou probíhat od druhého týdne v září. 
Baby studio pokračuje i po prázdninách každé liché 
úterý od 15.30 do 17.00 hodin pod vedením zdravotní 
sestřičky s dlouholetou praxí a zkušenostmi, paní Dany Kačírkové.
Tvořivé hrátky se přesunuly na středeční odpoledne od 16.30 hodin 
a budou každý týden. Hrátky jsou vhodné pro děti od 4 let a připravuje je 
pro vás Radka Dostálová.
Angličtina hrou pro děti od 4 let pod vedením Mileny Vohralíkové navá-
že na loňské úspěchy dětiček v tomto jazyce. 
Na večerní zpívání pro dospělé se můžete těšit každý čtvrtek od 18:00 
do 20.00 hodin.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

PROJEKT MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ skončil, bezplatného 
vzdělávání využilo 208 spoluobčanů.

Od září 2012 do června 2015 nabídky bezplatných vzdělávacích kur-
zů MATAPE využilo celkem 208 spoluobčanů, nejčastěji matek na ro-
dičovské dovolené. Realizační tým ve složení Mgr. Monika Pavlisová, 
Mgr. Klára Bartoníčková, Radka Dostálová, Ing. Vojtěch Černík a Vla-
dimíra Krejčíková považuje za skvělý výsledek projektu fakt, že 87% 
absolventek si po RD našlo práci a 5 žen nově založilo podnikání.
„Ač nejsem příznivcem tzv. měkkých projektů, musím konstatovat, že 
projekt MATAPE v podání RVC Holoubek Holice Oblastní charity Par-
dubice na mě udělal velice dobrý dojem. Zúčastnil jsem se pěti ze sedmi 
slavnostních vyřazení a na každém jsem ocenil obrovský osobní a vzděla-
nostní růst všech absolventů. Pokaždé na mě též dýchla výborná atmosfé-
ra, přátelství a vzájemná kolegialita celé skupiny účastnic. Děkuji všem 
organizátorům a lektorům projektu MATAPE za kvalitně provedenou 
práci a přeji Oblastní charitě Pardubice a RVC Holoubek Holice mnoho 
úspěchu při realizaci dalších potřebných projektů.“ řekl o projektu staros-
ta Ladislav Effenberk.
Jedním z cílů projektu bylo napomoci vzájemnému pochopení potřeb 
zaměstnaných a zaměstnavatelů. Proto expertka projektu poskytla 10 fi r-
mám z regionu poradenství prostřednictvím genderového auditu. Na re-
alizaci projektu se v roli partnerů podílelo město Holice a Regionální 
poradenské a informační centrum Pardubice. V listopadu 2014 byl náš 
holický projekt oceněn Národní cenou karierového poradenství a poté byl 
vybrán, aby reprezentoval ČR v evropské soutěži inovativních projektů 
RegioStars. Koncept projektu MATAPE zaujal v 8 zemích Evropy, proje-
vila o něj zájem universita Nicosia na Kypru.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 byl 
fi nancován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, 
www.matape.cz.

Women Welcome zahajuje první vzdělávací cyklus.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice rea-
lizuje nový vzdělávací projekt Women Welcome (Ženy vítány). První ze 
tří vzdělávacích cyklů probíhá od září 2015 do listopadu 2015. Přihlásit 
se do něj mohou ženy, které aspirují na zapojení se do veřejného života či 
na rozhodovací pozice ve fi rmách. V rámci tříměsíčního cyklu bude pro-
bíhat skupinové vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, diskusní setkává-
ní, individuální koučování a anglické kluby. Anglické kluby jsou určeny 
pro zájemce z široké veřejnosti, dosahující minimálně středně pokročilé 
úrovně znalostí anglického jazyka. Pro přihlášení do vzdělávacích cyklů, 

anglického klubu či pro více informací navštivte webové stránky www.
womenwelcome.cz.
Účast ve vzdělávání v projektu je zdarma. Projekt Women Welcome 
(Ženy vítány) realizuje RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice. Bližší 
informace: Vladimíra Krejčíková, tel.: +420 603 566 141, vladimira.krej-
cikova@matape.cz koordinátorka projektu. Projekt je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondu. | www.fondnno.
cz a www.eeagrants.cz.

Women Welcome „Spolu můžeme být změnou, kterou 
chceme. Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“

V sobotu 5. září se v Holicích poprvé uskuteční pivní slavnosti. Role 
organizátorů se ujali členové a členky Dechového orchestru Kulturního 
domu města Holic, tedy souboru, který v současnosti čítá 29 muzikantů 
a 5 zpěváků. Nikoho ani nepřekvapí, že vznik pořadu inicioval místní 
hudebník a hybatel Jan Polák. „Rozhodl jsem se, že každý rok rozjedu 
nový projekt. Tentokrát jsem se zasadil o to, aby byl realizován nápad 
mého kolegy Romana Hybše na uspořádání beerfestu,“ objasnil zrození 
festivalu činorodý klarinetista. „Je historicky ověřené, že k dechové hud-
bě patří pivo. Protože ale tento nápoj mají rádi i příznivci rocku a dalších 
hudebních stylů, připravili jsme pro návštěvníky multižánrový program. 
V něm dostávají velký prostor představitelé místní scény, protože mottem 
celé akce je, aby Holice bavily Holice, tedy místní umělci svoje spoluob-
čany,“ stručně popsal záměr slavností autor celé myšlenky.
A na co se můžete na prostranství před kulturním domem těšit?
14.00 – Slavnostní zahájení s naražením sudu piva
14.30 – Dechový orchestr Kulturního domu města Holic (dechovka)
15.20 – 1. soutěž
15.40 – představení pivovarů a partnerů
15.45 – 2. soutěž
16.15 – Pardubická 6 (dechovka, pop: znáte z TV Šlágr)
17.05 – 3. soutěž
17.20 – představení pivovarů
17.25 – 4. soutěž
17.45 – Hotovo (country)
18.30 – rozhovor se zástupci sponzorů
18.35 – 5. soutěž
19.00 – Vypuštěné koupaliště (rock, punk, pop)
20.00 – vyhodnocení soutěží, vyhlášení tomboly, předání cen
20.30 – Limited Edition (rock, punk, metal)
21.30 – Hard Mok (hardrock)
Změna programu vyhrazena.
To vše doplní atrakce pro děti, stánky s farmářskými produkty a regionál-
ními potravinami, dobré pití i jídlo či výstava o pivovarnictví. A pochopi-
telně konzumace „tekutého chleba“ z produkce asi desítky průmyslových 
i mini pivovarů.
Vyvrcholení pak obstarají týmová i individuální zápolení o zajímavé 
ceny, jejichž společným jmenovatelem budou atributy spojené se zlata-
vým mokem. Do těchto klání se můžete hlásit na adrese dechovyorches-
tr@gmail.com. Dozvíme se také vítěze prázdninové fotografi cké soutěže 
s pivní tematikou. Podrobnosti jsou k dispozici na internetových strán-
kách www.slavnosti holice.cz a sociální síti Facebook. Slovem provází 
ostřílený moderátorský matador Lukáš Peška. Vstupné dobrovolné.
„Chtěl bych poděkovat všem partnerům holických pivních slavností 
i svým kolegům z dechového orchestru, kteří přiložili ruku k dílu. Bez 
nich by uspořádání tak velké akce nebylo možné. Věřím, že se vše podaří 
a že v našem městě založíme novou tradici,“ uzavřel manager festivalu 
Ondřej Lisý. Karel Král

1. Pivní slavnosti Holice

V sobotu 12. září 2015 od 14.00 hodin se uskuteční sraz bývalého lesního 
závodu Vysoké Chvojno, který se koná v prostorách autokempu Hluboký 
v hospodě U Bobše. Zde je také možné zakoupit vstupenky v hodnotě 150 
Kč. Srdečně zvou pořadatelé. 

Sraz

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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posledním žijícím zakladatelem „Jednoty zahrádkářů“ v Holicích – 
1. července 2015.
Jak jste se dostal, pane Rolci, k zahradničení, měl jste třeba v rodině 
nějaký vzor?
Otec byl nadšený ovocnář i zahrádkář, takže jsem to po něm už ze začátku 
dědil, pak jsem se přihlásil na zahradnickou školu do Prahy. Původně to 
byl „Zemský pomologický ústav“, potom to přejmenovali na zahradnic-
kou školu a tak jsem začínal. Takže od mládí jsem se o to zajímal.
Takže se dá říct, že vám práce byla koníčkem, jak se říká.
Ano, je to tak, spíš koněm než koníčkem, když se začaly zakládat „Jedno-
ty zahrádkářů“. A tohle je členský průkaz s kterým jsme začínali. Po ško-
le jsem nastoupil do Vysokého Mýta jako vedoucí ovocnářské školky 
a vysázel jsem 35ha švestek.
Jak jste to sázeli, měli jste na to nějaké stroje?
Ne, všechno jsme sázeli ručně. V 50. letech byli vězňové, kteří tam pra-
covali. A proč švestky? Protože náš ředitel a ředitel vedlejšího lihovaru 
byli kamarádi. Takže my jsme vysázeli švestky a byl materiál na slivovici.
Byla v té době už šárka na švestkách a jaké odrůdy jste vysazovali, 
aby byly vhodné na slivovici? 
Ne, šárka v té době ještě nebyla. Ta se objevila až později. Vysazovali 
jsme především odrůdu Wangenheimovu, Domácí švestku a Zimmerovu.
Ve Vysokém Mýtě jsem skončil, protože mě povolali na vojnu. Po voj-
ně jsem chtěl zůstat v Holicích, měl jsem nemocné rodiče, a proto jsem 
přijmul místo sadovníka u silniční zprávy. Tam jsem pobyl skoro 40 let. 
Za ta léta jsme vysázeli tisíce stromů kolem silnic na okrese. Teď vidím, 
jak to všechno mizí, je to bolestivé, je mi to líto. Sklízeli jsme spoustu 
ovoce, začalo se v červnu třešněmi a končilo v říjnu zimními jablky. My 
jsme za tu sezónu sklidili třeba 17 vagónů ovoce.
Jak se to ovoce dál zpracovávalo? Dodávali jste je hlavně do továren 
na zpracování ovoce?
Ne, převážně na přímý konzum. Spousta se toho vyvážela do Německa. 
Všechno se vykoupilo a zpracovalo. O naše ovoce byl velký zájem. Dnes-
ka je situace jiná. Tenkrát jsme ho hlídali, aby nám ho nerozkradli, to 
byl státní majetek. Třeba v Úhřetické Lhotě, kde jsme hlídali velkou alej 
třešní, tak jsem viděl na třešni 4 cikánky. Pojďte dolů – nepudem…tak 
jsem jim nadával. Ohlídnu se a polem ke mně jde 5 cikánů s krumpáčema, 
kopali tam meliorace. Tak jsem nasedl na motorku a ujížděl pryč, tohle 
řešit nebudu! To byly takové veselejší příhody.
A při práci jste se ještě věnoval zahrádkaření?
Samozřejmě, zahrádkaření a taky zahrádkářům jako takovým. Dělal jsem 
okresního instruktora, jejich vedoucího a za ta léta, bylo to přes 30 roků, 
co jsem jezdil po různých organizacích, tak jsem udělal na 200 předná-
šek. To byly ty pionýrské začátky. Teď dáváme za přednášku až 1200 Kč, 
tenkrát mi předseda poděkoval, že to bylo pěkné a občas mi strčil dvacku 
na autobus. A to bylo všechno. A tak jsem znal všechny zahrádkáře v ši-
rém okolí. Byly to pěkný časy. Lidi si byli tak nějak blíž. Potom jsem 
začal marodit se zádama, a tak jsem toho instruktorování nechal, i když 
jsem ještě i tak moc přednášek udělal.
A jak to bylo přímo v Holicích?
Převzal jsem předsednictví v Holicích po Vanickém. Přes 30 roků. Když 
jsem nebyl předseda, tak jsem byl místopředseda. A tak uteklo těch 60 
roků, co jsme tady takhle zahrádkařili. Za tu dobu si na mě vždycky ně-
kdo vzpomněl, tak jsem dostal nějaká vyznamenání a v roce 2007 i nej-
vyšší vyznamenání zahrádkářského svazu „Zlatá růže“.
Pane Rolci, když taťka ještě zahradničil a já se ho na něco ptala, tak 
vždycky říkal: „Tak to nevím, to se musím zeptat Pepy Rolce.“ A tak 
to dělali všichni tady v Holicích. Vy jste jak pochodující encyklopedie.
Z toho jsem měl radost, že jsem mohl pomoct, poradit. Však v té za-
hradnické škole mě pomologii učil Ing. Boček, chodil jsem mu pomáhat 
i na zahradu. On tenkrát založil „ruzyňské palmety“. Pro mě se z pomo-
logie stal koníček. Když chcete poznat novou odrůdu, tak ji musíte mít 
doma a sledovat ji. Jen si o ní přečíst v knížce nestačí a tak jsem během 
let vystřídal řadu nejnovějších odrůd, které jsme dotáhl do Holic a tak 
i zahrádkáři tady začali pěstovat nové odrůdy. Během těch let jsem měl 
v sortimentu asi 15 odrůd višní, přes 20 třešní, 25 odrůd švestek a přes 60 
odrůd jabloní a tak jsem poznával. Řada se i vyřadila, co se nepovedla. 
Byli jsme tady taková výzkumná stanice. A teď už jezdíme s členy do Ho-
lovous na ochutnávky, je to výborný koníček, spíš teda kůň. 

A víte, že teď v menších městech a ve vsích vysazují stromořadí z těch 
starých odrůd?
To se dost pozdě probudili. Měli jsme doma obrovskou jabloň, ani jsme 
nevěděli co to je, taková drobná, ale moc dobrá jablka. A inženýr Boček, 
kterému jsem ho vezl na určení, mi řekl: Té jabloně si važte, to je „Mí-
šenské“, to už dnes nikde neseženete, to je vzácná věc. A tím jsem se 
taky učil.
Kdyby se dal vrátit čas, chtěl byste dělat něco jiného?
Víte, můj otec vždycky říkával, škoda každého místa, kde neroste strom. 
A i když se maminka zlobila, že nemá místo na zeleninu, bylo to pěkný. 
Dneska se všechno změnilo. V marketech jsou jablka bez vůně, plno che-
mie, chuťově nijaké, jen hmota.
A která odrůda je dnes považována za nejlepší?
Admirál – na degustacích už několikrát vyhrála, je to zimní jablko, oprav-
du vynikající.
Pane Rolci, moc vám děkuji za čas, co jste mi věnoval a přeji hlavně 
zdravíčko a ještě hodně let přes 80, až ji příští rok oslavíte.

Alena Rabasová

Rozhovor s panem Josefem ROLCEM,

Letní prázdniny utekly snad ještě rychleji než ty loňské a je tu opět nový 
školní rok. Do jeho začátku vstoupí naše gymnázium nejen s novými 
webovými stránkami (www.gyholi.cz), ale i s velkým očekáváním.
Ve školním roce 2015/16 nás čeká realizace projektu Zvýšení kompetencí 
na gymnáziu v Holicích, jehož cílovou skupinou jsou jak žáci, tak pedago-
gové naší školy. Obsahově se bude jednat o naplnění čtyř tzv. šablon. Prv-
ní z nich je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou čtenář-
ských dílen. Vyučující českého jazyka vybrali několik desítek titulů, které 
škola z přidělených peněz zakoupí a se kterými se budou žáci postupně 
seznamovat. Zastoupena je nejen klasická literatura, ale i díla pro dětské 
čtenáře a současní čeští i světoví autoři. Druhá a třetí tzv. šablona cílí 
na pedagogy a jejich další profesní růst. Vyučující cizích jazyků díky nim 
odcestovali již během letních prázdnin na odborné stáže do Francie, Špa-
nělska a Irska, zatímco učitelé přírodovědných předmětů mají svůj pobyt 
v zahraničí teprve před sebou. Jeden z nich bude čerpat inspiraci pro svoji 
práci za katedrou v Natural History Museum v Londýně a jeho dvě kole-
gyně plánují stáž zaměřenou na výuku matematiky metodou prof. Hejné-
ho a na práci s nadanými dětmi. V pořadí čtvrtá šablona se dotkne hned 40 
žáků školy, kteří pojedou na jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie, 
a to zcela zdarma! Finanční prostředky na zajištění všech aktivit v celkové 
výši téměř jednoho milionu korun škola získala díky své úspěšné žádosti 
v rámci výzvy č. 57 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a musí je vyčerpat do konce roku 2015.
Během prázdnin zveřejnilo MŠMT další výzvu (č. 58), tentokrát se moh-
ly mimopražské školy ucházet o grant na rozvoj ústních komunikačních 
dovedností v cizích jazycích formou tzv. blended learningu. Blended lear-
ning je kombinovaná forma získávání znalostí v jakémkoliv oboru, při kte-
ré vzdělávající se žák či učitel využívá možnost vzdělávat se samostatně 
podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronické-
ho výukového programu či systému většinou v on-line či off-line prostředí 
a zároveň se účastní pravidelných osobních konzultací či výuky s lekto-
rem či učitelem, a to buď prezenční formou nebo telefonicky, na Skypu 
atd. Žádost o výše uvedenou dotaci jsme podali a nyní čekáme, zda bude 
schválena a my budeme tuto metodu testovat přímo v naší škole.
Kromě zmíněných projektů nás v tomto školním roce čeká samozřejmě 
především naplňování našeho školního vzdělávacího programu, účast 
v různých typech přehlídek a soutěží, organizování kulturních akcí pro 
veřejnost i charitativní činnost. Přeji všem pedagogům i žákům, jejichž 
počet se letos mírně zvýšil, hodně energie a úspěchů v novém školním 
roce, a těším se, že i letos přivítáme mnohé čtenáře Holických listů na ně-
které z našich akcí pro veřejnost.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Evropské dotace na GYHOLI

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Holubova 1234, 534 01 Holice
tel.: 466 682 166, 702 074 611
e-mail: reditel@zusholice.cz
www. zusholice.cz

Vážení rodiče,
dovolte, abych vás touto cestou informoval o dění v ZUŠ Karla Malicha. 
Vzhledem k tomu, že došlo na konci školního roku k rozhodnutí o při-
jetí/nepřijetí nových žáků do ZUŠ Karla Malicha a přes enormní zájem 
nebylo bohužel možné každému zájemci vyhovět, tak volíme tuto cestu 
k vysvětlení.
ZUŠ Karla Malicha je státní škola zřizovaná Městem Holice. Je zapsána 
v rejstříku škol České republiky. Pro ZUŠ je platný Rámcový vzdělávací 
program, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle 
něj vypracovaly jednotlivé školy své Školní vzdělávací programy (ŠVP), 
dle kterých od 1. 9. 2012 vyučují.
ZUŠ jsou fi nancovány jednak ze státního rozpočtu. Ministerstvo školství 
dle státních normativů na žáka přiděluje dotace krajským úřadům a ty 
dále na základě krajských normativů fi nancují jednotlivé školy. Studi-
um žáka tak stoprocentně hradí stát. To znamená, že rodič neplatí tzv. 
školné, ale dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání platí Úplatu 
za vzdělávání, která tvoří část dotace na provoz školy. Ostatní náklady 
spojené s provozem poskytuje Město Holice.
ZUŠ Karla Malicha má ministerstvem školství danou kapacitu 600 žáků. 
V minulosti se počet žáků v ZUŠ v Holicích pohyboval cca kolem 400. 
Od roku 2012 dochází k postupnému navyšování počtu žáků až na sou-
časných 570 i přesto, že je pardubickým krajem doporučeno (zakázáno) 

nenavyšovat počet žáků v ZUŠ. 
Při letošním rozhodování u 180 dodaných přihlášek bylo vyhověno 80 
uchazečům a to především těm nejmladším (1. a 2. tř. ZŠ), jelikož se 
jedná o žáky našeho tzv. přípravného studia, kde nejlépe můžeme pomoci 
s rozhodováním o jejich uměleckém zaměření. U starších žáků je problém 
se zařazením do ročníků v ZUŠ, která má korespondovat s docházkou 
do základní školy, aby nedocházelo hlavně v kolektivní výuce k velkým 
věkovým rozdílům a žák bez problémů plnil školní vzdělávací program. 
I přesto se snažíme některé starší žáky přijímat, ale většinou se tak děje 
u specifi ckých hudebních nástrojů, na které se začíná v pozdějším věku. 
Ze strany zřizovatele se těšíme velké podpoře, ale bohužel ani nová budo-
va ZUŠ Karla Malicha není „nafukovací“ a i ZUŠ se musejí řídit zákony 
a vyhláškami.
Děkuji za pochopení s přátelským pozdravem

Mgr. art. František Machač – ředitel školy.

Milé čtenářky a čtenáři, jak jsme vás před koncem školního roku informo-
vali, 23. června ZŠ Holubova pořádala charitativní akci „Běh pro Afriku“ 
pod záštitou organizace Člověk v tísni.
Přestože již začal nový školní rok, byla to pro nás významná a krásná 
událost, a proto bychom vás rádi informovali o jejím výsledku. Premiéry 
běhu se účastnilo 272 běžců z řad dětí i učitelů, kteří uběhli 1319 kole-
ček kolem celého stadionu a dohromady tedy zvládli 1056 km! Celkem 
se našim dětem a jejich sponzorům podařilo přispět nádhernou částkou 
88 519 Kč na stavbu nové školy pro děti v Etiopii. Za nadšení běžců, 
které předčilo naše očekávání, a za velkorysost sponzorů ještě jednou 
všem děkujeme! Na www.skolavafrice.cz najdete fotografi e z běhu a další 
informace.

Mgr. Barbora Skalická

Prázdniny skončily, přichází nový školní rok a s ním spousta zážitků 
pro děti i rodiče. Než však začneme, musíme se ještě trochu ohlédnout 
ke dnům minulým. Na konci června se v naší mateřské škole konala vel-
mi zdařilá akce a to dopravní den se Střední automobilní školou Holice. 
Děti si vyzkoušely pod dozorem odborníků naše nové mobilní doprav-
ní hřiště. Pomocí autíček na dálkové ovládání zdolávaly překážkovou 
dráhu. Jízda zručnosti na koloběžkách byla oříškem i pro paní učitelky. 
Pojmenování dopravních značek a značek aut děti využijí jako účastníci 
dopravních situací. Závěrečnou třešničkou na dortu byl trenažér na mo-
torku a osobní auto. Za své výkony děti sbíraly razítka a odměna byla 
připravena pro každého účastníka. Touto cestou chceme velice poděko-
vat vedení automobilní školy a celému týmu za zdařilou akci, kterou pro 
naše děti připravili.

Během horkých prázdninových měsíců proběhla ve škole kompletní 
rekonstrukce kuchyně a sociálních zařízení. Děti čeká příjemnější pro-
středí a jistě výborné dobroty z nové kuchyně, které budou připravovány 
na nejmodernějším vybavení. Ke změně ale nedošlo jenom uvnitř ale 
i vně budovy. Fasáda školy ožila africkými motivy. Zahradu doplni-
ly nové okrasné záhony, včetně nádherných palem. No a co nás čeká 
v novém školním roce. Jistě spousta tradičních akcí, ale určitě i některá 
překvapení. První společnou akcí bude slavností zahajovací zahradní 
slavnost v africkém stylu. V září také plánujeme již tradiční společný 
víkendový výlet s rodiči a čeká nás také zvířecí návštěva na školní za-
hradě.

Veškeré informace o naší škole najdete na našich internetových strán-
kách www.msholubova.cz. Nově jsme také na facebooku a to na adrese 
www.facebook.com/msholubova. Tak tedy ať žije nový školní rok!

Lenka Chotěnovská

Mateřská škola Holubova v novém školním roce

Základní umělecká škola Karla Malicha

Běh pro Afriku se ZŠ Holubova

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Poválečná krize se pochopitelně nevyhnula ani našemu městu. Obuv-
nické továrny prakticky nepracovaly, počet nezaměstnaných enormně 
narůstal. Obecní samospráva se snažila v rámci svých možností neutě-
šené poměry zmírnit. 3. července schválilo zastupitelstvo požádat Ob-
čanskou záložnu o rozšíření úvěru do výše 500 000 korun na zakoupení 
životních potřeb pro obyvatelstvo. O několik týdnů později (31. červen-
ce) se zastupitelstvo rozhodlo vypůjčit si 250 000 korun na nouzové 
práce. Rovněž byly učiněny kroky k zmírnění bytové nouze. Na konci 
Nové (dnešní Dukelské) ulice (ještě tu nevedlo koryto Ředičky) postavi-
la obec dva přízemní dřevěné nouzové baráky, v nichž nalezlo přístřeší 
32 rodin. Materiál na ně byl zakoupen v Chocni, kde se odstraňoval tá-
bor pro válečné haličské vystěhovalce. Stavba přišla na 372 502 koruny. 
Dozvuky nedávné války neslo i usnesení z 27. listopadu. „Lazaretský 
fond“ ve výši 36 752,23 korun bylo rozhodnuto vyplatit tělocvičné jed-
notě Sokol na opravu sokolovny, v níž byl během války vojenský lazaret 
umístěn, čímž budova značně utrpěla.

Dne 7. března konalo se slavnostní zasedání zastupitelstva k 70. vý-
ročí narození prezidenta T. G. Masaryka. Na počest těchto narozenin 
bylo obcí založeno stipendium pro chudého a nadaného žáka k získání 
vyššího vzdělání. Stipendium bylo ročně dotováno částkou 2 000 korun. 

Značné změny byly 27. listopadu provedeny v organizaci zdejších 
škol. Chlapecká i dívčí škola byly rozděleny na školy obecné a školy 
měšťanské. Každá měla samostatné ředitelství a úředně jsme tu měli čtyři 
školy. Pátou byla obecná škola ve Starých Holicích, které se reorgani-
zace netýkala. Rozdělení bylo schváleno zemským úřadem s platností 
od 1. září 1921. 

Důležité rozhodnutí padlo 3. července. Obec převzala do své správy 
okresní spořitelnu a vznikla tak Městská spořitelna Holice. V listopadu 
se obec zavázala ručit za veškeré vklady u tohoto peněžního ústavu. 
Opomenout také nemůžeme, že 15. března byl zahájen provoz na auto-
busové lince z Vysokého Mýta přes Holice do Hradce Králové. 

Po celý rok probíhala jednání o zřízení okresní politické správy 
v Holicích. Připomeňme, že soudní okres Holice patřil do politické-
ho okresu Pardubice. Snahou představitelů města bylo rozšířit stávající 
soudní okres o další dvě blízká města – Borohrádek a Horní Jelení. 
Řada osobních i úředních jednání ukázala, že Borohrádek se staví k této 
změně odmítavě, Horní Jelení pak víceméně váhavě. Do hry vstoupily 
i tradiční antipatie Dašic k Holicím (stále ještě těžce nesly, že sídlem 
soudního okresního jsou Holice a ne Dašice). Projevovaly proto snahu, 
pro kterou získaly i Kostěnice, se od holického okresu odtrhnout. To se 
jim však nepodařilo. 

I v tomto roce přišel v Holicích na svět význačný muž. 5. listo-
padu se tu narodil divadelní, fi lmový a televizní herec a režisér Vác-
lav Lohniský. Hrál v pražském divadle Větrník, v Ostravě a v Plzni, 
v letech 1958–1965 byl ředitelem Divadla S. K. Neumanna v Praze. 
Na svém kontě má na šedesát divadelních režií a osm desítek fi lmo-
vých rolí. Postava Hujera ve fi lmu „Marečku, podejte mi pero!“ mu 
zajistila nesmrtelnou slávu. Václav Lohniský zemřel náhle 18. února 
1980 v Jilemnici při natáčení fi lmu „Krakonoš a lyžníci“. Rodné měs-
to uctilo jeho památku pojmenováním jedné z ulic v lokalitě Muška 
jeho jménem.

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1920

Fit club Holice při DDM Holice

Hledáme nové aerobičky, které mají zájem dělat, jeden z 
nejkrásnějších estetických sportů. Nabízíme dobré zázemí, skvělou 

partu holek, bezva zábavu, soutěže, soustředění, vystoupení a 
spoustu dalšího... Neváhej a přijď se podívat na náš trénink a buď 

členkou bezva kolektivu. Rádi tě vezmeme mezi sebe.

Věkové kategorie: 5-7 let, 8-10 let, 11-13 let

Nábor bude probíhat celé září a to v rámci tréninku . 

Zájemci se mohou informovat u paní Píšové na tel. 732 139 646, 

nebo na   e-mailu: michaelapisova@seznam.cz
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Z HISTORIE
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V dnešním vydání Holických listů představíme třetí a to poslední legendu 
holického sportu za rok 2014. Sportovní komise Rady města Holic oce-
nila za výbornou reprezentaci nejen našeho města holického odchovance 
fotbalu pana Jaroslava Málka (nar. 1950).
Pan Jaroslav Málek prožil své dětství a mládí ve Vysokém Chvojně, ale 
s kopanou začal v Holicích. Byl velmi talentovaný a příkladný sporto-
vec, a tak se stalo, že již jako sedmnáctiletý se stal hráčem „A“ týmu 
SK Holice. Základní vojenskou službu absolvoval v Dukle Jičín, která 
mu dala možnost zahrát si i 3. ligu. Pobyt v Dukle mu pomohl načerpat 
mnoho hráčských zkušeností, které při návratu do Holic dokázal velmi 
dobře zúročit. V tomto dalším období se stal velmi zdatným a uznávaným 
hráčem áčka. Byl jedním z pilířů „A“ týmu v krajském přeboru.
V tomto období ho velice kladně ovlivňovali trenéři jako byli pánové Ko-
pecký, Formánek („Káďa“), Zástěra, Fidra, J. Píša a spoluhráči V. Velin-
ský, M. Jedlička, J. Tošovský a další. Osobně velmi vzpomíná na tehdejší-
ho vynikajícího hráče a také předsedu SK pana Vojíře, na jehož počest se 
každoročně koná turnaj „Memoriál Ládi Vojíře“. Bylo mu ctí, že si s ním 
mohl v jednom družstvu zahrát.
Své bohaté zkušenosti z kopané potom předával jako vedoucí družstva, 
kdy spolu se svým synem coby trenérem pomohl holické mládežnické 
kopané a podařilo se jim postoupit s družstvem do krajského přeboru.
Do roku 2014 si užíval svého oblíbeného fotbálku ještě jako platný hráč 
„Staré gardy“. Potom ho zdraví zradilo.
Jako táta se vždy snažil, aby ze syna vyrostl výborný sportovec a fotbali-
sta. To se mu povedlo, ale jak to někdy u sportovců bývá, syn musel kvůli 
zraněním již ve 23 letech ukončit kariéru.
Věřme, že u vnuků bude příroda více přát a že brzy Holice budou mít 
dalšího vynikajícího „Málka“ nebo Horáka..
Děkujeme ti milý Jardo za vynikající reprezentaci nejen našeho města 
a gratulujeme ti k tomuto ocenění.

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.

SPORTOVEC ROKU 2014 – LEGENDA

Občanské sdružení Kultura pro město 
pod záštitou místostarosty města Holice  

pořp

STÍNÁNÍ KOHOUTA 
 

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 2015 
OD 14 HODIN 

 

AREÁL MĚSTSKÉ TRŽNICE 
(naproti autobusovému nádraží) 
 

www.KulturaProMesto.cz 
www.facebook.com/KulturaProMesto 

 Posvícenské koláčky a 
další občerstvení 

 Soutěž o nejlepší koláček 

 Stínání kohouta Bohdana 

 Soutěžní pásmo o ceny  
a další hry pro děti 

 Živá hudba a Česká beseda 

Víte, že můžete mít
i sluneční zrcadlové 
brýle ve vašich 
dioptriích?

Více informací
získáte v našich
optikách

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352

Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

vás zve do chovatelského střediska na tradiční výstavu
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN

dne 19.–20.září 2015
při příležitosti

60. výročí založení
„JEDNOTY ZAHRÁDKÁŘŮ“

v Holicích

Program:
Sobota
8.00–17.00 hodin – zahájení výstavy, prohlídka spojená s hodnoce-
ním výtvarných a fotografi ckých prací dětí z MŠ, ZŠ a SŠ z Holic, 
Rovně a Ostřetína (práce hodnotí návštěvníci výstavy)
Neděle
8.00–17.00 hodin otevřena výstava
Ve 12.00 hodin ukončení hodnocení prací dětí, sčítání hlasů a výběr 
nejlépe ohodnocených výtvorů.
V 15.00 hodin - PŘEKVAPENÍ VÝSTAVY
 - zpívající Holice – dětské sbory Motýlek a Radost
 -  vyhodnocení soutěže výtvarné a fotografi cké, pře-

dání cen a diplomů těm nejlepším.
Během celé výstavy: EXPOZICE VČELAŘŮ, VÝSTAVA JIŘIN, 
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, POHÁDKOVÝ OSTROV, UKÁZKY 
MINIZAHRÁDEK.
Zveme rodiče, prarodiče, známé – přijďte ohodnotit výtvory Va-
šich dětí. Bude záležet na počtu Vašich hlasů. Přijďte se podívat, 
co se dá v Holicích vypěstovat.
Těšíme se na Vás.

ZO ČZS Holice

ZO ČZS HOLICE



VIKTORIA CUP 2015
20.–21. 6. 2015 mezinárodní turnaj starších 
žáku. Pod záštitou starosty města Holic Mgr. La-
dislava Effenberka a člena rady Pardubického 
kraje René Živného proběhl za účasti 14. muž-
stev již 45. ročník memoriálu Ládi Vojíře.
Konečné pořadí:
1. FC Hradec Králové 
2. FK Admira Praha
3. FK Náchod
4. ABC Braník Praha
5. FK Blansko
6. FC Olympia H. Králové
7. Spartak Medzev (SK)
8. ČFK Nitra (SK)
9. KF Pelhřimov
10. FL Český Lev Neštěrnice
11. SK Holice – 3. body, skóre 4 : 10
12. FC Slovan Hlohovec (SK)
13. MOS Strzelce Opolskie (PL)
14. Spartak Rychnov n./Kněž.

O Pohár fi rmy ERWIN JUNKER
27. 6. 2015 čtvrtý ročník letního turnaje mlad-
ších žáků, ročník narození 2002 a mladší. Při 
účasti šesti družstev, bylo konečné pořadí ná-
sledující:
1. ŠSK Bílovec
2. TJ Lanškroun – zelení

3. SK Holice – červení 7. bodů, skóre 5 : 12
4. SK Holice – modří 5. bodů, skóre 2 : 9
5. TJ Borohrádek
6. TJ Lanškroun – oranžový

BV ELEKRONIK CUP
1. 8. 2015 druhý ročník letního turnaje doros-
tenců, ročník narození 1997 a mladší. Turnaj 
odehrálo šest mužstev s následujícím pořa-
dím:
1. RMSK Cidlina/N. Bydžov
2. FK Agria Choceň
3. SK Holice „A“ 9.bodů skóre 19 : 8
4. SK Holice „B“ 6.bodů skóre 7 : 13
5. SKP Slovan M.Třebová
6. Sokol Řečany n./L.

Pohár FAČR
Předkolo 19. 7. 2015
SK Holice – Letohrad 2 : 0 (1 : 0)
1. kolo 25.7.2015
SK Holice – MFK Chrudim 0 : 1 (0 : 0)
Holice dělila pouhá minuta od penaltového 
rozstřelu. Do té doby domácí Holice pořádně 
znepříjemňovali život „třetiligové“ Chrudimi, 
která vstřelila branku až za minutu dvanáct. 
Co k tomu řekl trenér Holic, Václav Velinský. 
„Kluky je za předvedený výkon potřeba po-
chválit. Branku takhle na konci utkání si určitě 
nezasloužili. Děkujeme divákům za podpo-
ru během celého utkání a budeme rádi, když 
si cestu najdou i na nadcházející mistrovská 
utkání.“

Pohár hejtmana Pardubického kraje
O prázdninách začal další ročník poháru hejt-
mana. Ten minulý, jak dobře víte, vyhráli 
3. června 2015 holičáci až po penaltovém roz-
střelu. Ve fi nále porazili hráče Lanškrouna.
1. kolo 25. července 2015
Sokol Semín (III. třída) – SK Holice (krajský 
přebor) 0 : 8
2. kolo 8. srpen 2015
FC Libišany (A třída) – SK Holice 3 : 1 tzn. 
vyřazení z poháru.

Vladimír Faltys

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. Gra� cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim,  tisk: Tis-
kárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. 
Uzávěrka říjnového vydání je 15. září 2015. Distribuce zdarma.

V sobotu 5. září se ve Vysokém Chvojně usku-
teční 10. ročník Moped Cupu. Začátek akce je 
ve 12.00 hodin, vstupné 50 Kč, děti zdarma. 
Kdo si zakoupí vstupenku, nemusí platit vstup-
né na večerní taneční zábavu. K poslechu a tan-
ci bude hrát hudební skupina Viva.

Závody mopedů

Fotbalový oddíl SK Holice si vás dovoluje 
pozvat na mimořádný fotbalový zážitek, 
který se uskuteční na městském stadionu 
v pátek 11. září 2015. V přátelském utká-
ní se domácím fanouškům představí „Stará 
garda“ Holic a Klub fotbalových internaci-
onálů České republiky. Výkop tohoto utká-
ní je v 17 hodin. Na setkání s vámi se těší 
všichni bývalí a současní fotbalisté Holic.

Ve dnech 10.–12. 7. 2015 se jel ve francouz-
ském Verdunu významný mezinárodní junior-
ský závod s jezdeckou účastí téměř z celého 
světa. O kvalitě daného závodu vypovídá už 
jen samotná hojná účast jezdců z USA a jejich 
zastoupení téměř ve všech 10 kategoriích. V té 
nejmladší (6 až 8 let) na motocyklech o obsahu 
do 50 ccm se sešel neuvěřitelný počet 56 zá-
vodníků. V kvalifi kačních jízdách byl druhý 
nejlepší člen holického Automotoklubu, tepr-
ve sedmiletý Vítězslav Marek, a to znamena-
lo, že suverénně postoupil do nedělního fi ná-
le. Ve fi nále se Víťa po celkem dobrém startu 
a po drobném zaváhání soupeře zhruba v po-
lovině jízdy dostal do čela, postupně pak ještě 
navyšoval svůj náskok a zvítězil. Tento úspěch 
dopomohl k výbornému celkovému třetímu 
místu Čechů v hodnocení národů (mezi tako-
vými motokrosovými velmocemi jako např. 
Velká Británie, Francie, Belgie,...). Zvítězili 
favorizovaní Američané a druzí byli Dánové. 

PK

Pozvánka na fotbal –
INTERNACIONÁLOVÉ

ČESKÉ REPUBLIKY

Okresní a krajský fotbal znovu v Holicích

SK Holice A – krajský přebor podzim 2015
22. 8. Polička
  5. 9. Přelouč
19. 9. Slatiňany
  3. 10 Žamberk
10. 10 Česká Třebová
24. 10. Třemošnice
28. 10. Svitavy
  7. 11. Lanškroun
Utkání vždy v sobotu od 10.15 hod. (mimo Svi-

tavy – středa od 14.30 hod)

SK Holice B – okresní přebor podzim 2015
23. 8. Rosice n./L (17 hod.)
  6. 9. Přelouč B (17 hod.)
20. 9. Nemošice (16.30 hod.)
  4. 10. Kříčeň (16 hod.)
11. 10. L. Bohdaneč (16 hod.)
25. 10. Újezd (14.30 hod.)
  8.11. Srch (14 hod.)

Motocross Master Kids 2015

SK HOLICE – prázdniny ve výsledcích

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


