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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané !
Přeji vám pěkné léto.
Přeji vám pěkné léto. S vodou
a sluncem, s hříbky i sumcem.
Přeji vám pěkné léto. S objevy neznámých krajin, s modří
borůvek i červení malin.
Přeji vám pěkné léto. S výšlapem na hrad či na
rozhlednu, s bouřkou jen v dálce v nedohlednu.
Přeji vám pěkné léto. S usárnou na zádech
či s pádlem na kanoi, s písničkou po svých nebo
v sedlech koní.
Přeji vám pěkné léto. S rosou na kolejích před
prvním vlakem, s buřty, pivem a táborákem.
Přeji vám pěkné léto. Ať v Bibione či u Hlubáku, ať na chalupě či doma v paneláku.
Užijte si léto roku 2007 každý podle svých
představ. Na chvíli zahoďme starosti za hlavu, dejme si chvíli pohov a užívejme si léta. Snad k nám
bude milostivé a nepřekvapí nás ničím špatným.
A pokud někdo opravdu nemůže ani chvíli lenošit, tak je mu dovoleno pouze vymalovat kuchyň,
uklidit ve sklepě či garáži, posekat zahradu, natřít
plot, vylepšit fasádu, vykopat základy a asi padesát
dalších činností. Čímž chci říct, že každému je dovoleno užívat si léto, jak se mu zlíbí. A vy činorodí,
nechte nás, co si chceme chvíli orazit, nechť tak
můžeme učinit. Vždyť snad se ty Holické listy aspoň v létě obejdou bez prací naplněného sloupku.
Přeji vám pěkné léto.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Dny Holicka 2007
Poslední červnový víkend se v Holicích
opět konaly červnové městské slavnosti. V letošním roce se na slavnostech podílely i obce
Dobrovolného svazku obcí Holicka, proto Dny
Holicka 2007. Slavnosti byly zahájeny v sobotu 23. června v 9.30 prezentací jednotlivých
obcí svazku. Zde je třeba vyzvednou prezentaci obce Veliny, která byla po zásluze odměněna věcnou cenou. Slavností se zúčastnili i delegace a reprezentanti obou družebních měst,
tj. slovenského Medzeva a polských Strzelců
Opolskich. Starosta města Holic Pavel Hladík
s představiteli obou měst, tj. primátorkou Valérií Flachbartovou a Burmistrem Tadeuszem
Gocem zahájili o 10. hodině kulturní program,
který se již tradičně odehrával na prostranství
před kulturním domem. Vystoupily soubory
obou družebních měst, dětský pěvecký soubor
Na Chwila z polského Kadluba a z Medzeva
harmonikářský soubor a skupina mažoretek.
Představila se dětská dechovka z Dolní Rovně,
vystoupily holické taneční a hudební soubory.
Holičtí ochotníci si s chutí zahráli v sobotním
odpoledním bloku Veselohru na mostě a v neděli Karaﬁátovy Broučky. Ve velkém sále KD
mohli návštěvníci sobotního odpoledne shlédnou Ivana Mládka s jeho Miničundrcountryshow. Sobotní večer byl hlučnější, končil až
po půlnoci a vyplnila ho Jazz Rock Party, s vystoupeními souborů J. G. Dix, Relax, Dehet,

The Fly, The Compromise, Eye for an Eye.
Sportovní program „Dnů“ byl zahájen již
v sobotu tradičním žákovským fotbalovým turnajem Viktoria Cup – Memoriál Ládi Vojíře,
který se odehrával na hřištích v Holicích a na
Horním Jelení. Účastnily se ho i celky Strzelců
Opolskich a Medzeva. V nedělním ﬁnále se střetla hostitelská mužstva Holic a Horního Jelení.
Vítězná branka v posledních minutách rozhodla
o vítězství Horního Jelení. Další sportovní program, který organizoval holický Dům dětí a mládeže, byl tvořen sobotním turnajem v nohejbalu
a v neděli turnajem v plážovém volejbalu. Holický Automotoklub doplnil sportovní program
motokrosem Nativ Cup a cyklistický oddíl Sokola nedělní vyjížďkou Holickem na kolech.
Dny Holicka 2007 připomínáme minifotoreportáží na straně 5.
Vladislav Branda

Několikaletý sen holických fotbalistů a fanoušků se splnil!
Již tomu bude skoro rok, kdy jsme za
skromných podmínek, avšak důstojně oslavovali sté výročí vzniku fotbalového oddílu
SK Holice. V ten okamžik by ani největšího
optimistu ve snu nenapadlo,
že po roce proběhne oslava
mnohem okázalejší, pompéznější, která oslaví postup
do divize za přítomnosti téměř sedmi stovek diváků.
Je nadmíru vhodné poděkovat všem, kteří se zasloužili o obrovský úspěch
holického fotbalu. Po letech bude opět patřit mezi
elitu východočeské kopané
a 5 nejlepších fotbalových
oddílů v Pardubickém kraji
a změří své síly s mužstvy
Hradeckého, Libereckého
a Středočeského kraje. Rádi
bychom tímto poděkovali
všem holickým fanouškům,

kteří na nás po úvodních jarních zápasech nezanevřeli a zejména v posledních zápasech
hraných venku vytvořili z tradičně „komorního“ prostředí bouřlivou atmosféru ve prospěch

našich barev, která gradovala v Pardubicích.
Všichni, co mají co do činění s holickým
fotbalem, odvedli kus obrovské práce. Pomalu končí oslavy a otevírá se další kapitola
holického fotbalu. Věřme,
že bude stejně úspěšná jako
ta předešlá a že za rok budeme moci opět najít důvod
k oslavám. Budeme velice
rádi, když navštívíte naše
utkání, ať divizní mužů
nebo mládežnická (hrající
krajské soutěže) a podpoříte
naše hráče hájící černobílé
klubové barvy SK Holice.
Snažíme se o co nejlepší
propagaci našeho města
a co největší podpora Vás,
fanoušků a příznivců, nám
je největší odměnou za odvedenou práci a hnací silou
do dalšího období.
Výbor SK Holice

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města 28. května 2007
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu. Seznámila se s výsledky poptávkového řízení na
rekonstrukci kašny. Doporučila jednat o návrhu smlouvy s ﬁrmou Raven Consulting. Dále
rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit změny a dodatky ve zřizovací listině
Technických služeb Holice, Mateřské školy
Holice, Staroholická ulice, Mateřské školy
Holice, Pardubická ulice a Domu dětí a mládeže Holice, odprodej pozemků ve Šrámkově
a Nádražní ulici a zřízení věcného břemene na
některých pozemcích.
Rada města schválila ceník prodeje obecních pozemků platný pro rok 2007, pronájem
nebytových prostor v čp. 38 v Palackého ulici,
přidělení bytu v čp. 353 ve Staroholické ulici
dle pořadníku. Dále rada schválila dodavatele akce „ZŠ Komenského – objekt Růžičkova

ul. – výměna oken“ (ﬁrmu Dvořák – Bače
Holice), převod družstevního podílu v domě
čp. 1124 v ulici Na Mušce, ﬁrmě Solvit Holice
povolila za úhradu umístění stánku na prodej
jahod na náměstí T. G. Masaryka (před čp. 29)
na dobu od 1.–30. 6. 2007. Na základě výsledků poptávkového řízení schválila ﬁrmu Jokeš
Chvojenec za zhotovitele akce „Kamerový
sledovací systém“. Dále schválila plat ředitele
Kulturního domu města Holic a plat ředitelky
Mateřské školy Holice, Holubova ulice a šestou rozpočtovou změnu na rok 2007 .
Rada města zamítla žádost Gymnázia
Dr. Emila Holuba v Holicích o ﬁnanční příspěvek na protidrogovou prevenci z důvodu pozdního podání žádosti. Rada města neschválila
zveřejnění záměru pronájmu sloupů veřejného
osvětlení v ulicích Mírová, 6. května a Vítězná
pro instalaci sdělovacího kabelu.

Schůze rady města dne 11. června 2007
Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit výsledky městského hospodaření ku dni 30. dubna 2007, plán práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí 2007
a pořízení nového územního plánu města
Holic. Schválila pronájmy některých pozemků (sečení trávy), změnu rozsahu pronajímaných nebytových prostor v čp. 29 na náměstí
T. G. Masaryka pro MUDr. Hanu Popperovou, zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor v čp. 38 v ulici Palackého.
Rada rovněž schválila 7. rozpočtovou
změnu pro rok 2007, provozní řád veřejného
hřiště ve Staroholické ulici, smlouvu s ﬁrmou
Raven Consulting, prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu některým občanům
na základě odůvodněné žádosti a potvrdila

Několik údajů ze zápisu a jednání MAS
Holicko o.p.s. 16. června t. r.:
Byly učiněny potřební administrativní
kroky k fungování společnosti, m.j. byl založen účet a ohlášena registrace na ﬁnančním úřadě. Přítomní obdrželi informace
o schváleném programu rozvoje venkova,
který potvrdila Evropská komise i vláda ČR.
Rovněž byly podány informace o pravidlech
pro MAS, jakož i osnova strategického plánu „Leader“.Tyto dokumenty budou rovněž
umístěny na webové stránky MAS Holicko.
Projednán a upraven byl „statut, o jehož konenčné podobě bylo rozhodnuto hlasováním.
Rovněž byla jmenována programová
a výběrová komise. Pro další strategii byla
mezi přítomnými pomocí preferenčních
hlasů zjištěna podpora témat. Největší podpory se dostalo tématu „Občanské vybavení
a služby“, v dalším pořadí ﬁgurovala obnova a rozvoj vesnic, agro-modernizace, cestovní ruch.

Holičtí hasiči představili
renovované cisternové auto
ﬁrmu C.P.A. Audit Liberec pro externí auditorské služby.
Rada vzala na vědomí zprávu o ﬁnancování domovních částí kanalizačních přípojek
v místní části Podhráz a uložila vedoucímu
příslušného odboru předložit do 25. 6. 2007
podrobnou zprávu zastupitelstvu města.

Schůze rady města dne 25. června 2007
Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit podepsání smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu „Páteřní cyklostezka regionu
Holicka“, začlenění území města Holic do MAS
Holicko, osmou rozpočtovou změnu pro rok
2007 a doporučila též zadat zpracování studie
na rozšíření kulturního a společenského centra
v Holubově ulici. Rada schválila delegaci města na „Dny města Medzev“ 6.–8. 7. 2007, pro
Automotoklub Holice bezplatné použití znaku

Z jednání správní a dozorčí
rady MAS Holicko

města na tiskovinách k mezinárodnímu mistrovství ČR v motokrosu 19. 8. 2007 a mezinárodního mistrovství ČR juniorů 6. 10. 2007.
Rada rovněž schválila převod družstevních
podílů v Družstvu vlastníků bytů Holice v ulici
Na Mušce a vyslovila souhlas s likvidací odpadních vod z nemovitosti Michaely Tlapákové na pozemku p. č. 1385/1 technicky i legislativně správným způsobem, bez připojení na
veřejnou kanalizaci.

Počátkem roku jsme veřejnost informovali
o tom, že místní hasičský sbor obdržel hasičské
cisternové auto CAS 25 LIAZ, které mělo posílit (a vyřešit) technickou akceschopnost sboru.
Šlo sice o auto ojeté, ale za předpokladu určitých investic schopné na mnoho let zajistit sílu
zásahových jednotek.
V rámci „Dnů Holicka“ náš hasičský sbor
tento renovaný vůz představil v „plné kráse“.
Náklad na nezbytné úpravy a nejmodernější vybavení činil cca 700 000 Kč, ovšem dobrovolný
sbor hasičů se dnes může pochlubit vozidlem
vysoké kvality. Nejde jen o vlastní vůz, cisternu
a stříkačku, ale též speciální doplňky – hasicí
přístroje všeho druhu, osvětlení, mechanizaci, zdravotnické vybavení a v neposlední řadě
prostor v kabině pro devítičlennou zásahovou
jednotku.

Zasedání zastupitelstva města dne 25. června 2007
Zastupitelstvo města schválilo postup rady
města od posledního zasedání zastupitelstva
dne 30. 4. 2007, hospodaření města k 30. 4.
2007, 8. rozpočtovou změnu pro rok 2007,
změnu zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce pro Technické služby Holice, dodatky ke
zřizovacím listinám Mateřské školy Pardubická ulice, Mateřské školy Staroholická ulice
a Domu dětí a mládeže Holice. Schválilo též
odprodeje pozemků v ulicích Staroholická,
Šrámkova, Nádražní a Dudychova z majetku
města, výkupy pozemků v ulici 5. května do
majetku města, zřízení věcného břemene na
pozemcích ve Starých Holicích za účelem zří-

zení veřejného rozvodu elektřiny, zřízení věcného břemene na části pozemku v ulici Ottmarova za účelem zřízení vjezdu na pozemek,
zřízení věcného břemene na části pozemku
v ulici 5. května za účelem uložení sacího vodovodního potrubí.
Dále schválilo pořídit nový územní plán pro
město Holice, podepsat smlouvy o partnerství
a spolupráci na projektu „Páteřní cyklostezka
regionu Holicka“, začlenit území města Holic
do MAS Holicko o.p.s., zadat zpracování studie
na rozšíření kulturního a společenského centra města v Holubově ulici. Rovněž potvrdilo
plán práce zastupitelstva a rady pro II. pololetí

roku 2007. Neschválilo však výkup pozemků
v místní části Staré Holice do majetku města
a pořízení změny územního plánu na pozemcích v Nezvalově ulici.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění některých usnesení zastupitelstva a taktéž
vzalo na vědomí „Strategický plán LEADER“
a „Strategii MAS Holicko o.p.s.“. Uložilo starostovi města do 10. 9. 2007 vyřešit technické záležitosti ohledně kanalizačních přípojek
u domů čp. 15, 30–34 v místní části Podhráz
a předložit zastupitelstvu deﬁnitivní návrh ﬁnanční spoluúčasti města při budování kanalizace v této městské části.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Informace o obchvatu
Počátkem roku začaly práce na stavbě obchvatu
města Holic, v současné době se již pracuje po
celé délce první části, tj. až po silnici na Roveňsko. Patrné je již přemostění ulice Bratří Čapků

a Dudychovy, je vidět obrysy kruhové křižovatky za ulicí Pardubickou, mohutný zářez silnice
do Maršáku i mimoúrovňové křížení se silnicí
na Roveňsko. Počátkem měsíce byla přeložena
o několik metrů i železniční trať na Moravany,
zde půjde silnice pod tratí. Dvě fotograﬁe tyto
práce dokumentují.

Správní odbor – lhůty pro výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
(typ karta) je třeba vyměnit za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v těchto lhůtách:
- u občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1998 – nejpozději do 31. prosince 2007
- u občanských průkazů vydaných do 31. prosince 2003 – nejpozději do 31. prosince 2008
Žádost o vydání nového občanského průkazu
(se strojově čitelnými údaji) občan předloží
vždy nejpozději do 30. listopadu toho roku, do
jehož konce je povinen provést výměnu.
Obracíme se na naše spoluobčany se žádostí, aby
výměnu neponechávali na poslední chvíli (na
listopad příslušného roku), ale žádosti o výměnu podávali v dostatečném časovém předstihu,
aby bylo možno bez zbytečných problémů nový
občanský průkaz zhotovit a občanům předat.
Informace – ing. Jaroslav Frumert, vedoucí správního odboru, tel. 466741210, mobil
603 509 280
Plán práce zastupitelstva
a rady města na 2. pololetí
2007

Kolaudace „LIDL“
V minulých číslech jsme Vás informovali
o stavbě supermarketu LIDL. Informaci doplňujeme, že v minulých dnech proběhla kolaudace objektu. Pokud budou drobné nedostatky odstraněny, bude prodejna otevřena ke dni
12. července 2007.

Na jednání červnového zastupitelstva byl
schválen plán práce zastupitelstva a rady města
na 2. pololetí roku 2007. Po schůzi rady 9. července je další jednání rady plánováno 27. srpna.
Pak již budou schůze rady v pravidelných dvou
týdenních intervalech. První podzimní jednání
zastupitelstva bude svoláno na 10. září a bude
se projednávat hospodaření města za 1. pololetí
roku 2007.
V letošním roce naposled se sejdou holičtí
zastupitelé tradičně poslední pondělí před
Vánocemi, tj. 17. prosince a je plánováno
projednávání provozního rozpočtu města na
rok 2008.

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
V letních měsících jsou pořádány na veřejných prostranstvích, v letních zahrádkách restaurací, bister a barů různé hudební produkce,
zpravidla spojené s grilováním a rozmanitým
občerstvením. Z minulých let máme zkušenosti, že při těchto akcích dochází mnohdy k rušení
nočního klidu, jakož i k projevům vandalismu.
K tomu je třeba důrazně připomenout, že
noční doba je počítána od 22.00 hodin do 06.00
hodin následujícího dne. V té době lze osoby
narušující noční klid postihnout za spáchání
přestupku dle § 47 zákona č. 200/90 Sb. oznámením na příslušný městský úřad. Policie ČR
má také možnost řešit tyto případy pokutami v blokovém řízení. Zákon č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví řeší v § 32 hluk a vibrace. Konkrétně uvedený paragraf zní: „Hluk
z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce
hudby nesmí překročit hygienické limity. Splnění této povinnosti zajistí osoba provozující
službu, a jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel. Nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba,
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo
pozemek poskytla“.
Příslušná ustanovení se však netýkají pouze
veřejných akcí. Rovněž různé soukromé akce
– grilování, oslavy, „párty“ na soukromých
zahradách či jiných pozemcích – mnohdy ruší
sousedy. Také tyto případy narušování nočního
klidu mohou být řešeny jako přestupková jednání. Proto je rozumné se těmto incidentům vyvarovat, eventuálně při rodinné oslavě, svatbě
apod., se dohodnout se sousedy.
npor. Petr Chrudimský, vedoucí PČR-OOP Holice
Upozornění: Policie ČR nabízí čerstvým absolventům středních škol s maturitou možnost
pracovního uplatnění. Předpokladem k přijetí do služebního poměru je písemná žádost,
věk starší 18 let, bezúhonnost, splnění stupně
vzdělání, zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost a též způsobilost k právním úkonům.
Zájemci mohou kontaktovat PČR OOP Holice
na telefonním čísle 974 566 750.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA
HOLICKU
Na první pohled nedůvěru vyvolávající
název „komunitní plánování“ je ve skutečnosti rozsáhlým projektem v oblasti sociálních služeb na Holicku, spoluﬁnancovaným
Evropským sociální fondem, státním rozpočtem ČR a městem Holice. U nás byla
dílčí akce projektu – výzkumné šetření ve
školách – provedeno spolu s Pedagogickou
fakultou Univerzity v Hradci Králové. Došlo k oslovení žáků 8. a 9. tříd základních
škol a studentů středních škol v Holickém
správním obvodě.
Cílem bylo zmapovat problémy, dotýkající se dospívající mládeže, a nalezení
adekvátní strategie sociálně preventivních
aktivit pro potřeby komunitního plánování
sociálních služeb.
Při hodnocení bylo konstatováno, že nejméně volného času mají studenti gymnázia.
Důvodem je nutnost věnovat maximální pozornost studiu. Ztíženou situaci mají dojíždějící studenti vzhledem k časově podmíněnému odjezdu a příjezdu domů.
Zajímavé jsou poznatky z využívání volného času. Ve vybraných šesti skupinách
(hudba, výtvarné umění, ﬁlm, literatura,
tanec, divadlo) převládají pasivní formy,
zejména poslech hudby. Některá zjištění se
dala předvídat, některá jsou velmi překvapující. K nim patří například vysoký podíl
šikany u děvčat. Tento jev volá zvláště u žákyň základních škol po rychlém řešení na
úrovni primární prevence. Zřejmě by stálo
za úvahu realizovat obdobné šetření v delším časovém horizontu, aby mohlo dojít
k zachycení určitých trendů, ze kterých by
se vycházelo při zabezpečování volnočasové logistiky.
Celkově však lze konstatovat, že rozličné patosociální jevy nejsou ve sledovaném
prostředí výrazné. To pochopitelně neznamená, že by se v odpovědích respondentů
neobjevovaly, nebo že by se neměla prevenci věnovat zvýšená pozornost. Za nejvýraznější problém je třeba označit kouření
(cca 40 % u žáků základních škol!). Jedná
se o alarmující skutečnost zvláště proto, že
výrazný (téměř 2x vyšší) podíl na kouření
mají děvčata. U studentů středních škol takový výrazný nárůst proti žákům základních
škol není.Vysvětlení se nabízí celá řada. Zejména lze předpokládat působení sociálních
faktorů – touha vyniknout v kolektivu apod.,
v nejednom případě též značná benevolence
rodičů.
Ing. Jana Faltusová

Technické služby Holice prodají
pojízdnou Š 1203, objem 1500 cm3.
Informace na tel. 466 920 637
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Z NAŠICH ŠKOL
ČERVEN V MŠ PARDUBICKÁ
Začátkem června přijely děti ze školy v přírodě,
kterou strávily v Peci pod Sněžkou, v penzionu Logla. Pobyt se všem líbil, zážitků i nachozených kilometrů bylo dost a dost (fotograﬁe
i zprávy jsou na našich www.stránkách).
S našimi předškoláky jsme se slavnostně rozloučili 6. června dopoledne, děti byly „pasovány“ na školáky, dostaly na památku dárek
a stužku s věnováním.
21. června byl zakončen plavecký výcvik návštěvou aquacentra. Všichni „plaváčci“ dostaly
„mokré vysvědčení“.
Školní rok zakončíme výletem – bude to plavba
parníkem Arnošt z Pardubic.
Budeme velice rádi, když navštívíte naše www.

Gymnázium Dr. Emila
Holuba na konci školního roku
2006/2007

stránky: www.volny.cz/ms.pardubicka
Všem čtenářům přejeme nádherné léto plné sluníčka, koupání, odpočinku a pohody.
MŠ Pardubická

V MŠ HOLUBOVA MAJÍ RÁDI ZVÍŘATA
14. června se konala již tradiční akademie
Mateřské školy Holubova ul., která měla v letošním školním roce název: ,,Máme rádi zvířata“.
Každá třída si připravila vystoupení. Tančilo se, zpívalo, cvičilo, dokonce i muzikál jste
mohli vidět. Zaujala vystoupení hudebně pohybových kroužků a ukázková hodina anglického
jazyka.
Při každém vystoupení měly děti poutavé
kostýmy.
Rozloučili jsme se společnou písní ,,Máme
rádi zvířata“.
Kolektiv Mateřské školy Holubova ul.

Dětský den na Holubovce
Letošní devítky jsou skvělá partička, a proto
přišly s nápadem uspořádat pro děti z prvního
stupně dětský den. Příprava probíhala již měsíc
předem v hodinách českého jazyka a literatury.
Žáci si vytvořily skupinky, které zároveň organizovaly soutěže na jednotlivých stanovištích.
Disciplíny byly zaměřeny jak na fyzické, tak
i rozumové schopnosti. Odměnou pro každého
soutěžícího byl vlastnoručně vyrobený diplom
a drobné ceny, na které se deváťáci sami složili.
Vše vypuklo v pátek 1. 6. v devět hodin ráno na
hřišti u Domu dětí a mládeže v Holicích. Jako
první o diplomy a ceny bojovali prvňáčci. Snad
nejvíce je zaujal pohádkový maratón a střelba
vodním dělem. O dvě hodiny později vtrhli na
hřiště druháci a třeťáci a pěkně to v soutěžích
roztočili. Ne nadarmo se říká,to nejlepší nakonec. Jako hurikán se přihnali čtvrťáci, kteří se

Blíží se konec školního roku a ten je tradičně spojován s bilancováním uplynulého
období. S potěšením mohu konstatovat, že
to byl úspěšný školní rok. Velké množství
aktivit z oblasti sportu, kultury, tematických
zájezdů a exkurzí včetně zahraničních, účast
našich studentů na různých soutěžích, olympiádách a výsledky, kterých na nich dosáhli, to všechno si zaslouží ocenění a uznání.
Zvláštní poděkování si zaslouží studenti,
kteří ve svém volném čase navštívili několikrát Dětský domov v Holicích, Dětské
centrum ve Vesce nebo Dětské oddělení pardubické nemocnice a tam připravili pro děti
řadu pestrých programů.
Naše škola se zúčastnila tzv. MATURITY NANEČISTO tj. celostátního testování
maturitních ročníků v souvislosti s přípravou státních maturit. Výsledky byly více
než dobré.
Ústní maturitní zkoušky, které proběhly
na konci května, si zaslouží zvláštní uznání.
Ve třídě 4 A maturovalo 28 studentů, z nichž
15 dosáhlo vyznamenání, ve třídě 8 C maturovalo 29 studentů, vyznamenání dosáhlo
11 absolventů.
Dovolte mně, abych na závěr prostřednictvím Vašich novin poděkoval všem pedagogům a ostatním zaměstnancům školy,
členům SRPDŠ a školské radě za práci, kterou v letošním roce vykonali. Výše uvedené
výsledky jsou tím nejlepším vysvědčením
za jejich obětavou práci.
Ing. Milan Hrdlička, ředitel gymnázia

KULTURNÍ DŮM MĚSTA
HOLIC – ČERVENEC, SRPEN 2007

poprali o poslední ceny. Absolutně vyčerpáni,
ale na výsost spokojeni byli nejen malí bojovníci, ale i organizátoři. Za rok si to určitě zopakujeme.

V době prázdninových měsíců bude probíhat úprava prostor kulturního domu a od
16. července do 10. srpna se v městské
knihovně opraví strop a vymalují se veškeré prostory.
Divadlo, kino a kurzy „drží prázdniny“.
Pracovníci kulturního domu se omlouvají
občanům města za omezení služeb v tomto období.

M. Stačinová, ZŠ Holubova

Skvělé výsledky studentů Gymnázia Dr. E. Holuba
Učitelské povolání má proti jiným profesím
jednu velkou výhodu. Přináší radost nejen z našich úspěchů, ale i z úspěchů našich studentů.
Tentokrát máme velkou radost a jsme pyšní
na naši programátorskou dvojici John´s works.
Pod tímto názvem se skrývají studenti ze třídy
4. C osmiletého studia Gymnázia Dr. Emila
Holuba v Holicích, Jan Brandejs a Jan Kovář. Umístili se na osmém místě Mezinárodní
programátorské soutěže BALTÍK 2007. Cesta k tomuto úspěchu nebyla jednoduchá. Počet
dětí, které se učí pracovat s tímto programem
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již na 1. stupni základních škol, neustále roste. Letos se v naší republice zúčastnilo soutěže
více než 1000 dětí (www.sgp.cz – to je webová
adresa, kde vše o této soutěži naleznete). Pro
mnohé soutěž skončila již školním kolem, naši
studenti absolvovali regionální kolo v Praze,
kde vyhráli, celostátní kolo v Kopřivnici, kde se
umístili na skvělém 3. místě a nakonec 7. – 9.
června 2007 i Mezinárodní kolo, tentokrát
v České Lípě.
Jejich skvělý úspěch je podložen pracovitostí, pílí, vytrvalostí, snahou zvládnout vše co

nejlépe a nikdy se nevzdávat. Naučili se pracovat ve skupině, práci si rozdělit, diskutovat
o problémech a rozhodovat o dalším postupu.
Myslím, že to jsou schopnosti, které velmi
dobře uplatní i ve svém dalším životě i mimo
školu.
Touto cestou jim děkujeme za výbornou reprezentaci školy, která nespočívala jen v jejich
znalostech, ale i ve způsobu jejich jednání a vystupování na všech těchto akcích.
V Holicích 19. 6. 2007
Marie Hladíková

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

FOTOREPORTÁŽ ZE „DNŮ HOLICKA 2007“
(fotograﬁe: Vladislav Branda, Lidia Dawid, Petr Juračka, Lukáš Peška)

Dny Holicka zahájil starosta Pavel Hladík, primátorka Medzeva Valéria Flachbartová
a Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc.

Senátorka Václava Domšová a konzul Jiří Kubík na výstavě prezentací Dobrovolného
svazku obcí Holicka.

Velký úspěch sklidil dětský pěvecký soubor Na Chwila z polského Kadlubu.

Holičtí hasiči v nových slavnostních uniformách představili rekonstruovaný hasičský
vůz.

Večerní Jazz Rock Party zahájila úspěšná holická kapela J. G. Dix.

Tradiční vystoupení holických ochotníků s Klicperovou hrou Veselohra na mostě.

Premiérový turnaj v plážovém volejbalu na novém hřišti u DDM.

Finálové utkání fotbalového turnaje mezi žákovskými mužstvy Holic a Horního Jelení.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Jak na to?

Automechanik Junior
Celostátní odborná soutěž Automechanik Junior je profesní přehlídkou nejlepších žáků z více
jak 140 škol z celé ČR. Sítem školních kol prošlo téměř 4 500 žáků, z nich se přibližně 300
utkalo ve 14 regionálních kolech. Do letošního
ﬁnále se již potřetí probojoval žák naší Střední
školy automobilní v Holicích.
Soutěž je rozdělena do dvou částí teoretické
a praktické. Teoretická část se provádí na PC
a prověřují se znalosti z předmětů automobily,
elektrotechnika, technologie oprav automobilů
a diagnostická zařízení. Praktická část je rozdělena na část poznávací a část praktickou,
Do této prestižní akce se v letošním roce probojoval Zbyněk Machovec, žák třetího ročníku
obor automechanik. Ve velmi kvalitní konkurenci si nevedl špatně a jen drobné nedostatky
pramenící ponejvíce z nervozity a napětí jej připravily o umístění na „pomyslné bedně“. Umístil se na sedmém místě, dosáhl celkem 414 bodů
a od třetího místa jej dělilo pouze pět bodů. Za

PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice

toto umístění obdržel několik hodnotných cen,
jako například elektrickou svářečku pro sváření
v ochranné atmosféře a autochladničku.
Velmi dobře tak reprezentoval nejen samotnou školu, ale zároveň také náš region, a jeho
výsledky jsou dobrou motivací a odrazovým
můstkem pro další mladé automechaniky.
SŠA Holice

Úspěšná německá mise holických hudebníků
První čtyři červnové dny strávili muzikanti
z dechového orchestru kulturního domu v saském Frohburgu. Družba s tamější hasičskou kapelou, která trvá již více než 35 let, je pro místní
soubor vrcholem jeho každoročního snažení.
Vidět se se svými známými, popovídat si, společně si zahrát a příjemně strávit pár volných
chvil patří k tradičnímu koloritu těchto zájezdů.

V letošním roce byl zaznamenám velký zájem
zúčastnit se německého turné, a i když z nejrůznějších důvodů několik hudebníků na poslední
chvíli svou účast odřeklo, autobus obrazně řečeno praskal ve švech.
Důvodem byl i fakt, že kromě dechové hudby
odcestovala do Saska díky vazbám některých
svých členů a rodinných příslušníků také jazzové formace J. G. Dix, která hudební i společenskou stránku družební mise příjemně oživila.
Oba soubory odehrály během prodlouženého
víkendu po čtyřech koncertech, které se setkaly
s řadou pozitivních ohlasů. Za odvedenou práci
a velmi dobrou reprezentaci města patří všem
zainteresovaným velký dík.
Příští rok v květnu oslaví ve Frohburgu několik
kulatých výročí a oba holické ansámbly by při
tom neměly chybět...
Karel Král

Co je třeba v Holicích pochválit a co kritizovat
Pochvalu a ocenění si zaslouží pracovníci Agrostavu a.s. Pardubice, kteří v letošních jarních měsících budovali hloubkový kanalizační
sběrač.
Jednalo se o velmi namáhavou, složitou i riskantní práci. Tyto práce probíhaly ve spleti
dalších inženýrských sítí, kterými kanalizace
prochází a které při hloubení kanalizační rýhy
nesměly být poškozeny.
Opakem záslužné práce je stálé působení mladých vandalů na autobusovém nádraží. Stále se
opakuje již kritizované znečišťování prostoru
nádraží a jeho okolí nedopalky cigaret a odhazováním různých odpadků, i když tam jsou
k tomuto účelu instalovány odpadkové koše.
Nejničivěji působí tito vandalové ve dnech pracovního klidu při návratu z nočních podniků.

Převrácené koše s odpadky, rozbité vývěsní
skříňky, poničené lavičky a jízdní řády jsou
jejich oblíbenou zábavou. Jsou to však mladíci
z okolních obcí dojíždějící do Holic.
Mohli by se tak chovat v místě svého bydliště?
V. Z.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků:
V červnu byly v obřadní síni městského úřadu
přivítáni mezi občany Holic:
Lukáš Roček, Eliška Vorlová, Darina Huňáčková, Ondřej Kaplan, Tomáš Mucha, Jakub
Sedlák, Adéla Lhotáková a Kilián Plšek
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Sňatky uzavřené 16. června:
Jiří Schejbal a Magda Šídlová
Marián Marek a Ladislava Rychlíková
Michal Kindl a Miluše Novotná
GRATULUJEME

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na
přírodě.
Léto, rozmarné léto… nebe je modré, dny a noci
teplé, všude kolem nás se rozprostírají krásné barvy a naše zahrada nyní vypadá jako ráj na zemi.
Užíváme si ji sami i s přáteli, je nám v ní krásně
a všichni máme moc rádi letní rána s rosou v trávě
a s poupaty květin. Aby zůstala krásná i nadále,
měli bychom kromě udržovacích prací a vydatné
zálivky začít přemýšlet, co se zahradou podnikneme dál, rozmyslet si podzimní výsadby, věnovat
se množení rostlin pro další rok, postarat se o živé
ploty a jehličnany… Nastává druhá polovina roku,
druhá polovina práce.
• Sestřihujeme veškerá odkvetlá květenství bylin a dřevin, odkvetlé trvalky a kosatce dělíme
a sázíme. Můžeme již řízkovat muškáty a další
balkónovky a bylinky.
• Jednou týdně hnojíme rostliny v nádobách, ale
opatrně.
• Nezapomínejme na pokojové rostliny, které je
v této době vhodné chránit před přímým slunečním úpalem, dobře zalévat, rosit, přihnojovat
a čistit. Je potřeba jim též zajistit dobré větrání.
• Sklízíme květy levandule a bujné trsy léčivek.
Víceleté byliny jako např. šalvěj, rozmarýn,
tymián, oregáno aj. můžeme v tomto letním
období velmi jednoduše rozmnožovat pomocí
odstřihnutých výhonků.
• U růží postupně odstraňujeme odkvetlé květy
a naposledy je přihnojíme. Množit je můžeme
v této době očkováním. Nadále u nic odstraňujeme výmladky.
• Nejvyšší čas je v tomto měsíci na vyjmutí na
jaře kvetoucích cibulovin. Jedná se především
o tulipány a hyacinty.
• U větších rostlin, jako jsou např. rododendrony
a azalky, provádíme zmlazovací řez. Můžeme
u nich v tomto období odebírat polovyzrálé řízky.
• U vřesů nyní nastává nejvyšší čas na množení
řízkováním.
• Přistřihujeme živé ploty z habrů a podle potřeby můžeme mírně dotvarovat i ploty z ostatních
listnáčů. Živé ploty z jehličnanů (vyjma thují,
které můžeme nyní přistřihnout) v této době nestříháme.
• Je-li suchý rok, může být v této době trávník již
vyprahlý a může začít žloutnout. Proto nesmíme
zapomínat na důkladnou zálivku a přihnojování
15ti % ledkem. Sekáme jej nyní na 5–6 cm.
• Máme-li na naší zahradě vodní plochu, mějme
na paměti, že podstatná část vody se nám může
nyní z nádrže vypařit. Máme-li v nádrži nasazené ryby, pravidelně vodu provzdušňujeme.
Vodní rostliny protrháváme a z vody průběžně
odstraňujeme řasy.
• Pokud máme připraveny cibule na podzim kvetoucích cibulovin, je nyní ten správný čas na
jejich výsadbu. Konec července je vhodný např.
pro výsadbu ocúnů, které pak krásně vykvetou
koncem srpna a v září.
• Přijďte se k nám podívat, můžeme Vám nabídnout nové cibuloviny a hlíznaté rostliny, množství kvetoucích keřů v kontejnerech, a byste si
na jaře mohli vychutnat kvetoucí zahradu co
nejdříve. Nabídneme Vám i macešky a dvouletky. Můžeme nabídnout návrh nové úpravy
zahrady. Přijďte, poradíme, posloužíme, jak jen
nám náš sortiment a znalosti dovolí. Pro chovatele drůbeže jsme nakoupili kachňata, nosnice
před snůškou, krůty a husy.
Těšíme se na Vás.
Za Faunu & Floru Rabasová Alena
(e-mail: faunaﬂora@seznam.cz)

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Úvodem se obvykle zmiňuji o došlých
(nebo ústně tlumočených) ohlasech na glosy
minulé. V náhodných rozhovorech se někteří z vás ještě vraceli k plaveckému bazénu.
U pamětníků byly tyto návraty doprovázeny
vzpomínkami na „plivátko“ pod farskou zahradou či na koupaliště (oﬁciálně vodní nádrž)
za sokolským hřištěm. Podpora plaveckého
bazénu byla jednoznačná, ovšem taktéž jednoznačně bylo uznáno, že výstavba i následný
provoz bazénu by byly značně problematické.
Kupodivu vůbec nezaznělo konstatování, že
nedaleko města leží rybník a kempink „Hluboký“. Jako kdyby nebyl. Pokusím se zjistit,
v čem jsou vztahy Holičáků k „Hlubokému“
tak chladné.

ruhodný model, který by měl všem pokolením
připomínat historické okolnosti.
Původně stála maketa v Nádražní ulici
u tamní traﬁky, posléze byla přemístěna na
zdánlivě vhodnější místo v sousedství muzea.
Jenže v devadesátých letech minulého století
nám nový duch demokracie přihrál i její zápory. Objevili a rozmnožili se vandalové, kterých
jsme se – bohužel – nedokázali zbavit dodnes.
A začala to „odnášet“ i radnice. Dal jsem si práci vyhledáním článků, které jsem na toto téma
napsal za dobu deseti let externí spolupráce
s tehdejšími Pardubickými novinami.
Již v dubnu 1996 nepřežila maketa první
útok. Utržená kopule, okapy, poškozená střecha… V srpnu 1998 píši o tom, že občané přivítali úvahy městské správy o přemístění makety.
Léta šla dál a v roce 2001 bylo konstatováno,
že maketu zabezpečit, přemístit, uklidit či zrušit
by bylo lepší, než stav současný. V dubnu 2003
jsem musel konstatovat, že model radnice je
opět poničený, místní vandalové jsou neúnavní,
městská správa a policie zřejmě unavená. Opět
se nic nedělo.

Nemohu pominout, že jsem marně čekal na
ohlas či odpověď příslušného odboru městského
v záležitosti „topolů balzámových“ a na odezvy
občanského sdružení Zelená krajina. Že by nikdo z úředníků červnové „listy“ nečetl (zvláště
jsou-li nyní k mání zdarma)? Patrně nikdo neměl čas. Tak snad po prázdninách…
Mimořádnou událostí nazvu akci „stěhování radnice“. Kdo netuší, dostane se mu vzápětí
podrobnější informace. Omlouvám se, že tím
formu glosy změním v obsáhlejší pojednání.
V květnu roku 1945 při povstání lidu proti okupantům byla mj. zničena chlouba města
– stylová holická radnice. Na jejím místě dnes
stojí městský dům čp. 2, který je směrem do
Holubovy ulice napojen na současnou budovu
radnice. V roce 1949 dokončil a předal městu
věrnou maketu původní radnice místní občan
Jaroslav Horák. Nešlo (a ani dnes nejde) o žádný umělecký či památkový předmět, ale pozo-

Sláva, hurá, mimořádná událost je tady! Ve
čtvrtek 14. června byla maketa přemístěna na
prostranství před dnešní budovu radnice. Domnívám se, že to je čin rozumný – i když to
trvalo…! Hned se vyrojily rozmanité názory.
Většinou schvalující, nechyběly však i pesimistické, vycházející z toho, že si vandalové
ve městě stejně dělají, co chtějí. Což je víceméně pravda. Uvidíme, co bude možné o maketě radnice (i vandalech) napsat za měsíc,
za rok, za…
e-mail: miloslavkm@volny.cz

KRÁTCE Z REDAKCE
Patrně neušlo vaší pozornosti, že ve výběrovém řízení na funkci ředitele Kulturního
domu města Holic byl vybrán holický občan
Ing. Vítězslav Vondrouš. Ten se od 1. června
ujal funkce. Jelikož redakce „Holických listů“
bude mít nadále sídlo v kulturním domě, je
samozřejmé, že Vítězslav Vondouš se zároveň
stává členem redakční rady tohoto městského
měsíčníku.
K tomu dvě poznámky. Prvně touto cestou
děkujeme bývalému řediteli kulturního domu
Luďku Kaplanovi za práci, kterou „Holickým
listům“ od jejich zrodu až do této doby věnoval. Za druhé chceme pouze připomenout, že po
prázdninové „pauze“ by se mělo zářijové číslo
nejpozději v pondělí 3. září (prvního a druhého
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totiž připadá na sobotu a neděli) objevit ve vašich schránkách.
Pro nadcházející měsíce připravujeme některé drobné redakční úpravy a změny, ovšem
„Holické listy“ budou nadále především informačním měsíčníkem holické samosprávy,
státní správy, městských zařízení a v možném
rozsahu i občanských sdružení. Přivítáme především drobná sdělení o chystaných akcích,
vyžadujeme však dodržování data uzávěrky
– 20. každého měsíce do 12 hodin. Jsme totiž
vázáni termínovými požadavky tiskárny i pošty a chceme, abyste měli „Holické listy“ nejpozději první pracovní den měsíce ve vašich
schránkách.
(red)

Prázdninové číslo „Holických listů“ uvádí „kulaté“ jubilanty z řad pozoruhodných osob města
Holic pro dva letní měsíce – červenec a srpen:
F O R M Á N E K Josef, MUDr. (80.výročí
úmrtí)
* 6. ledna 1840 v Holicích, † 12. července 1927
v Praze, absolvent Joseﬁnské akademie, c. a k.
generální štábní lékař, působil ve Vídni, Lublani,
Linci, v Haliči a Bosně, Josefově a v Praze, nositel vyznamenání a řádu císaře Františka Josefa I.
H O R N O F Vladimír, Msgre. (65. výročí
úmrtí)
* 10. května 1870 v Holicích, † 26. července
1942 v Praze, gymnazijní profesor náboženství,
katolický básník, spisovatel, hudební skladatel,
vydal úpravy písňových textů „Staročeské roráty“
a „Velký český kancionál“, různá literární díla, působil v Hradci Králové a východočeském kraji.
V A L E N T A Josef (40. výročí úmrtí)
* 8. března 1878 v Holicích, † 12. července 1967
ve Smržovce, správce ústavu práce, veřejný, kulturní a sportovní činitel, zasloužilý divadelní ochotník
a režisér, předseda Zpěváckého spolku Neptalim,
dramatický spisovatel, autor veseloher.
H O L U B Čeněk (85. výročí úmrtí)
* 6. ledna 1856 v Holicích, † 6. srpna 1922
v Holicích, učitel hudby, ředitel kůru, sbormistr,
upravovatel partitur pro dechovou hudbu, kapelník holické dechové hudby (reprezentovala kraj
na Národopisné výstavě v Praze), trvale působil
v Holicích.
H O R Y N A František (125. výročí úmrtí)
* 10. prosince 1816 v Holicích, † 26. srpna 1882
v Holicích, všestranný amatérský hudebník, působil ve vojenské hudbě, později učitel hudby v Holicích, kapelník, zakladatel místní dechové hudby,
vyučil i svého nástupce Čeňka Holuba.
J I L E M N I C K Ý František (105. výročí
narození)
* 22. srpna 1902 v Holicích, † 21. září 1975 v Praze, pracovník knihovny Národního muzea v Praze,
dlouholetý příznivec a spolupracovník Památníku
Dr. Emila Holuba v Holicích, obstaravatel dokumentace a tiskových zpráv o muzeu.
K U N E Š František (25. výročí úmrtí)
* 1. června 1904 v Holicích, † 31. srpna 1982
v Jindřichově Hradci, přední československý mykolog, zakládající člen Československého mykologického klubu
R A U T E N K R A N C Ludvík, Ing. (150.
výročí narození)
* 28. srpna 1857 v Holicích, † 14. února 1929
v Praze, vystudoval techniku v Praze, vynikající
mostní odborník u nás i v zahraničí, stavební rada,
postavil např. železniční most v Alpách, most
přes Vltavu u Vyšehradu, přes Dunaj u Kremže.

Před šedesáti lety (20. a 21. července 1947) se
v Holicích konaly rozsáhlé slavnosti – „Ševcovská ﬁdlovačka“. Bylo to naposledy před znárodněním a posléze před značnou likvidací „ševcoviny“, kdy se konaly tak velké oslavy obuvnického
cechu, který ve své době proslavil město.
Před devadesáti pěti lety (15. července 1912)
byl položen základní kámen ke stavbě holické
sokolovny. Bylo obdivuhodné, že již za rok (!)
byla stavba dokončena a 3. srpna 1913 byla sokolovna v rámci župního sletu Sokola otevřena.
(mkm)
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VII. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU
V týdnu od 4. do 8. června proběhla na holických sportovištích VII. olympiáda žáků škol holického regionu. Není možné popsat podrobně
pět dnů urputných bojů mladých sportovců, proto dovolte uvést alespoň několik zajímavostí.
Ve fotbalovém turnaji se po několika letech
objevila mezi chlapci i dívka. Lucie Vašíčková
nastoupila v dresu Holubovky a nebyla jen do
počtu. Letošní ﬁnále skončilo bez branek a o vítězi rozhodla střelba penalt. Dašice proměnily
tři, Horní Jelení o jednu méně.
Basketbalový turnaj děvčat se vyznačoval řadou dramatických utkání. Vítěz skupiny B měl
jistotu, že v semiﬁnále nenastoupí proti favo-

rizované Býšti. Nakonec „černý Petr“ padl na
Moravany. Ty však s Býšti remizovaly 4:4 a na
trestné hody vyhrály 1:0. Ve ﬁnále pak děvčata
z Moravan odvedla porážku ze skupiny a radovala se ze zlaté medaile. V utkání Holubova
– Gymnázium jsme zaznamenali rekord v délce hrací doby. Při stanoveném čase 2 x 5 minut
čistého času trvalo utkání celých 47 minut.

ŘÁDKY Z ATLETIKY
V předposledním červnovém týdnu měli mladí
atleti i pořadatelé na pilno. Nejprve ve čtvrtek
21. června se na hřišti u gymnázia konalo jedno z kol krajského přeboru družstev nejmladšího
žactva. Jednalo se o společné utkání 11 družstev
děvčat a 8 družstev chlapců v atletickém čtyřboji.
Počasí bylo k mladým atletům velice macešské.
Děvčata, přes skoro hodinové přerušení závodů
kvůli bouřce, stačila absolvovat celý čtyřboj.
Chlapcům vystavila druhá bouřka stop a závěrečný běh na 600 metrů již neabsolvovali.
Domácím družstvům se dařilo. Chlapci i děvčata skončili na čtrtých místech a tato příčka
jim patří i po třech kolech soutěže před letní
přestávkou.Na třetí postupovou příčku ztrácejí
dívky jeden bod a pokud by v posledním kole
výrazně porazily Chrudim, byly by v krajském
ﬁnále. K tomu stačí jedno jediné – nastoupit konečně v úplném složení.
Druhý den, v pátek 22. června, se za daleko
příznivějších podmínek uskutečnil na stadionu
40. ročník Poháru DDM – Memoriál Bohuslava
Michalce v atletice. Soutěže se letos zúčastnilo
pět škol. Závody to byly pohledné a bojovalo
se o každý centimetr a každou desetinu vteřiny.
Vyrovnané zápolení se projevilo i v bodových
součtech.
Po sečtení všech výsledků bylo vyhlášeno toto
pořadí: 1. ZŠ Holice-Holubova 253, 2. ZŠ
Holice-Komenského 212, 3. ZŠ Dolní Roveň
211, 4. ZŠ Horní Jelení 208, 5. ZŠ Býšť 208.
V jednotlivých kategoriích byly nejlepší tyto
školy: mladší žákyně Holice-Holubova, mladší
žáci Dolní Roveň (zde rozhodl až lepší počet 3.
míst), starší žákyně a starší žáci Horní Jelení.
Pavel Hladík

SVĚTOVÝ BĚH HARMONIE
Světový běh harmonie je nejdelším štafetovým během na světě. Českou republikou
se poběží od 11. do 17. července po trase
Sušice – Praha – Hradec Králové – Litovel
– Ostrava.
V neděli 15. července 2007 (asi v 11 hodin)
přiběhne štafeta do Holic. Běhu se může
zúčastnit každý, můžete pochodeň poponést
několik kroků nebo několik kilometrů (běží
se rychlostí asi 10 kilometrů za hodinu). Zájemci se můžou hlásit u starosty města.
Pavel Hladík

V basketbale chlapců byla největším překvapením třetí příčka Dolní Rovně, která vloni skončila na posledním místě. Cestu za medailí si
Dolní Roveň otevřela již v prvním zápase proti
favoritům z Býště. Přestože prohrávala již 0:7
a 2:9 zvítězila nakonec 13:11 a rázem byla mezi
nejlepšími.
V obou dvouhrách stolních tenistů a ve dvouhře chlapců v tenisu se opakovala loňská ﬁnále. Lukáš Pečinka i Jiří Mansfeld svá vítězství
zopakovali, Darina Janečková se musela sklonit
před Romanou Bahníkovou. Finále dvouhry
chlapců ve stolním tenisu bylo díky dramatičnosti i umění obou hráčů nejlepším zápasem
v dosavadní historii olympiád.
Před startem cyklistického závodu chlapců
způsobil rozruch fakt, že některé školy měly
své závodníky ve druhé řadě. Nakonec se uká-

zalo, že na náročné trati není start rozhodující
a všichni medailisté se rekrutovali právě z druhé startovací lajny.
Drama hodné olympiády se odehrálo v závěrečné atletické soutěži – štafetě 3x300 m chlapců.
Ještě dvacet metrů před cílem vedlo zcela jasně
Horní Jelení. Pak však ﬁnišman spadl a doběhl
až na třetím místě. Horní Jelení tak letos zůstalo
bez zlaté medaile.
Vítězové VII. olympiády 2007
Atletika – dívky
60 m:
Markéta Řezníčková (Gymnázium)
800 m:
Anna Zběhlíková (Gymnázium)
Dálka:
Renata Janegová (Gymnázium)
Koule:
Kristýna Paulišová (Gymnázium)
3 x 300 m: Gymnázium
Atletika – chlapci
60 m:
Štěpán Hercík (Býšť)
800 m:
Tomáš Černý (Dolní Roveň)
Dálka:
Tomáš Černý (Dolní Roveň)
Koule:
Marian Géci (Dašice)
3 x 300 m: Býšť
Cyklistika
Dívky:
Karolína Matušková (Býšť)
Chlapci: Vojtěch Šubrt (Holubova)
Stolní tenis
Dívky:
Romana Bahníková (Holubova)
Chlapci: Lukáš Pečinka (Gymnázium)
Tenis
Dívky:
Barbora Peichlová (Komenského)
Chlapci: Jiří Mansfeld (Komenského)
Basketbal
Dívky:
Moravany
Chlapci: Komenského
Volejbal
Dívky:
Gymnázium
Fotbal
Dašice
Pavel Hladík

ZA MILANEM ŠIMKEM …
Před několika lety jsem se v tehdejších Pardubických novinách podílel na cyklu „Znáte
je?“ Šlo o vizitky nenápadných, téměř neviditelných osob, které však za sebou zanechávaly
spoustu viditelné práce. V Holicích mezi ně patřil Milan Šimek, „fachman přes kola“ a dlouholetý předseda cyklistického klubu.
Dítě „zámečnické dílny“ dostalo v šesti letech – roku 1946 – otcem vlastnoručně vyrobené kolo. Ve třinácti letech již pilně trénoval,
závodil a přinášel první vítězné vavříny. Ani
vojna, poté ženitba a přestavba domu nic nezměnily na jeho vztahu k cyklistice. Dům a dílny se staly „klubem“ milovníků a vyznavačů
kol. Rodina však opomíjena nebyla, žila touto
zálibou s ním.
Jeho zásluhy o holickou cyklistiku, včetně
vzniku dodnes populárního klubu vysokých kol
– kostitřasů – jsou nezapomenutelné. Produkce
této skupiny se staly doplňkem velkých cyklistických závodů, nejednou přijížděli holičtí cyklisté jako atrakce na stadiony před koncem etap
závodu Praha – Berlín – Varšava. Vše zdarma
– pro slávu klubu!
„Nikdy jsem toho nelitoval, kolo bych nikdy za nic jiného nevyměnil,“ řekl tehdy Milan
Šimek. Slovo dodržel a kolo za nic nevyměnil.
Při jednom z klubových výletů na něm v sobotu

2. června 2007 poblíž rodného města zemřel.
Holická veřejnost se v nevídaném počtu s Milanem Šimkem rozloučila v pátek 8. června. Bylo
v tom i kus symboliky. V tento den totiž končila
cyklistickými závody VII. olympiáda žáků škol
holického regionu, při nichž býval právě on
jedním z nepostradatelných činitelů a velkých
propagátorů cyklistiky mezi mládeží.
Čest jeho památce!
(mkm)
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