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Vážení spoluobčané,
při psaní zářijového sloup-
ku vrcholí tropická vedra 
doprovázená mimořádným 
suchem. Pitné vody je do-
statek, ale jinak je na tom 
zalévání. Věřím, že jste si 
užili nebo užíváte příjem-
né dovolené a mnozí z nás 

se těšíme na chladnější podzim. Rada a zastu-
pitelstvo města učinily několik důležitých roz-
hodnutí na konci června i v průběhu prázdnin 
na svých zasedáních 25. června, 9. července 
a 13. srpna 2018.

Nejdůležitějšími body jednání byly inves-
tiční akce na fotbalovém stadionu a sice vodo-
hospodářská infrastruktura (zadržování vody), 
rekonstrukce atletické dráhy a prvků do umělé 
hmoty („tartany“) a příprava výstavby nové 
sportovní haly. Zastupitelstvo města vyřešilo 
fi nancování z vlastních zdrojů s tím, že zároveň 
byly schváleny žádosti o dotace na vodohospo-
dářskou infrastrukturu i sportovní halu. Momen-
tální stav je takový: žádost o dotaci na vodohos-
podářské prvky je již podaná a na sportovní halu 
se zpracovává z důvodu, že na ni nebyl prozatím 

vypsán termín. Rovněž v uplynulém období 
proběhla výběrová řízení na vodohospodářské 
prvky a „tartany“. Bohužel obě výběrová řízení  
potvrdila ceny v rozpočtu projektů. Navíc vítěz 
na vodohospodářskou infrastrukturu od realiza-
ce ustoupil a zakázku tak provádí druhý v pořadí 
výběrového řízení za cenu o 2 mil. Kč vyšší.

Zastupitelstvo a rada města tak opět řešily 
fi nancování akce a došlo i z důvodu další ad-
ministrativy ke zpoždění zahájení. Vzhledem 
ke skutečnosti, že obě tyto akce jsou vzájemně 
propojeny, bylo ohroženo i položení „tartanů“! 
To nebyl ale zcela poslední problém – při za-
hájení odvozu starých vrstev z atletické dráhy 
byl v odebraných vzorcích zjištěn vyšší výskyt 
arzenu oproti dané normě. Z obyčejné zeminy 
tak vznikl okamžitě nebezpečný odpad a práce 
tak musely být přerušeny. S dodavatelem pra-
cí se usilovně problém začal řešit. Podařilo se 
najít jinou vhodnou skládku pro uložení a bylo 
sjednáno navýšení ceny (cca 250 tisíc Kč) a pro-
dloužení termínu dokončení prací o 2 týdny tj. 
do poloviny listopadu 2018. Díky značnému 
úsilí zastupitelstva, rady města a majetkového 
odboru se dnes na stadionu usilovně pracuje 
a obě akce budou letos dokončeny. Všem zainte-

resovaným tak patří můj veliký dík za operativní 
přístup k řešení vzniklých problémů.

Už teď můžeme slíbit, že 19. Olympiáda 
žáků škol holického regionu v roce 2019 bude 
probíhat na novém povrchu, který stejně tak 
bude moci využít i široká sportovní veřejnost.

Dalšími důležitými investičními akcemi 
města jsou rekonstrukce č.p. 59 v Hradecké 
ulici, nová lávka na Mušce, oprava chodníku 
u „Topasu“ a pokračování v opravě chodníku 
ve Starých Holicích. Chodník u „Topasu“ a láv-
ka na Mušce budou hotové do začátku školního 
roku, zbývající 2 akce pak do konce října 2018. 

Zastupitelstvo města rovněž schválilo re-
konstrukci hřbitovního domku za cca 3 mil. Kč. 
V tuto chvíli je vybrán dodavatel akce s před-
pokladem dokončení přibližně v polovině roku 
2019.

Na závěr mého sloupku přijměte pozvání 
na 8. ročník akce „konec prázdnin“ v Holicích 
konané v sobotu 1. září 2018 na městském 
stadionu. Pořadatelé z SK Holice pod záštitou 
města Holic pro Vás připravili bohatý kulturní 
program a mnoho soutěží.

Po vydařených dovolených vám přeji úspěš-
ný návrat do pracovního procesu.

Slovo starosty

21. srpen

Letos 21. srpna jsme si připomněli 50. výročí 
od přepadení tehdejšího Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. Je to kulaté výročí, ale není 
co slavit. V Holických listech také nechceme 
nijak tuto událost rozebírat a hodnotit. Od toho 
jsou jiní a erudovanější. Chceme jenom, toto 

pro naši zemi smutné a tragické výročí připo-
menout a popřát nám a všem dalším generacím, 
ať nic podobného nezažijí. Žijeme ve svobodné 
zemi a v zájmu nás všech je, aby tento stav byl 
trvalý.
Nejen za vedení města přejeme všem našim 

spoluobčanům, aby nikdy neprožili den jako 
byl 21. srpen 1968 a roky, které po něm násle-
dovaly.

Vladislav Branda a Petr Kačer
Foto: I v těžkých chvílích neztráceli naši spolu-
občané humor, i když tentokráte byl dost černý.
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KOMENTÁŘE...
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Část komunikace Pod Homolí byla opravena 
tak, aby byla jízda zde bezpečnější. Nákladem 
320 000 Kč byla zpevněna propadlá krajnice 
a byl proveden dvojitý nátěr vozovky v rozsahu 
cca 900 m2.
OPRAVY CHODNÍKŮ A NOVÉ OSVĚTLENÍ
V termínu od 30. 7.–31. 10. 2018 probíhá opra-
va vodovodního řadu v délce 579 m a přepojení 
35 přípojek na levé straně ulice Staroholická 
směrem na Veliny (foto 1). Ihned po této výmě-
ně nastoupí TS a opraví tento chodník. Hodnota 
této opravy chodníku je 1 milion Kč.
V srpnu 2018 proběhla oprava asfaltového 
chodníku, který byl již ve špatném stavu. Je to 
od Gymnázia dr. E. Holuba ve směru k uli-
ci Husova podél zařízení pro seniory TOPAS. 
TS tuto akci dokončí k 1. září 2018. Oprava 
tohoto úseku chodníku mezi mosty je v hodno-
tě 500 000 Kč včetně výměny lamp veřejného 
osvětlení. 
Potom zde také bude následovat demolice mos-
tu, který je v havarijním stavu.
Mezi sokolovnou a mateřskou školou Ho-

lubova proběhla úprava chodníku tak, aby při 
dešti neměly maminky a děti bláto zpod dlaždic 
všude po nohách.
NOVÁ LÁVKA NA MUŠCE JIŽ BUDE 
SLOUŽIT
Mostek, který již nevyhovuje předpisům, nahra-
dí nová lávka u gymnázia. V září 2018 by již 
plně měla sloužit veřejnosti a studentům a uči-
telům Gymnázia dr. E.Holuba. TS v srpnu do-
končily i přístupové chodníky po obou stranách 
lávky a veřejné osvětlení (foto 2). Hodnota díla 
je 1 800 000 Kč.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U VÝJEZDU 
Z KŘIŽOVATEK
Díky řidičům, kteří nerespektují to, čemu se učili 
v autoškole, bylo nutné vzhledem k velkému rizi-
ku při výjezdu z ulice Havlíčkova do ulice Bratří 
Čapků nechat prověřit tzv. rozhledové trojúhel-
níky, nebo-li to, kdy řidič dobře vidí na křižovat-
ce, aby ji bez rizika přejel. Na základě výsledků 
šetření PČR – dopravního inspektorátu a na žá-
dost občanů bylo na této křižovatce upraveno 
vodorovné značení a byly zde instalovány regu-
lační sloupky (foto 3). Obdobná situace je však 

i na opačném konci ulice Havlíčkova při výjezdu 
do ulice Hradecká. Tato úprava křižovatky je ná-
kladná finančně, a proto apelujeme na řidiče, aby 
dodržovali to, co se naučili v autoškole a nepar-
kovali svá auta ihned u paty křižovatky a zbyteč-
ně nezpůsobovali městu další výdaje.
REKONSTRUKCE STADIONU ZAČALA
Dne 24. 7. 2018 začala tolik potřebná revitaliza-
ce stadionu. Bagr nejdříve vytvořil ve valu u tri-
buny průjezd pro nákladní automobily a potom 
vybagroval materiál z atletické dráhy. Následují 
vodohospodářské práce a na ně naváže položení 
nové tartanové atletické dráhy. Dále bude pro-
váděn odvoz materiálu, který tvoří jižní val pro 
diváky. Tímto se zvětší prostor pro další aktivi-
ty na stadionu. Věřme, že tyto všechny práce, 
které budou postupně na stadionu prováděny, 
přinesou v budoucnu zkvalitnění hodin tělesné 
výchovy ZŠ a SŠ a že dojde k oživení činnosti 
atletického oddílu.
Vzhledem ke stavebním pracem většího rozsa-
hu došlo k uzavření stadionu z Holubovy ulice. 
Respektujte prosím tuto změnu, která je z bez-
pečnostních důvodů.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 2. července 2018
Poslední „předprázdninové“ jednání rady města 
se konalo 9. července 2018 a rada města na zá-
kladě výběrového řízení schválila firmu PRO-
FISTAV Litomyšl a.s. jako zhotovitele akce 
„Hospodaření se srážkovou vodou ve sportov-
ním areálu Holice“ za cca 18 mil. Kč, schválila 
dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Holice – Lávka Na Mušce a schválila firmě Ker-
son s.r.o., také navýšení nákladů na investiční 
akci Město Holice – sociální bydlení (přestav-
ba čp. 59) na celkovou částku cca 10,105 mil. 
Kč. Rada schválila: přidělení bytu č. 2 v domě 
čp. 749 dle aktuálního pořadníku uchazečů, 
pořadník uchazečů, sestavený sociální komisí, 
o přidělení bytu v DPS a přidělení bytu č. 15 
v domě čp. 1131 dle tohoto pořadníku, základ-
ní umělecké škole změnu odpisového plánu 
na rok 2018, uzavření dvou VPS s obcí Vysoké 
Chvojno, tzn. na úseku sociální péče – zvlášt-
ní příjemce důchodu a smlouvu pro agendu 
sociálně právní ochrany dětí, delegaci města 
do družebního města Medzev, dodatek smlouvy 
o dílo s firmou SÚS Pardubického kraje na opra-
vu místní komunikace – ulice Pod Homolí, TS 
Holice jako zhotovitele akce Výměna dlažby 
ve dvoře ZŠ Komenského 100. Rada neschválila 
žádost DDM Holice o posílení mzdových pro-
středků a tím 10. Rozpočtovou změnu, na závěr 

rada vzala na vědomí žádost občanů Podhráze 
o umístění 2 dopravních značek na účelové ko-
munikaci – uličce k bývalé odchovně prasat.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 13. srpna 2018
První „poprázdninová“ schůze rady města pro-
běhla 13. 8. 2018 a nejdříve se radní zabývali 
a poté schválili návrh městského úřadu na ne-
uzavírání smluv s některými obcemi správního 
obvodu na řešení přestupků v období po vol-
bách, tj. po 1. 1. 2019 a uložili správnímu odbo-
ru příslušné obce informovat.
Rada města schválila: firmu Technické služby 
Holice jako zhotovitele akce Oprava části chod-
níku u Topasu a dále chodníku k nové lávce 
na Mušce, včetně osvětlení, přidělení bytu č. 7 
v domě čp. 1103 Na Mušce dle aktuálního pořad-
níku uchazečů o obecní byty, ukončení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v čp. 29 (poli-
klinika) ke dni 30. 9. 2018 a zveřejnění záměru 
pronájmu tohoto prostoru, na základě výběrové-
ho řízení firmu Kurnštejn, s.r.o. z Jezbořic jako 
zhotovitele rekonstrukce domu čp. 319 (domek 
na hřbitově), dodatek č. 1 ke smlouvě na rekon-
strukci atletických prvků sportovního stadionu 
v Holicích s firmou Vysspa Sports Technology 
s.r.o. (týká se likvidace nebezpečného odpadu 
– škváry), smlouvu na autorský dozor projek-
tanta na akci Revitalizace sportovního areálu – 

vodohospodářská část projektu s firmou Deals 
management a.s. Praha, smlouvu na autorský 
dozor projektanta na akci Rekonstrukce atletic-
kých prvků sportovního stadionu Holice s fir-
mou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. z Chrudimi, 
pověření advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyr-
tek Hamplové plnou mocí k zastupování města 
ve věci bezdůvodného obohacování (město ža-
lováno za bezplatné využívání části pozemku 
v komunikaci), smlouvu s MAS Holicko o. p. s. 
na poskytnutí příspěvku na projekt Oprava an-
tukového povrchu hřiště a instalace dělících sítí 
na hřišti Na Lipáku, převod družstevního podílu 
v bytovém družstvu Dubina II – v domě Loh-
niského čp. 1133, žádost Junáka – středisko Ho-
lice na bezplatný pronájem části sokolského par-
ku na prezentační akci dne 6. září 2018 a platový 
výměr nové ředitelky školní jídelny. 
Rada zrušila usnesení, týkající se změny ná-
jemného v bytu č. 1 v domě Holubova čp. 46 
(zůstává původní výše nájemného). Rada vzala 
na vědomí stanovisko majetkové komise ke stu-
dii zástavby proluky nad areálem gymnasia, kte-
rou zpracovala firma Astalon s.r.o., doporučila 
zastupitelstvu schválit pořízení změny územní-
ho plánu města na žádost Max Servisní Centrum 
s.r.o. Praha a naopak nedoručila zastupitelstvu 
schválit změnu územního plánu na základě žá-
dosti pana Vodehnala ze Slatiňan (jedná se o po-
zemky nad rybníkem Blažkovec).
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Informace o komunálních a senátních volbách v Holicích
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitel-
stev obcí na dny 5. a 6. října 2018. Z harmonogramu lhůt vyplývají úkoly 
pro registrační úřady, tj. městský úřad Holice a pro zúčastněné volební 
strany. Registrační úřad nyní zpracovává kandidátní listiny, které jednotli-
vé volební strany a nezávislí kandidáti z celého správního obvodu doručili 
na MÚ Holice v termínu do 31. července 2018. Ve spolupráci s pardubic-
kou pobočkou ČSÚ se provádí kontrola a opravy kandidátních listin, aby 
se koncem srpna data předala tiskárně k vytištění volebních lístků. Dále 
registrační úřad vydal rozhodnutí o registraci kandidátní listiny (případ-
ně o odmítnutí listiny nebo škrtnutí kandidáta) a v termínu do 18. srpna 
je již odeslal zmocněncům volebních stran nebo jednotlivým nezávislým 
kandidátům.
V Holicích bylo zaregistrováno těchto 6 volebních stran:
Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana, Stra-
na soukromníků ČR, Komunistická strana Čech a Moravy, Strana Práv 
Občanů Zemanovci a PRO Holice-sdružení nezávislých kandidátů.
Zaregistrované volební strany pak mohou do 5. září 2018 delegovat členy 
do okrskových volebních komisí a to doručením seznamu starostovi. Při-
pomínáme, že členem volební komise v Holicích nemůže být občan, který 
je zároveň kandidátem pro volby do zastupitelstva města Holic. Voličem 
do zastupitelstva obce je občan ČR s trvalým bydlištěm v této obci a také 
státní občan jiného státu, je-li v obci přihlášen v den voleb k trvalému 
pobytu.

Nabídka redakce volebním stranám
Do příštího čísla Holických listů (vyjde 1. 10. 2018) nabízíme všem vo-
lebním stranám, kandidujícím v komunálních volbách v Holicích a které 
budou 5. a 6. října 2018 uveřejnění jejich propagačního letáku bez po-
platku. Každá strana má nárok na bezplatné uveřejnění jednoho letáku 
ve formátu A4 na výšku, které budou do tisku zmenšeny na formát A6 (4 
letáky na stránku!)

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 10. září 2018 v 17 hodin se bude konat v klubovnách 
kulturního domu poslední veřejné zasedání stávajícího Zastupitelstva 
města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2018 
a projednání rozpočtových změn, dále bude zastupitelstvo informo-
váno o hospodaření organizací s majetkovou účastí města, pravidel-
ným bodem budou také převody nemovitého majetku města, změny 
územního plánu města, sdělení starosty města, popřípadě projednání 
připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů 
ve volebním období 2014/2018.

ÚŘEDNÍ DESKA 

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

Český zahrádkářský svaz – základní organizace Holice
pořádá

dne 8. září 2018 ZÁJEZD na

„SLAVNOST JIŘINEK“

v muzeu Boženy Němcové v České Skalici
a návštěvu Ratibořic, Babiččina údolí zámku aj.

Odjezd v 7.00 hodin ráno od prodejny Albert Holice

Cena dopravy je 180 Kč/osobu. 

Předpokládaný návrat 17–18 hodin.

Zájemci se mohou hlásit u Ing. Zdeňky Polákové, DiS. 
na tel. 466 741 263 nebo 736 645 553

Platbu je třeba uhradit předem na MÚ Holice
kancelář č. 217, I. patro

Těšíme se na zájemce nejenom z řad zahrádkářů,
ale i široké veřejnosti.
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Kulturní kalendář na měsíc září 2018 Poděkování

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby 
to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, 
kniha bez obsahu, život bez života.

Miroslav Tyrš
Tak žil a pracoval můj manžel, Mgr. František 
Juračka.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem jeho 
přátelům, kamarádům, známým, kteří se s ním 
přišli rozloučit. Jedna z jeho posledních vět 
byla: „Život smrtí nekončí!“ A já pevně věřím, 
že svými výtvarnými díly JE STÁLE S NÁMI!

Jitka Juračková

Město Holice, výbor seniorů a Kulturní dům 
města Holic si vás dovolují pozvat na vystou-
pení moravského dechového orchestru Mistří-
ňanka vystupujícího na TV Šlágr. Koncert se 
uskuteční v ZUŠ Karla Malicha v pátek 21. září 

od 17.00 hodin, sál bude otevřen o hodinu dříve.
Vstupné 120 Kč.
Přijďte si zpříjemnit odpoledne hezkými morav-
skými písničkami.
Informace Antonín Janeba: 775 122 915.

1. září 1843 (175 let) bylo zahájeno vyučování 
v nové školní budově ve Starých Holicích, která 
byla v první polovině 20. století rozšířena. Dne 
30. 6. 2004 byla tato škola po 161 letech zruše-
na. Vystřídalo se zde 21 ředitelů, mnoho učitelů 
a na 3 000 žáků, např. Dr. Emil Holub.
8. září 1908 (110 let) na polích pod Javůrkou se ko-
nal tábor lidu na paměť 60. výročí zrušení roboty, 
jehož se zúčastnilo na 8 000 lidí (podle zákona ze 
7. září 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a všech-
ny zákony jež se na tento poměr vztahovaly).
9. září 1948 (70 let) zemřel v Holicích Antonín Ša-
fařík, učitel v Bělečku, Albrechticích, Chvojenci 
a v Holicích, posléze ředitel školy v Holicích, kro-
nikář a historik města, spoluautor knihy Holice, 
obraz vývoje a současnosti (1911) a Pověsti Holic 
(1920). Působil v Občanské besedě, v TJ Sokol, 
v pěveckém a hudebním spolku Hlahol, v Krej-
carovém podpůrném spolku a v Matici školské 
i jako revident záložny. Nadšený vlastenec. Naro-
dil se 21. 11. 1872 v Baumgartenu u Vídně.
15. září 1828 (190 let) bylo v Holicích zřízeno 
silniční clo (mýto) na dvě míle a to z jednoho 
koně na míli po 1 kr., což bylo vybíráno na dvou 
místech: u pošty (později Občanská záložna) 
a v ulici naproti obecnímu arestu (čp. 38).
16. září 1923 (95 let) SK se dočkal vlastního 
stánku a zápasem s SK Sezemice bylo otevřeno 
nové hřiště u vysokomýtské silnice, které slou-
žilo po několik generací holických fotbalistů až 
do konce padesátých let (1959), kdy byl otevřen 
dnešní stadion TJ Jiskra.
24. září 1893 (125 let) byla v Holicích zalo-
žena Občansko-vzdělávací jednota se sídlem 
Na Trandě, v r. 1898 přeměněna na Odborný 
spolek obuvníků. V r. 1904 opět tento změněn 
na „říšský“ se sídlem ve Vídni, r. 1905 byla zdej-
ší skupina přejmenována na „Skupinu obuvníků 
v Rakousku se sídlem v Holicích“. V pozdějších 
letech změnil název ještě několikrát.
28. září 1958 (60 let) ve Vídni zemřela manžel-
ka Dr. Emila Holuba – Růžena Holubová-Hofo-
vá ve věku 93 let. Manžela přežila o 56 let.
30. září 1938 (80 let) se v Holicích narodil Jan 
Holinka, akademický sochař, malíř a kreslíř. 
Věnoval se prostorové plastice a restaurátorství 
památkových objektů v regionu. Autor plastik 
na průčelí Kulturního domu, busty Dr. Emila 
Holuba umístěné na jeho památníku a reliéfu 
T. G. Masaryka (po zcizeném) v sokolském par-
ku. Zemřel 15. 1. 2009 v Pardubicích.

Václav Kment

Pozvánka

Z archívu Václava Kmenta

KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
9. 9. 18.00  Děvče s čertem v těle
neděle   Divadelní představení v podání Divadelního souboru Gymnázia Mozartova Pardu-

bice. 80 Kč
21. 9. 19.00  Kytarový recitál Lubomíra Brabce
pátek   Nejznámější kytarové skladby světových autorů a sklady na kytaru v úpravě samot-

ného virtuóza. Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům 
a je řazen ke špičce českého interpretačního umění. Řadu let spolupracuje s vý-
znamnými pěvci a sólisty. Neméně atraktivní je jeho nahrávací činnost, za kterou 
získal mnohá mezinárodní ocenění.

   Program: J. Dowland, L.S. Weis. F. Sor, L. Brabec, I. Albeniz, H. Villa-Lobos, 
F. Tárrega.

   Koncert je pořádán v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa. 150 Kč
 studenti 90 Kč
29. 9. 6.00 Zájezd do Vídně
sobota   Tradiční zájezd do Vídně spojený s návštěvou Centrálního hřbitova ve Vídni, pořádaný 

v rámci projektu Holubovy Holice – k výročí narození Dr. E. Holuba. 450 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
11. 9. 17.00  Králíček Petr
úterý   Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky 

na farmě. Nový majitel statku se však o svůj prostor dělit nemíní – a už vůbec ne 
se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. 

   Žánr: Animovaný/Komedie/Dobrodružný. Délka 95 minut. 80 Kč
18. 9. 19.30  Tátova volha
úterý   Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, 

že kromě jejich dcery Terezy, má ještě nemanželského syna. Tereza se k přízraku 
nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají veteránem volha GAZ 21 
po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc…

   Režie: Jiří Vejdělek.
   Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová 

a další. 
   Žánr: Komedie/Drama. Délka 90 minut. 80 Kč
25. 9. 19.30  Máří Magdaléna 
úterý   Film je autentickým i lidským portrétem jedné z nejosudovějších žen v dějinách lid-

stva. Máří zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu, který 
vede charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježí-
šově boku se vydává na cestu, která vede do Jeruzaléma, k osudovým událostem...

   Režie: Garth Davis.
   Hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira 

Haas.
   Žánr: Drama/Historický. Délka 120 minut. 80 Kč
2. 10. 19.30  Na krátko
úterý   Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby 

je chránily. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci, když nedokážou pomoct 
ani sobě. Drama o chlapci, který zjistí, že jeho dosavadní život byla lež.

    Režie: Jakub Šmíd.
   Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta Vančurová, Martin Finger.
  Žánr: Drama. Délka 107 minut. 80 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
3. až 30. září  Konkrétní podzim – Výstava je součástí cyklu výstav Konkrétní podzim 2018
  kurátor: Štěpán Málek

KULTURA
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Prvních šest červencových dní probíhal v Praze 
XVI. všesokolský slet a výraznou stopu na něm 
tentokrát zanechali i reprezentanti třetího nej-
většího města pardubického okresu. Dechový 
orchestr Kulturního domu města Holic se akce 
zúčastnil již potřetí v řadě. Jednotlivé kapely 
tentokrát nešly v průvodu, ale byly rozesety 
podél jeho trasy, přičemž holičtí hudebníci ob-
sadili místo poblíž Novotného lávky nedaleko 
Karlova mostu. Odtud pak hráli nejen sokol-
ské, ale i další známé pochody, jejichž výběr 
se snažili přizpůsobit podle regionu, z něhož 
pocházeli právě je míjející sokolové. Jejich vy-
stoupení se setkalo s mnoha kladnými ohlasy. 
Za všechny jmenujme např. vzkazy od župy 

Pacifické ze San Francisca či pochvalný dopis 
od docenta Zdeňka Mičky, vzdělavatele České 
obce sokolské. 
Po 74 letech se počínaje listopadem 2017 do ná-
cviku sletových skladeb zapojily i tři desítky 
sester z T. J. Sokol Holice, které se představily 
ve skladbách V peřině a Siluety. Poprvé od vzni-
ku zdejší jednoty byl při slavnostním nástupu 
prezentován i její prapor.
Letošní všesokolský slet však svými tělocvič-
nými sestavami, atmosférou i hlubokým posel-
stvím mnoha lidem učaroval, a proto nelze vy-
loučit, že v roce 2024 budou mít Holice při jeho 
dalším pokračování zastoupení ještě početnější.
 Karel Král

Dne 2. 8. 2018 se ve skvělé tělesné i dušev-
ní kondici dožil krásných 80 let pan Zdeněk 
Hlásek. Původní profesí středoškolský učitel 
technických předmětů působí v Dechovém or-
chestru Kulturního domu města Holic jako hráč 
na křídlovku a trubku již zhruba 35 let. Mezi 
roky 2000 a 2012 vykonával funkci kapelníka. 
I poté, co předal dirigentskou pozici svému 
nástupci, je stále platným hudebníkem, který 
navíc ochotně a s pedagogickým umem sobě 
vlastním předává své bohaté zkušenosti mladé 
generaci. „Mějte se krásně a žijte vesele!“ těmi-
to slovy se s námi po zkoušce zpravidla loučí. 
A my všichni doufáme, že se budeme společ-
ně v tomto duchu a ve zdraví scházet i nadále. 
Všechno nejlepší!

Karel Král

Holičáci na sletu

Vše nejlepší
Zdeňku Hláskovi

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Vážení čtenáři Holických listů, rádi bychom vás 
pozvali na společnou výstavu tří holických or-
ganizací. Českého svazu chovatelů Holice, Čes-
kého svazu zahrádkářů a Svazu včelařů Holic. 
Tato výstava proběhne během posvícenského 
víkendu, a to 15. a 16. září v areálu chovatelů 
u nádraží ČD. Oba dny bude otevřeno od 8.00 
do 17.00 hodin. 
Využijte posvícenské atmosféry a přijďte se 
na chvíli odreagovat od běžných starostí. Tato 
akce je pro všechny generace. K vidění budou 
králíci mnoha plemen, vodní a hrabavá drůbež 
a holubi různých plemen a barevných rázů. 
Všechna plemena budou označena popiskou 
se základními informacemi, což ocení nejen 
zvídavé děti, ale i jejich rodiče. Pro ty, kdo bu-
dou chtít více informací, budou po celou dobu 
k dispozici zkušení chovatelé, kteří se rádi o své 
zkušenosti a vědomosti podělí. Na výstavě bude 
také možnost si vybrané kusy za výhodné ceny 
nakoupit, a tím rozšířit svůj chov, či ho dokonce 
i založit. Určitě si nenechte ujít ukázku našeho 
kroužku králičího hopu. Ukázky budou každý 
den v 13.00 a v 15.00 hodin. Králičí hop ocení 
hlavně děti, nejen pro ně je připravena bohatá 
tombola, kde skoro každý vyhrává. Pro děti je 
i mnoho dalších soutěží v sekci zahrádkářů. 
Kromě již zmíněných zvířat bude ukázka vel-
mi přítulných koziček, pestrobarevné exotické 
ptactvo, morčata, nutrie a mnoho dalšího. V za-
hrádkářské sekci budou vystaveny ukázky ovoce 
a zeleniny mnoha odrůd, květiny a vazby květin. 
I zde vám ochotně budou k dispozici s radou za-
svěcení zahrádkáři a bude zde i možnost nakou-
pit některé rostlinky do vlastní zahrádky.
Velmi poutavá je ukázka včelařství, kde se všich-
ni podrobně mohou s chovem včel seznámit. 
V této expozici bude i poutavě znázorněno zpra-
cování medu. Pro zájemce bude med v prodeji. 
Pro všechny přítomné je v areálu zajištěno ob-
čerstvení s možností posezení.
Suché a horké počasí velmi komplikuje práci 
všech členů těchto organizací, ale i přesto všich-
ni udělali maximum, aby se mohli na této výsta-
vě pochlubit svými odchovy a výpěstky. Budeme 
velmi rádi, když jejich úsilí oceníte a navštívíte 
tuto ojedinělou posvícenskou výstavu. Na vaši 
účast se těší pořadatelé všech tří organizací.

Výstavní výbor

Valné hromady DTJ Holice, která se konala v sobotu 18. srpna 2018 na klubovně „Vagon“ se zú-
častnil také „náš“ senátor Miroslav Antl a senátor a bývalý pardubický hejtman Radko Martínek, 
na obrázku se členy DTJ Holice.

Pozvání na výstavuValná hromada DTJ Holice

Díky Petře
Chtěl bych touto formou poděkovat Petru Vosá-
hlovi, ale nějak nevím, jak začít. Prostě jednou 
jsem se jel projet na kole do okolních lesů a tam 
jsem potkal Petra s autem a vlekem a na dotaz, 
kam si to „šine“ mně odpověděl: „Na příkopě 
leží už nějakou dobu vyhozená televize, tak pro 
ni jedu a hodím ji na sběrný dvůr.“ Asi si říká-
te kravina, proč se o takovéto maličkosti vůbec 
zmiňuji, ale podle mě se život skládá z malič-
kostí a kdyby všechny byly podobného rázu, to 
by se nám žilo. Petře, za nás za všechny co jsme 
jenom kolem té televize jezdili, ti děkuji a dou-
fám, že ten člověk co ji vyhodil, nemá doma ješ-
tě staré rádio popřípadě ledničku.

Petr Kačer

Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci po-
máhat“ podporuje skupinu obyvatelstva, která 
je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, 
kterým je více než 50 let, jsou v evidenci Úřadu 
práce Pardubického kraje nebo jsou osobami se 
zdravotním postižením (OZP). Těmto osobám 
umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost 
nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací: pracovník v sociálních 

službách, sanitář, asistent pedagoga, chůva pro 
děti do zahájení školní docházky, pedikérka – 
manikérka, masérský kurz, počítačové kurzy, 
účetnictví případně další rekvalifikace dle vlast-
ního výběru.
Termíny zahájení kurzů jsou v září a říjnu, re-
zervujte si místo co nejdříve na telefonním čísle:
775 500 622 Pavlína Valentová nebo na: valen-
tova@jhs-centre.cz

Bezplatné rekvalifikace

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa 
a 25 let České republiky pořádá v sobotu 22. září spolek Kultura 
pro město komponovaný pořad s názvem „Slavíme republiku“. Akce 
začne ve 13.00 hodin u památníku T. G. Masaryka v parku u soko-
lovny, kde bude uctěna památka prezidenta Osvoboditele. Odtud se 
vypraví průvod přímo na náměstí. Zde se můžete těšit např. na diva-
delní hru, která připomene nejvýznamnější milníky naší novodobé 
historie. Herec Milan Němec a kapela Dr. Swing dají vzpomenout 
na šarmantního Oldřicha Nového, zazní rovněž písně Karla Hašlera, 
publiku se představí také sokolové, jezdci na historických kolech, 
četníci, jízdní oddíl městských strážníků, hasiči, automobiloví ve-
teráni, tanečníci české besedy a řada dalších atrakcí. Připraven bude 
i jarmark a bohaté občerstvení. V 19.00 hodin zahraje brněnská big-
beatová legenda Progres 2, jež letos slaví 50 let své existence. Pořad 
pak završí produkce Factorial! Orchestra, bigbandu moderního střihu 
s holickými kořeny, v jehož podání zazní také Modlitba pro Martu, 
píseň s hlubokým poselstvím. „Pořad jsme koncipovali jako procház-
ku stoletou historií naší novodobé vlasti s přihlédnutím k dění v Ho-
licích. Návštěvníkům proto připomeneme nejen jak se v roce 1918 
vyhlašovala samostatná republika v našem městě, ale i prožívání dal-
ších dějinných mezníků. Věříme, že pořad Slavíme republiku naše 
spoluobčany osloví a každý si přijde na své,“ řekl předseda pořádají-
cího spolku Lukáš Peška. Více informací na www.slavimerepubliku.
cz a sociální síti Facebook.

Karel Král

22. září oslaví Holice republiku

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice zve ná-
vštěvníky v prvním zářijovém týdnu každý den 
od 8.30 do 11.30 hodin do volné herny zdarma. Přijďte 
si prohlédnout vnitřní i venkovní prostory Holoubka, 
vybavenost herny, tvořivé dílny, Montessori učebny, 
zároveň si pohrát s dětmi a seznámit se s pravidelnými 
programy Holoubka.
Druhý zářijový týden začnou pravidelné programy Holoubka:
Pondělí, středa a pátek
– volná herna pro setkávání dětí a maminek od 8.30 do 11.30 hodin.
Úterý
–  hudebně pohybové dopoledne s písničkami a tvořením od 8.30 do 11.30 

hodin
–  odpoledne Baby studio od 15.30 do 16.30 hodin – lichý týden pro děti 

3–7 měsíců, sudý týden pro děti 7–12 měsíců.
Středa
–  Montessori aktivity v 1. patře – 12. 9. od 9.00 do 10.00 hodin ukázková 

hodina
– odpoledne Příprava na porod od 13.15 do 14.45 hodin
Odpolední kreativní středy s Radkou – ABECEDA řemesel – 12. 9. – 
DRÁTKOVÁNÍ 
– 16.00–17.30 pro děti od 6 let, nutné se přihlásit
– keramika – každá sudá středa, začínáme 19. 9. 
    –  dvě skupiny 15.15 do 16.15, 16.30 do 17.30 pro děti od 4 let, 

nutné se přihlásit
– ARTE tvoření – 26. 9. od 16.30 do 17.30 pro děti od 4 let
Čtvrtek
–  Hravé cvičení pro děti od 1 do 3 let – dvě skupiny dětí: 9–10, 10–11 

hodin
– Keramika pro dospělé od 8.30 do 10.30 – začínáme 13. 9.
– odpoledne Angličtina hrou od 16.00 do 18.00 hodin
–  Večerní zpívání pro dospělé za doprovodu piana a kytar od 18 do 20 

hodin.

O prázdninách jsme pro děti uspořádali tři týdny – jeden Týden řemesel 
a dva Letní týdny v Holoubku plné stolních her, puzzlí a tvoření. Spoko-
jené dětské tváře nám byly odměnou.
Na říjen pro Vás připravujeme přednášku na téma první pomoci s panem 
Marklem – záchranářem.
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

kolektiv Holoubka

Využijte naplno poslední bezplatné vzdělávací příležitosti v projektu 
ŽenyPRO
Nový školní rok 2018/2019 je konečným rokem vzdělávání žen v projektu 
ŽenyPRO. V pátek 7. 9. v učebně Holoubka přivítáme již pátou skupinu 
dvanácti žen, které se budou věnovat svému osobnímu a profesnímu roz-
voji. Čas pro sebe, inspiraci, sdílení rad a zkušeností a také zdokonalené 
počítačové dovednosti oceňují hlavně maminky pečující o malé děti, kte-
ré se vracejí zpět do práce nebo hledají lepší pracovní uplatnění. Kro-
mě vzdělávání je pro ženy velkou pomocí i bezplatná služba „HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ“ po dobu vzdělávání. Těchto služeb v RVC Holoubek mohou ženy 
využít již pouze do června 2019. 
Poslala jste již svou přihlášku?
Přihlášky přijímáme pouze do těchto kurzů (v ostatních cyklech je kapa-
cita naplněna):
19. 11.–7. 12. Počítačový kurz
4. 1.–15. 3. 2019 POSLEDNÍ vzdělávací cyklus v Holoubku
13. 5.–31. 5. 2019 POSLEDNÍ Počítačový kurz.
Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.cz. 
Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com 
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

Září v Holoubku

Kurz ABECEDA řemesel děti prakticky seznamuje s řemeslnou výrobou

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Úterý 18. září od 8.00 do 16.00 hodin je datum a čas dne otevřených dve-
ří s mottem „Užijte si Kosatec na vlastní kůži“. Akci pořádá neziskovka 
Česká abilympijská asociace, která svoji činnost zaměřuje na aktivity ve 
prospěch osob se zdravotním postižením. Moderní objekt, její  sídlo, se 
nachází ve Sladkovského ulici 2824.
Každý, kdo dorazí, nebude rozhodně zklamán a navíc dostane také malý 
dárek. Slavnostní zahájení osvěží svým vystoupením Taneční škola Swin-
gberry. Z lákavého celodenního programu pro dospělé i děti vybíráme 
možnost vyzkoušet si ukázku koučinku, techniky osobního rozvoje, nebo 
stát se na chvíli vozíčkářem či nevidomým, zájem bude jistě také o při-

blížení života včel. Samozřejmě nebude chybět ani dostatek občerstvení 
včetně studených i teplých nápojů, o které se postará Kavárna Kosatec. 
Pro oddech asi většina zamíří do přilehlé zahrady, kde se mohou děti vy-
řádit na různých herních doplňcích, někoho třeba přilákají obří šachy.
Podrobnosti o dnu otevřených dveří samozřejmě uvádí na svém webu 
www.centrumkosatec.cz jeho pořadatel. Lze kontaktovat také Adélu Berg-
manovou (adela.bergmanova@caacz.cz, 730 581 605).
Centrum Kosatec je ve středu města – do objektu se vchází průchodem vedle 
sídla ODS, nedalekým Masarykovým náměstím projíždí většina linek MHD.

Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace

Pardubický Kosatec zve na prohlídku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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I ve školním roce 2018/19 bude holické gym-
názium čerpat finanční prostředky z evropských 
dotací.
Do konce roku 2018 nám zbývá dokončit projekt 
Gymnázium Holice – rekonstrukce učeben 
a laboratoří. Za účelem podpory technického 
a přírodovědného vzdělání prošly během letních 
prázdnin některé učebny a laboratoře význam-
nou rekonstrukcí. Nově byla vybudována učeb-
na biologie, která se kromě nábytku dočkala 
stupňovitého uspořádání lavic, moderní projekč-
ní techniky včetně interaktivního dataprojektoru 
a vizualizéru, přičemž pozornosti jistě neunikne 
ani osm terárií, jež budou prvním počinem pro 
zahájení činnosti teraristického kroužku v naší 
škole. Laboratoř chemie s přípravnou a váhov-
nou je vybavena novými učitelskými a žákov-
skými pracovišti včetně souvisejících pomůcek, 
v podobném rozsahu proběhla i modernizace 
laboratoře fyziky. Nový nábytek čeká na studen-
ty i učitele v učebnách IVT, chemie, zeměpisu 
i čerstvě vzniklé multifunkční učebně. Ta bude 
poskytovat odborné zázemí všem přírodním 
vědám pro výuku seminářů, žáci tu mají k dis-
pozici další pomůcky včetně odborné literatury, 
a to i v anglickém jazyce. Rozsáhlých úprav se 
za účelem obohacení výuky přírodních věd do-
čkala i střešní terasa a pozemek v bezprostřední 
blízkosti školy, kde vznikla venkovní geologická 
expozice. Žádná modernizace se v dnešní době 
neobejde bez výměny výpočetní techniky – ško-
le byly dodány počítače pro výuky ICT doved-
ností, žákovské i učitelské notebooky pro využi-
tí v přírodních vědách a pomyslnou třešničkou 
na dortu je rekonstrukce datových rozvodů včet-
ně nového pokrytí školy WI-FI signálem. Nákla-
dy na tuto akci se vyšplhají k 8 milionům korun, 
které Pardubický kraj z větší části čerpá z dotace 
v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu. Zbylé náklady jsou částečně hrazeny 
z vlastních zdrojů Pardubického kraje a ze stát-
ního rozpočtu.

Další projekt, do kterého je naše gymnázium 
zapojeno, nese název Implementace krajské-
ho akčního plánu Pardubického kraje a týká 
se opět podpory polytechnického vzdělávání. 
Cílem této aktivity je vznik sítě středních a zá-
kladních škol, které budou vzájemně spolupra-
covat na podpoře polytechnického vzdělávání 
pedagogů škol prostřednictvím tematicky za-
měřených projektových dnů připravených pro 
základní školy na středních školách. Součástí 
aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základ-
ních i středních škol. Na přípravě aktivit budou 
společně spolupracovat pedagogové obou typů 
škol, naše gymnázium bude spolupracovat s ho-
lickými základními školami a základní školou 
v Horním Jelení. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Do třetice bychom rádi zmínili projekt Podpora 
společného vzdělávání v pedagogické praxi, 
ve kterém je naše škola partnerem Národního 
institutu pro další vzdělávání. Do roku 2022 
budeme čerpat podporu ve formě dalšího vzdě-

lávání učitelů, koučinku a mentoringu v oblasti 
profesního rozvoje a prohloubíme spolupráci se 
speciálními pedagogy a školními psychology.
Na metodickou podporu učitelů jsou zaměře-
ny i Šablony pro SŠ. V rámci nich zavádíme 
do vzdělávacího procesu tandemovou výuku, 
podporujeme kvalitnější vzdělávání žáků ohro-
žených školním neúspěchem a v neposlední 
řadě čerpáme finanční prostředky na další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků.
Podrobnější informace o zmíněných projektech 
najdete na našich webových stránkách www.gy-
holi.cz v sekci Projekty a na webových stránkách 
partnerů – www.pardubickykraj.cz a www.nidv.cz.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Evropské dotace na Gymnáziu Dr. Emila Holuba

Čas neúprosně běží, a tak období horkého léta 
pomalu končí. Před námi je podzim a s ním 
nový školní rok. S novým školní rokem do naší 
školy nastoupí 50 prvňáčků a celkem bude 
do školy docházet 174 děti v 7 třídách. První 
den školního roku bude ve slavnostním duchu 
a na děti bude čekat malý dáreček. Školní rok 
bude opět plný akcí a zajímavých setkání, a to 
nejen pro děti, ale i jejich rodiče a blízké. Hned 
v prvním zářijovém týdnu čekají rodiče třídní 
schůzky a také zajímavá přednáška s odborní-
kem na téma infekční choroby u dětí. Přednáš-
ka se bude konat ve středu 5. září a podrobnosti 
najdete na našich internetových stránkách. 
Naše škola se nově zapojila do projektu Stát-
ní veterinární správy pod záštitou ministra ze-
mědělství ČR. Projekt Máme rádi zvířata čeká 
na děti 25. září. Ve středu 26. září se mohou děti 
těšit na hodinu plnou písniček, navštíví nás zpě-
vačka ze skupiny Schovanky Lída Helligerová 
s programem Ptačí svatba.
Všechny informace o naší škole najdete na na-
šich internetových stránkách www.msholubova.
cz na facebooku: facebook.com/msholubova 
a také na twitteru: twitter.com/mshol_ms
Přejeme všem prvňáčkům a nejenom jim úspěš-
ný vstup do nového školního roku a čtenářům 
příjemný závěr léta.

Lenka Chotěnovská

Mateřská škola Holubova
v novém školním roce

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V září začíná již 23. ročník Týdnů pro 
duševní zdraví – východní Čechy. Týdny 
pro duševní zdraví informují o problema-
tice duševního onemocnění a o prevenci, 
zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté 
s touto problematikou. Při Týdnech pro 
duševní zdraví se každoročně po celé re-
publice koná nespočet kulturně osvětových 
akcí. Do Pardubic přináší hudební festival, 
streetový happening, výstavy, besedy či 
workshopy.
Týdny pro duševní zdraví v Pardubicích 
začínají festivalem s názvem Výměňák, 
na kterém se můžete těšit jak na hudební 
produkci několika kapel, tak na doprovodný 
program v podobě blešího trhu, Land artu, 
numerologie či recidílniček. To vše a mno-
hem více se odehraje 16. 9. v čase 14.00–
20.00 před Café Robinson v Polabinách 
na ulici Mladých.
Oficiální slavnostní zahájení se koná na třídě 
Míru 17. 9. od 13 hodin happeningem „Já se 
z toho zblázním! aneb z čeho blázníš ty?“. 
Pro návštěvníky a kolemjdoucí je připraven 
interaktivní program o duševním zdraví a ne-
moci. Šílíte z něčeho? Přijďte se o to podělit 
a napsat to na Zeď bláznovství. Cílem akce 
je začít mluvit o duševním zdraví na rovinu. 
Interaktivní program doprovodí dvoučlenné 
hudební uskupení HUSO a výstava „Du-
ševní zdraví nás baví! aneb Recykliteratura 
v souboji s mýty a stereotypy“.
Příznivce výtvarného umění jistě potěší ně-
kolik připravených výstav, například výsta-
va Skrýš Františka Průši v Café Robinson 
od 17. 9. v 17.00 nebo výstava Fragmenty 
vesmíru Tomáše Sejkory v Klubu29 s verni-
sáží 18. 9. od 18.30.
V rámci Týdnů pro duševní zdraví se také 
koná několik dnů otevřených dveří v organi-
zacích sociálních služeb, například v CEDR 
Pardubice, Centru Kosatec či ve Vida cent-
ru. Pokud se chcete dozvědět o novinkách 
a práci v sociální a zdravotní sféře něco více, 
zkuste navštívit Besedu s peer konzultanty 
v Klubu29 20. 9. v 18.00 či Psychoterapeu-
tický seminář na téma Pozitivní psychologie 
s doc. PhDr. Alenou Slezáčkovou, který uza-
vírá celý program Týdnů pro duševní zdraví 
v Pardubicích.
Doufáme, že návštěvou jednotlivých akcí 
podpoříte nejen organizátory Týdnů pro 
duševní zdraví, ale i své duševní zdra-
ví. Více informací o akcích naleznete 
na webových stránkách www.pdz.cz, www.
tdz.cz či facebookovém profilu Tydny.pro.
dusevni.zdravi.

Týdny pro duševní zdraví

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Startuje nová sezóna. Startuje boj o přeborníka 
Pardubického kraje. Bude se hledat nástupce 
Slatiňan, které dominovaly krajskému přeboru 
v minulých letech. Zdá se, že nová sezóna bude 
hodně otevřená a tajuplná. Opravdická síla jed-
notlivých mužstev se projeví teprve po sehrání 
prvních kol podzimní části krajského přeboru. 
Jedno je jisté. Přebor bude nečitelný a proto ve-
lice zajímavý.
Přehled přípravných zápasů: – Rychnov nad 
Kněžnou 2:0, – Pohár hejtmana: Skuteč 2:3. 
Slova asistenta trenéra Václava Velinského: 
„Po nevydařené loňské sezoně, respektive jar-
ní části, se chceme pohybovat do pátého místa. 
Dále produkovat fotbal, se kterým budou jak 
hráči tak fanoušci spokojeni.“
Soupiska – brankáři: Petr Laksar (1997), 
Lukáš Navrátil (1999), Jiří Pšenička (1996). 
Obránci: Tomáš Kopřiva (1985), Daniel Ruč-
ka (1990), Jakub Tláskal (1996), Jan Řezníček 

(1998), Jakub Černý (1983), Marek Řehák 
(1983), Tomáš Velinský (1983). Záložníci: Fi-
lip Křtěn (1999), Jakub Jedlička (1989), Miloš 
Chvála (1990), Radek Machatý (1980), Jan 
Koblížek (1996), Daniel Fotul (1996), David 
Semínko (1994), Jiří Růžička (2001). Útočníci: 
David Lát (1998), Tomáš Bydžovský (1997), 
Marek Netušil (1995), Emanuel Rožek (1999).
Realizační tým – trenér: Roman Kyral. Asi-
stent trenéra: Václav Velinský Vedoucí muž-
stva: Tomáš Čejka. Masér: Petr Langr. Sekre-
tář: Zdeněk Nývlt.
Změny v kádru – příchody: Pšenička, Fotul, 
Semínko, Rožek, Řehák, Netušil, Černý, T. Ve-
linský. Odchody: Václavek, Rosůlek, Stárek, 
Kaufman, D. Machatý. 
V sobotu 8. září na domácím hřišti přivítáme 
tým Chrudimi B a 22. září družstvo Luže. Začá-
tek vždy v 10.15 hodin. 

Ing. Vladimír Faltys

Všechny motokrosové fanoušky zveme 
na Memoriál Michaela Špačka. Třetí zářijo-
vý víkend ožije po mnoha letech motokroso-
vá trať v Poběžovicích u Holic. Žádný spor-
tovní nadšenec by si neměl nechat ujít tento 
velkolepý návrat!
Již v sobotu 15. září od 16.00 hodin čeká 
na návštěvníky auto-moto show, ve kterém 
se představí jak závodní vozidla silniční, 
rallycrossová, tak i stroje účastníků Rallye 
Dakar. 
V neděli 16. září se uskuteční dlouho oče-
kávaný motokrosový závod za účasti tuzem-
ských a zahraničních jezdců. Závod začne 
v 9.00 hodin tréninkovými jízdami, hlavní 
program bude odstartován ve 13.00 hodin. 
Celý den navíc obohatí zajímavý doprovod-
ný program.

Regina Košková
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Uzávěrka říjnového vydání je 17. září 2018. Distribuce zdarma.

Fotbalový podzim Motokros se vrací
po 6 letech zpět do Holic

V sobotu 1. září 2018 zahájí volejbalistky na do-
mácím hřišti podzimní část Krajské soutěže II. 
třídy Pardubického kraje.

Rozpis zápasů – volejbal ženy – podzimní kolo
1. 9. 2018 TJ Jiskra Holice–Sokol Nasavrky
8. 9. 2018 VK Litomyšl–TJ Jiskra Holice
15. 9. 2018 TJ Jiskra Holice–TJ Tesla Pce
22. 9. 2018 TJ Jiskra Holice–Sl. M. Třebová
1. 10. 2018 TJ Jiskra Holice–Sokol Chrudim
6. 10. 2018 TJ Jiskra Holice–Spartak Slatiňany
13. 10. 2018 ŽSK Třemošnice–TJ Jiskra Holice
začátek utkání 10.00, 13.00
Na domácím antukovém hřišti Na Lipáku hraje-
me na podzim pětkrát, přijďte naše volejbalistky 
podpořit.

Majka Hybšová

Florbal
Ve dnech 28. června až 1. července zavítali Sko-
romistři na největší florbalový turnaj v České 
republice – Brno Open Game 2018. V základ-
ní části odehráli pět zápasů s těmito výsledky: 
Skoromistři: FBC Tornados HK 4:8, Skoro-
mistři: Redblack 11:5, Skoromistři: Ham&Axe 
6:9, Skoromistři: VUT Skurut Hai Brno 4:3, 
Skoromistři: Bejvávalo 1:8.
Po základní části jsme se umístili v tabulce 
na krásném třetím místě s 6-ti body. Do play-
-off postupovalo všech 51 zúčastněných týmů 
v amatérské kategorii. V prvním předkole play-
-off nás čekal tým FBC Salesko, pro nás na-
prosto neznámý soupeř. Naši borci se ale dobře 
vyspali a bylo to vidět i na hřišti, hned dva se 
blýskli hattrickem. Střelecké ráno odstartoval 
Faltejsek třemi góly, za stavu 3:0 se hra vyrov-
nala. Soupeř se dotáhl na rozdíl jednoho gólu 
na 3:2, ale svou mušku seřídil i Fišar a přidal 

tři rychlé góly. Poté jsme zápas kontrolovali 
a po trefách Kovaříka, Klozeho, Bahníka a Shej-
bala se skóre zastavilo na 10:4. Ještě ten den nás 
čekalo druhé kolo play-off, kde nám los přidělil 
pozdějšího vítěze celého turnaje tým Flamingos 
Brno, jehož kvalita byla na hřišti vidět. Zápas 

jsme nezvládli a prohráli 1:8. Tím pro nás tur-
naj končil, z celkového počtu 51 týmů jsme se 
umístili někde kolem 25. místa. Pro nás všechny 
to byl úspěch a skvěle strávený čas v kruhu blíz-
kých přátel.

Tomáš Faltejsek

TJ Jiskra Holice

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


