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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píši
tyto řádky, je již dlouhá zima deﬁnitivně zapomenuta, jaro je tady
a teploty občas dosáhnou letních hodnot.
Zastupitelstvo města má za sebou květnové zasedání, které se zabývalo mimo jiné stavem
veřejného pořádku a dopravy za přítomnosti zástupců Krajského ředitelství Policie ČR
v Pardubicích, Obvodního oddělení Policie ČR
v Holicích, Městské policie Pardubice a zástupců Sboru dobrovolných hasičů Holice.
Z předložených zpráv a diskuze vyplynulo,
že situace je celkem uspokojivá. Za uplynulý
rok nebyl spáchán v našem obvodě žádný závažný trestný čin, podařilo se objasnit letošní
krádeže kovů. Došlo k nárůstu trestné činnosti v důsledku amnestie a stálým problémem je
porušování veřejného pořádku v době konání diskoték „Maxim“. V tomto prostoru bude
umístěna další kamera a věříme, že přispěje
k celkovému zklidnění této lokality.
Dále zastupitelé schválili nákup pozemků
do majetku města o výměře 5 148 m2 v Sokolském parku a na „Lipáku“ od TJ Sokola Holice. Je to průlomová dohoda mezi městem
a Sokolem, která umožní provést revitalizaci
zeleně parku a přispěje k jeho většímu využívání, na druhé straně TJ Sokol Holice využije
získané ﬁnanční prostředky ve výši 514 800 Kč
na údržbu sokolovny. Zastupitelstvo města dále
rozhodlo získat do majetku města pozemky pod
Stateckým rybníkem. Na tomto zasedání schválilo výkup pozemků o výměře 9 942 m2 za cenu
400 000 Kč do majetku města (ve výměře je
i pozemek pod hrází rybníka) a uložilo starostovi města jednat o výkupu zbývajících pozemků
a koupi hráze (stavby). Statecký rybník je součástí protipovodňových opatření města Holic.
Koupě rybníka je reakcí na postup státu, stávajícího vlastníka hráze rybníka, který se rozhodl
tohoto majetku zbavit.
Na závěr Vám chci popřát krásné prožití dovolené, nikým a ničím nerušené, dovolenou bohatou na nevšední pozitivní zážitky, krásné léto
a hlavně si jej užijte ve zdraví.

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Pořád se něco děje

Nechci podceňovat všímavost čtenářů Holických listů, ale chci vás pouze upozornit, že se
v Holicích pořád něco děje. Určitě nejvýznamnější investiční akcí posledních let je stavba
Základní umělecké školy Holice, která začíná
růst v Holubově ulici vedle kulturního domu –
viz fotografie ze stavby ZUŠ od Ladislava Formánka. První žáci by do ní měli vkročit v září
příštího roku.
Velice významně se změnil prostor před
poštou. Z neprůjezdné ulice se stala průjezdná
ve směru od Holubovy ulice (jednosměrka),
čímž vzniklo devět míst pro časově omezené
stání (1 hodina). Toto opatření má zvýšit komfort návštěvníkům pošty. Upozorňujeme řidiče,
že pokud zde chtějí parkovat, musí si opatřit
parkovací hodiny (cena je asi 10 Kč).
Letos se poprvé zazelenala Růžičkova ulice.
V ní vznikla jednosměrka, ulice se stala mno-

hem hezčí, a co je ještě důležitější, bezpečnější.
V poslední době můžete po Holicích vidět
hnědé nádoby na odpad. Tyto nádoby slouží
pro biologický odpad. V první etapě si mohou
tuto „popelnici“ objednat ti, kteří mají stanovený svoz komunálního odpadu na čtvrtek. Stačí
zajít do kanceláře Technických služeb a vyplnit
krátký formulář.
V Pardubické a dalších ulicích směrem
k čističce odpadních vod se dokončuje výměna
vodovodního řadu a zároveň se instaluje nová
tlaková kanalizace z Ostřetína, která by měla
zamezit šíření nepříjemného zápachu.
Kulturní událostí měsíce června bude uvedení hry Blaník v podání Divadla Járy Cimrmana
(středa 19. od 19.00 hodin), společensko-sportovní událostí roku budou tradičně Dny Holicka
ve dnech 22. a 23. června.
Petr Kačer

POZVÁNKA

na veřejné setkání občanů města, které se uskuteční
ve čtvrtek 13. června od 17 hodin v klubovnách Kulturního domu města Holic.
Program rozvoje města Holic – návrh konkrétních opatření a aktivit.
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 29. dubna 2013

Usnesení č. 118 RM bere na vědomí zprávu
o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy.
Č. 119 RM bere na vědomí zprávu o činnosti
komise dopravy a veřejného pořádku. Č. 120
RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru
dopravy Městského úřadu Holice. Č. 121 RM
bere na vědomí zprávu o činnosti správního
odboru na úseku přestupků. Č. 122 RM schvaluje jako zhotovitele akce „Poliklinika Holice,
nám. T. G. M. č.p. 29 – výměna vstupních dveří
do lékárny“ firmu SPEDOS ADS a.s., Valašské
Meziříčí. Č. 123 RM schvaluje jako zhotovitele hracích prvků u KD Holice – lanové hřiště,
firmu BERGER – HUCK s.r.o., Vanišova 552,
533 74 Horní Jelení. Č. 124 RM bere na vědomí seznam dlužníků na nájemném z bytových
a nebytových prostor města ke dni 31. 3. 2013.
Č. 125 RM schvaluje výměnu oken v bytě č. 6
Na Mušce 1091 v Holicích firmou IPAK spol.
s.r.o. , Pardubická 350, Sezemice. Č. 126 RM
bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic 13. 5. 2013. Č. 127 RM:
a) odvolává Blanku Mládkovou z funkce tajemnice bytové komise ke dni 30. 4. 2013; b)
jmenuje Romana Kašpara tajemníkem bytové
komise od 1. 5. 2013. Č. 128 RM: a) ruší zadávací řízení na poskytnutí úvěru; b) schvaluje
nové zadávací podmínky pro zadávací řízení
na poskytnutí úvěru; c) ukládá vyhlásit nové
zadávací řízení v co nejkratším termínu. Č. 129
RM schvaluje bezplatné užívání prostranství
(komunikace) před budovou č.p. 782 v Dudychově ulici pro RVC Holoubek dne 24. 5. 2013
od 13.00 hod. do 19.00 hod. Č. 130 RM schvaluje zadávací dokumentaci k „Výběrové řízení
na dodávky – zjednodušené podlimitní řízení
– Dodávka nosiče kontejnerů, nástavby nosiče
a kontejnerů na separovaný odpad“. Č. 131 RM
schvaluje prodej buttonů se znakem Města Holic v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 13. května 2013

Usnesení č. 132 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit 6. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2013 v objemu 6 836 055 Kč.
Č. 133 RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup pozemku p.č. 2397/3, výměra 6 m2, ul. 28. října , k.ú. Holice v Čechách
do majetku města. Č. 134 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č.
347/1, výměra 3234 m2 a pozemku p.č. 351/1,
výměra 1914 m2, ul. Holubova, k.ú. Holice
v Čechách do majetku města za 514 800 Kč.
Č. 135 RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup pozemků p.č. 6640/31, 6642/15,
6642/19, 6642/23, 6642/24, 6642/26 a 6643/20
o celkové výměře 9942 m2 od p. Jiřího Kamenického, Husova 1127, Holice za 400 000 Kč
do majetku města. Č. 136 RM schvaluje na základě výběrového řízení formou elektronické
aukce jako zhotovitele akce „Školní jídelna
Holice, Nádražní 1021 – rekonstrukce kuchyně“ firmu VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE,
s.r.o. Č. 137 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit zveřejnění „Sdruženého poptávkového řízení“ na nákup energií pro občany
města formou e-aukce. Č. 138 RM schvaluje
na základě předložených nabídek jako zhoto-
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vitele „Průkazů energetické náročnosti budov“
projekční kanceláře Ing. Karla Vrbického,
nám. T. G. Masaryka 24, Holice a Ing. Petra
Zběhlíka, Hradecká 1177, Holice. Č. 139 RM
schvaluje přidělení bytu č. 15 v bytovém domě
č.p. 1042 U Kapličky, Holice dle schváleného
pořadníku sociální komise na II. čtvrtletí roku
2013. Č. 140 RM schvaluje splátkový kalendář
nájemci bytu č. 1, Smetanova ul. 345, Holice.
Č. 141 RM schvaluje vzájemnou výměnu bytů
paní Heleny Filagové, byt č. 10, Holubova 46
a paní Vandy Jeřábkové, byt č. 6, náměstí T. G.
Masaryka 19, Holice od 1. 6. 2013. Č. 142 RM
schvaluje změnu nájemní smlouvy na společný
nájem bytu č. 7 v č.p. 107 v Hradecké ulici, Holice pro paní Lenku Blažejovou a paní Michaelu Leierovou s platností od 15. května 2013.
Č. 143 RM schvaluje změnu nájemní smlouvy
na společný nájem bytu č. 4 v č.p. 746 v ulici
Holubova, Holice pro pana Jaroslava Macků
a Michala Macků s platností od 15. května 2013.
Č. 144 RM bere na vědomí měsíční zprávu
o průběhu realizace stavby Základní umělecké
školy v pasivním standardu. Č. 145 RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akce „Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236
v Holicích“ a „Zateplení a výměna oken ZŠ
Komenského č.p. 100 v Holicích“. Č. 146 RM
ukládá komisi pro zvelebení města a nakládání
s jeho majetkem projednání případné koupě části pozemku p.č. 5381/1 a pozemku p.č. 5381/2
v Roveňsku do majetku města. T: 5. 6. 2013 Z:
Mgr. Veronika Marková Č. 147 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit: a) nákup energií pro město Holice, příspěvkové organizace
města a kotelny, které provozuje fa Ivan Marek
pro rok 2014 sjednáním nové ceny se stávajícími dodavateli a v případě neúspěchu nákup
energií uskutečnit formou e-aukce za předem
sjednanou provizi; b) delegování na radu města
vyjednání detailních podmínek smlouvy.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE 13. května 2013

Usnesení č. 302 ZM bere na vědomí informace
o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy.
Č. 303 ZM schvaluje postup RM dle usnesení ze schůzí rady města od posledního zasedání
Zastupitelstva města Holic dne 18. března 2013.
Č. 304 ZM schvaluje 6. rozpočtovou změnu
v rozpočtu města v objemu 6 836 055 Kč. Č. 305
ZM bere na vědomí hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2012. Č. 306
ZM schvaluje prodej bytových jednotek, společných prostor a pozemků z majetku města
– II. etapa. Č. 307 ZM schvaluje: a) postup
stanovení prodejních cen bytových jednotek,
společných prostor a pozemků z majetku města
– II.etapa, b) prodejní ceny bytových jednotek,
společných prostor a pozemků z majetku města
– II. etapa. Č. 308 ZM schvaluje prodejní cenu
bytu č. 6 o velikosti 3+1, v čp. 1091 Na Mušce
v Holicích o celkové podlahové ploše 78,86 m2
ve výši 867 460 Kč. Č. 309 ZM schvaluje způsob odprodeje volných či obsazených bytových
jednotek třetím osobám pro I. i II. etapu prodeje obálkovou metodou nejvyšší nabídce, která
musí být vyšší nebo rovna ceně zjištěné znaleckým posudkem (přednostní právo na koupi mají
rodinní příslušníci v přímé linii a dále případní
nájemníci vzešlí ze směny bytů). Č. 310 ZM

schvaluje odprodej obsazené bytové jednotky č.
1, umístěné v I. nadzemním podlaží o velikosti
1 + 1 v domě čp. 345 v ulici Smetanova v Holicích, o celkové podlahové ploše bytu 42,70
m2, postavené na stavební parcele p.č. 960, k.ú.
Holice v Čechách z majetku města nejvyšší cenové nabídce ve výši 261 000 Kč, panu Kamilu
Štěrbovi, Holubova 959, Holice. Č. 311 ZM
schvaluje odprodej obsazené bytové jednotky č.
2, umístěné v I. nadzemním podlaží o velikosti
2+1 v domě čp. 14 v ulici Staroholická v Holicích, o celkové podlahové ploše bytu 48,11m2,
postavené na stavební parcele p.č. 1278, katastrální území Holice v Čechách z majetku města
nejvyšší cenové nabídce ve výši 448 000 Kč,
panu Kamilu Štěrbovi, Holubova 959, Holice.
Č. 312 ZM schvaluje odprodej části pozemku
p. č. 3472/6, výměra cca 30 m2, místní část Koudelka, k.ú. Holice v Čechách z majetku města
Ing. Lubošovi Valentovi, Hanzlova 124, Holice
a Mgr. Kateřině Valentové, Týnec 17, Dobrovice za cenu 140 Kč/m2. Č. 313 ZM schvaluje
odprodej pozemků p.č. 3403/1, výměra 846 m2,
p.č. 3403/2, výměra 134 m2 a p.č. 3273/1, výměra 79 m2, celkem 1059 m2, ul. K Zastávce, k.ú.
Holice v Čechách z majetku města Přemyslu
a Marcele Pitrovým, bytem Holice, K Zastávce
455 za cenu 100 Kč/m2 s podmínkou, že kupující předloží před sepsáním kupní smlouvy uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene na vedení stávajících inženýrských sítí. Č. 314 ZM: a) neschvaluje zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 557, ul. Hradecká v k.ú. Holice v Čechách v šíři cca 2,5 m
pro možnost uložení přípojek inženýrských
sítí pro plánovaný rodinný dům na pozemku
p.č. 533, k.ú. Holice v Čechách ve vlastnictví
PhDr. Miroslavy Vrbické. b) neschvaluje směnu pozemku p.č. 557, ul. Hradecká, k.ú. Holice v Čechách o výměře 1353 m2 ve vlastnictví
města Holice za pozemek p.č. 6417/7, k.ú.
Holice v Čechách o výměře 11846 m2 (hřiště
na Starých Holicích) ve vlastnictví Ing. Karla
Vrbického. Č. 315 ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2397/3, výměra 6 m2, ul. 28. října,
k.ú. Holice v Čechách do majetku města za 70
Kč/m2. Č. 316 ZM schvaluje výkup pozemku
p.č. 347/1, výměra 3234 m2 a pozemku p.č.
351/1, výměra 1914 m2, ul. Holubova, k.ú. Holice v Čechách do majetku města za 514 800 Kč.
Č. 317 ZM schvaluje výkup pozemků p.č.
6640/31, 6642/15, 6642/19, 6642/23, 6642/24,
6642/26 a 6643/20 o celkové výměře 9942 m2
do majetku města od p. Jiřího Kamenického,
Husova 1127, Holice za 400 000 Kč. Č. 318 ZM
schvaluje na základě výsledku tajné volby udělení Ceny města Holic pro rok 2013 Radioklubu
OK1 KHL Holice. Č. 319 ZM: a) schvaluje
nákup energií pro město Holice, příspěvkové
organizace města a kotelny, které provozuje fa
Ivan Marek pro rok 2014 sjednáním nové ceny
se stávajícími dodavateli a v případě neúspěchu
nákup energií uskutečnit formou e-aukce za předem sjednanou provizi; b) deleguje na radu
města vyjednání detailních podmínek smlouvy.
Č. 320 ZM: a) odvolává z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města na vlastní žádost Ing. Janu Petráčkovou; b) jmenuje členem
Finančního výboru zastupitelstva města Ing. Tomáše Kratochvíla, Mladých 180, Pardubice.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Svoz biologického odpadu
v Holicích II – v „oblasti středečního svozu“

Protože už v první oblasti svozu byl poměrně
velký zájem o nádoby na biologický odpad
a také zásluhou aktivního přístupu holických
technických služeb, se podařilo značné části
domácností ve „čtvrteční“ svozové oblasti dodat nádoby, chtěli bychom rozšířit svoz biologického odpadu do další části Holic tak, aby
svoz mohl být zahájen již koncem června 2013.
Druhá etapa odděleného svozu se bude tentokrát týkat ulic a částí Holic, které jsou nyní sváženy ve středu.Tato oblast je pro připomenutí
tvořena ulicemi v sídlišti „Muška“, ulicí Husovou, Holubovou, Hradeckou, Bratří Čapků,
28. října, Šafaříkovou, Dukelskou, Tyršovou
a Podlesím i Podhrází.
Domácnosti, oslovíme v nejbližší době letákem
(jeho součástí je i zápůjční protokol!!!) město
zapůjčí speciální hnědé popelnice a vlastní svoz
bioodpadu bude probíhat ve 14-ti denních intervalech, tj. jeden týden se bude svážet běžný komunální odpad (černé popelnice) a druhý týden
se budou sváženy hnědé nádoby s bioodpadem.
Nádobu bude možno si vyzvednout OSOBNĚ
proti podepsanému zápůjčního protokolu na TS
Holice, Vysokomýtská 635 v pracovních dnech
v době od 7 do 11hodin a od 12.30 do 15.30
hodin.
Opět počítáme s rozvozem nádob až do domácností, tj. v určeny den a na určitém místě
bude možno odebrat nádobu z přistaveného
auta technických služeb. Podrobnosti a harmonogram rozvozu bude na již zmíněném
letáku a upozorňujeme, že k vyzvednutí nádoby bude vždy potřebný vyplněný zápůjční protokol a pro případ kontroly i občanský
průkaz.
PRVNÍ SVOZ BIOODPADU BUDE USKUTEČNĚN VE STŘEDU 19. ČERVNA
A DALŠÍ VŽDY V LICHÝCH TÝDNECH
AŽ DO LISTOPADU 2013.
O tomto novém svozovém harmonogramu budeme informovat občany městským rozhlasem.
Seznam všech ulic a částí Holic, kterých se
bude tento svoz týkat, je i na našich stránkách
ww.holice.eu. Letáky se zápůjčním protokolem jsou také k dispozici na technických službách a na městském úřadě – v přízemí na informacích.
Firemní zákazníci z této oblasti, kteří mají uza-

vřenu s „Odekem“ smlouvu na týdenní svoz
komunálního odpadu, budou osloveni Odekem
a svoz jim bude zabezpečen v jiný den.

Odbor správy majetku a výstavby
města informuje – oprava sochy
Dr. Emila Holuba

Prodej bytů
Volná bytová jednotka č. 5 o velikosti 3+1,
v domě čp. 407 v ulici Pardubická v Holicích,
o celkové podlahové ploše bytu 85,71 m2, postavené na stavební parcele p.č. 2065 včetně
přilehlé pozemkové parcely p.č. 2066/3, katastrální území Holice v Čechách, zapsány
na LV 4420 za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 840 130 Kč.
Volná bytová jednotka č. 6 o velikosti
3+1, v domě čp. 1091 Na Mušce v Holicích,
o celkové podlahové ploše bytu 78,86 m2,
postavené na stavební parcele p.č. 2020/52,
katastrální území Holice v Čechách, zapsány na LV 4443 za minimální cenu zjištěnou
znaleckým posudkem ve výši 867 460 Kč.
Obsazená bytová jednotka č. 2 stávajícím
nájemníkem o velikosti 2 + 1, v domě čp.
345 v ulici Smetanova v Holicích, o celkové
podlahové ploše bytu 78,70 m2, postavené
na stavební parcele p.č. 960, katastrální území Holice v Čechách, zapsány na LV 4440
za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 537 410 Kč.
Své nabídky zašlete na MÚ Holice Holubova č.p.1, 534 01 Holice (odbor správy majetku a výstavby města), nebo předejte osobně
pí Kovaříkové, 3.patro, dveře č. 417 vždy
v zalepené obálce označené NEROZLEPOVAT – s adresou a číslem příslušného
bytu do 21. června 2013.

V měsíci květnu byly zahájeny restaurátorské
práce na soše Dr. Emila Holuba. Práce jsou
v souladu s požadavky Národního Památkového Ústavu v Pardubicích, protože socha je
zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Veškeré práce vyžadují technologické pauzy. První etapa již probíhá a došlo
k odebrání vzorku k vyhodnocení míry zasolení kamene. Socha byla natřena biocidním
přípravkem a po dalším oplachu dojde k doplňování degradovaných míst. Následuje fixace
a retuš. V neposlední řadě bude vyzlacen nápis
na soklu. Práce budou průběžně pokračovat
do měsíce srpna. Akce bude spolufinancována
Ministerstvem kultury ČR. Celková hodnota
díla bude 133 000Kč.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 24. června 2013
V pondělí 24. června 2013 v 17 hodin se
bude v klubovnách kulturního domu konat
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2013 a projednání plánu práce zastupitelstva a rady
města na 2. pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

HASIČI OBČANŮM – Den prevence a ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
ve spolupráci s SDH Pardubice – město pořádají pod záštitou ředitele HZS Pardubického kraje
plk. Ing. Miroslava Kvasničky „Den prevence
a ochrany obyvatelstva“. Jedná se již o šestý ročník této propagační akce, která se letos
uskuteční dne 6. června 2013 od 9.00 do 16.00
hodin na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
Na co se můžete těšit:
Během dne se představí všechny složky integrovaného záchranného systému – hasiči, policisté
a zdravotníci.
HOLICKÉ LISTY

Připraveny jsou ukázky ze všech činností záchranných složek:
vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel, vycvičení psi určení pro vyhledávání zavalených osob, vyhledávání hořlavých
kapalin, vyhledávání podezřelých zásilek,
požár automobilu, poskytnutí první pomoci,
moderní zásahová vozidla hasičů, policistů
i zdravotníků.
Příslušníci odboru prevence a odboru ochrany
obyvatelstva a krizového řízení HZS Pardubického kraje poskytnou občanům odpově-

di na jejich dotazy a rady, jak se chovat při
mimořádných událostech, jak se zachovat
při požáru a hlavně jak požárům předcházet.
Současně jsou po celý den připraveny dovednostní a vědomostní soutěže pro děti. Pro soutěžící jsou připraveny drobné odměny. Mladí
hasiči předvedou ukázku požárního útoku,
připraveny jsou i ukázky použití hasicích přístrojů.
Organizátoři akce se těší na setkání na Pernštýnském náměstí.
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc červen 2013

Posezení s písničkou

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

V pátek 26. 4. 2013 se konalo letošní Posezení
s písničkou. Obavy z toho, že překvapivě krásné
a skoro letní počasí vyláká lidi spíše do přírody,
se tentokrát nepotvrdily a účast byla velká. Zásluhu na tom má určitě i vystoupení dětí z TK
Apel, které nám přišly ukázat, co vše se již naučily. Všem se moc líbily a patří jim naše poděkování a obdiv. Klub důchodců, který vše pořádal,
děkuje touto cestou Městu Holice za finanční
přispění, KD Holice za pronájem kluboven, zaměstnancům KD za pomoc a pochopení i kavárně KD za starost s občerstvením.
Organizátorky akce tentokrát hodně vzpomínaly
na „otce“ těchto setkání, pana Václava Kyncla.
A proto děkují všem zúčastněným za to, že svým
zájmem a účastí pomohly udržet jeho „Posezení s písničkou“ při životě. Příští rok se těšíme
na shledanou.
Zdeňka Hejlová

datum
11. 6.
úterý

hodina program
vstupné
10.00 Jan Makárius Spiknutí proti lipovému listu
Čarodějné pohádkové dobrodružství v provedení dětského dramatického kroužku na závěr školního roku v úpravě a režii Jitky Juračkové.
30 Kč

14. 6.
pátek

18.00 V RYTMU 2013
Taneční studio Hany Flekrové.

19. 6.
středa

19.00 pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák Blaník
Jevištní podoba českého mýtu. Součástí divadelního představení je i beseda
o životě a díle Járy Cimrmana.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha.
350, 300, 200 Kč

22. 6.
sobota
23. 6.
nedělě

13.00 Dny Holicka 2013

ASPV Holice oddíl aerobiku
mladší žákyně

10.00 Dny Holicka 2013
Program oslav na samostatném plakátu.

zdarma

KINO
datum
11. 6.
úterý

25. 6.
úterý

26. 6.
středa

27. 6.
čtvrtek

hodina program
vstupné
17.00 Království lesních strážců
Filmová novinka odhalí neobyčejný, skrytý svět, jaký jste si ani nedokázali
představit. Nová dobrodružná komedie je příběhem boje dobra, které chrání
přírodu, se silami zla. Jednoho dne se malá teenagerka náhle probudí v podivném tajuplném světě.
Režie: Chris Wedge.
Žánr: Animovaný, dobrodružný, fantasy. Délka 102 min.
80 Kč
10.00 Megamysl
Filmové představení pro školy.
Žánr: Animovaná komedie. Délka 92 min.

40 Kč

10.00 Nadějné vyhlídky
Filmové představení pro školy.
Žánr: Drama. Délka 128 min.

40 Kč

9.00 Královský víkend
Filmové představení pro školy.
Žánr: Životopisný. Délka 96 min.

40 Kč

VÝSTAVA
datum hodina program
4. 6.–28. 6.
Výstava obrazů
Bohuslava Lochmanová, František Oplištil, Miroslav Vodička.

vstupné

Tak nám skončila soutěžní sezóna a vydařila se
nám. Na Nováč capu v Náchodě a v Heřmanově Městci v soutěži Poupata jsem skončili druzí.
Na Perníkové kopretině o příčku hůře. Holky jsou
moc šikovné a je to vidět i na výsledcích. Oproti
minulému roku se moc zlepšily. Byla to pro ně
dřina, ale vyplatila se. Sice nás čeká ještě pár vystoupení, ale to už je hračka. V září absolvujeme
opět víkendové soustředění, na které se už těšíme.
Vidět nás můžete na Dnech Holicka a to bude poslední vystoupení v tomto školním roce.
Michaela Píšová

První výstava ušlechtilých
morčat v Holicích
V sobotu 18. 5. proběhl v klubovnách kulturního domu první ročník Holické výstavy ušlechtilých morčat. Posouzení se ujala MVDr. Denisa
Vítková a morčata „mazlíky“ posoudila Ivana
Dobiášovská. Zúčastnilo se bezmála 40 vystavovatelů se 104 morčaty, na která čekala ocenění v plemenech, věkových třídách a několik
speciálních cen pořadatele. Absolutním vítězem
výstavy se stala merinka Nubira Cavia MaGia
vystavovatelky Míši Králíčkové z Prahy. Naše
velké díky patří městu Holice, kulturnímu domu
za poskytnutí krásných prostor a samozřejmě také
sponzorům JLPproduct, Krmiva Hulín, JR Farm,
ProfiBed a CHS Jezerka, kteří nám poskytli mnoho pěkných cen pro vítěze. Poděkování také patří
MVDr. Štrosovi za zabezpečení veterinárního dozoru při přejímce.
Helena Knappeová ml.

Truhlářství Filipi
AKCE 15% sleva

na výrobu Kuchyňské linky
Vestavěné skříně na míru
dětský, obývací, ložnicový Nábytek
Dveře masivní i dýhované
Grafický návrh zdarma
Navštivte nás ve vzorkovně Smetanova 250 Holice
Tel: 608 712 785 – www.dabe.cz
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Poslední měsíc ve školním roce
v Mateřské škole Holubova

Po návratu z letní školy v přírodě čeká děti společné fotografování. Ve
čtvrtek 6. června se budeme loučit s předškoláky. Dětem zazpívá Lída
Helligerová, členka skupiny Schovanky. Na závěr budeme pasovat předškoláky na školáky. Dne 14. června pojedou mladší děti na výlet do Častolovic. Navštíví malou zvířecí farmu, kde si prohlédnou a pohladí různé
druhy domácích i cizokrajných zvířat. Koncem června plánujeme nocování v mateřské škole s opékáním. Ráno rodiče odvedou své ratolesti do
školky, vyzvednou si je druhý den odpoledne. Před opékáním buřtů budeme hledat poklad a plnit cestou úkoly. Před večerkou budeme při noční
hře hledat sklepní skřítky. Připravujeme společnou prostorovou práci na
výstavu na Dny Holicka 2013. Na oslavách bude naše škola také vystupovat s pohybovým vystoupením ,,Hasičská“. Poslední červnový týden je
pro některé děti již úplně posledním týdnem v mateřské škole a čeká je po
prázdninách nová životní etapa.
Přejeme všem čtenářům hezkou dovolenou, dětem slunečné prázdniny.
Lenka Chotěnovská

Holoubek má dva roky
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek oslavilo
v dubnu 2. narozeniny. Pro osm desítek návštěvníků
byl připraven bohatý program, loutková pohádka Jak
šel kozlík do světa, malování na obličej, skládanky
puzzle, narozeninový dort i losování o ceny.
Pravidelné činnosti Holoubku jsou i nadále v plném
proudu, zájemce upozorňujeme na změnu zpívání pro dospělé, od 7. 5.
2013 probíhá vždy v úterý od 17.45 hodin.
Od 14. 5. 2013 pořádá Holoubek společně s Oblastní charitou Pardubice
RODIČOVSKÉ SKUPINY, kde můžete s pracovnicí ze Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi diskutovat na téma záškoláctví, výchovné
problémy dětí, nerespektování autority rodičů, problémy ve škole, mezigenerační vztahy a další.
Koalice Pardubicka ve spolupráci s RVC Holoubek a Stranou soukromníků – Holice připravili dne 24. 5. 2013 od 15ti hodin Den dětí. Ve všech
prostorách domu i zahrady na děti čekal pestrý program, vystoupení
DDM Alfa Pardubice, tanečního studia Hany Flekrové, loutková pohádka, bubnování se ZŠ Svítání, skákací hrad, tvoření, soutěže.
Podrobnější Informace na tel. 733 141 960 nebo na www.pardubice.
charita.cz/holoubek.
Za RVC Holoubek Helena Brychová

Konec školního roku v MŠ Pardubická

Co mi mohou vzdělávací kurzy
v Holoubkovi přinést?

Přijďte si poslechnout na informační schůzku 10. 6. od 16.30 hodin
v RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice ve spolupráci s partnery projektu městem Holice a RPIC Pardubice realizuje vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ
CZ.1.04/3.4.04/76.00245. Kurzy v rámci 3 měsíčního cyklu vede 12 lektorů a zahrnují témata: osobní rozvoj – např. komunikace, prezentace, asertivita, počítačový kurz: Word, Excel, PoverPoint, Google Apps a jazykový
kurz angličtiny. Účastníci/ce mohou v průběhu vzdělávání také využít až 5
hodin koučování. Školení probíhá nejčastěji v pondělí a ve středu v Rodinném centru Holoubek, ale také 2× (na začátku a konci vzdělávacího cyklu)
si účastníci/ce celého tříměsíčního vzdělávacího cyklu dopřávají pobytové vzdělávání v rekreačních zařízeních. Občané se také mohou zúčastnit
jednotlivých tzv. „otevřených seminářů“, na témata: Mediální gramotnost,
Přechod dítěte z rodinné výchovy do školských zařízení, Finanční gramotnost, Jak založit podnikání, Jak se postavit genderovým stereotypům při
slaďování rodinného a pracovního života. Projekt MAMI, TATI, PEČUJ,
PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je financován z ESF prostřednictvím
OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou tedy všechny aktivity zdarma včetně zajištěného hlídání dětí po dobu vzdělávání.
Kontakty: matape@matape.cz, tel.603566141, více informací na www.
matape.cz.
Koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
HOLICKÉ LISTY

Tak už se nám zase blíží. Co? No přece konec školního roku. Byl to rok
bohatý na zajímavé akce a programy pro děti. Pilně jsme nacvičovali
a 25. 4. naše snažení vyvrcholilo školní Akademií s názvem „Prostřeno
pro maminky“, která všem udělala velkou radost.
Dne 30. 4. se konal báječný Čarodějnický slet, děti i paní učitelky se
v kostýmech a maskách vyřádily ve třídách i na školní zahradě při tanci a soutěžích, domů si čarodějnice i čarodějové odnesli diplomy. Účast
na plaveckém kurzu v pardubickém bazénu 6. 5.–4. 6. potěšila všechny
naše „vodomilky“. Děti z kytičkové třídy navštívily 13. 5. zahradnictví
„U Špačků“, kde obdivovaly rozmanitost stromů, keřů a rostlin, 15. 5.
jely vlakem do Moravan.
Kroužek aerobiku vystoupil 25. 5. v Ředicích na sokolské akci „My rádi
cvičíme“.
Ve středu 29. 5. proběhlo tradiční fotografování celých třídních kolektivů.
Čas určený pro bezstarostné hraní utekl i našim předškolákům, 11. 6.
se s nimi v mateřské škole rozloučíme při „Velké klauniádě“, zároveň
proběhne i oslava Dne dětí. Dále ještě shlédneme 14. 6. pohádku „Míša
a Máša se těší na prázdniny“. 17. 6. odjedou předškoláci do školy v přírodě ve Velkých Hamrech, 22. 6. vystoupí dívky z kytičkové třídy na Dnech
Holicka a 25. 6. pojedeme na školní výlet do Licibořic do „Babiččina
dvorečku“.
Krásné prožití letních prázdnin a dovolené
přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická
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Gymnázium Dr. Emila Holuba

Síla rodiny aneb Literární úspěch žáků Holubovky

V dubnu se studenti zúčastnili týdenního pobytu v jižní Francii, kde objevovali kouzlo provensálské přírody i dochované kolosální stavby římské civilizace. Prohlédli si regionální trhy v Orange, papežský palác či slavný most
v Avignonu, Van Goghovo Arles, aréna v Nimes, fontány Aix en Provence,
býky a koně v národním parku Camarque, okrové doly v Roussillon. Plavba
po Středozemním moři a přístav v Marseille byla parádní tečkou za celým
pobytem. Pobyt v zemi, jejíž jazyk se studenti učí, velmi přispěje k poznání
kulturních tradic a života současných obyvatel Francie.
Lenka Netolická

Opět v Číně
Po jarních prázdninách čekalo v naší škole na tři žáky překvapení – byli
vybráni na třítýdenní stáž v čínské Šanghaji. Pavel Klabeneš (Provozní
technika, 1. ročník), Lukáš Skala (Silniční doprava, 3. ročník) a Jan Šuhájek (Autotronik, 2. ročník) si zaplatili letenku, pojištění a vízum, ostatní
výdaje měla na starosti Shanghai Public Utility School, tedy škola, která
nás k sobě, již potřetí, pozvala. Postarala se o nás královsky, ať už pestrým
kulturním programem, při němž jsme měli možnost poznat památky této
země, nebo i odborným programem. Naši žáci zde pracovali v servisech –
Jaguaru a Land-Range Roveru a oceňovali především pracovní nasazení
zdejších pracovníků a vřelý přístup k žákům. K ruce jim vždy byli i tři
žáci „šanghajské střední“, to proto, aby se při práci vzájemně zdokonalili
v angličtině.
Snem snad každého zapáleného „autaře“ je podívat se jednou v životě
na závody formulí, ten nám splnil Mr. Yu, zástupce pro odbornou automobilovou výuku, který nás celou dobu na stáži provázel.
Už teď se těšíme na čínské kamarády a kolegy, až k nám tento měsíc zavítají a budeme jim moci oplatit jejich péči o nás v Číně.
Mgr. Denisa Vinzencová

Vystoupení pro prarodiče
Ve družině na Holubovce jsme v květnu pro maminky namalovali hrníčky, ale co pro babičky? Co si je pozvat do školy a připravit si pro ně malý
program? Vymýšleli jsme, malovali kulisy, nacvičovali, až vzniklo asi
hodinové představení.
Zájem vysoce překonal naše očekávání a nakonec jsme ve středu 15. května zahráli představení dvě, protože k prarodičům se přidali i rodiče, kteří
si také vystoupení svých dětí nechtěli nechat ujít. Školní tělocvična se
zaplnila a přítomné vítala Lucka Tobolková, která celý program uváděla.
Děti se představily jako malí herci, recitátoři, tanečnice, zpěváci, baviči, hráči na hudební nástroje a přišel i kouzelník. Viděli jsme pohádky
O slepičce a kohoutkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících a O poslušných
kůzlátkách.
Na závěr se všichni účinkující sešli společně na podiu a za doprovodu
kytary zazpívali písničku Tři citronky a svým babičkám předali malou
kytičku.
Těžko říci, které vystoupení bylo nejlepší, protože z každého vyzařovala
radost dětí z toho, co dokázaly a čím své blízké potěšily.
Marcela Zindulková
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V úterý 30. 4. 2013 se žáci 2. stupně ZŠ Holubova zúčastnili vzdělávacího
projektu Nicholas Winton – Síla lidskosti, jehož dramaturg a moderátor
v jedné osobě, pan Zdeněk Tulis, vyhlásil literární soutěž s názvem Síla
rodiny. Děti psaly, co by se stalo, kdyby za nimi jejich vlastní rodiče přišli
s návrhem, že by mohly mít nového sourozence – například z dětského
domova.
Z pera mladých pisatelů vzešly nápadité povídky, úvahy a deníky. O týden
později 7. 5. 2013 se děti dočkaly návštěvy pana Tulise v ZŠ Holubově
a z jeho rukou převzali Anna Dojčánová, Sabina Labošová a Jakub Dojčán kromě odměny za své výborné práce i pozvání na celkové slavnostní
vyhodnocení, které se bude konat 11. 6. 2013 na Ministerstvu kultury
v Nosticově paláci na Malé Straně za účasti paní ministryně. Jmenovaní
žáci se dostali do finále soutěže a jejich práce budou čteny na stanici Českého rozhlasu. Nadále budeme sledovat postup těchto i dalších pisatelů,
na vyhodnocení jejich práce ještě netrpělivě čekáme. O následujícím dění
vás budeme informovat.
Mgr. Lenka Jandová Prokešová

Z činnosti školní družiny při ZŠ Komenského
V sobotu 20. dubna v ranních hodinách se vydal autobus s dětmi a jejich
rodiči na výlet do ZOO v Norimberku. Počasí bylo nevlídné a i přes občasné mrholení a zimu, jsme prošli celou ZOO. Obdivovali jsme nejen
zvířata, ale i krásné rozkvetlé tulipány a narcisy. Při prohlídce tropického
pavilonu nám nad hlavami létali tropičtí motýli, skákaly opice a ve vodě
plavali obrovští kapusťnáci. Ovšem největším zážitkem nejen pro děti, ale
i pro dospělé, bylo vystoupení cvičených lachtanů a delfínů. Sice zmrzlí,
ale s krásnými zážitky jsme se v noci vrátili domů.
Z dalších akcí – navštívili jsme prodejnu modelové železnice v Holicích
a uskutečnili jsme exkurzi do SŠA a MUDr. Cibereová si pro děti připravila besedu o práci lékařů a záchranářů.
Vychovatelky školní družiny

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

HŘÍŠNÍ LIDÉ HOLIČTÍ
Kriminalita se táhne celou historií lidstva. V každé době se vyskytovali
zloději, žháři, vrahové, padělatelé listin a mincí, pachatelé znásilnění, cizoložníci, ba i pedofilové. Se středověkým hrdelním soudnictvím nás seznamují zachovalé smolné neboli černé knihy. Máme štěstí, že k těm, které
se zachovaly, patří i ty z Pardubic, kde byli na zámku souzeni i nezbedníci
z Holic. Smolné knihy pardubické jsou významné i tím, že se dochovaly
ze značně dlouhého časového úseku, a to z let 1538–1626. Tak si v nich
zalistujme a jako ukázku uveďme dva případy holických delikventů.
První je z roku 1585. Tehdy před soudním tribunálem stanul jistý Václav, syn zemřelého Pavla, úředníka nad rybníky z Holic. Dobrovolně doznal, že vzal svému bratrovi Davidovi klisnu, kterou chtěl prodat rychtáři
v Jarošově za 5 kop. Když ten vyžadoval, aby mu doložil, že ji neukradl,
přiznal Václav, komu ji vzal. Rychtář dal pro bratra poslat a ten si klisnu
i nepovedeného sourozence odvedl domů. Dále Václav doznal, že nebožtíkovi Kulhánkovi ze zámku na baště vzal z almárky 3 a půl kopy, Jiříkovi
Nečasovi, řezníku z Holic, vzal v krámě skopce, z kterého něco prodal
a něco snědl v ostřetínské škole. Ženě svého bratra Davida Alině vzal váček, který byl však prázdný, a tak si přišel jen na 20 grošů, když ho prodal
Salomeně, dceři Jindrově v Borohrádku. Sládkovi Benešovi v Dašicích
vzal v kanceláři u spilek (kam vlezl oknem) soukenné kalhoty, soukenný
plášť a tesák. Kalhoty prodal v Chrudimi jakémusi tkalcovi za 25 grošů,
plášť rovněž tam jednomu nevidomému za půl kopy grošů a tesák jakémusi pacholkovi v Orlu za 7 grošů. Při mučení pak přiznal, že krčmářovi
v Petrovicích vzal ručnici, kterou za 1 kopu prodal Bouškovi ve Vysokém
Mýtě. Bratru Davidovi pak vzal ještě tři kapry z haltýřů, ty dal za 1 groš
Pavlovi Kubátkovi z Ostřetína, který byl krádeži přítomen. Podle práva
měl být nenechavý Václav potrestán oběšením, ale jelikož císař již před
tím mandátem nařídil, aby takoví škůdci byli vydáni na galéry, byl zloděj
Václav odeslán tam.
Dne 21. října roku 1605 stanul před soudem Jan Vaniš z Holic, při-

vedený na pardubický zámek od sousedů z Velin, kde pak dobrovolně
doznal následující věc. Den předtím přišel do Velin do krčmy, kde pobyl
do půlnoci a řádně se opil. V krčmě byl i jeho tchán Václav Provazník,
který tam hrál na dudy. Ten se Vanišovi posmíval, že tak hrát jako on nedovede a hádka rostla s množstvím vypitého alkoholu. Když chtěl tchán
zetě dudami uhodit, ten na nic nečekal a sekyrou ho udeřil do čela. Pak
se Vaniš sebral a šel domů do Holic, nezkoumaje již, zda tchán žije či ne.
Že je Provazník mrtvý se dozvěděl až od sousedů z Velin, kteří pro něho
v noci přišli, aby ho odvedli do Pardubic k soudu. Ačkoliv se Jan Vaniš
ke všemu doznal, byl z principu ještě natažen na žebřík. Protože se provinil proti pátému božímu přikázání tím, že Václava Provazníka zamordoval, byl odsouzen k smrti stětím mečem.
Tak a dost. Holické listy jsou solidním listem, a tak podobné příhody
přenechám příště Blesku. Protože u nás jsou teď lidé bohabojní a nikdo
nikomu neukradne tesák a nikdo se v hospodě nehádá o hře na dudy.
Pavel Hladík

ZUŠ Holice zahájila projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Základní umělecká škola Holice uspěla se svým projektem s názvem
„Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“ v rámci grantu zvyšování kvality
ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. Škola se tak může těšit na dotaci
ve výši více než 4 mil. korun, které bude čerpat od 1. 4. 2013 do 31.
12. 2014. Pro školu to bude znamenat především vybavení učebny pro
Hudební nauku, hudební nástroje nebo vybavení pro výtvarný obor, případně pro tvorbu digitální fotografie. Hlavním přínosem bude však celá
řada soustředění, tvůrčích dílen nebo kurzu pro začínající hudebníky
nebo výtvarníky. ZUŠ Holice v tomto období navštíví celá řada vynikajících odborníků a žáci ZUŠ Holice tak budou moci spolupracovat s těmi
nejlepšími. Vedení školy pevně věří v to, že tímto projektem se kvalita
školou nabízených služeb zlepší a podpoří tak její snahu stát se vynikající
institucí tohoto druhu v rámci pardubického kraje.
Základní umělecká škola se těší a netrpělivě čeká na dokončení výstavby
nové budovy. V současné době tuto školu navštěvuje 490 žáků z celého
okolí Holic. Škola nabízí dva obory, a to obor hudební, který navštěvuje
350 žáků, a výtvarný s počtem 140 žáků. S výstavbou nové budovy získá
škola vynikající podmínky pro výchovu kulturního člověka nejen pro Holice, ale i pro okolí. Současný stav je nadále neúnosný a stávající budova
je zcela nevyhovující. ZUŠ Holice provozuje 5 detašovaných pracovišť
(Býšť, Dašice, Moravany, Roveň a Sezemice). Tato pracoviště navštěvuje
asi 45 % z celkového počtu žáků. Především v Rovni a Býšti je o umělecké vzdělávání velký zájem. Škola nedisponuje zázemím pro učitele (sborovna), nástrojové vybavení i přes snahu vedení jej obnovovat je značně
zastaralé. Škola nevlastní koncertní sál. V současné době využívá k tomuto účelu prostory v Růžičkově ul., kde probíhají zkoušky souborů menšího
obsazení (přípravná dechová hudba BaŠaPa a smyčcový soubor). V těchto
prostorách je umístěna výuka Výtvarného oboru a hry na bicí nástroje.
Dechový orchestr BaŠaPa zkouší dokonce v Rovni, kde získal dočasné
zázemí, ale i to již z pohledu stále narůstajícího zájmu o tento orchestr
začíná být nevyhovující. Současný pedagogický sbor čítá 26 učitelů, kteří
nabízejí výuku v podstatě na veškeré nástroje. V tomto roce jsme zahájili
výuku na kontrabas a violoncello, a tím stoupla možnost založit smyčcový soubor. Další nástroje, které zde nově nabízíme k výuce, jsou basová
kytara a znovu obnovení hry na akordeon. V příštím roce se budeme snažit
otevřít literárně dramatický obor, kde se děti mimo jiné budou učit hrát
loutkové divadlo. Díky zřizovateli městu Holice se tedy snad dočká ZUŠ
Holice vyhovujících prostor a bude nadále pokračovat v nastaveném trendu stát se vynikající institucí v rámci pardubického kraje.
Mgr. František Machač
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

V měsíci dubnu skončily všechny dlouhodobé
soutěže basketbalové sezóny 2012/2013. BVK
Holice měl v této sezóně 5 týmů v oblastních
soutěžích a 1 tým v soutěži republikové. Konečná umístění jednotlivých družstev v uplynulé sezóně byla následující:
1) Východočeský oblastní přebor nejmladších
minižáků do 11 let – 2. místo v soutěži.
2) Východočeský oblastní přebor mladších minižáků do 12 let – 7. místo v soutěži.
3) Východočeský oblastní přebor žáků do 14 let
– 1. místo v soutěži.
4) Východočeský oblastní přebor juniorů do 19
let – 5. místo v soutěži.
5) Východočeská liga mužů – 2. místo v soutěži; holičtí muži postoupili až do finále play off,
kde v přímém souboji o postup do 2. celostátní
ligy podlehli v dramatickém utkání týmu z Nové
Paky. Druhé místo ve Východočeské lize je
historický úspěch holického basketbalu.
6) Celostátní extraliga žáků do 15 let – konečné
12. místo holických žáků v ČR je rovněž historický úspěch holického basketbalu.
Měsíce květen a červen jsou pak v basketbalu
zaslíbeny finálovým turnajům o Mistra České
republiky, následně pak kvalifikacím do celostátních lig a přípravě reprezentačních týmů
všech mládežnických kategorií. Ani v této části
sezóny nechyběli holičtí basketbalisté.
Díky dlouhodobě nastavené a oboustranně
vstřícně fungující spolupráci BVK Holice s BK
Pardubice mohou talentované děti z Holic rozvíjet své basketbalové umění i na té nejvyšší
basketbalové úrovni. V letošní sezóně jsme
v rámci této spolupráce měli hned šest želízek
v ohni a všechna byla úspěšná.
Tomáš Dvořák a Marek Půlpán získali zlaté
medaile a titul mistra republiky na Mistrovství
ČR nejmladších minižáků do 11 let v Pelhřimově. Tomáš Dvořák se následně ještě zúčastnil
Mistrovství ČR mladších minižáků do 12 let
v Roudnici nad Labem, kde získal rovněž zlatou medaili a titul mistra republiky v kategorii
o rok starší.
David Vrbický získal bronzovou medaili za třetí
místo na Mistrovství republiky starších minižáků
do 13 let, které se hrálo v Brandýse nad Labem.
Marek Welsch a Adam Horký získali zlaté medaile a titul mistra republiky na Mistrovství ČR
mladších žáků do 14 let. Marek Welsch byl vybrán do All stars (nejlepší pětky) mistrovství
a dále získal všechny individuální ocenění –
nejlepší střelec mistrovství a nejužitečnější hráč
tzv. MVP. Adam Horký se pak stal smolařem
roku. Po celou sezónu táhl společně s Markem
Welschem pardubický tým v lize. Byl nejlepším
střelcem celé ligy. Hned na začátku mistrovství
si však přivodil těžký výron v kotníku a toto
zranění mu nedovolilo obhájit pozici nejlepšího
střelce z loňského Mistrovství ČR.
Viktor Půlpán získal zlatou medaili a titul
mistra republiky na Mistrovství ČR kadetů
do 17 let. Viktor Půlpán byl stejně jako Ma-

rek Welsch vybrán do All stars (nejlepší pětky) mistrovství, získal individuální ocenění
za nejvíce asistencí v utkáních a byl rovněž
vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství
tzv. MVP. Díky svým výkonům startoval Viktor Půlpán i za pardubické juniory do 19 let.
S tímto týmem se rovněž zúčastnil Mistrovství
ČR, kde získal další medaili, tentokrát bronzovou za třetí místo. Stejně tak jako v loňské sezóně ani letos neušly výkony Viktora Půlpána
reprezentační trenérům. Viktor tak po loňském
startu na Mistrovství Evropy hráčů 16 let v Litvě je členem dalšího reprezentačního týmu ČR,
tentokrát hráčů do 17 let.
Mistrovství ČR žáků do 14 let a kadetů do 17
let se hrála ve stejném termínu v Pardubicích.
Vyhlášení dvou holických hráčů Marka Welsche a Viktora Půlpána jako MVP vyvolalo
uznalé kývání hlavou basketbalových odborníků, kteří v této souvislosti hovořili o „holické
rozehrávačské škole“.
Všem jmenovaným gratulujeme a děkujeme
za příkladnou reprezentaci BVK Holice a města Holice.

Fotbalové výsledky
Divize
SK Holice – Lhota pod Libčany 1 : 1
Branka domácích : Starý
SK Holice – Ústí nad Orlicí 0 : 4
1. B Třída
Slatiňany – SK Holice B 4 : 1
Branka: Englich J.
SK Holice B – Sezemice 5 : 0
Branky domácích: Jedlička T. ml., Černý, Ručka, Machatý, Englich J.
SK Holice B – SK Vysoké Mýto B 1 : 2
Branka domácích: Kopa
Krajský přebor dorostu
Choceň – SK Holice 3 : 0
SK Holice – Moravská Třebová 2 : 1
Branky domácích: Stárek, Stehlík
Hlinsko – SK Holice 5 : 2
Branky: Stárek, Branda M.
Krajský přebor starší žáci
Hlinsko – SK Holice 1 : 1
Branka: Rožek
SK Holice – Vysoké Mýto 0 : 2
Krajský přebor mladší žáci
Hlinsko – SK Holice 0 : 5
Branky: Prokop, Dědič 2x, Skoumal
SK Holice – Vysoké Mýto 2 : 0
Branky domácích: Hrdý, Skoumal

Fotbalové turnaje mládeže
Viktoria cup – 43. ročník mezinárodního turnaje starších žáků
22. a 23. června za účasti: SK Pardubičky, FC
Velim, Spartak Sezemice, FC Slovácko, SK
Holice, FC Slovan Hlohovec (Slovensko), FK
Neratovice, FK Agria Choceň, Spartak Medzev
(Slovensko), Strzelce Opolskie (Polsko), NM
Mladost Proložac (Chorvatsko), FK Náchod
roč. 98 a 99
O pohár ﬁrmy Erwin Junker – 2. ročník turnaje mladších žáků
29. a 30. června za účasti: TJ Lokomotiva Borohrádek, FK Přelouč, FC Chotěboř, FK OEZ
Letohrad, ABC Braník Praha, FC Scorpionz
Bratislava, FK Kolín roč. 2000 a 2001
Domácí fotbalové zápasy
Divize:
9. června od 17.00 hodin
SK Holice – FK Pěčín Turnov
1 B Třída:
2. června od 17.00 hodin
SK Holice B – AFK Horní Jelení
16. června od 17.00 hodin
SK Holice B – Krouná
Dorost:
8. června od 14.45 hodin
SK Holice – Proseč
Žáci:
1. června od 9.30 hodin
SK Holice – Česká Třebová
15. června od 9.30 hodin
SK Holice – Třemošnice

Florbal
V prvním májovém víkendu se konaly v Městské sportovní hale dva ﬂorbalové turnaje. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo ASPV
Lázně Bohdaneč, které ve finále porazilo DDM
Holice nejtěsnějším možným rozdílem 1 : 0.
V boji o třetí místo zvítězili hráči ASPV Holice A nad Sokolem Ředice 3 : 2, konečné páté
místo po vítězství 2 : 0 nad SPV Pardubice patří
týmu ASPV Holice B.
I v kategorii starších žáků byli nejúspěšnější
borci z Lázní Bohdaneč, kteří měli ve finále
stejného soupeře jako jejich mladší kolegové.
Hosté z lázeňského města tentokráte zvítězili
jasně 4 : 0. Bronz v této kategorii získali hráči
Sokola Roveň, když ve svém posledním utkání
deklasovali ASPV Holice 6 : 1.

Úspěch nově vzniklého badmintonového oddílu
Hráči našeho oddílu Martin Hrdý a Vojta Roučka se 28. 4. 2013 zúčastnili svého prvního turnaje v badmintonu konaného v Lanškrouně
za účasti hráčů Olomouce, Jihlavy, Lanškrouna, Dobrušky, Klimkovic. V kategorii 13 letých
obsadil Martin Hrdý vynikající 2. místo a Vojta
Roučka v kategorii 11 letých se umístil na krásném 6. místě z 30 hráčů.
Oběma hráčům patří dík za reprezentaci našeho
nově vzniklého oddílu.
8. 5. 2013 pořádal náš oddíl v městské hale dět-

ský turnaj mezi hráči BK-DDM Holice a BK
Rychnov nad Kněžnou. Turnaje se zúčastnilo
26 hráčů a hráček. Atmosféra byla přátelská
a diváci shlédli mnoho zajímavých utkání.
Tímto bychom chtěli také poděkovat všem sponzorům prvního dětského turnaje v badmintonu.
Nábor dětí (1.–5. třída) probíhá každou středu
v městské hale od 15.00 do 16.30 h.
Informace k náboru na tel. č. 774 114 405 p. Pacovský – trenér mládeže.
Mirek Pacovský
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Memoriál Ládi Vondrouše
Dne 20. 4. 2013 startoval v Holicích každoroční „Tajný výlet“, který byl
na počest úmrtí vítěze ročníku 1974 pořádán jako „Memoriál Ládi Vondrouše“. Tato akce má vskutku dlouhou tradici a její kořeny sahají až

do léta páně 1946. Pořadatelem akce není žádná organizace, o její přípravu se postupně starají jednotliví účastníci. Do nedávna byla akce pořádána pod záštitou Holického automotoklubu, který však již od patronátu
ustoupil a pamětníci „starých“ časů, bez ohledu na letošní organizátory,
zrealizovali ve stejném termínu samostatnou akci. V předvečer uskutečnění akce byl členy automotoklubu zabaven účastníkům historický pohár, který v roce 1975 „Memoriálu“ darovali. I přes všechny tyto nesnáze
všichni účastníci zdárně dojeli do cíle. Na start se dostavilo dvanáct posádek v plné síle a chuti na celodenní dobrodružství. Start akce byl na parkovišti vedle kulturního domu, kde musel každý řidič absolvovat jízdu
zručnosti mezi překážkovými kužely. Když „kormidelníci“ předvedli své
umění, nalodil se zbytek posádky a podle itineráře vyrazili vstříc neznámu. Trasa byla většinou určována pomocí hádanek, kvízů, či početních
úloh, nebo jen prostým označením „vlevo, vpravo“. Po cestě plní celá posádka různé úkoly, jejichž zdárné splnění závisí na pozornosti účastníků,
protože většinu odpovědi naleznou pomocí indicií podél trasy a v jejím
nejbližším okolí. Zajímavou vsuvkou jsou tzv. Zvláštní Zkoušky (ZZ), při
nichž musí celá posádka plnit různé zábavné úkoly. Cíl trasy byl na Dolní
Moravě, kde večer proběhlo vyhodnocení celého dne, a každý z účastníků
obdržel drobné věcné dary, za které tímto děkujeme všem firmám, které
byly ochotné tuto zábavnou akci podpořit. Toho večera byl také pokřtěn
a představen nový pohár, který připisujeme k historii této akce.
Jako jeden z organizátorů letošního výletu bych chtěl tímto poděkovat
všem, kdo se podíleli na jeho úspěchu, a všem účastníkům za to, že nás
v tom „nenechali“ a svěřili svůj volný čas do našich rukou. Děkuji, bez
Vás by to nebylo tak skvělé!
Máte-li zájem účastnit se ročníku 2014, pište na e-mail: tajny.vylet@
seznam.cz. Takže zábavě zdar, přátelé!
Michal Kunc

XIII. OLYMPIÁDA ŠKOL

Rozhodli jsme se pomáhat, aneb „Justýnka a Lucinka“
Justýnka je tříletá holčička z Pardubic, u které byl v desátém měsíci života diagnostikován Williams-Beuren-Syndrom. Díky tomu má holčička spousty zdravotních problémů. Velmi jí pomáhá pobyt ve stacionáři,
rehabilitace, ergoterapie, logopedie a hipoterapie. Do budoucna přibude
ještě muzikoterapie. Všechny tyto léčebné postupy, jsou finančně nákladné. Jen osobní asistence, kterou zdravotní stav dívenky vyžaduje, stojí
měsíčně 6000 Kč. Proto se žáci naší školy rozhodli pro sběr víček z PET
lahví, a tak pomoci vydělat peníze pro Justýnku. V období od ledna do
března naši žáci nasbírali 30000 víček.
Od dubna sbíráme víčka pro další nemocnou holčičku, tentokrát je to Lucinka, sestra naší žákyně. Dívenka má mozkovou obrnu. Protože dítě žije
v našem městě, rozhodli jsme se oslovit občany města, aby nám pomohli
vydělat pro Lucinku co nejvíce peněz. Víčka od PET lahví můžete nosit
k nám, do základní školy v Komenského ulici, a my je předáme rodičům
děvčátka. Předem děkujeme, pokud se do této akce zapojíte.
Mgr. Blanka Málková

TS Hany Flekrové a Tancklub Holice Vás zve na tyto akce
V Rytmu – pátek 14. června
Závěrečné taneční vystoupení členů TSHF a Tancklubu Holice se uskuteční v pátek od 18 hod. ve velkém sále KD. Zveme širokou veřejnost.
Dny Holicka – sobota 22. června
Tradičně se představíme na oslavách města v 17. hod. Uvidíte také taneční
přípravku, věkový průměr malých tanečníků a tanečnic je okolo čtyř let.
Tapoza – 3.–10. srpna
XI. ročník tanečního tábora pro děti a mládež od 7 let. Tábor rodinného
typu v krásném prostředí bělečských lesů . Přihlášky se stále příjímají.
Taneční kurz – pátek 20. září
Zahájení 19. ročníku kurzu společenského tance a společenského chování
pro mládež. Od 20.00 hod. v Horních Ředicích v sále U Červinků. Lekce
budou probíhat vždy v pátek. Kurz je pro zájemce otevřen.
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První červnový týden budou holická sportoviště opět patřit žákům a žákyním osmi škol holického regionu, kteří budou soutěžit o medaile v sedmi
sportech na XIII. olympiádě. Soutěže jsou vypsány v atletice, basketbalu,
cyklistice, fotbalu, stolním tenisu, tenisu a volejbalu. Věříme, že i letos se
do soutěží olympiády zapojí přes 200 dětí a že budeme sledovat zajímavé
boje v duchu fair play v každé disciplíně.
Program letošní olympiády
Pondělí 3. června
Fotbal – 8.30 stadion, volejbal – 8.40 hala
Úterý 4. června
Basketbal dívky – 8.00 hala, tenis – 8.30 tenisové kurty
Středa 5. června
Basketbal chlapci – 8.00 hala
Čtvrtek 6. června
Stolní tenis – 8.00 hala, atletika – 9.00 stadion
Pátek 7. června
Cyklistika – 8.15 stadion, atletika – 9.15 stadion
Pavel Hladík
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Lékárny Dr.Max otevřely
v Holicích novou lékárnu
Od listopadu loňského roku je v Holicích otevřena nová
lékárna Dr.Max na náměstí T.G.M. Při této příležitosti jsme
o slovo požádali regionální ředitelku sítě Dr.Max pro oblast
Vysočiny a Východních Čech Mgr. Mishu Veselou.
S jakou vizí otevřela společnost Česká
lékárna, a.s., provozovatel lékáren
Dr.Max, novou lékárnu v Holicích?
Našim cílem je i v Holicích, stejně jako v dalších
městech v Čechách, stát se lékárnou první
volby. Lékárnou, která bude pro naše klienty
poskytovat odborné služby, individuální
přístup k jejich zdraví, bezpečnost výdeje
léčiv a výhodné ceny.
Značka Dr.Max představuje největší
řetězec lékáren v České republice. Jsme
tak svědky dobře vedeného investičního
záměru, ovšem v oboru, který by měl
stavět na blízkém vztahu se zákazníkem.
Je za daného stavu možné uhlídat rovinu
ziskovosti s rovinou vřelého vztahu se
zákazníkem?
Jsme přesvědčeni, že ano. Potvrzují
to pravidelně také nezávislé výzkumy.
Ty ověřují správnost výdejů léčiv, úplnost
poskytnutých lékových informací i přístup
ke klientovi. Lékárny otevíráme a budujeme
s plným vědomím toho, že se jedná
o zdravotnická zařízení, kde pracují
zdravotničtí
odborníci
–
lékárníci
a farmaceutičtí asistenti. Všichni naši
expedienti
prochází
celoživotním
vzděláváním ve zdravotnictví formou
pravidelného studia a absolvováním

odborných školení. Poskytují tedy lékové
poradenství a informační servis o prevenci
i léčbě v maximální možné kvalitě, vždy
v souladu s legislativou a poznatky věd.
Jaké zákazníky byste rádi oslovili?
V našich lékárnách rádi přivítáme všechny
klienty, kteří mají zájem o své zdraví a kvalita
služby je pro ně prioritou. Kromě lékového
poradenství jim zdarma poskytneme
klientskou kartu. Pomocí záznamů na této
klientské kartě může lékárník posoudit,
zda držitel klientské karty užívá bezpečné
kombinace léčiv. V lékárnách Dr.Max dále
nabízíme výhodné ceny léků a každý měsíc
vydáváme atraktivní klientský leták plný
výhodných nabídek.
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Využijte výhodnou nabídku na produkty s logem
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Při zakoupení tří libovolných produktů z řady
privátní značky Dr.Max zaplatíte pouze dva.

Sleva se vztahuje vždy na nejlevnější produkt z trojice zakoupených
kusů. Kompletní seznam produktů naleznete na www.drmax.cz/produkty.
Nabídka je platná do 30. 6. 2013.

Nízké ceny pro Vaše zdraví
*Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

