ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / ZÁŘÍ 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní zářijového
sloupku krásně svítí
sluníčko, ale dny se
začínají krátit a ráno
je již chladněji. Léto
tak vstoupilo do své
2. poloviny a snad
nám ještě pár hezkých dnů dopřeje.
Rada i zastupitelstvo města nezahálely ani
přes prázdniny.
Rada na své schůzi 10. července 2017
řešila hlavně otázku podání žádosti o dotaci z MŠMT (Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy) na povrchy atletických prvků
na fotbalovém stadionu. MŠMT totiž vypsalo
výzvu 30. června 2017 s tím, že žádosti musí
být podány do 15. srpna 2017. My jsme něco
takového očekávali a tak rada mohla svolat
mimořádné zasedání ZM na pondělí 17. července 2017, protože žádost o dotaci musí
obsahovat usnesení zastupitelstva. Vše se nakonec stihlo a žádost byla podána. Celá akce
by měla stát 16,8 mil. Kč a dotace by mohla
být ve výši 60 % z uznatelných nákladů. Pak

už skutečně měla dovolenou i rada města
a další schůze se konala 14. srpna 2017. Jednání bylo ve znamení rekonstrukčních akcí
a oprav školních budov, chodníků a komunikací. Jednalo se o rekonstrukci budovy ZŠ
Komenského, Holubova 500 (soc. zařízení,
voda, podlahy), rekonstrukce sociálního zařízení a výměna oken ve Školní jídelně Holice,
rekonstrukce kuchyně a vybudování nového
plotu v MŠ Staroholická, rekonstrukce dvora
v ZŠ Holubova. U všech akcí bylo konstatováno, že proběhnou v čase prázdnin a školní
rok bude moci v září začít.
U některých rekonstrukcí byla rada nucena schválit další finanční prostředky na provedené vícepráce, které si mnohdy rekonstrukce vyžádají. Rada rovněž schválila
zhotovitele a zahájení opravy silnice na Blažkovci a chodníku v horní části v Husově ulici.
Závěrem rada schválila technickým službám
nákup 2 malých nákladních elektromobilů
za cenu cca 2,2 mil. Kč se státní dotací 450
tisíc Kč a byla seznámena s informací o rekonstrukci silnice I/36 v úseku od restaurace
Černý kůň po odbočku na Ostřetín, která již
byla zahájena. Zatím jsou opravovány kana-

lizační vpustě a obrubníky. Řeší se i obrubníky a ostrůvky na 2 přechodech (u Černého koně a u MŠ Staroholická).Oprava bude
spočívat v odfrézování celého povrchu s pokládkou nového. Celá tato akce bude probíhat
za provozu(celý úsek bude rozdělen na části
a řízené semaforem) trvat by dle investora
Ředitelství silnic a dálnic Pardubice měla
do 2. 11. 2017. Současně v této ulici provádí Vodovody a kanalizace Pardubice rekonstrukci vodovodu v levém chodníku ve směru
na Veliny v úseku od železničního přejezdu
po odbočku do květnových ulic. Akce probíhá v součinnosti s městem Holice a po výměně potrubí zde město vybuduje nový chodník
ze zámkové dlažby. Druhá etapa této akce by
měla následovat v roce 2018 v úseku od květnových ulic až po odbočku na Koudelku.
Žádáme proto občany ve Staroholické ulici
o pochopení s akceptací některých problémů
s rekonstrukcí spojených. Věříme, že nový
vodovod a chodník Vám všechny komplikace
vynahradí.
Přeji Vám všem hezký zbytek léta a dětem
pohodový návrat do škol a dospělým úspěšný
návrat do zaměstnání.

ŠALOM, EVO PYTELOVÁ
Jsou lidé, jejichž životní osudy vydají
na román a následné filmové zpracování.
Jednou z nich byla Eva Pytelová. Narodila
se 6. 11. 1925 v Holešově jako Eva Beerová
v rodině majitele továrny na prádlo. O otce
přišla v necelých deseti letech, o židovský
původ však ne, a tak se dostala do víru neblahých událostí během války. Prošla řadou
koncentračních táborů, přežila i pochod
smrti. Život se s ní ale nemazlil ani později. Krátce po válce ji na věky opouští matka
i sestra. Po komunistickém převratu zůstává
v USA její „terezínská“ láska Jiří. Za celoživotního partnera si vybere syna živnostníka
a těsně před závěrečnou státnicí z vysoké
školy z politických důvodů vyhozeného Miloše Pytelu. Trvá nějakou dobu, než může
rodina žít pohromadě. Nakonec se dočká
i doktorátu svého muže a narození dvou
synů. Její osudy se začínají pojit s Holice-

mi, kde jako veterinář nastupuje její manžel.
Přes všechno, co jí potkalo, jí bylo nakonec dopřáno pobývat na tomto světě 92 let.
Zemřela 17. 6. 2017. O týden později měla
převzít Cenu města Holic, která jí byla letos
udělena…
Nechtěl jsem psát životopis Evy Pytelové. Doporučuji najít si ho na internetu, je
tam popsán podrobně i s fotografiemi. Chtěl
jsem jen vzpomenout na milou a hodnou ženskou, se kterou se život nemazlil, ale ona si
nezoufala a dokázala vzdát „díky za každé
nové ráno“. Patřila k významným postavám
našeho města a jsem velice rád, že alespoň
na sklonku svého žití byla městem oceněna.
Jsem rád, že i na tom holickém židovském
hřbitovu se nás dost sešlo, abychom ji mohli říci naposledy díky a sbohem. Šalom Evo,
šalom alejchem.
Pavel Hladík
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 10. července 2017
Poslední „předprázdninové“ zasedání Rady
města Holic proběhlo v pondělí 11. 7. 2017.
Na jednání byla přizvána, na základě stížností uživatelů, ředitelka školní jídelny, která
některé problémy vysvětlila a rada ji uložila
zajistit od 1. září 2017 vaření 2 jídel a aktualizovat provozní řád s ohledem na vydávání
obědů strávníkům se zapomenutou průkazkou,
vedoucí odboru financí a školství RM uložila
zpracovat návrh na vypsání konkurzů na místa
ředitelů školských příspěvkových organizací
v roce 2018. Další jednání proběhlo za účasti
ředitele KD, který radě předložil koncepci programu Dnů Holicka 2018 a návrh akcí k připomenutí stoletého výročí vzniku republiky,
které rada odsouhlasila a zároveň byl stanoven
termín Dnů Holicka 2018 – oslavy proběhnou
ve dnech 22. až 24. června 2018. Rada uložila
kulturní komisi připravit a zorganizovat oslavy Nového roku a „pálení čarodějnic“ . Rada
města vzala na vědomí zprávu o činnosti bytové komise i zprávu o hospodaření na bytovém
úseku a stavu bytových domů k 30. 6. 2017,
schválila pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na 3. čtvrtletí 2017 a zároveň i pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu v bytových domech Palackého 1131 a U Kapličky
1042 a schválila ukončení nájmu a přidělení
bytu č. 12 na nám. T. G. Masaryka v čp. 9.
Rada schválila 12. rozpočtovou změnu v roz-

počtu města na rok 2017, schválen byl i typ
umělého povrchu pro atletickou dráhu na stadionu (stříkaný PUR).
Dále rada města schválila: firmě Deals Management a.s. Praha prodloužení termínu odevzdání
PD na rekonstrukci atletických prvků na stadionu do 31. 7. 2017, firmě Universal Transport
Praha průjezd 4 souprav a firmě Petr Bednář
z Lipové průjezd 3 souprav s nadměrným nákladem centrem města, firmu SÚS Pardubického kraje jako zhotovitele opravy místní komunikace na Blažkovci za cenu 390 tis. Kč, firmě
Road-Plan s.r.o. z Pardubic prodloužení termínu
odevzdání PD na rekonstrukci části ulice Pod
Homolí do 30. 9. 2017, na základě duplicitního
zápisu vlastnického práva k pozemkům uznání
vlastnického práva k těmto pozemkům v místní části Koudelka ve prospěch Aleše a Davida
Říhy, uzavření smlouvy s Pardubickým krajem
o podmínkách provedení stavby na modernizaci
silnice II/298, hodnotící komisi na akci „Rekonstrukce objektu čp. 59“ ve složení P. Bajer,
Mgr. R. Matoušek, R. Chotěnovský, Ing. J. Chaloupka, R. Kašpar (náhradníci Mgr. Z. Krátká
a P. Rychlík), uzavření pojistné smlouvy s Kooperativou pojišťovnou a.s. na služební vozidlo
Opel Vivaro, kdy pojistitelem bude Město Holice a pojistné bude hradit DDM Holice jako
vlastník vozidla, zveřejnění pronájmu části VP
na pozemku před restaurací Caffe v zahradě
na nám. T. G. Masaryka čp. 17. Rada uložila
odboru správy majetku a výstavby města po-

kračovat v přípravě rekonstrukce Sokolského
parku a vypsání poptávkového řízení na zpracovatele projektu „Rekonstruke sportovního
areálu Na Lipáku Holice“ s možností realizace
po etapách. Rada pověřila koordinací obsazování sportovní haly výhradně ředitele TS Holice
a na závěr vzala na vědomí přípravu a program
mimořádně svolaného zastupitelstva na 17. července 2017.

Zpráva z jednání Zastupitelstva
města Holic dne 17. července 2017
Na Programu tohoto mimořádně svolaného
jednání zastupitelstva bylo projednání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci atletických prvků
sportovního areálu v Holicích“ a příslušné rozpočtové změny v rozpočtu města na rok 2017.
Zastupitelstvo tedy schválilo podání žádosti
o dotaci na tuto akci a schválilo i zajištění vlastních finančních prostředků na dofinancování.
Zastupitelé projednali a schválili typ povrchu
na atletické prvky, tj. shodli se na monolitickém
PUR povrchu dle návrhu firmy Deals management a.s. Praha, schválena byla i příslušná rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2017.
Posledním bodem bylo projednání finančního
příspěvku Tělocvičné jednotě SOKOL Holice
na akci „Rekonstrukce podlahy, šaten a sociálních zařízení sokolovny“ v již schválené výši
do 750 tis. Kč s tím, že se mění původní dotační
program na „Program 133530 – Podpora materiálně technické základny sportu“.

KOMENTÁŘE...
V minulém čísle jsme představili dětská hřiště
ve městě. Protože chceme občanům přehledně
ukázat, kam lze ve městě jít zejména s dětmi
na dětská hřiště a navíc představit další veřejně přístupná sportoviště jak pro děti, tak i pro
dospělé, dnes tak činíme. Ve městě je několik
veřejných sportovišť:
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1. Asfaltové hřiště u sportovní haly, Holubova.
2. Hřiště pro odbíjenou a nohejbal – tzv. Lipák,
Holubova.
3. Malé travnaté hřiště na kopanou vedle plážového volejbalu, Holubova.
4. Plážový volejbal u Domu dětí a mládeže, Holubova.
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5. Sportovní hřiště u Gymnázia Dr. E. Holuba
na Mušce, které momentálně však prochází
revitalizací.
Radní města i zastupitelé jsou si vědomi, že
v Holicích zatím není z hlediska možností sportování vše v pořádku. Největším problémem je
zatím stadion, protože teprve v nedávné době
byl převeden ze státu na město a nebylo do té
doby možno s ním cokoliv dělat. Pochopitelně
je připravován projekt na revitalizaci stadionu
a rychlost realizace potom bude záležet hlavně
na dotacích. Zde by se potom měla vybudovat
sportoviště, která zatím v Holicích chybí a zejména mladší spoluobčané tento deficit kritizují.
Věřme, že se vše bude dobře vyvíjet a za několik let se všichni dočkáme v této oblasti výrazného zlepšení.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.,
člen rady města
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
VOLBY 2017 – delegace členů do okrskových volebních
komisí
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č.135/2017 Sb. a jsou stanoveny
na pátek 20. a sobotu 21. října 2017. Organizace a průběh voleb jsou dány
zákonem č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o volbách“).
V Holicích bude 9 volebních okrsků, volební místnosti budou na stejných
místech, jako v minulých volbách, jsou stanoveny minimální počty členů
okrskových volebních komisí, takže volební komise v obvodech č. 1 až
č. 7 bude mít minimálně 5 členů a v obvodech č. 8 – Podlesí a č. 9 – Koudelka (obvody s méně než 300 voliči ) minimálně 4 členy.
Okrskové volební komise (OVK)
Politická strana, která má kandidátku pro volby do Poslanecké sněmovny
a byla zaregistrována v příslušném volebním kraji může delegovat vždy
1 člena a 1 náhradníka do každé OVK, a to nejpozději do středy 20. září
2017 do 16 hodiny. Členy deleguje politická strana tak, že seznam doručí starostovi – musí obsahovat všechny formality, tj. jméno a příjmení,
datum narození a místo přihlášení k trvalému pobytu, podpis zmocněnce
politické strany a může obsahovat i návrh do které OVK má být člen delegován.
Doporučuji i telefonní nebo e-mailové spojení, protože termín pro svolání 1. zasedání (do 29.září 2017!) je krátký a pozvánky posílané poštou
se nemusí stihnout doručit.
Člen okrskové volební komise má za výkon své funkce nárok na zvláštní
odměnu, kdy předsedovi komise přísluší odměna ve výši 1 600 Kč, zapisovateli 1 500 Kč a členovi komise odměna ve výši 1 300 Kč (částky jsou
uváděny před zdaněním) – viz § 10 odst. 1 vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR
na adrese www.mvcr.cz, na serveru Českého statistického úřadu
na adrese www.volby.cz budou výsledky voleb a je tam i archiv všech
minulých voleb.

ZO Českého zahrádkářského svazu Holice
pořádá 16.–17. září 2017 od 8 do 17 hodin
na tradiční posvícenské výstavě

ZAHRÁDKÁŘSKÝ BAZAR

Zrušení nájemní smlouvy neplatičům nájemného
Rada města se pravidelně na svých schůzích zabývá situací na bytovém
úseku a je seznamována se seznamem dlužníků na nájemném v městských
bytech. U některých notorických neplatičů se již přikročilo k soudnímu
vystěhování, v jednom případě došlo k exekučnímu vystěhování nájemnice z bytu v domě čp. 1042 U Kapličky. V druhém případě máme od Krajského soudu potvrzeno rozhodnutí o vystěhování z bytu v domě čp. 2
na náměstí T. G. Masaryka a i zde v případě neochoty k uvolnění bytu
dojde k vystěhování soudním exekutorem. V součastné době jsou našimi
smluvními právníky předávány Okresnímu soudu dva návrhy na ukončení nájemních smluv, jedná se o dlužníky v domě čp. 46 v ul.Holubova
a v domě čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka. Stejným způsobem bude postupováno i v dalších případech, když nájemníci nepochopí, že nájemné je
platba, která musí mít přednost před cigaretami, alkoholem nebo dalšími
„nezbytnostmi“.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 11. září 2017 v 17 hodin se bude konat v klubovnách
kulturního domu veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2017
a projednání rozpočtových změn, zastupitelé budou informováni
o hospodaření organizací s majetkovou účastí města,. Pravidelným
bodem budou převody nemovitého majetku města, sdělení starosty
města, popřípadě projednání dotazů a připomínek zastupitelů nebo
zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

SLOVA K RODIČŮM...
Takto někdo poničil nedávno novou autobusovou zastávku proti Solvitu
na Starých Holicích.
Je velmi smutné, že se ten „někdo“ neštítil pomalovat fotografii čestného
občana Holic.
Zřejmě asi jde o „dílo“ dítěte nebo mládeže..., a tak rodiče, apeluji na vás,
abyste se svými dětmi tuto záležitost probrali a vysvětlili jim, že to je
ničení hodnot, které jsme zaplatili my všichni a že je to nemorální, takto
„počmárat“ nežijící vážené obyvatele Holic. A aby toho nebylo málo, tak
někdo další (a to asi dospělý občan???) ukradl odpadový koš.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc., člen rady města a předseda školské komise

Udělejte si pořádek ve svém zahradnickém nářadí!
Co už nepotřebujete Vy, může se hodit jinému.
Co už nepotřebuje druhý, může se hodit Vám!
Přineste zahrádkářské, vinařské i sadařské potřeby a nářadí,
odbornou literaturu atp.
Cokoliv, co souvisí s pracemi na zahradě.
Vše, co chcete dát k prodeji, nám doneste
14. nebo 15. září (čtvrtek, pátek) od 13 do 17 hodin
do chovatelského střediska v Holicích.
Věci určené k prodeji opatřete viditelnou a čitelnou značkou
s Vašimi iniciálami a cenou.
Všichni prodejci budou v neděli 17. září v 15 hodin slosováni!
Výherci budou odměněni cenami.
Přijďte prodat i nakoupit! Těšíme se na Vás.
Zahrádkáři Holice
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Svěží výstava

Kulturní kalendář na měsíc září 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program
vstupné
8. 9.
19.00	Jen pro ten dnešní den
pátek		Uvidíte čtyři jednoaktovky Pavla Hladíka, oceněné na Národních přehlídkách
jednoaktovek: Medvědovo pozdní odpoledne, Není důležité zvítězit, Když labuť
zazpívá a Zločin v druhém poschodí. Jedná se o přeložené představení z května
letošního roku.
		Autor a režie: Pavel Hladík.
		Hrají a těší se členové Divadelního souboru KD Holice
zdarma
22. 9.
19.00	Petr Jan Juračka – přednáška „S drony do světa“
pátek		V rámci Roku Dr. Emila Holuba.

100 Kč

23. 9.
19.30	Moliére: Lékařem proti své vůli
		Repríza úspěšné klasické komedie v provedení Divadelního souboru KD Holice.

90 Kč

KINO
datum hodina program
vstupné
12. 9.
17.00 Kráska a zvíře
úterý		Hraná adaptace, jež je ohromující a velkolepou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré
a nezávislé mladé dívky, kterou na zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu
si uvědomí, že pod obludným zevnějškem se ukrývá vlídná duše skutečného
prince.
		Režie: Bill Condon.
		Hrají: Emma Watson, Dan Stenens, Luke Evans, Josh Gad, Emma Thomson
a další.
		Žánr: Rodinný/Fantasy/Muzikál. Délka 130 minut.
70 Kč
19. 9.
19.30 Padesát odstínů temnoty
úterý		šedi skončily, když Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel a opustila
ho. Z Greyovy minulosti se začnou vynořovat temné stíny, kterým rozhodně není
po chuti, že „jejich“ Christian podlehl slabošskému citu, jakým je láska.
		Režie: James Foley.
		Hrají: Jemie Dornan, Dakota Johnson, Max Martini, Kim Basinger, Luke Grimes.
		Žánr: Drama/Erotický – nevhodný do 15 let. Délka 117 minut.
80 Kč
26. 9.
19.30 Zahradnictví: Rodinný přítel
úterý		Filmová trilogie vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Rodinný přítel
je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří.
		Režie: Jan Hřebejk podle scénáře Petra Jarchovského.
		Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček, Gabriela
Míčová.
		Žánr: Drama. Délka 130 minut.
80 Kč
3. 10.
17.00	Šmoulové: Zapomenutá vesnice
úterý		V tomto novém filmu se Šmoulinka vydává společně se svými kamarády podle
tajuplné mapy na napínavou pouť Zakázaným lesem, aby nalezli dávno ztracenou vesnici dřív než zlý Gargamel. Všichni jsou na stopě objevu největšího
šmoulího tajemství.
		 Žánr: Animovaný/Dobrodružný/Komedie. Délka 88 minut.
70 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
4. 8.–30. 9.		
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Filip & Štěpán Hortenský – Obrazy a sklo

V těchto dnech probíhá v galerii zdejšího kulturního domu další zajímavá a svěží výstava,
v tomto případě dokonce výstavní premiéra
dvou mladých autorů: Filipa a Štěpána Hortenského. Oba autoři se zde prezentují velmi
kvalitními pracemi ze skla, tyto by samy o sobě
svědčily o tvůrčím potenciálu vystavujících.
Kolekce skla je doplněna závěsnými obrazy, ze
kterých je cítit hledání vlastního tvůrčího jazyka. Práce se pohybují od lehkého okouzlení surrealismem až po polohy lyrické či geometrické
abstrakce. Mě osobně práce obou autorů okouzlila v několika bodech, ať už brilantním zvládnutím uměleckého řemesla, kde je příjemně nejasná hranice mezi řemeslem a volným uměním,
kdy vystavené sklo cítím více v poloze umění
jako takového, tak mi je sympatická kultivovaná
velkorysost maleb obou autorů.
Jak jsem již zmínil, oba autoři jsou ve fázi ujasňování si svého výtvarného jazyka, ve fázi objevování poloh a možností,především v malbě,
přesto zde vystavená kolekce nepůsobí nevyzrále a nepostrádá přesvědčivost.
Věřím, že tato premiéra je oběma autorům dobrým startovním impulsem a motivací pro jejich
další tvorbu. Tímto chci zároveň poděkovat
vedení zdejšího kulturního zařízení a těším se
na další podobné počiny.
Nezbývá mi, než doporučit všem, kteří ještě výstavu neviděli, její návštěvu, která jistě zpříjemní zbytek léta.
Mgr. Štěpán Málek akad. soch.

Pozvánka
Město Holice, Kulturní dům města Holic, Základní umělecká škola Karla Malicha a výbor seniorů zvou všechny, kdo mají rádi české
a moravské písničky, do společenského sálu
ZUŠ Karla Malicha na posezení s Vonička
V Bandem z moravských Hovoran. Vystoupení
umělců známých z TV Šlágr se uskuteční v pátek 15. září od 17.00 hodin, vstupné 80 Kč. Více
informací na telefonním čísle: 775 122 915.
Antonín Janeba
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Přehled společenských akcí
Skautské odpoledne
čtvrtek 7. 9. od 12.00 do 18.00
Sokolský park, Holice
Vonička V-Band
úterý 15. 9. od 17.00 do 20.00
ZUŠ Karla Malicha, Holice
vstupné: 80 Kč
hudební skupina známá z TV Šlágr; více informací p. Janeba
774 122 915

Noc sokoloven
T.J. Sokol Holice zve všechny spoluobčany na „Noc sokoloven“, která
proběhne z pátku 22. na sobotu 23. září. Akce začíná v pátek v 16.00 hodin a končí v sobotu v 15.00 hodin. Pojďte přenocovat do sokolovny, součástí této akce jsou soutěže pro děti, ukázky softbalu a nohejbalu, cvičení
s Petrou Provazníkovou a prohlídka sokolovny. Občerstvení je zajištěno,
vstupné 20 Kč, svoji účast potvrďte do 20. září na: sokol@sokolholice.cz.

Linka důvěry děkuje a informuje

Posvícenské stínání kohout
neděle 17. 9. od 14.00 do 18.00
areál kostela sv. Martina a farské zahrady v Holicích
více informací na www.kulturapromesto.cz
Noc sokoloven
pátek 22. 9. od 16.00 – sobota 23. 9. do 15.00
Sokolovna, Holice
vstupné: 20 Kč
doprovodný program, občerstvení zajištěno
účast potvrďte do 20. 9. na e-mail: sokol@sokoloholice.cz
Tradiční posvícení v Býšti
Zahájení hudebního festivalu Eduarda Nápravníka
sobota 26. 8. od 18.00
kostel sv. Jiří v Býšti
Koncert Východočeské stabilní dechovky
neděle 27. 8. od 14.30
Kulturní dům v Býšti
Fotbalové utkání SK Býšť vers. Vysoké Chvojno
neděle 27. 8. od 17.00
fotbalové hřiště v Býšti

Rekonstrukce Školní jídelny Holice
„Co jste ve školní jídelně dělali o prázdninách?“ bude jedna z otázek
strávníků.
Já vám to prozradím. V celé budově školní jídelny jsou nová okna, nové
jsou i vstupní dveře. Byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení pro strávníky i zaměstnance, která je nepřehlédnutelná! Došlo
k výměně dveří u nákladního výtahu. V kuchyni jsme vyměnili starý konvektomat za nový, vymalovali jídelnu, vstupní chodbu a šatnu, kancelář
vybírání stravného, kancelář šéfkuchařky a místnost pro zaměstnance. Pod
jídelnou vznikne rekonstrukcí prostor pro školní družinu ZŠ Holubova.
Rekonstrukci školní jídelny prováděla firma Veselý&Žemlička z Hradce
Králové a odvedla perfektní práci.
Celková rekonstrukce školní jídelny by se neuskutečnila bez finančních
prostředků od zřizovatele školní jídelny, tj. Města Holic. To, že Rada města Holic odsouhlasila rekonstrukci školní jídelny a přidělení finančních
prostředků, určitě ocení všichni strávníci.
Teď už zbývá „pouze“ vše uklidit a naleštit, doplnit sklady potravin a nový
školní rok může začít. Dětem přeji šťastné vykročení do školy, rodičům
pevné nervy a vám všem pohodové dny babího léta.
Věra Pamánková, ředitelka Školní jídelny Holice
Z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, četnících vysokých
funkcionářích apod. koupím medaile, odznaky, průkazy, foto, písemnosti, části uniforem apod.
Stačí SMS na tel 608 420 808
HOLICKÉ LISTY

Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí, která
je provozovatelem Linky důvěry, děkujeme městu Holice za finanční podporu, kterou nám v roce 2017 poskytlo a které si velmi vážíme.
Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost
potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu pro každého člověka,
který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace (např.
lidé přemýšlející o smyslu života, mající obavy z nemoci, problémy finanční, vztahové a další). Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku
a pohlaví. Šíře probírané problematiky není ohraničena. Výhodami telefonické krizové intervence jsou její snadná dostupnost a anonymita. Službu
poskytujeme za cenu běžného telefonního hovoru. V určitých případech
můžeme předat kontakty na další pomáhající profese nebo další odborníky.
Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat na telefonním čísle
465 52 42 52 (nonstop), poradenském emailu napis@linkaduveryuo.cz
a přes Skype linka.duvery.uo.
Bc. Lucie Prudilová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Posvícenské stínání kohouta
otevře kostelní věž
Chcete nahlédnout do běžně nepřístupných zákoutí kostela sv. Martina,
nebo si chcete zahrát na chrámové varhany? Pak přijďte na Posvícenské
stínání kohouta, které pořádá spolek Kultura pro město ve spolupráci
s Farností Holice. Akce nabídne malým i velkým návštěvu kostelní věže
a kruchty, ale i dovednostní a vědomostní soutěžní okruh. Po splnění jednotlivých úkolů a získání potřebných indicií obdrží soutěžící jako odměnu
za své snažení zajímavé ceny. V kostele se uskuteční dvě komentované
prohlídky hlavního oltáře, který je právě v péči restaurátorů, zhlédnout
mohou návštěvníci také výstavu starých fotografií. Tradiční součástí
posvícenského odpoledne bude stínání kohouta Bohdana. Slavnostní atmosféru po celou dobu trvání akce navodí Hradecká cimbálová muzika,
chybět nebudou ani dětské atrakce, pestré občerstvení s domácími pochoutkami a další. Do svých diářů si tedy zapište, že Posvícenské stínání
kohouta se koná v neděli 17. září 2017 od 14 do 18 hodin v areálu kostela
sv. Martina a farské zahrady v Holicích. Těšíme se na vás. Více informací
na www.kulturapromesto.cz.
Lukáš Peška, předseda spolku Kultura pro město, z.s.
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Nový školní rok v Mateřské škole Holubova
Prázdniny utekly jako voda a začátek nového školního roku je tu. V dětech ještě doznívají zážitky z prázdnin, ale nové je již čekají. V naší škole
je již vše naplánováno a připraveno. Kapacita naší školy je i pro nový
školní rok zachována. Nastoupilo nám 174 dětí do 7 tříd, z toho je jedna
třída nadále ve Velinách a jedna na Základní škole Holubova. V novém
školním roce čeká děti, ale i jejich rodiče, mnoho akcí a zážitků. Mimo
jiné spousta divadelních a kulturních akcí, setkání se zvířaty, návštěva
solné jeskyně, otevřeme nový sportovní kroužek pro kluky, lyžování, pobyty na horách, pro rodiče i pro děti bude zajímavá ukázka aromaterapie,
beseda o stravování, výlety, budeme besedovat o cestování. Připravujeme
rozšíření spolupráce se Zoologickou zahradou Dvůr Králové nad Labem. Bude toho jistě mnoho a pokud se chcete dovědět více, navštivte
naše webové stránky www.msholubova.cz, či nás sledujte na facebooku
www.facebook.com/msholubova, nebo na twiteru twitter.com/mshol_ms.
Ve škole se však nezahálelo ani o prázdninách, a tak kromě drobných
oprav a úprav proběhla v celé mateřské škole výměna již zastaralého
osvětlení za moderní LED svítidla. Na zahradu byly nainstalovány nové
herní prvky z akátového dřeva, aby vše ladilo se zaměřením naší školy
na Afriku a cestovatele Emila Holuba. Přejeme všem dětem i dospělým
úspěšný a pohodový školní rok.
Lenka Chotěnovská
Poděkování Firmě Berger – Horní Jelení
Mateřská škola Holubova si touto cestou dovoluje poděkovat Firmě Berger z Horního Jelení, která poskytla škole sponzorský dar ve formě pomůcek do tělocvičny. Velice si toho vážíme.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická informuje

Zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok začne i 325 žákům Gymnázia Dr. Emila Holuba. Po prázdninách na ně čeká zrekonstruovaná tělocvična, která se dočkala nového dřevěného obložení stěn a výmalby,
neboť původní obložení z lamina bylo na několika místech polámané a již
neplnilo svoji funkci. Ve fázi rekonstrukce se od srpna nachází i venkovní
sportovní areál, konkrétně atletická dráha a vnitřní hřiště pro míčové hry.
Vedení školy usilovalo o generální rekonstrukci tohoto sportoviště několik
let, neboť s každou novou závadou narůstalo i riziko potenciálního úrazu
a některé části už nebylo vůbec možno využívat. V minulém roce byla
vypracována projektová dokumentace a letos došlo na vlastní realizaci,
kterou financuje Pardubický kraj. V režii školy pak kromě zmíněného obložení došlo i na menší stavební opravy prostranství před školou, které
neustále čelí nájezdům vandalů, a to v takové míře, že k šetření musela
být přizvána i Policie ČR.
Samotná výuka v 1. pololetí začne stejně jako v ostatních školách 4. září
s tím, že hned 6. září je naplánována školní burza učebnic. Ještě v měsíci září proběhnou dvoudenní adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků
osmiletého i čtyřletého oboru a paralelní 5. C, které si tradičně kladou
za cíl pomoci s tvorbou nových třídních kolektivů a upozornit náctileté na některé patologické jevy ve společnosti. Od začátku školního roku
bude v naší škole nově působit Kyla Patterson, absolventka VŠ z USA,
jež získala stipendium Fulbrightovy nadace a bude se podílet na výuce
angličtiny v naší škole.
Novinky se nevyhnuly ani samotnému pedagogickému sboru, neboť škola
podala před prázdninami projektovou žádost v rámci tzv. Šablon pro SŠ
a bude čerpat celkem 474 127 Kč na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt je dvouletý a první vzdělávací akce, zaměřená na efektivní komunikaci a řešení konfliktních situací, proběhne již v září.
Nezbývá než popřát všem žákům a zaměstnancům školy úspěšný start
do nového školního roku a čtenáře Holických listů již teď pozvat na některou z plánovaných akcí, o kterých vás budeme v následujících měsících
průběžně informovat.
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Prázdniny jsou za námi a všichni se už radujeme, že naše mateřská škola
zase ožije. Děti se mají na co těšit. Během prázdnin byly provedeny venkovní úpravy – osázený záhonek před hlavním vchodem do budovy, úprava pískovišť a jejich zastínění. Děkujeme tímto sourozencům Rabasovým
za návrh a realizaci celého záhonu s dekoracemi (viz foto).
To hlavní, co děti netrpělivě očekávaly, je vybudování víceúčelového
sportovního hřiště s umělým povrchem. Také všechny třídy se pečlivě připravovaly na září. Ve školním roce 2017/2018 nám zanikne z důvodu nové
legislativy speciální logopedická třída, děti budou začleněny do většího
kolektivu.
Přejeme dětem, aby se jim u nás líbilo a byly v naší mateřské škole spokojeny.
Zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
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Září v Holoubku
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás vítá
v novém školním roce.
Holoubek se pro vás milé děti, rodiče a prarodiče
otvírá v pondělí 4. 9. 2017.
Herna plná her, puzzle, skládaček, knížek, plyšáků,
autíček je pro vás volně přístupná každý den dopoledne od 8.30 do 11.30 hodin. Od úterý do čtvrtka
jsou pro vás v herně připraveny pravidelné programy, naopak pondělky
a pátky jsou vyhrazeny pro společná setkávání maminek a dětí bez organizovaného programu – Pojďte si hrát do Holoubka.
V úterý můžete navštívit – Hudebně pohybové dopoledne s písničkami
s Milenou a Darinou, středa je plná říkanek a povídání v Říkankovém
programu a čtvrtek patří pohybu při Hravém cvičení pro děti do dvou let.
Montessori aktivity budou každou středu v horní herně Holoubka pro děti
od 1,5 do 3 let. Pro nové děti a maminky začínáme ukázkovou hodinou
ve středu 6. 9. 2017 od 8.30 do 9.30 hodin, pro děti a maminky, které chodily na Montessori aktivity v loňském školním roce a budou pokračovat
dál, je společná hodina od 10 do 11 tentýž den 6. 9. 2017.
Při odpoledních programech můžete zavítat na Baby studio a to v úterý
od 15.30 do 16.30 hodin, ve středu po 13 hodině začíná Cvičení pro těhotné, tyto dva programy vede Dana Kačírková, středa odpoledne od 16.30
hodin patří tvoření a keramice s Radkou. Ve čtvrtek pokračuje Angličtina

Chceš poznat řemesla, která vydělávají?
Kdo je představí? Šedesát mladých řemeslníků z České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa.
Kde? Na vysokomýtském náměstí.
Kdy? 19.–21. září 2017 od 9.30 do 18.00 hodin
Co se bude dít? Vyrostou zde zdi a v nich opravdová část koupelny. Budou se tady míhat zedníci, obkladači, instalatéři, montéři suchých staveb
a truhláři. A při tom kmitání budou plnit soutěžní úkoly, řešit problémy
jako na skutečné stavbě. A musí ukázat, že umějí pracovat v týmu a že
se umějí domluvit – některé obory na sebe totiž navazují. Opravdová simulace koupelny vždy návštěvníky baví a navíc si zde mohou i leccos
vyzkoušet.
Pro koho? Je ti asi tak čtrnáct, patnáct a brzy opustíš základku a ještě nevíš co dál a máš se rozhodnout? Tady získáš inspiraci a kontakty na dobrou odbornou školu.
Pro tebe, který chceš zkusit řemeslo, které dobře vydělává a kde za tebou
bude tvoje dílo vidět. Ať už to bude u nás doma nebo v zahraničí. Taky si
tu můžeš vybrat, kde tě “správné“ řemeslo můžou naučit. Všechny školy se stavebním zaměřením z regionu na jednom místě, to najdeš jenom
ve Vysokém Mýtě.
Pro tvoje rodiče. Mamka si ujasní konečnou podobu koupelny a táta konečně přijde na to, jak to jde vyřešit za pomoci sádrokartonu. Mohou si
totiž „vyzkoušet“ odborníky z nejrůznějších firem a poradit se (zadarmo),
jak nejlépe postavit a zateplit dům. Dozvědět se nejrůznější vychytávky
v zařízení a vybavení koupelen a WC. Nebo můžou rovnou přijít s plány
svého budoucího domku nebo bytu a na místě probrat vše potřebné.
Co máš udělat? Přijít sám nebo s rodiči ve dnech 19.–21. září na vysokomýtské náměstí a jen se dívat, nebo si i něco vyzkoušet. Zeptat se, co tě
na které škole čeká. S intrem nebo bez intru, se stípkem a dalšími bonusy.
Samozřejmě taky povzbudit soutěžící učně a podívat se, jak už si umějí
poradit po dvou letech studia a praxe.
Těšíme se na tebe.
Spolupořadatelé soutěže
Pardubický kraj, město Vysoké Mýto, VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto,
Erudio CZ, z. s.
Partneři soutěže
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Cech suché výstavby v ČR, Cech
obkladačů ČR
Za organizátory
PhDr. Lenka Ulrychová, Ing. Hynek Míka Erudio CZ, z.s. www.erudiocz.cz
HOLICKÉ LISTY

hrou s Milenou od 16 hodin a večer od 18 do 20 hodin zní Holoubkem
zpívání dospělých při pianu a kytarách. Těšíme se na stálé i nové návštěvníky Holoubka.
S Holoubkem se můžete potkat v sobotu 2. 9. 2017 na akci Loučení s létem na stadionu v Holicích. Připravíme pro vaše děti pohybové aktivity,
skládání puzzle, ukázku Montessori aktivit a malování na obličej.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

ŽenyPRO: zájem o bezplatné vzdělávání v Holoubku trvá
Další dvanáctku žen, které se budou v Holoubku společně vzdělávat, přivítáme v září.
Během 19 inspirativních setkání se účastnice pod vedením zkušených lektorek ponoří do témat osobního rozvoje, využijí kreativní metody kariérního poradenství a zrelaxují na ekofarmě. Hlídání dětí je po dobu výuky
zajištěno.
Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.cz.
Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn. Kapacita podzimního cyklu byla naplněna, přijímáme přihlášky na další vzdělávací cykly
od ledna do března 2018, podzim 2018 a jaro 2019. Dopřejte si ČAS PRO
SEBE. Dříve přihlášené mají přednost.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, mail: krejcikova.zenypro@gmail.com.
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998 je financovaný za pomocí Evropské
unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu
Zaměstnanost. | www.esfcr.cz
kolektiv Holoubka

Prázdninové hrátky s DTJ

V sobotu 12. července uspořádali členové DTJ Holice pro sousední Dětský domov Holice prázdninové hrátky pro děti. Děti soutěžily v různých
disciplinách a odměnou jim byly sladké pochoutky. Po skončení soutěží
došlo i na odpočinek a u ohýnku si všichni opekli špekáčky. Takto strávené prázdninové odpoledne se všem líbilo a určitě se stane tradiční prázdninovou akcí. Musíme však připomenout, že se vše podařilo uspořádat
za přispění sponzorů: pana Stanislava Novotného – Housky, Michala Vojtěcha – firma VOMIT a přispělo též město Holice. Těmto všem, ale i členům DTJ, kteří pořádání akce připravili a zorganizovali, patří velký dík.
Milan Štěpánek, starosta DTJ Holice

HOLICKÉ LISTY • 3
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Efektivní úřad obce Holice
- odpovídat aktuálním požadavkům (individualita),
- časová efektivita (disponibilita).
3. Zefektivnění řízení dopravních agend
V důsledku změn u registru vozidel a registru řidičů (přestává platit místní působnost) je nutné oba systémy zefektivnit a připravit na větší nápor
zájemců. Zejména se jedná o procesy spojené s komunikací s klienty úřadu a s celkovým rozvržením práce mezi pracovníky úřadu. Po vytvoření
vstupní analýzy bude formulováno cílové řešení, kterým bude zefektivnění komunikace s klienty a zefektivnění řízení agend díky zavedení elektronického komunikačního nástroje (elektronický vyvolávací systém).
Součástí bude vzdělávání zaměstnanců.
Primárním cílem projektu je optimalizace procesů a postupů související s evidencí, řízeným oběhem a důvěryhodným ukládáním dokumentů
v organizaci. V rámci životního cyklu dokumentů chceme zoptimalizovat,
zefektivnit a sladit postupy související se vznikem/příjmem dokumentu,
uložením dokumentu v důvěryhodném úložišti, s odesíláním dokumentů,
tvorbou spisu a jeho vyřizováním, s uložením do spisovny a odesláním
do digitálního archívu.
Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 936 275 Kč.

Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností!
Projekt: Efektivní úřad obce Holice
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002942
V období od 1. ledna 2017 do ledna 2018 probíhají tyto aktivity v rámci
projektu Efektivní úřad obce Holice:
1. Lean management v procesu řízení dokumentace
Zde zmapujeme stávající způsob řízení dokumentace v rámci úřadu pro
jednotlivé agendy a to prostřednictvím prostudování stávajících směrnic
upravujících tuto oblast s porovnáním s reálnou praxí, jak jsou činnosti skutečně vykonávány při plnění jednotlivých agend úřadu. Ve druhém
kroku bude provedena optimalizace postupů pro nastavení efektivní správy dokumentů. Tato část bude probíhat prostřednictvím workshopů nejen
s vedoucími zaměstnanci, ale i s řadovými pracovníky, kteří nám pomohou
identifikovat řadu neefektivních procesů, které jsou běžnou praxí úřadu.
2. Školení, zhodnocení efektivity
- Proškolení zaměstnanců
V rámci této aktivity proběhne proškolení zaměstnanců úřadu s prací
s dokumentací podle nově nastavených pravidel. Toto proškolení bude
probíhat v maximálně individuální podobě a součástí proškolení bude
i sběr zpětné vazby od zaměstnanců k nově nastaveným procesům. Pokud
budou připomínky relevantní, bude o ně ještě upraven strategický dokument. Každý zaměstnanec úřadu projde alespoň 16 hodinovým školením.
Školení budou organizována maximálně po skupině 4 osob vždy dle vykonávané agendy.
- Vyhodnocení přínosu aktivity
Přínos aktivity spočívá zejména ve splnění těchto cílů:
- pracovat bez chyb (kvalita),
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Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet Londýnské oko nebo vyrazit za nákupy na Oxford Street? Město historických památek a výhodných nákupů otevřelo své brány pro cestující z východních Čech, ale také
třeba z Kolína, či Jihlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím stává ještě
dostupnější. Největší evropská nízkonákladová letecká společnost Ryanair ve spojení s Letištěm Pardubice od 5. září otevírá novou přímou linku
Pardubice–Londýn. Od podzimu navíc přivítá cestující nový moderní terminál. „Výstavba terminálu nabídne cestujícím moderní pohodlné prostory a doplňkové služby i novou příjezdovou komunikaci,“ uvedl náměstek
hejtmana pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září a říjen. Obvykle bývá
teplo a minimum dešťů. Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou výprodeje v plném proudu, ovšem díky posilující
koruně jsou zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské
muzeum, které je jedním z největších a nejvýznamnějších center historie
a kultury na světě, a vstup je, světě div se, zdarma jako v celé řadě dalších
londýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí velmi dobře dostupné a proti jiným letištím světa nabízí další velkou výhodu – parkování
zdarma. Odlety do Londýna a zpět budou 3× krát týdně, a to v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu. Od listopadu ke komfortu připočtěme ještě nový
terminál. Ceny letenek začínají od neuvěřitelných 799 Kč (pokud však
budete mít štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji)! „Letiště
Pardubice očekává, že tuto linku může využít kolem padesáti tisíc lidí
ročně. Lety se pro velký zájem dobře plní, doporučujeme proto cestujícím, aby si výhodné letenky pořídili v předstihu,“ řekla nám ředitelka
letiště Hana Šmejkalová.
www.airport-pardubice.cz, www.ryanair.com
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Šlapací autíčka
vé vítězství ze 14 zúčastněných posádek získala po 90 minutách šlapání
francouzská posádka Galská vesnice. Neskutečná atmosféra závěrečné
společné děkovačky se stačila s holickým náměstím rozloučit ještě před
prvními kapkami deště. Příští rok dle kalendáře Evropského šampionátu
se závod v Holicích uskuteční 17. června. Podle slov pana místostarosty
Petra Bajera bude dobře, stane-li se tato akce tradicí. Za vydařenou akci je
nutné poděkovat městu Holice, které nad závodem převzalo záštitu, sponzorům a také Technickým službám města Holice, které zajistily technické
zázemí závodu.
Takže, kdo letošní závod nestihl, bude mít příležitost tento zajímavý závod navštívit příště.
Václav Vondra a Milena Vohralíková

Dopravně – servisní a prezentační den
V neděli 23. července jsme byli na holickém náměstí svědky neskutečného šlapání do pedálů různých modelů autíček v rámci závodů evropského šampionátu. Diváci fandili posádce psa FIDA s nevidomým jezdcem
a vodičem, hasičům, spidermanovi, českému lvu a dalším modelům, ale
nejvíce pobavila posádka vodníků. Nejrychlejší byla francouzská posádka Spiderman, cenu za estetiku a umělecký dojem a zároveň za celko-

Mezinárodní projekt Green Wheels na SŠA Holice

Střední škola automobilní Holice pořádá ve středu 4. října na náměstí T.G.
Masaryka od 9.00 do 17.00 hodin Dopravně – servisní a prezentační den.
Žáci školy a mechanici firmy Chalupa Motors zde budou zdarma provádět pro širokou veřejnost kontrolu a drobné seřízení osobních automobilů
před zimní sezónou. Organizace BESIP bude mít pro návštěvníky připravené k dispozici cvičné automobilové trenažéry. Firma Auto Kelly zde
představí svůj sortiment služeb včetně zábavného programu. Policie ČR
bude v rámci prevence prezentovat svoji činnost v oblast dopravy a využívání technického zařízení při dopravních kontrolách, hasiči předvedou
ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Pojišťovna Generali
představí simulátor převráceného automobilu . Návštěvníci se budou moci
projet na dvojkolce Segway a zkusit si ovládat závodní modely osobních
vozidel. Program bude doplněn o nová i veteránská vozidla, motocykly,
elektrokola, bojové modely z 2. světové války, tunningové, sportovní a terénní automobily.

Hasiči a autovraky
Při akci Dny Holicka 2017 jste mohli vidět ukázku vyproštění osob z vozidla při simulované dopravní nehodě. Při této ukázce byla použita nová
technika, kterou zakoupilo město Holice. Abychom v rámci výjezdů mohli rychle a odborně zasáhnout, věnujeme mnoho hodin teoretické i praktické přípravě. Vzhledem k současné legislativě není již možné, abychom
přijímali autovraky na cvičnou likvidaci v našem areálu. Z tohoto důvodu
jsme zahájili spolupráci se společností Recycling – kovové odpady a.s.,
která se zabývá ekologickou likvidací autovraků. V Holicích ji najdete
v Puškinově ulici. K tréninku pravidelně využíváme jejich areál ve Vysokém Mýtě, kde máme možnost použít libovolný počet vraků na upravené
ploše, která je vybavena záchytnými vanami na unikající provozní kapaliny. Vraky jsou upraveny podle našich požadavků (zmáčknuty či otočeny)
tak, aby situace nehody byla co nejvěrohodnější. V případě potřeby pro
názornou demonstraci jsou nám vraky zapůjčeny.
Zdeněk Meliš
Střední škola automobilní Holice zahájila práci na novém mezinárodním
projektu s názvem Green Wheels – Operation, repair and service of hybrid
and electric cars, realizovaný v rámci programu Erasmus Plus. Partnery tohoto projektu jsou kromě odborných škol ze Slovenska, Maďarska
a Velké Británie také organizace CFME, NUV a Moravskoslezský automobilový klastr.
Projekt se zaměřuje na tvorbu tzv. open learning vzdělávacích materiálů
ve stále se rozvíjející oblasti údržby a oprav hybridních a elektrických
vozidel pro studenty maturitních a učebních oborů na středních školách
v automobilovém průmyslu.
Součástí projektu, který potrvá 3 roky, je rovněž metodické školení učitelů
v používání nových materiálů a zapojení inovativních metod do výuky.
Dále bude vytvořeno nové kurikulum pro oblast údržby a oprav hybridních a elektrických vozidel v souladu s požadavky ECVET a EQUAVET
tak, aby docházelo k unifikaci a standardizaci výsledků vzdělávání napříč
zeměmi.
Mgr. Šitinová
HOLICKÉ LISTY
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JAK ŠLY ROKY – 1941
Popis událostí roku 1940 jsme končili zprávou o počasí v prosinci, kdy od druhé poloviny měsíce uhodily silné mrazy a v posledních
dnech hustě sněžilo. Stejné počasí pokračovalo i v lednu 1941. Sněhu
napadlo kolem půl metru, řada silnic byla nesjízdných, na některých
železničních tratích byl zastaven provoz. Proto také holické zastupitelstvo na své schůzi 16. ledna nařídilo pracovní povinnost pro muže
od 18 do 60 let, jakož i pro majitele povozů na odklízení sněhu.
Přes válečnou dobu plánovalo město několik veřejných staveb.
Jednou z nich bylo pokračování budování kanalizace, a to v ulicích
Havlíčkově, Vysokomýtské a části Udržalovy (dnešní Smetanova)
a náměstí. V ulicích, které již byly zkanalizovány, byly osazovány
obrubníky, za spoluúčasti majitelů nemovitostí. Pokračovala i výdlažba další části prostoru u kostela. Zde měl být zřízen i veřejný záchodek. Sbírka občanů na tento účel vynesla 10 000 korun. Na zasedání
zastupitelstva 23. září bylo rozhodnuto upravit Tovární ulici (dnešní
Puškinova) nákladem 40 000 korun. Zdejší továrníci Karel Hendrych
a J. Jonáš přispěli částkami 10 000 resp. 7 500 korun.
Po celý rok byla v centru pozornosti městské samosprávy výstavba obecního nájemního domu v Hradecké ulici na pozemcích, které město koupilo od manželů Kmentových (I/78). Plány vypracoval
architekt František Novák z Prahy a stavba byla zadána Ing. Janu
Žďárskému. Protože však došlo k zákazu takových staveb, nebyl dům
za války postaven (předpokládaný náklad činil 749 750,95 korun).
Ke stavbě došlo až v poválečné době – dnešní čp. 107 (dříve zvaný
„rudý dům“).
Další položkou v rozpočtu města se stalo vypracování nového regulačního a polohopisného plánu města (dnes bychom řekli územního plánu), na který zastupitelé vyčlenili 3. června 100 000 korun. Již
dříve, 16. dubna, bylo rozhodnuto o úpravě veřejné cesty mezi domy
čp. 281 a 336 směrem k novému potočišti (dnešní vjezd do ulice
5. května). Zastupitelé se zabývali i dalšími záležitostmi, jak je život
přinesl. Tak 16. dubna schválili odprodej části obecního pozemku
na rozšíření stavebního pozemku Jana Rychtera v rohu náměstí (čp.
23) a na příkaz nadřízených úřadů přejmenovali Masarykovo náměstí na Velké náměstí a zrušili označení Rašínovo nábřeží (dnešní
Tyršova) a připojili ho k Nové ulici (dnešní Dukelská). V téže schůzi schválili zastupitelé doporučit udělení kinematografické koncese na další období tělocvičné jednotě Sokol za stejných podmínek
jako dosud. Zároveň však bylo schváleno, aby o koncesi požádala
i sama obec. Bylo to však rozhodnutí už zcela zbytečné, protože
14. dubna byla činnost Sokola zastavena a jeho majetek zabaven.
Na jednání 23. září byla doporučena žádost o udělení hostinské koncese Marii Čapkové v Podlesí č. 1. Důležitá rozhodnutí byla učiněna na zasedání 16. prosince. V první řadě bylo schváleno odkoupit
do majetku města od společenstva řezníků, uzenářů a obchodníků
dobytkem a masem veřejná jatka v Husově ulici za 131 610 korun.
Zároveň byla schválena výše jatečních poplatků: z krávy 44 korun,
z koně 10 korun, z kůzlete 2 koruny. Druhé důležité rozhodnutí padlo v otázce zavedení pouličního rozhlasu (více méně to vyplývalo
i z nařízení okupační správy). Provedení zadáno firmě Koten z Pardubic za částku 39 295 korun.
V krátkém přehledu uveďme i další události roku. 8. února bylo
nařízeno, že každý majitel domu si musí opatřit říšskou vlajku. Vlajky
se pak vyvěšovaly dle nařízení úřadů, například při výročí vzniku Protektorátu, narozenin Adolfa Hitlera, vítězství německých vojsk a podobně. 20. července pak bylo nařízeno vyvěsit ve všech oknech velké
V (Victoria) na znamení vítězství Říše.
V únoru bylo zase přikázáno, že učitelé národních škol a obecní
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úředníci a zřízenci se museli zapojit do povinných kursů německého
jazyka. Dále bylo nařízeno, že učitelé a úředníci, kteří byli vedeni
jako legionáři a bylo jim přes 45 let, byli k 31. březnu penzionováni. V druhé polovině února projíždělo městem často německé vojsko
od Hradce Králové k Vysokému Mýtu, a to na autech i motocyklech.
Dnem 23. dubna se začal pravidelně každý měsíc odvážet odsud
vlakem dobytek do Pardubic. První transport tvořilo 60 kusů hovězího dobytka. Pozdější transporty nebyly již tak početné (kolem
15 kusů), občas byly připojeni i vepři. 16. října převzala Německá
říše všechny naše lesy od Družstva pro obhospodařování lesů na Vysokém Chvojně. Město Holice obdrželo náhradu ve výši svého podílu, to je 640 000 korun. Kromě potravinových lístků byly od 3. listopadu zavedeny tabačenky. Pro nedostatek masa se rozmnožily
krádeže hus a králíků. Řada řezníků platila pokuty za porážky vepřů
„na černo“.
V tomto roce se začaly čím dál více pořádat velké sbírky. Koncem
června proběhla sbírka pro německý Červený kříž, 27. prosince sbírka
šatstva a prádla pro německé vojsko v Rusku, o den později pro týž
účel konfiskace lyží nad 180 cm délky včetně vázání.
Z kulturních akcí jmenujme koncert pardubického pěveckého učitelského sboru 20. února v sokolovně, k 100. výročí narození Antonína Dvořáka uspořádal Hlahol 23. listopadu koncert jeho skladeb,
který byl pro velký zájem opakován 6. a 13. prosince. Pravidelně hrály
místní ochotnické soubory. V sále „Na Špici“ se 14. června uskutečnila žákovská akademie k 50. výročí měšťanské chlapecké školy. Akademie dívčí školy proběhla o den později a jistě se líbilo i vystoupení
jedenáctiletých děvčat.
Z význačných osobností města zemřel 15. února ve věku 77 let
Jan Zahrádko. Byl velice činný v obecních orgánech (zastupitel,
člen rady) i organizacích a spolcích. Největší jeho láskou byla myslivost a o svých loveckých zážitcích dovedl dlouho poutavě vyprávět. 19. února zemřela ve věku 53 let oblíbená učitelka obecné školy
Anna Brdíčková. Válečný invalida, generální poručník sirotků a obětavý činovník spolku válečných poškozenců a Červeného kříže Václav
Sedláček zemřel 1. března ve věku 60 let. Ve stejném věku zemřel náhle 20. července holický lékárník Josef Thuma, známý pod přezdívkou „Joza“. Před první válkou býval členem městské rady, kde měl
na starosti školství. Býval aktivní i v Měšťanské besedě, ředitelem
Bia Sokol a mecenášem zdejší kultury. Patřil i k propagátorům tenisu
a podílel se na vzniku tenisových kurtů u hřiště SK. Jeho humor byl
nevyčerpatelný a anekdoty sypal z rukávu. Inu, po otci nezdědil jen
lékárnu…
O lednovém počasí píšeme již v úvodu. Mrazy povolily a tát začalo až v posledních únorových dnech. Vydatná sněhová nadílka přišla
však ještě 11. a 26. března. Žita pod množstvím sněhu vyhynula tak,
že se musela zaorat nebo přisít ječmenem. Duben byl nejnevlídnějším
měsícem roku. Většina dní byla sychravá se studenými větry, takže
všude bylo plno chřipky, rýmy a kašle. Studený byl i květen a až červen přinesl teplejší a slunné počasí. 7. června však přišla velká průtrž
mračen nad Věžištěm a voda zaplavila řadu domů ve Starých Holicích.
Další měsíce byly v normálu, v říjnu však po desátém přišly každodenní deště, což znesnadňovalo sklizeň cukrovky a setí ozimů. Zbývající měsíce roku nepřinesly nic neobvyklého, v prosinci se střídaly
mrazíky s deštěm. A jak bylo na Vánoce? Nic moc – na Štědrý den
obleva a tání, v dalších dvou dnech prudký vítr s deštěm. Poslední dva
dny roku sněžilo a leden 1942 byl velice, ale opravdu velice studený
a krutý. Ale o tom zase až příště.
Pavel Hladík
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Open Air Cup Dobruška
Na Open Air Cup Dobruška, největším florbalovém turnaji pod širým nebem v republice, měla letos premiéru dětská soutěž. V neděli se ve třech
věkových kategoriích (dorost, starší a mladší žactvo) představilo čtvrt tisícovky hráčů a hráček z šestadvaceti týmů. Vytrvalý déšť a noční liják ze
soboty na neděli donutil pořadatele z FBC Dobruška k razantnímu kroku. Rozhodli o tom, že se dějiště dětského turnaje přemístí pod střechu
opočenského zimního stadionu. Změnit se musel rozpis zápasů, protože namísto šesti hřišť v areálu dobrušského městského stadionu se pod
střechu „zimáku“ vešly pouze čtyři. Program se s minimálním časovým
zpožděním dařilo plnit. Až odpoledne se počasí umoudřilo, a tak se vrchol
celodenního programu mohl vrátit na Městský stadion Václava Šperla.
DDM Holice na tomto turnaji zastupovala dvě družstva v kategorii B13
(starší žactvo) pod vedením Jiřího a Lukáše Kmenta a B11 (mladší žactvo) pod vedením Aleše Valenty a Tomáše Bartoníčka.
Výsledky:
Starší žáci B13
DDM Holice: Sokol Předměřice nad Labem
1:4
DDM Holice: FBC Medvědi Žacléř
5:7
DDM Holice: FBK Jičín
6:4
Čtvrtfinále: Sokol Předměřice nad Labem – FbC Medvědi Žacléř B 9:2,
FbC Medvědi Žacléř – FBC Dobruška 3:1, Falcon Lysá nad Labem – FBK
Jičín 2:3, PSKC Okříšky – DDM Holice 4:5.
Semifinále: Sokol Předměřice nad Labem - DDM Holice 3:1, FBK Jičín
– FbC Medvědi Žacléř 5:4.
Utkání o 3. místo: DDM Holice – FbC Medvědi Žacléř 5:6.
Finále: Sokol Předměřice nad Labem – FBK Jičín 10:3.
Konečné pořadí: 1. Sokol Předměřice nad Labem, 2. FBK Jičín, 3. FbC
Medvědi Žacléř, 4. DDM Holice, 5. Falcon Lysá nad Labem, 6. PSKC
Okříšky, 7. FbC Medvědi Žacléř B, 8. FBC Dobruška
Starší žáci DDM Holice nakonec nestačili v semifinále na Předměřice nad
Labem a čekal je zápas o 3.místo s týmem FbC Medvědi Žacléř. Po velmi
dramatickém utkání se museli smířit s konečným čtvrtým místem.
Mladší žáci B11
Zápasy tabulka:
FbC Skuteč: DDM Holice
5:1

FOTBALOVÝ PODZIM V HOLICÍCH
„Už aby to začalo,“ říkali si znovu všichni hráči kopané od elévů až po dospělé. Letní přestávka po předchozí sezoně nebyla dlouhá, avšak i tak se
událo mnohé. Podzim odpoví na otázku, jestli SK Holice A budou umět
navázat na své jarní čtvrté místo. Podzimní část ještě nerozhoduje, avšak
leccos naznačit může.
Stále obecně chybí: hráči – peníze – funkcionáři.
Přehled přípravných zápasů: – Týniště nad Orlicí 4:5, – Olympia HK dorost 2:0, – Horní Ředice 1:2, – Kratonohy 2:10. Slova asistenta trenéra
Václava Velinského: „Příprava byla nasměrována do domácích podmínek.
Trénovali jsme třikrát týdně, účast byla v rámci možností. Kluky je potřeba za přístup pochválit.“
Soupiska – brankáři: M. Hlavatý (1991), M. Schmeiser (1996), P. Laksar
(1997), L. Navrátil (1999), K. Melnychuk (1995). Obránci: T. Velinský
(1983), T. Kopřiva (1985), V. Černý (1998), P. Fikejz (1998),L. Hanč
(1992), D. Ručka (1990), J. Tláskal (1996), J. Řezníček (1998), J. Koblížek (1998). Záložníci: F. Křtěn (1999), J. Krpata (1988), M. Chvála
(1990), R. Machatý (1980), J. Kaufman (1979), D. Lát (1998), V. Černohorský (1998). Útočníci: J. Václavek (1989), D. Machatý (1999), J. Shejbal (1999).
Realizační tým – trenér: R. Kyral, asistent trenéra: V. Velinský, vedoucí
mužstva: T. Čejka, masér: P. Langr, sekretář: Z. Nývlt.
Změny v kádru – příchody: Laksar (Moravany), Schmeiser (H. Ředice),
Kaufman (Libišany), T. Velinský (Chvojenec), Krpata (H. Roveň), Řezníček, Koblížek (oba FK Pardubice), Hlavatý (po zranění).Odchody: Bláha
(Kratonohy), J. Jedlička (Rakousko), T. Jedlička (H. Jelení).
Vladimír Faltys

DDM Holice: FBC Hrošíci Dobré
12:3
FBC Dobruška II: DDM Holice
2:6
DDM Holice: FBC Dobruška
7:5
FBC Dobruška Girls: DDM Holice
1:5
Čtvrtfinále: FBC Hrošíčci Dobré – FBC Dobruška II 3:9, FBC Dobruška
– FBC Dobruška Girls 6:4
Semifinále: FbC Skuteč – FBC Dobruška 6:5, DDM Holice – FBC
Dobruška II 5:0
Utkání o 3. místo: FBC Dobruška – FBC Dobruška II 4:2.
Finále: FbC Skuteč – DDM Holice 3:4.
Konečné pořadí: 1. DDM Holice, 2. FbC Skuteč, 3. FBC Dobruška,
4. FBC Dobruška II, 5. FBC Dobruška girls, 6. FBC Hrošíčci Dobré
Mladší žáci DDM Holice ve své kategorii slavili cenné vítězství a dostali
medaile, rozhodující gól vstřelil Lukáš Roček jednu minutu před koncem
zápasu.

Vítězná sestava v kategorii B11 Radim Novák, Lukáš Roček, Matěj
Tlučhoř, Vojtěch Šefranko, Matěj Krám, Michal Flieger, Viktor Pražák,
Tomáš Machatý, Uhlíř Samuel, David Valenta, Tomáš Bartoníček a Aleš
Valenta
Více informací na www.openaircup.cz

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ – SK HOLICE
A – tým
pátek
1. 9.
sobota
16. 9.
sobota
30. 9.
dorost
neděle
3. 9.
středa
13. 9.
sobota
16. 9.
čtvrtek
28. 9.
sobota
30. 9.
starší a mladší žáci
neděle
28. 8.
středa
30. 8
neděle
10. 9.
Neděle
17. 9.
neděle
1. 10.
starší a mladší elévové
sobota
9. 9.
starší elévové B
čtvrtek
7. 9.
čtvrtek
21. 9.
stará garda SK Holice
sobota
2. 9.

18.00
10.15
10.15

– Polička
– Chrudim
– Svitavy

13.00
17.00
13.00
13.30
13.00

– Libchavy
– Litomyšl
– Hlinsko
– Prosetín
– Moravská Třebová

9.30 (st) 11.15 (ml)
17.00(st) 18.45 (ml)
9.30 (st) 11.15 (ml)
9.30 (st) 11.15 (ml)
9.30 (st) 11.15 (ml)

– Hlinsko
– Mor. Třebová
– Ústí n/O.
– Čes. Třebová
– Pardubičky

9 hod.

– turnaj 4 mužstev

17.00
17.00

– Dříteč
– Chvojenec

14.00

– SK Prosetín
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