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Vážení spoluobčané,
jak jste patrně i Vy 

zaznamenali, podzim 
je tady. Jeho příchod je 
u nás tradičně slaven 
připomínkou jubilea 
narození nejslavnější-
ho holického rodáka, 
Dr. Emila Holuba, 
který se zde narodil 

7. října 1847. Počátek oslav bude již 2. října 
2013, kdy začínají Holubovy Holice, pokračo-
vat budou položením věnce k pomníku a odha-
lením pamětního místa u ZŠ Holubova, kde stál 
rodinný dům Holubových. V podvečer proběhne 
přednáška PhDr. Martina Šámala z Náprstko-
va muzea v Praze. Následující den KD Holice 
pořádá autobusový zájezd k hrobu cestovatele 
do Vídně. 

Tolik výčet nejdůležitějších akcí k oslavě vý-
ročí, ale Vás však určitě budou zajímat zprávy 
o našem zastupitelstvu. Na zářijovém zasedá-
ní bylo hlavním bodem plnění rozpočtu města 
za I. pololetí roku 2013. Hodnocení bylo úspěš-
né, příjmy byly naplněny a nebylo třeba přijímat 
žádná úsporná opatření. U výdajové stránky 
bylo menší zpoždění, způsobené naplánováním 
větších investičních akcí v době prázdnin – za-
teplení budov ZŠ Komenského 100 za cca 7 mil. 
Kč a MŠ Staroholická za cca 4 mil. Kč. Bylo do-
končeno včas a nic nebránilo zahájení nového 
školního roku. U těchto dvou akcí je výhodou, 
že město Holice získalo polovinu fi nancí z dota-
cí. Rekonstrukce byla uskutečněna i v kuchyni 
školní jídelny za 2 mil. Kč.

V Růžičkově ulici byly dokončeny plánované 
úpravy včetně položení nového povrchu prů-
chodu do Nádražní ulice. Za částku 490 tisíc Kč 
byla vyměněna okna ZŠ Komenského v budově 
č.p. 500 v ulici Holubova, výměna oken jižní 
strany kulturního domu stála 520 tisíc Kč a za-
jištěna byla statika budovy č.p. 673 v Růžičkově 
ulici 205 tisíc Kč.

Nájemníci č.p. 61 v ulici Bratří Čapků se do-
čkali rekonstrukce kotelny za 1 mil. Kč.

Samozřejmě, že se zastupitelstvo zabývalo 
i jinými věcmi, což je patrno ze zveřejněných 
usnesení v tomto čísle listů.

Končím s přáním příjemného prožití „babí-
ho léta“ a zároveň s pozváním na vzpomínkové 
setkání k 95. výročí vzniku České republiky.

Sanatorium TOPAS Holice

Většině holických občanů určitě neunikly 
rozsáhlé změny, které se poslední dobou děly v 
prostoru „bývalé vojenské nemocnice“ v Huso-
vě ulici. Rekonstrukce se chýlí ke konci a naší 
povinností je vám sdělit, k čemu bude nově 
zrekonstruovaný areál sloužit. O tom více již 
provozní tohoto zařízení Marcela Ceplová: „Za-
řízení je určeno všem seniorům, zejména s růz-
nými typy duševních poruch, Alzheimerovou 
chorobou a ostatní demencí. Alzheimerova ne-
moc představuje těžkou zkoušku nejen pro paci-
enta, ale i pro jeho nejbližší a sanatorium je ře-
šením pro ty, kteří již péči o nemocného člověka 
nezvládají. Zde v Holicích nabízíme komfortní 
ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích 
a apartmánech, bezbarierový přístup v celém 
objektu, moderně vybavené společenské míst-
nosti, celodenní péči na odborné úrovni, odleh-

čovací služby, pitný režim a stravu 5 × denně 
včetně diet, duchovní služby, kadeřnictví, ho-
ličství, pedikůru, kulturní akce a výlety do oko-
lí. V neposlední řadě je pro klienty sanatoria 
k dispozici rozsáhlá zahrada s parkovou úpra-
vou. Naší snahou je vytvořit domácí prostředí 
s individuálním přístupem ke každému a našim 
krédem je vlídnost, trpělivost, ohleduplnost, od-
borná péče, osobní kontakt a citová stimulace.“ 

Proč sanatorium vzniklo právě v Holicích? 
Na to nám odpověděl provozovatel MUDr. Ale-
xander Kučera: „Naše fi rma se snaží expando-
vat z důvodu zvýšené poptávky po celé ČR. 
V Holicích proto, že je to dobrá lokalita s do-
stupností do velkých měst a zároveň první krok 
na Moravu. Objekt bývalé nemocnice je pro 
tyto účely více než vhodný.“

Petr Kačer

Město Holice a organizace Svazu bojovníků za svobodu v Holicích Vás zvou

K ÚČASTI NA SHROMÁŽDĚNÍ K PŘIPOMENUTÍ 95. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,

které se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce
u školní budovy v Růžičkově ulici a u pomníku T. G. Masaryka v Holubově ulici

V PÁTEK 25. ŘÍJNA 2013 VE 14.30 HODIN

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
26. srpna 2013
Usnesení č. 267 RM a) doporučuje zastupi-
telstvu města schválit plnění rozpočtu města 
k 30. 6. 2013; b) doporučuje zastupitelstvu 
města schválit vyplacení 2. části přiznané fi -
nanční podpory na r. 2013 pro sportovní klu-
by; c) ukládá zařadit do nejbližší rozpočtové 
změny v rozpočtu města navýšení položky od-
vodu DPH. Č. 268 RM schvaluje hospodaření 
příspěvkových organizací města za I. pololetí 
r. 2013. Č. 269 RM schvaluje 11. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2013. Č. 270 
RM schvaluje: a) výjimku z počtu dětí ve tří-
dách Mateřské školy Holice, Staroholická 236, 
okres Pardubice, dle předložené žádosti s tím, 
že kapacita školy není překročena; b) výjimku 
z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holice, 
Pardubická 992, okres Pardubice, dle předlo-
žené žádosti s tím, že kapacita školy není pře-
kročena; c) výjimku z počtu dětí ve třídách 
Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres 
Pardubice, dle předložené žádosti s tím, že ka-
pacita školy není překročena. Č. 271 RM bere 
na vědomí přehled o dlužnících na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytových 
a nebytových prostor v majetku města. Č. 272 
RM schvaluje platební kalendář na vyrovnání 
nedoplatku při vyúčtování služeb za rok 2012 
na dobu 4 měsíců, paní Pavlíně Frýdové, ná-
jemci bytu č. 4 v ulici Holubova č. p. 749. Č. 
273 RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu 
k bytu č. 11 v domě č.p. 761, v ulici Holubo-
va v Holicích ke dni 31. 8. 2013. Č. 274 RM 
schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele akce „Město Holice – stavební úpra-
vy polikliniky II., nám. T. G. Masaryka 29, Ho-
lice (výměna vstupních a vnitřních dveří za au-
tomatické posuvné) fi rmu První Vysokomýtská 
stavební s.r.o., Vysoké Mýto. Cena dodávky 
činí 280 387 Kč. Č. 275 RM: a) vylučuje ze 
zadávacího řízení výběrového řízení na dodava-
tele stavby „Rekonstrukce zdrojů tepla a zatep-
lení objektů MŠ Holice, Holubova 39“, ucha-
zeče ASJ s.r.o., Světí, pro nesplnění zadávacích 
podmínek; b) schvaluje na základě výběrové-
ho řízení jako zhotovitele akce „Rekonstrukce 
zdrojů tepla a zateplení objektů MŠ Holice, 
Holubova 39“, fi rmu První Vysokomýtská sta-
vební s.r.o., Vysoké Mýto. Cena dodávky činí 
7 664 741,37 Kč. Č. 276 RM schvaluje dlou-
hodobé pronájmy sportovní haly pro školní rok 
2013/2014 dle návrhu předloženého Technic-
kými službami Holice. Č. 277 RM bere na vě-
domí přípravu zasedání Zastupitelstva města 
Holic dne 9. září 2013. Č. 278 RM schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací 
za I. pololetí roku 2013 dle předloženého ná-
vrhu. Č. 279 RM schvaluje změnu odpisové-
ho plánu č. 2 pro rok 2013 Základní umělecké 
škole, Holice. Č. 280 RM neschvaluje převzetí 
pozemních komunikací – bývalá I/36 (ul. Par-
dubická) a I/35 (průtah městem) do majetku 
města před odsouhlasením Darovací smlouvy 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Č. 281 RM 
jmenuje členem komise pro školství, mládež 
a tělovýchovu paní Liběnu Stárkovou, bytem 
Holubova 848, Holice s platností od 1. 9. 2013. 
Č. 282 RM schvaluje od 1. 9. 2013 maximální 

počet 53 zaměstnanců Městského úřadu Holice. 
Č. 283 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro DDM Holice na 13. 
olympiádu škol holického regionu.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
9. září 2013
Usnesení č. 284 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit 12. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na rok 2013 v objemu 
2 273 838 Kč. Č. 285 RM schvaluje 13. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2013. 
Č. 286 RM ukládá TS Holic převést částku 
94 000 Kč z investičního fondu organizace 
do rozpočtu zřizovatele na fi nancování akce 
„Výměna oken v č.p. 635“. Č. 287 RM do-
poručuje zastupitelstvu města schválit změnu 
Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických 
služeb Holice. Č. 288 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizova-
cí listině Kulturního domu města Holic. Č. 289 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výkup pozemku p. č. 2385/40, ostatní plocha, 
výměra 391 m2, ul. Pod Homolí, k.ú. Holice 
v Čechách do majetku města od Martina Opy, 
Nová 198, Polabiny, 530 09 Pardubice za 70Kč/
m2. Č. 290 RM doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit výkup pozemku p. č. 2397/4, ostatní 
plocha, výměra 44 m2, ul. 28. října, k.ú. Holice 
v Čechách do majetku města od Ing. Ladislava 
Havla, Kpt. Nálepky 1303, Zelené Předměs-
tí, 530 02 Pardubice a Milana Havla, Srní 77, 
53901 Hlinsko za 70Kč/m2. Č. 291 RM nedo-
poručuje zastupitelstvu města schválit výkup 
pozemku p. č. 2019/71, ostatní plocha, výměra 
122 m2, ul. Ottmarova, k.ú. Holice v Čechách 
do majetku města od společnosti Východočeské 
byty s.r.o., Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 
Praha. Č. 292 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit bezúplatný převod pozemků: 
p. č. 2395/13, ul. Bratří Čapků, ostatní plocha 
o výměře 8 m2 p. č. 2395/14, ul. Bratří Čapků, 
ostatní plocha o výměře 37 m2 p.č. 2395/16, ul. 
Holubova, ostatní plocha o výměře 3 m2 p. č. 
2422/63, ul. Nádražní, ostatní plocha o výmě-
ře 30m2 p. č. 2422/81, ul. Staroholická, ostat-
ní plocha o výměře 189m2 vše v obci Holice 
a k.ú. Holice v Čechách od Pardubického kraje 
do majetku města Holice. Č. 293 RM dopo-
ručuje zastupitelstvu města schválit zřízení 
věcného břemene za účelem rozšíření kabelu 
nízkého napětí (knn) na pozemku města p. č. 
4636/44, místní část Podlesí, k.ú. Holice v Če-
chách, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úpla-
tu formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/
bm + DPH. Č. 294 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit zřízení věcného břemene 
spočívající v právu zřízení, vedení a uložení, 
údržby a oprav inženýrských sítí do pozemku 
p. č. 347/1 v k.ú. Holice v Čechách, v rozsahu 
dle předloženého textu materiálu Tělocvičné 
jednotě SOKOL, Holubova 446, Holice. Věcné 
břemeno se zřizuje bezúplatně a oceňuje hodno-
tou 1000 Kč. Č. 295 RM vylučuje fi rmy Chrpa 
stavební společnost s.r.o., Pardubice a SK – 
EKO Systéme s.r.o., Pardubice ze zadávacího 
řízení výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení objek-
tů MŠ Holice, Pardubická 992“ pro nesplnění 

zadávacích podmínek. Č. 296 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení ob-
jektů MŠ Holice, Pardubická 992“ fi rmu První 
Vysokomýtská stavební s.r.o., Vysoké Mýto. 
Cena dodávky činí 5 021 182 Kč včetně DPH. 
Č. 297 RM bere na vědomí měsíční zprávu 
za měsíc srpen 2013 na akci Základní umělecká 
škola v pasivním standardu. Č. 298 RM schva-
luje platební kalendář na vyrovnání nedoplatku 
při vyúčtování služeb za rok 2012 na dobu 10 
měsíců paní Miroslavě Šretrové, nájemci bytu 
č. 24 v ulici Bratří Čapků 61. Č. 299 RM bere 
na vědomí hospodaření organizací s majet-
kovou účastí města. Č. 300 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit Program rozvoje 
města Holic na období 2013–2020 dle předlo-
ženého materiálu. Č. 301 RM bere na vědomí 
zprávu o činnosti stravovací komise Školní jí-
delny Holice. Č. 302 RM schvaluje změnu 
využití poskytnuté účelové dotace KD Holice 
ve výši 30 tisíc Kč na cestu Dechového orches-
tru KD Holice do Frohburgu, která nebyla rea-
lizována, k nákupu nových hudebních nástrojů. 
Č. 303 RM schvaluje výjimku z počtu žáků 
v 6. třídě ZŠ Holubova pro školní rok 2013–
2014 z 30 na 31 žáka. Č. 304 RM schvaluje 
bezplatné užívání části parkoviště na náměstí T. 
G. Masaryka Střední škole automobilní Holice 
dne 2. 10. 2013 v době od 7.00 do 17.00 ho-
din u příležitosti konání Dopravně – servisního 
a prezentačního dne. Č. 305 RM schvaluje po-
řadníky uchazečů o přidělení bytů v č. p. 1042 
U Kapličky a č. p. 1131 v ulici Palackého v Ho-
licích schválené sociální komisí na IV. čtvrtletí 
roku 2013. Č. 306 RM schvaluje likvidaci mo-
vitého majetku města na základě návrhu komise 
pro zvelebení města a nakládání s jeho majet-
kem ze dne 21. 8. 2013. Č. 307 RM schvaluje 
hodnotící komisi na akci „Zateplení a výměna 
oken ZŠ Holubova č. p. 47 v Holicích“ ve slo-
žení p. Radek Chotěnovský, p. František Čapek 
a Ing. Vladislav Branda. Č. 308 RM schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž před-
mětem je realizace díla „Zateplení a výměna 
oken ZŠ Komenského č. p. 100 v Holicích“, 
s fi rmou Stafi  fi nalizace s.r.o. Pardubice. Č. 309 
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je realizace díla „Zateplení 
a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236 v Ho-
licích“, s fi rmou Rudolf Kmoch s.r.o. Pardubice. 
Č. 310 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo, jejímž předmětem je realizace díla 
„Školní jídelna Holice, Nádražní 1021 – rekon-
strukce kuchyně“ s fi rmou Voda-plyn-topení 
Holice s.r.o. Č. 311 RM schvaluje dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo k akci: „Výměna oken bytů 
a nebytových prostor T. G. Masaryka čp. 19, 
Holice“, s fi rmou David Türke Uniwin, Velim. 
Č. 312 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na 4 akce: „Městský úřad Holice, Holu-
bova 1 – výměna oken v I. NP. a v I. PP – vý-
chodní strana“, „Výměna oken a balkónových 
dveří bytů a nebytových prostor T. G. Masaryka 
9, Holice“, „Výměna oken a vchodových dveří 
společných prostor U Kapličky 1042, Holice“, 
„Výměna oken a vchodových dveří čp. 635, 
Vysokomýtská ul., Holice“ (budova TS), s fi r-
mou PKS okna a.s., Žďár nad Sázavou.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 9. září 2013 
Usnesení č. 337 ZM schvaluje postup RM dle 
usnesení ze schůzí rady města od posledního 
zasedání Zastupitelstva města Holic dne 24. 
června 2013. Č. 338 ZM schvaluje: a) plně-
ní rozpočtu města k 30. 6. 2013; b) vyplacení 
2 části fi nanční podpory sportovním klubům. 
Č. 339 ZM schvaluje 12. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na rok 2013 v objemu 
2 273 838 Kč. Č. 340 ZM schvaluje změnu 
přílohy č. 1 ke Zřizovací listině TS Holice. 
Č. 341 ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizo-
vací listině KD Holice. Č. 342 ZM schvaluje 
výkup pozemku p. č. 2385/40, ostatní plocha, 
výměra 391 m2, ul. Pod Homolí, k.ú. Holi-
ce v Čechách do majetku města od Martina 
Opy, Nová 198, Polabiny, 530 09 Pardubi-
ce za 70Kč/m2. Č. 343 ZM schvaluje výkup 
pozemku p. č. 2397/4, ostatní plocha, výmě-
ra 44 m2, ul. 28. října, k. ú. Holice v Čechách 
do majetku města od Ing. Ladislava Havla, 
Kpt. Nálepky 1303, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice a Milana Havla, Srní 77, 53901 
Hlinsko za 70Kč/m2. Č. 344 ZM neschvaluje 
výkup pozemku p. č. 2019/71, ostatní plocha, 
výměra 122 m2, ul. Ottmarova, k. ú. Holice 
v Čechách do majetku města od společnosti 
Východočeské byty s.r.o., Žernovská 1316/6, 
Strašnice, 100 00 Praha. Č. 345 ZM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků: p. č. 2395/13, ul. 
Bratří Čapků, ostatní plocha o výměře 8 m2, 
p. č. 2395/14, ul. Bratří Čapků, ostatní plocha 
o výměře 37 m2, p. č. 2395/16, ul. Holubova, 
ostatní plocha o výměře 3 m2, p. č. 2422/63, 
ul. Nádražní, ostatní plocha o výměře 30 m2, 
p. č. 2422/81, ul. Staroholická, ostatní plocha 
o výměře 189 m2 vše v obci Holice a k. ú. Ho-
lice v Čechách od Pardubického kraje do ma-
jetku města Holice. Č. 346 ZM schvaluje 
zřízení věcného břemene za účelem rozšíření 
kabelu nízkého napětí (knn) na pozemku města 
p. č. 4636/44, místní část Podlesí, k.ú. Holi-
ce v Čechách, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
200Kč/bm + DPH. Č. 347 ZM schvaluje zří-
zení věcného břemene spočívající v právu zří-
zení, vedení a uložení, údržby a oprav inženýr-
ských sítí do pozemku p. č. 347/1 v k.ú. Holice 
v Čechách, v rozsahu dle předloženého textu 
materiálu Tělocvičné jednotě SOKOL, Holu-
bova 446, Holice. Věcné břemeno se zřizuje 
bezúplatně a oceňuje hodnotou 1000 Kč. Č. 
348 ZM schvaluje odprodej bytů s pozemky 
z majetku města. Č. 349 ZM bere na vědomí 
výsledky hospodaření organizací s majetkovou 
účastí města za rok 2012. Č. 350 ZM schva-
luje Program rozvoje města Holic na období 
2013–2020 dle předloženého materiálu. Č. 351 
ZM ukládá starostovi města předložit návrh 
smlouvy o poskytování energetických služeb 
metodou EPC v objektech v majetku města se 
společností MVV Energie CZ a.s. Kutvirtova 
339/5, Praha 5. T: 4. 11. 2013. Č. 352 ZM bere 
na vědomí informaci o přípravě voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 
25. a 26. října 2013.

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

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny PČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října od 14.00 
do 22.00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:

Okrsek číslo
     Volební místnost Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):

1   Kulturní dům Holice  Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), 
Polní, Tyršova 

2   Gymnazium  Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, 
Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí 

3   ZŚ Holubova  Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul.Palackého 
k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova

4   MŠ Pardubická  Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrní-
ku, Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská,

5   ZŠ Komenského  Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského, 
Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova, 
Vysokomýtská, Zahradní a městské části Roveňsko a Podhráz

6   Dům chovatelů  5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, 
Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova, Staroho-
lická (od Nádražní k čp. 41)

7   ZŠ Staré Holice  Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezva-
lova, Staroholická (od čp. 44 na konec Starých Holic)

8   Kadeřnictví na Podlesí  v místní části Kamenec a Podlesí

9   Koudelka – restaurace  v místní části Koudelka

•  Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které po-
užije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je 
ve volební místnosti v době konání voleb.

•  Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje, před-
loží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.

Možnost hlasovat na voličský průkaz v ČR, popř. v zahraničí.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na vo-
ličský průkaz na území ČR v jakémkoliv volebním okrsku. Již dnes lze požádat obecní úřad pří-
slušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, jednak písemnou žádostí 
opatřenou ověřeným podpisem voliče – musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 
18. října. Do tohoto data se žádost přijímá i elektronicky v podobě e-mailu s elektronickým podpi-
sem nebo prostřednictvím datové schránky. Požádat lze i osobně, a to až do 23. října do 16.00 hod. 
Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 10. října a předá ho osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, po-
případě jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je 
možné volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě také na takto 
vydaný voličský průkaz.
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí vydává voličský průkaz příslušny zastupitelský úřad, na zá-
kladě podané žádosti.
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.

Volný pohyb psů v areálu fotbalo-
vého stadionu

V současné době se množí stížnosti na způsob 
venčení psů, zvláště pak v areálu fotbalové-
ho stadionu a obecně potom na i znečišťová-
ní veřejného prostranství psími exkrementy. 
Na toto se nyní zaměří i činnost hlídky měst-
ské policie.
Připomínám znění naší obecně závazné 
vyhlášky o veřejném pořádku (č. 6/2005 
a č. 10/2005), kdy volné pobíhání psů je po-
psáno takto:
Je možno je konat pouze na vlastních pozem-

cích a prostorách, které nejsou přístupné kaž-
dému bez omezení, a dále na těchto místech:
a) polní cesta u regulační plynové stanice (po-
zemek parc. č. 2056/20),
b) polní cesta vedoucí od sběrného dvora 
v Puškinově ul. směrem ke Kamenci (pozemek 
parc. č. 2347/58),
c) prostranství v lokalitě rybníka „Hluboký“, 
používané pro výcvik psů.

Zákon o přestupcích (č. 200/1990 Sb.) pa-
matuje v §46 odst. 2, na porušení povinností 
stanovených o obecně závazné vyhlášce a toto 
porušení je možno i pokutovat. 
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V Kulturním domě města Holic byl zahájen 
prodej divadelního předplatného na sezonu 
2013–2014. Prvním představením tohoto cyklu 
bude v sobotu 19. října od 19.30 hodin adapta-
ce známé fi lmové komedie SVĚTÁCI v podání 
Divadelní společnosti Háta Praha v režii Lumíra 
Olšovského, 22. listopadu se v Holicích před-
staví Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský 
v komorní komedii kanadského dramatika Joh-
na Murrella Ještěrka na slunci. Jako bonus pro 
předplatitele je připraveno vystoupení ochotníků 
z Horního Jelení, Adventní koncert swingového 
orchestru Blue Star Václava Marka a představení 
Manon Lescaut v provedení Divadla Anfas Pra-
ha. Loňským předplatitelům jsou garantována 
místa do 15. října. Petr Kačer

Svaz postižených civilizačními chorobami zve 
seniory na návštěvu krytého bazénu ve Spor-
tovním areálu Chrudim. Plavání se uskuteční 
ve dnech 23. a 30. října, dále 6., 13. a 20. lis-
topadu. Odjezd autobusu je v 15.00 hodin od 
Kulturního domu města Holic.
Srdečně zve výbor SPCCH.

Společenská kronika
Vítání občánků 14. 9. 2013:
Andrea Špatenková , Husova 557
Nicol Kasnarová , Dudychova 1176
Melánie Kmentová, Vrchlického 189
Benjamin Kozák, K Zastávce 149
Martin Stachura, Na Mušce 1027
Adéla Novotná, Podhráz 54
Daniel Novotný, Podhráz 54
Radim Poláček, 9. května 894
Jonáš Filip, Vítězná 1213
Václav Kolín, Staroholická 327
Pavlína Sejkorová, Podlesí 90
Jan Milan Novotný, Šrámkova 377
Štěpán Novák, Roveňsko 40
Dominik Tabačko, Luční 1072
Ladislav Picek, Na Mušce 1049
Filip Machek, Podhráz 15
Dominik Velínský, Ottmarova  1148
Viktorie Schejbalová, Na Mušce 1029

Diamantová svatba
Manželé Milena a Václav Langrovi oslavili 
19. 9. 2013 60. let společného života.
Gratulujeme.

Kulturní kalendář na měsíc říjen 2013

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
3. 10.–5. 10.  Holubovy Holice 2013
  Program jednotlivých akcí na samostatném plakátu
5. 10. 14.00 Africké pohádky aneb Pavoučí píseň
sobota  Divadlo Fígl Praha. zdarma
5. 10. 19.30 Ladislav Langr   Na drátě je klokan
sobota  Crazy komedie ze současnosti, která se odehrává na české ambasádě v Panůrii.                        
  V hlavní roli se představí Igor Bareš, člen Národního divadla v Praze.
  Divadelní spolek Jiří Poděbrady. 100 Kč
19. 10. 19.30 V.Blažek/ Z.Podskalský   Světáci
sobota   Divadelní adaptace známé fi lmové komedie. Parta tří fasádníků se v Praze roz-

hodne vzdělat ve společenském chování a doufají, že si jako opravdoví světáci 
v lepším podniku zaslouží společnost dam na úrovni.

   Hrají: Filip Tomsa, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Vlas-
ta Žehrová, Ivana Andrlová, Miriam Kantorková, Josef Oplt/ Jan Přeučil, Petr 
Gelnar a Lukáš Pečenka.

  Režie a úprava: Lumír Olšovský.
  Divadelní společnost Háta Praha, Zařazeno v ABO 2013/2014. 290/270/250 Kč
24. 10. 9+10.30 T. Karpianus   Perný pernštejnský den
čtvrtek  Hravá pohádková taškařice o tom, co se stane při prohlídce hradu Pernštejn.
  Východočeské divadlo Pardubice. 42 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
8. 10. 17.00 Madagaskar 3
úterý   Repríza úspěšné animované série se odehrává převážně v Monte Carlu. Zjevení 

našich divokých přátel pochopitelně vyvolá rozruch.Jediné maskování jim po-
skytne kočovný cirkus. Jenže staňte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte...

  Žánr: Animovaná komedie. Délka: 90 minut. 70 Kč
15. 10. 19.30 Dávám tomu rok
úterý   Není to ani rok, co měli svatbu jako z pohádky. Přitom se se zdálo, že jsou 

spolu  navzdory rozdílným povahám, skutečně šťastni. Rodina a přátelé si nikdy 
nemysleli, že jim to vydrží dlouho.Ani jeden z manželů však nechce být tím 
prvním, kdo to vzdá.

  Režie: Dan Mazer.
  Hrají: Simon Baker, Rose Byrne, Anna Faris, Minnie Driver.
  Žánr: Romantická komedie. Délka: 98 minut. 70 Kč
5. 11. 19.30 Riddick
úterý   Zrazen vlastními druhy a ponechán na pospas smrti na pusté planetě. Riddick 

bojuje o přežití a stává se silnějším a nebezpečnějším. S jeho nepřáteli, přesně 
podle plánu, rozpoutá brutální útok pomsty před svým návratem na rodnou pla-
netu Furya.

  Režie: David Twohy.
  Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sachoff, Dave Bautista a další.
  Žánr: Akční sci-fi . Délka: 119 minut. 75 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ  A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
15. 10. 16.00 Historie Holic –  přednáší Mgr. Pavel Hladík 30 Kč
úterý

GALERIE – VÝSTAVA
                                                                                                                                                          
4.–31. 10.  Výstava obrazů – Jan Odvárka, Josef Odvárka

Divadelní předplatné

Pozvánka do bazénu

KULTURA V HOLICÍCH
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice našlo 
řešení jak pomoci rodičům, kteří jsou oba zaměstnaní 
a jejich dítě se nedostalo do mateřské školy. Program 
Všeználek je určený dětem od 3 let. Zkušené lektorky 
děti laskavou a hravou formou připravují na budoucí 
režim v mateřince. Nechybí pohádky, tvoření, zpívání, 
pohyb a procházky. Všeználek funguje od pondělí do pátku a kapacita je 
deset dětí.

Rodinné centrum dále nabízí volnou hernu pro děti mladší 3 let s do-
provodem. Večerní zpívání pro dospělé u klavíru a nově i kytary pokra-
čuje každé úterý od 18.00 hodin. Maminkami oblíbené Baby studio pro 
miminka začíná 5. listopadu a bude se konat každé liché úterý od 14.00 
hodin. Pro zájemce bude pokračovat doučování pro žáky základních 
škol. Od září je opět v provozu půjčovna didaktických pomůcek. Po-
drobnější informace o akcích RVC Holoubek získáte na telefonním čísle 
733 141 960 nebo na: holoubek@charitapardubice.cz.

Vzdělávání v projektu MAMI, TATI, PEČUJ PRACUJ je v plném 
proudu. Projekt doposud pomohl nejen v osobním rozvoji téměř 70 oso-
bám. „Zájem o kurzy nás velmi těší. Do března 2014 máme plno, přibí-
ráme jen do kurzů angličtiny, zájemci se mohou hlásit průběžně, projekt 
poběží až do března 2015“ řekla manažerka projektu Vladimíra Krejčí-
ková. Chcete slyšet příběh Pavlíny, účastnice 2. vzdělávacího cyklu? Co 
konkrétně jí a jejímu manželovi účast v projektu přinesla? Poslechněte si 
rozhlasový záznam pořadu Máme Hosty v Českém rozhlasu Pardubice. 
Členky realizačního týmu si povídaly o službách Holoubka a projektu 
MATAPE s Jitkou Slezákovou. Odkaz na rozhlasové vysílání i podrobné 
informace naleznete na: www.MATAPE.cz.

Projekt MAMI, TATI, PEČUJ PRACUJ je fi nancován z ESF prostřed-
nictvím 0PLLZ a pro všechny účastníky je vzdělávání zdarma. Kontakty: 
vladimira.krejcikova@matape.cz, 603 566 141.

Jana Majcová

Holoubek vychází vstříc rodinám
s malými dětmi

První společné závody a hned dvě vítězství. Holičtí dobrovolní hasiči 
ovládli v polovině září soutěž v netradičním požárním útoku na oslavách 
120. výročí založení hasičského sboru v Poběžovicích. Vítězný pohár si 
odvezlo jak družstvo mužů, tak družstvo žen. Muži trasu překonali za ne-
uvěřitelných 50 vteřin a jako jediní z mužů se tak dostali pod minutu. 
Přitom se jednalo o jejich první start po dlouhých letech. Ženy zaběhly 
čas 52 vteřin.
Na rozdíl od mužů, ženské družstvo již zkušenosti na několika závodech 
nabralo. „Zúčastnily jsme se soutěží v Dolních Ředicích, Rábech, Vysoké 
u Holic, ale až ve Starém Máteřově jsme byly úspěšné a obsadily druhé 
místo,“ říká Jana Marková a dodává, že ženské družstvo vzniklo tak ří-
kajíc u piva při letošních dnech Holicka. „Domluvily jsme se tři, ale brzy 
jsme sehnaly další členky, takže nyní nás je deset ve věku od patnácti 
do osmadvaceti let. Kromě zmíněných závodů máme za sebou i soustře-
dění a zahájily jsme pravidelné páteční tréninky v sedmnáct hodin,“ po-
kračuje Marková.
V letošním roce se ženské hasičské družstvo zaměřilo na účast při me-
moriálech. Ambice jsou však jasné: „V příštím roce se chceme zúčastnit 
maximálně možného počtu závodů a v budoucnu proniknout do ligy v po-
žárním sportu. A taky trochu vypadat jako družstvo a pořídit si dresy,“ 
zakončuje Jana Marková.

Lukáš Peška, SDH Holice

Hasiči sbírají první poháry

Na stránkách DDM Holice – www.holice.cz/ddm – nabízíme přehled zá-
jmových útvarů pro rok 2013/2014.
Můžete si vybrat ze široké nabídky kroužků výtvarných, sportovních 
a ostatních (modeláři, rybáři, víkendové hrátky, vaření, dramatický).
Již od září probíhá zájmový útvar „Radovánek“ pro maminky s dětmi pří-
mo v budově DDM Holice –  každou středu od 9.30 do 11.00 hod.
Věříme, že si vyberete. Na Vaši účast se těší pracovníci DDM Holice.

Nabídka DDM Holice

originální interiéry 
návrvrhyhy   v   v   vybaybaybaybavveeení   rní   rní   rní   realealealealizizizacace

www.thenz.cz
HOLICE v Čechách

inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

OBKLADY již od 100 Kč za m2 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Víte, jak se správně podává koni pamlsek? Děti ze sluníčkové, motýlkové 
a kytičkové třídy se naučily na otevřené dlani podávat koním chleba. Po-
znaly, jak se krmí kráva, telátko, drůbež i třeba nutrie. Pohladily si kozy, 
králíčky, morčata. Zkrátka zvířata, která mnozí znají zatím jen z knížek. 
A to vše na výletě v pondělí 16. září na Babiččině dvorečku v Licibořicích. 
V Dědečkově obůrce pozorovaly lesní zvířátka, vyzkoušely si, jak správně 
sedět v koňském sedle, i jak používat jezdecký bičík. Nadšení a plní do-
jmů se vrátily na pozdní oběd a těšily se na další seznamování s přírodou. 
Za hezkého počasí pojedeme do lesoparku na Vysoké Chvojno.
Akce v říjnu 2013:
1. října Pirátská loutková pohádka – v MŠ
2. října Tři pohádky – v MŠ
10. října půjdou předškoláci do knihovny na pohádku Bylo jednou jedno 
loutkové divadlo
16. října Sněhurka – pohádka v MŠ
V tomto školním roce nabízí dětem naše mateřská škola tyto zájmové 
kroužky:
- seznámení s anglickým jazykem
- kroužek aerobiku
- sportovní kroužek
- muzikoterapie
- kytičková a motýlková třída výtvarný kroužek
- kytičková třída grafomotorický kroužek „Klubíčko“
Krásné podzimní dny plné sluníčka přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická.

Podzim v Mateřské škole Holubova
Seznamování s novým prostředím, navazování kamarádských vztahů, do-
jmy ze společného výletu s rodiči do ZOO Praha, to jsou zážitky dětí 
z prvního měsíce stráveného v mateřské škole. Po vzájemném poznání 
se rozběhne školní rok na plné obrátky. V říjnu začneme navštěvovat sol-
nou jeskyni. Těšíme se na představení: ,,Staré pohádky české, aneb co si 
Kašpárek z Jiráska zapamatoval.“ Od října mohou děti navštěvovat krouž-
ky, které mateřská škola nabízí. V letošním školním roce to je kerami-
ka, muzikoterapie, výtvarný kroužek, Veselé pískání – hra na zobcovou 
fl étnu, angličtina hrou, angličtina pro nejmenší, sportovní kroužek, aero-
bik. Od počátku školního roku prohlubujeme výchovu v oblasti ochra-
ny životního prostředí. Nadále sbíráme starý papír, nově třídíme odpad 
ve třídách, do jednotlivých tříd byly zakoupeny odpadkové koše na plast, 
papír a směsný odpad. Důraz klademe nejenom na ekologii, ale důležitou 
součástí předškolního vzdělávání je pro nás i logopedická prevence. Pro 
letošní školní rok se nám podařilo získat fi nanční dotaci z prostředků Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu zvyšování kvality 
vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšování prostředí pro zajištění 
logopedické prevence. Připravili jsme projekt ,,Putování papouška Hlás-
ka za zdravým slovíčkem“. Prostřednictvím tohoto projektu se naše škola 
zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání. K samotnému projektu se vrátíme v některém z příš-
tích vydání, projekt bude také uveřejněn na internetových stránkách školy, 
na nichž můžete také nahlédnout do ročního plánu akcí, rozvrhu kroužků, 
zaměření jednotlivých tříd a dalších informací. Stránky najdete na adrese 
www.msholubova.cz. Přejeme všem čtenářům krásné podzimní dny.

Lenka Chotěnovská 

Září je důležitý ,,nástupní měsíc“ nejen pro školáky, ale i pro velký počet 
dětí, které poprvé nastupují do mateřské školy. Ne jinak to bylo i v naší 
školce. Po létě stráveném s rodiči a u babiček ovšem potřebují určitý čas 
na adaptaci i kluci a holčičky, kteří už měli trochu zkušeností se školkou 
před prázdninami.
Aby zářijová rána nebývala ve školce jako slzavé údolí, nabízí učitelky 
ve třídách vhodné aktivity, čteme pohádky, zpíváme si, recitujeme básnič-
ky, tancujeme na oblíbené písničky, vyrábíme zvířátka z ovoce, poznává-
me prostředí školky.
V létě celé zařízení prošlo důkladnou rekonstrukcí, vyměněna byla okna, 
zateplena budova, třídy byly nově vymalovány a vybaveny novým nábyt-
kem. Učitelky prostředí vkusně vyzdobily. Děti díky zřizovateli získaly 
optimální materiální vybavení a prostředí, kde se cítí velmi dobře.
Dětem ve školním roce 2013/2014 nabízíme nadstandardní aktivity (ta-
neční kroužek, výtvarné aktivity, výuku hry na fl étnu, angličtinu hrou, 
pobyt v solné jeskyni, divadelní představení v naší MŠ a v KD Holice). 
Nesmí samozřejmě chybět spolupráce s rodiči (společná výtvarná tvoření, 
výlety, vystoupení dětí na veřejnosti, rozsvícení vánočního stromu, orga-
nizování Dětského dne pro širokou veřejnost, společné zahradní slavnos-
ti…). Na to vše se můžou děti těšit.
Bližší informace na: http://skolka-holice.webpark.cz/
Přejeme Vám krásný slunný podzim.

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka školy

Letošní prázdniny jsou v nenávratnu, žáci se už pilně učí a inkasují první 
známky.
Děti z „Komenčáku“ přivítala škola jako vyměněná, poťouchle na ně poku-
kující moderními plastovými okny. Nový kabát ukrývá zateplení stěn, vyu-
čující v druhém patře budovy uvítají, zejména v zimních měsících i zateplení 
půdních prostor. Tyto rozsáhlé úpravy si vyžádaly i vymalování tříd.
Těm žákům, kteří se chodili o prázdninách dívat na zakrytou školu a potaj-
mu si říkali, že se to prostě nedá do 2. září stihnout, poklesla čelist. Zejmé-
na díky uklízečkám, paní Olině Srňánkové a paní Ivě Jeníkové, bylo v den 
zahájení nového školního roku vše připraveno a škola se blýskala čistotou.
Jistě vás napadne: „Co to všechno stálo?“ Veškeré úpravy spolykaly část-
ku 3 500 000 Kč, za následné připevnění vertikálních žaluzií a vymalová-
ní se zaplatilo 150 000 Kč.
To však není vše. Pro potřebu výuky bylo zakoupeno 6 notebooků, 2 inter-
aktivní tabule 16:10 a 1 interaktivní tabule 4:3 a k nim potřebné vybavení 
včetně nových bílých tabulí. Celková hodnota těchto pomůcek se vyšplhala 
na 520 000 Kč. Tato zařízení byla částkou 263 000 Kč fi nancována z projektu 
EU peníze školám, zbytek jsme platili sami z peněz na provoz a z fondů. 
Doufejme, že žáci si budou nového vybavení vážit a chránit si je.

Mgr. Blanka Málková

Mateřská škola Pardubická informuje

Základní škola v Komenského ulici
v novém kabátu

MŠ STAROHOLICKÁ

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V zářijovém vydání Holických listů jsme zvali zájemce z řad dospělých 
do jazykových kurzů, či do kurzu základů práce s počítačem. V říjno-
vém vydání oslovujeme především žáky základních a eventuálně i střed-
ních škol, pro které jsme připravili jazykové kluby, přírodovědný krou-
žek, kroužek programování v jazyce Baltík a pro starší latinu a přípravu 
ke státní maturitní zkoušce z matematiky.
Přírodovědný kroužek nabízí praktické přírodovědné pokusy, terénní ex-
kurze a práci s moderními technologiemi za výzkumnými účely.
Kroužek programování v Baltíku, který je výukovým multimediálním pro-
gramovacím kreslicím nástrojem, povede Mgr. Marie Hladíková, jejíž svě-
řenci se pravidelně umísťují na předních místech soutěží v programování, 
a to i v mezinárodním měřítku. Vítáni jsou již žáci od 3. třídy ZŠ! Více 
informací na www.gyholi.cz.
Samotným závěrem jen dodejme, že vyučování v naší škole je už samo-
zřejmě v plném proudu a že už se můžeme pochlubit první úspěšnou akcí 
tohoto školního roku – tradičním adaptačním kurzem.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Léto nám plynule přešlo v podzim, školní lavice zaplnili opálení a od-
počatí žáci, nový školní rok byl zahájen – nezbývá než se s chutí pustit 
do práce. A hned první měsíc po prázdninách byl doslova nabitý akcemi 
všeho druhu. Šesťáci se vypravili na čtyřdenní adaptační kurz do Mlado-
čova, kde je čekal program plný sportu a výtvarného tvoření. Celá ško-
la pak shlédla ukázky výcviku dravců, deváťáci navštívili Technohrátky 
ve Vysokém Mýtě a naši nejmladší z 1. A a 1. B absolvovali společně 
spaní ve škole. Ani děti ze školní družiny nepřišly zkrátka – byl pro ně 
připraven výlet do Častolovic.
Díky tomu všemu nám září uteklo jako voda a před námi je další měsíc – 
říjen. Co všechno nás čeká? V úterý 8. 10. se uskuteční 1. dílna pro před-
školáky, které tímto srdečně zveme na prohlídku školy a první tvoření 
ve školních lavicích. Všichni ostatní si mohou přijít zavzpomínat na léta 
strávená před tabulí během Dnů otevřených dveří, které se uskuteční 
17. a 18. října. V této době však ve škole nenajdete žáky 8. A. Ti se už teď 
chystají na třídenní výměnný pobyt do polského města Strzelce Opolskie, 
se kterým naše škola navázala partnerství a pokračujeme tak v úspěšném 
projektu předchozího školního roku. Všechny osmáky pak ještě čeká 
historická exkurze do Olomouce. Družinka připravuje pro děti tradiční 
Drakiádu a Halloweenskou noc. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte 
naše webové stránky www.zsholubova.cz, na nichž se navíc můžete zapo-
jit do hlasování v soutěži o nové logo školy!

Mgr. Pavlína Trpková

Letos již podvanácté proběhl na gymnáziu projekt Primární prevence 
„Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz na Horním Jelení v are-
álu RADOST ve dnech 10.–11. září 2013. Studenti se pod odborným 
vedením psychologů i svých pedagogů věnovali různým činnostem za-
měřeným na protidrogovou prevenci, právní vědomí, prevenci krimina-
lity a trestní odpovědnost. Žáci měli také možnost se vzájemně poznat 
a začít tvořit třídní kolektiv. Ke zpestření programu sloužily interaktivní 
sociální hry, lanové aktivity i večerní posezení u táboráku.
9. a 10. září se ve škole uskutečnily tříhodinové bloky besed pro studenty 
nižších ročníků gymnázia zaměřené na návykové látky, právní vědomí 
a tvorbu třídního kolektivu.
Tento projekt se uskutečnil díky fi nančnímu přispění krajské pobočky 
Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Pardubický kraj, SRPDŠ při gym-
náziu, MÚ v Holicích a fi rmy ODEKO. Odborné přednášky vedli lektoři 
z Pedagogické a právní poradny Praha. 
Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k uskutečnění 
dobré věci.

Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce

Žáci třídy 6. A z Holubovky vyrazili 9. 9. 2013 na čtyřdenní adaptační 
kurz do Mladočova u Litomyšle, aby se lépe poznali s dětmi, které přišly 
do naší třídy z jiných škol. Podnikli jsme výlet do Městských maštalí 
(oblasti s pískovcovými útvary v borových lesích) a do Nových Hradů, 
kde jsme navštívili zámek, cyklistické muzeum a přírodní labyrint. Děti 
zaznamenávaly události do deníku, malovaly v plenéru, vytvořily výtvar-
nou galerii. Věnovaly se sportovním a vědomostně postřehovým hrám, 
absolvovaly přírodovědnou poznávací soutěž.
Děti si užily i posezení u táboráku, kde pobavily publikum kulturním pás-
mem, během něhož se nám představily jednotlivé týmy. Shlédli jsme paro-
dii pohádky, svatbu, vysílání zpráv televize Neadtelusa a diskuzní pořad.
Na závěr pobytu byl zvolen sympaťák a sympaťačka adaptačního kurzu, 
který jsme zakončili návštěvou Litomyšle. Pokochali jsme se krásami to-
hoto města a absolvovali procházku zámeckou zahradou, litomyšlským 
podloubím i klášterními zahradami.

Mgr. Lenka Jandová Prokešová

Kurz plný sportu, malby a zábavy

Sám sebouGymnázium informuje

Podzimní dění na Holubovce

  Pedagogická a právní            VZP – hlavní sponzor                      SRPDŠ               Město Holice
           poradna

Z HOLICKÝCH ŠKOL



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 9

HOLICKÉ RYBNÍKY
Dá se předpokládat, že nějaké přírodou stvořené rybníky tu byly už 

v dobách osidlování Holic, tedy na přelomu 13. a 14. století. Nic však 
o nich nevíme. První písemnou zmínku o rybníku na katastru našeho 
města máme z 9. 11. 1441, kdy Aleš ze Šternberka žádá přítele Oldřicha 
z Rožmberka o přímluvu u paní Perchty, která mu brání založit rybník 
mezi Holicemi a Rovní. Přímluva dopadla zřejmě dobře, protože ryb-
ník, zvaný Roveňský, je v dalších letech doložen. V roce 1758 se v něm 
po srážkách rakouského a pruského vojska u Holic utopilo mnoho ustupu-
jících Prusů. Po této válce byl rybník vypuštěn a na jeho místě byla až sem 
rozšířena panská bažantnice pod hřbitovem. Na příkaz císaře Josefa II. (už 
jsme o tom psali, že tudy často projížděl a vlastně mu celé panství patřilo) 
byla bažantnice zrušena a v roce 1782 osídlena devíti německými rodina-
mi z tehdy již pruského Kladska. Původně jich přišlo deset, ale parcel bylo 
jen devět, takže losem rozhodnuto, že ta přebývající se přemístí do Hra-
choviště. Nově vzniklá osada je dnešní část města s názvem Roveňsko. 

Trošku jsme předběhli, a tak se vraťme zpět, a to do doby, kdy se Holice 
staly součástí rozsáhlého pardubického panství. Což se stalo za Pernštej-
nů v roce 1507. Tento šlechtický rod se kromě jiného vyznačoval značnou 
hospodářskou podnikavostí a rybníkářství bylo v té době velice výnosné. 
Jediné povolené postní maso byla ryba a tak byl odbyt zajištěn. Výstav-
bou nových a úpravou stávajících přírodních rybníků se krajina značně 
proměnila a to, co známe z Třeboňska, bylo i na Pardubicku. V urbáři 
z té doby je evidováno na pardubickém panství (přibližně dnešní okres) 
253 rybníků. Přímo v Holicích a jejich nejbližším okolí jich bylo kolem 
20. Poté, co Pernštejnové museli v roce 1560 své pardubické panství od-
prodat císařské komoře, začalo rybníkářství pomalu a jistě upadat, takže 
v roce 1795 bylo evidováno na císařském panství již jen 154 rybníků. 

Podívejme se alespoň krátce na některé holické rybníky. Hráz, po kte-

ré byla postavena v roce 1819 nová císařská silnice do Hradce Králové 
(do té doby se tam jezdilo přes Podlesí a Vysoké Chvojno), oddělovala 
dva největší rybníky na kraji města. Po levé straně, mezi městem a Pod-
hrází, to byl Návesník, po pravé straně Muška. Oba byly kolem poloviny 
19. století již vypuštěny a místo vody se tu rozkládaly louky. U Návesníku 
zřídila obec v roce 1809 mlýn. Ten však byl založen dosti nešťastně, a tak 
byl roku 1845 jako značně prodělečný prodán. Zajímavostí bezesporu je, 
že s podmínkou, že se tu nikdy více nebude provozovat mlynářská živnost. 
Bývalý rybník Muška se na zimu naléval a sloužil jako kluziště, zvláště 
pak od roku 1883, kdy se ustavil Bruslařský klub Holice. Podotkněme, že 
v těch dobách bylo bruslení více společenskou, než sportovní záležitostí. 
Hráz Mušky je ještě dnes v terénu znatelná, stačí se zastavit u bývalého 
autoservisu v Hradecké ulici. A obyvatelé Mušky nechť se nediví, že je 
tam občas trochu víc mokro, inu byl tu rybník napájený pánembohem. 

Jedeme-li do místní části Podlesí, netušíme, že také tady silnice před 
osadou vede po hrázi bývalého rybníka, který se nazýval Dolní Šibenič-
ný. Snížený terén napravo od silnice a dosti mokrá půda jsou pozůstat-
ky po tomto rybníku. O kousek dál, severně pod Homolí, se v minulosti 
rozléval další rybník, zvaný Horní Šibeničný. S rozlohu obou rybníků 
se můžete lehce seznámit sami. Stačí zajít na městský úřad a podívat se 

na velkou katastrální mapu z roku 1840, která visí na chodbě v přízemí. 
Zapomenout nelze ani na rybník Cihelnička, též zvaný Mlýnský. Roz-

léval se za Palackého ulicí v proláklině u železniční tratě. I tady je ještě 
představa možná, stačí se vypravit k železničnímu přejezdu v Nádražní 
ulici a zadívat se doprava. A aby to nebylo u tohoto rybníku jinak, i tady 
vedla silnice do Starých Holic po hrázi, takže hostinec, o kterém jsme 
psali minule, své jméno „Na hrázi“ nesl zcela oprávněně. Ještě musíme 
objasnit, proč se zdejší rybník nazýval Mlýnský. V roce 1711 zažádala 
obec o zřízení mlýna, který do té doby v Holicích nebyl, a za mletím se 
muselo jezdit do okolí. Vrchnost žádosti vyhověla a mlýn byl postaven 
v místech naproti dnešní automobilní školy a voda na něj byla přivádě-
na právě ze zmíněného rybníka korytem souběžným s Ředičkou (ano, až 
do roku 1928 tekla říčka přes město). V roce 1758 mlýn shořel a rybník 
byl poté vypuštěn a místo rozprodáno na stavební parcely. 

Z ostatních rybníků zaznamenejme alespoň jejich jména: Hladomoř, 
Mařánek, Bažant, Polní, Nový a možná by se našly i další. Že vám mezi 
nimi chybí Hluboký nebo Blažek? Nezapomněl jsem na ně, ale tyto ryb-
níky se do holického katastru dostaly až někdy před čtyřiceti lety v sou-
vislosti s úpravou katastrálních hranic po výstavbě kempu Hluboký. Do-
dejme, že rybník Hluboký městu majetkově nepatří, zatímco nejnovější 
vodní plocha Blažkovec ano. A od června také novodobý rybník Statecký 
u Velin, který slouží jako protipovodňové opatření. No, a abychom to měli 
kompletní, tak se musíme zmínit, že tu ještě máme dva rybníčky v Roveň-
sku a jeden na Kamenci. Možná by se našel ještě nějaký u někoho na za-
hradě zvláště zřízený pro rybku, která plní každé přání, nebo jen tak pro 
tři tempa sem a tři tempa zpátky. Z té záplavy modrých teček na leteckém 
snímku Holic se rozdíl mezi rybníčkem a bazénem vyčíst nedá. 

(V minulém čísle jsem si trochu popletl světové strany, takže správná 
lokalizace hostince „U Šoulavých“ je severozápadní kout náměstí. Děkuji 
Josefu Richterovi za upozornění. Inu, starý skaut má buzolu v hlavě.)

Pavel Hladík

rybník Statecký

rybníček v Roveňsku

VÝROBA SVÍČEK JIŘÍ HORČIČKA 
Staroholická 91 (naproti Mateřské škole) 

mob. tel.: 731 914 796 
provozní doba: 7.30 – 16.00 hod. 

ZVEME VÁS NA NÁKUP 
LEVNÉHO HŘBITOVNÍHO SKLA A VKLADŮ 

RŮZNÉ ROZMĚRY A VELIKOSTI ADVENTNÍCH 
A DÁRKOVÝCH SVÍČEK A SVÍČEK NA SVÍCNY 

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:  
VĚNCE SLÁMOVÉ A POLYSTYRÉNOVÉ 

BODCE NA VĚNCE 
AKCE: LAMPOVÝ OLEJ 4x 300 ml. za cenu 1 litru 63,- 

Kč 
PŘI PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU SLEVA 10% 
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Staroholická

LEVNÉHO HŘBITOVNÍHO SKLA A VKLADŮLEVNÉHO HŘBITOVNÍHO SKLA A VKLADŮ
RŮZNÉ ROZMĚRY A VELIKOSTI ADVENTNÍCH
A DÁRKOVÝCH SVÍČEK A SVÍČEK NA SVÍCNY

VĚNCE SLÁMOVÉ A POLYSTYRÉNOVÉ

LAMPOVÝ OLEJ 4x 300 ml. za cenu 1 litru 63,

HISTORIE MĚSTA HOLIC



V neděli 8. 9. 2013 byl v Dobrušce ukončen 20. ročník cyklistického 
Dobrušského poháru, což byla série 7 závodů na silnici a 4 závodů hor-
ských kol, kterých se zúčastnilo celkem 269 závodníků.
Z našich řad se pravidelně startovalo 9 jezdců v 5 věkových kategoriích 
a získali celkem 31 umístění na stupních vítězů.
Celková naše umístění:

Za těmito výsledky je obětavá práce Jiřího Hendrycha a Pavla Bečky 
v cyklistickém kroužku při DDM Holice, který jako jediný nepřerušil 
svoji činnost ani o letních prázdninách.
Jen trochu škoda, že nám chybí závodníci v kategorii dospělých…

Zdeněk Hloupý

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Lu-
boš Kalousek, Michaela Kaplavková. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz, holickelisty@seznam.cz. 
Gra� cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka dalšího – listopadového vydání je 17 . října 2013. Distribuce zdarma.

Úspěch závodníků Bike Freaks Holice na 
Dobrušském poháru

GLOSA TENTOKRÁT FOTBALOVÁ

Fotbalový kalendář

Informace z holického basketbalu

Víťa Marek přeborníkem

Člen Automotoklubu Holice v AČR Vítězslav Marek (na fotografi i Miro-
slava Jirečka) se stal s velkým náskokem přeborníkem Východních Čech 
v motokrosu třídy Open. Seriál s názvem Materia cup 2013 odstartoval 20. 
dubna v Třemošnici, čítal deset závodů a vyvrcholil 21. září v Rudníku.

Přiznám se, že si rád čtu ve starých časopisech a novinách. Zcela nedávno 
jsem prohlížel noviny z roku 1961 a narazil v nich na zajímavou zprá-
vu. V neděli 26. 3. 1961 začala jarní část fotbalového krajského přeboru. 
V Holicích bylo sehráno utkání Jiskra Holice–Spartak Chrudim. Po nijak 
kvalitní hře obou týmů (říká zpráva) vyhrály Holice 1:0, když vítěznou 
branku vstřelil v 53. minutě známý holický plejer Václav Vicány.
A proč s takovou banální záležitostí otravuji čtenáře Holických listů? Pro-
tože ve zprávě stojí, že na utkání se přišlo podívat 1 500 diváků! A to, 
prosím, Holice nehrály na špici. Naopak, v tabulce měly jen o dva body 
více než ten poslední. Dneska už na fotbal v Holicích nepřijde ani dese-
tina tohoto počtu. Ale co naříkat, když na II. ligu přijde těch diváků slabá 
třetina. Pro zlepšení návštěvnosti „dělá“ fotbalový svaz, co může, a tak 
vymyslel, že od začátku letošního soutěžního ročníku musí i v krajském 
přeboru zajistit domácí oddíl přímý přenos z utkání přes internet každému 
domů. Přese všechno jsem optimista a věřím, že nás bude ještě dost, kteří 
vědí, že přes monitor se pocit vlastního zážitku dostavit nemůže.

Pavel Hladík

Krajský přebor dospělých:
12. 10. v 16.00 hodin SK Holice - Choceň
26. 10. v 14.30 hodin SK Holice - Žamberk
16. 11. v 13.30 hodin SK Holice - Polička
I. B Třída dospělých:
13. 10. v 16.00 hodin SK Holice B - Mětice
27. 10. v 14.30 hodin SK Holice B - Přelouč B
Krajský přebor dorostu:
12. 10 v 13.45 hodin SK Holice - Skuteč
  3. 11. v 14.00 hodin SK Holice - Králíky

O víkendu 21. a 22. září 2013 se rozběhl nový ročník basketbalových 
soutěží. BVK Holice bude mít v následující sezóně 2013/2014 v mistrov-
ských soutěžích celkem pět týmů.
Družstvo mužů bude po loňském druhém místě opět usilovat o vítězství 
ve Východočeské lize.
V celostátních soutěžích budou BVK Holice reprezentovat ve druhé lize 
kadeti do 17 let.
V oblastních přeborech mládeže pak bude mít BVK Holice zastoupení 
v soutěžích:
- starší žáci do 15 let
- mladší minižáci do 12 let
- nejmladší minižáci do 11 let
POZOR – holický basketbalový klub provádí nábor mládeže do basket-
balové přípravky. Zveme všechny kluky narozené v roce 2002 a mladší 
do svých řád. Máte-li rádi míč a sportování v kolektivu, přijďte mezi nás 
naučit se tuto krásnou hru. Věnujeme se i jiným sportům, zejména pak 
lyžování. K tomuto účelu pořádáme každoročně dvě týdenní soustředění. 
V zimě lyžařské a v létě basketbalové. trénujeme každé úterý od 17.00 
hod. a pátek od 16.00 hod. ve sportovní hale. Bližší informace na telefonu 
603 758 254.

Závodníci s poháry DP 2013

žáci 6 až 11 let:
3. Štěpánka Hojková
4. Martina Papoušková
6. František Hojka
žáci 12 až 14 let:
4. Ondřej Bečka
7. Kateřina Štefanová

juniorky 15 až 18 let:
1. Pavla Hendrychová
junioři:
1. Jakub Kaplan
2. Jan Papoušek
veteráni nad 60 let:
2. Zdeněk Hloupý

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


