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Vážení spoluobčané,
při psaní prázdninového sloupku léto již převzalo 
vládu pevně do svých rukou a všichni si užíváme 
teplých slunečných dnů.

Rada města i v tomto období projednávala 
velmi důležité otázky. Na své schůzi 28. května 
2018 se zabývala hospodařením města k 30. 4. 
2018. Bylo zde konstatováno, že na straně příjmů 
dochází k mírnému přeplnění, což jsme již do-
předu avízovali a na konci roku by se tak mohlo 
dosáhnout na částku cca 5 mil. Kč nad plánova-

né příjmy. Na straně výdajů je zatím čerpání u některých položek velice 
nízké a proběhne až v průběhu dalšího období. Na závěr rada doporučila 
zastupitelstvu hospodaření schválit.

Dalším bodem projednávání bylo schválení auditora pro audit hospo-
daření města na rok 2018. Rada potvrdila auditorskou společnost C.P.A. 
Audit s.r.o. se sídlem v Liberci za cenu 40 tisíc Kč. Dále rada posuzovala 
vícepráce spojené s opravou propustku a živičného krytu místní komuni-
kace na Podlesí. Po věcné diskuzi schválila navýšení ceny o 117 442 Kč 
včetně DPH z důvodu výměny poškozených betonových skruží a rozší-
ření úpravy asfaltového povrchu. Dalším bodem bylo pokračování re-
konstrukce chodníku ve Starých Holicích v součinnosti se společnos-
tí VaK Pardubice, která zde současně provádí rekonstrukci vodovodu. 
Akce by měla být zahájena v červenci a ukončena do konce října v délce 
590 m (od odbočky do květnových ulic až po odbočku do ul. Vrchlického 
naproti areálu bývalého Solvitu).

Rada také schválila na základě poptávkového řízení jako zhotovite-
le akce „Oprava místní komunikace Pod Homolí“ fi rmu Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje za cenu 270 180 Kč včetně DPH a tutéž fi rmu 
i na opravu ulice Smetanovy za částku 160 409 Kč včetně DPH. V dalším 
bodě se rada města zabývala přípravou podání žádostí o dotaci na projekt 
„Hospodaření se srážkovou vodou – hřiště Lipák“ a „Hospodaření se sráž-
kovou vodou na fotbalovém stadionu“. Obě žádosti pro nás zpracovává 
Komerční banka a.s. Praha za celkovou částku 390 tisíc Kč včetně DPH. 
Další projekt, který se připravuje je „Vybudování odborných učeben a za-
jištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova ul. 47“. Studii 
proveditelnosti pro tento projekt pro nás zpracuje na základě rozhodnutí 
rady města MAS Holicko o.p.s. za cenu 20 tisíc Kč včetně DPH.

Závěrem pak rada schválila na základě výběrového řízení pojišťovnu 
Kooperativa a.s. Pardubice na pojištění majetku města na období roku 
2018/2019 za cenu 291 678 Kč.

Další jednání rady se konalo 11. června 2018. Rada vzala na vědomí 
zprávu o činnosti odboru Obecní živnostenský úřad. Schválila smlouvu 
o dílo administrace projektu s názvem „Vybudování odborných učeben 
a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47“ 
s MAS Holicko o.p.s. za cenu 26 400 Kč včetně DPH. Dále rada schvá-
lila složení výběrové a hodnotící komise na akci „Rekonstrukce atletic-
kých prvků sportovního stadionu Holice“ a neschválila zábor parkoviště 
u Gymnázia Dr. E. Holuba, Holice v době od 20. 6. do 20. 9. 2018 pro 
stavební práce.

Prázdniny a dovolené již klepou na dveře a tak vám všem přeji příjem-
ně strávený odpočinek v příjemném letním počasí.

V letošním roce udělili zastupitelé Cenu města Holic veliteli výjezdové 
jednotky dobrovolných hasičů Zdeňku Melišovi.
Zdeňku,	co	pro	tebe	toto	ocenění	znamená?
Z. Meliš: „Já to beru ne jako ocenění moje, ale všech dobrovolných hasičů 
v Holicích a jako důkaz, že to neděláme zbytečně.“
Od	kdy	a	proč	jsi	u	dobrovolných	hasičů?
Z. Meliš: „Můj táta byl dobrovolným hasičem a díky tomu jsem začal už 
jako dítě. V osmnácti jsem se stal členem výjezdovky. Hlavním důvodem 
proč mě to drží stále, je dobrá parta lidí, ve které se můžeme spolehnout 
jeden na druhého.“
Od	kdy	jsi	velitelem	výjezdovky?
Z. Meliš: „Od roku 2011, do té doby jim byl Franta Mrňávek, který je stále 
zástupcem velitele.“
Kolik	času	týdně	trávíš	coby	hasič?
Z. Meliš: „To se nedá říci přesně. Záleží, co je potřeba zajistit a co se 
zrovna stane. Jednotka i sbor mají různé činnosti celý týden. Dá se říci, 
že každý den se něco děje, ale to neznamená, že bych se všeho účastnil. 
Hasičina není o jedinci, ale o týmu.“
Co	všechno	děláte?
Z. Meliš: „Začíná to výchovou dětí a mládeže, pořádáme závody v po-
žárním sportu, požární asistence při různých akcích, udržujeme techni-
ku a provádíme s ní praktický výcvik. Dále děláme odchyt psů a jiných 
zvířat, likvidujeme nebezpečný hmyz, umíme otevřít uzamčené prostory, 
pomáháme při živelných pohromách a hlavně jezdíme k dopravním neho-
dám a hasíme požáry.“
Máš	spočítáno	u	kolika	výjezdů	jsi	byl?

Z. Meliš: „To nemám, ale bylo jich opravdu dost. Pro mě je ale nejdůleži-
tější, že jsme se vždy vrátili všichni a v pořádku.“
Poslední	otázky:	Co	na	to	rodina?
Z. Meliš: „Opět nechci mluvit jenom o své rodině, ale o rodinách všech 
členů sboru. Život s dobrovolným hasičem není jednoduchý a naši partne-
ři s námi musí mít svatou trpělivost a já jim za to moc děkuji.“
Zdeňku, já ti přeji co nejméně výjezdů a co nejvíce společných chvil 
v dobré partě lidí.
Děkuji	za	tvůj	čas.	 Petr Kačer

Slovo starosty

Cena města Holic
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KOMENTÁŘE...
Chodníky
Rada města se neustále snaží o zlepšení prostře-
dí ve městě pro jejich obyvatele. Jednou prio-
ritou jsou také chodníky. V současné době je 
dokončena 1. etapa oprav chodníků v Husově 
ulici od křižovatky s ulicí Holubova až po hori-
zont směrem na Poběžovice. V současnosti pro-
bíhá projektová příprava pokračování chodníku 
po jedné straně ulice směrem ke Kamencům. 
Tento nový chodník by měl přinést zlepšení 
jednak pro zaměstnance firmy ADA a také pro 
obyvatele této části Holic a v neposlední řadě 
i pro turisty. Zejména by se měla výrazně zlepšit 
jejich bezpečnost.
Oprava chodníku u supermarketu LIDL je 
již prakticky dokončena, a tak zde dochází také 
k výraznému zlepšení pro pěší ve velmi frek-

ventované části města (foto č.1).
Úplně nový chodník vznikl na Podhrázi. Byl 
investován z velké části dotací. Zde se jedná 
o výrazné zlepšení zejména z hlediska bezpeč-
nosti chodců, protože zde zatím nebyl chodník 

ani na jedné straně vozovky (foto č. 2).
Komunikace Pod Homolí
Vsoučasné době tato komunikace prochází 
opravou, která by měla výrazně zlepšit průjezd-
nost v této části města. Škoda jen, že díky ně-
kterým obyvatelům v této části města nedošlo 
k umožnění rozšíření o chodník, který by výraz-
ně pomohl zlepšit bezpečnostní situaci pro pěší 
v této lokalitě (foto č. 3).
Lávka na sídlišti Muška
Stavba nové lávky u Gymnázia Dr. Emila Ho-
luba zdárně pokračuje. Po dokončení vlastní 

lávky budou po obou stranách vybudovány nové 
chodníky a dojde k úpravě celého prostranství. 
Po školních prázdninách bychom již měli chodit 
po nové lávce. Starý most bude následně odstra-
něn, protože je v havarijním stavu.
Hradecká č. p. 59
Rekonstrukce, která je umožněna díky velké 
dotaci, zdárně pokračuje. Zde vzniknou nové 
malometrážní městské byty.
Městský stadion 
Od července by cca 2–3 měsíce měla probíhat 
poměrně náročná a velká akce, při níž by mělo 
dojít k likvidaci staré škvárové atletické dráhy 
a vybudování nové tartanové atletické dráhy 
po celém obvodu stadionu. S tím bude souviset 
vybudování nových atletických prvků, aby zde 
atletika mohla probíhat v plném rozsahu. Záro-
veň bude odstraněn val na jižní straně směrem 
k tenisovým kurtům. Tak vznikne další plocha 
pro jiné potřeby stadionu.
Akce o prázdninách
Sledujte akce, které o prázdninách budou. 
A není jich málo. V provozu bude opět letní 
kino, bude oblíbený pivní festival, setkání radio-
amatérů a na závěr prázdnin hojně navštěvovaná 
a oblíbená akce – Dětský den – konec prázdnin. 
Není to však výčet všech akcí, které ve městě 
o prázdninách budou.
Rada města přeje všem obyvatelům města 
hezkou dovolenou a dětem nezapomenutelné 
prázdniny.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 28. května 2018
Rada města se v pondělí 28. května seznámila 
s činností Sboru pro občanské záležitosti a po-
tom doporučila zastupitelstvu schválit hospoda-
ření města k 30. 4. 2018.
Rada města schválila: firmu C.P.A. Audit s.r.o. 
z Liberce k přezkoumání hospodaření města 
za rok 2018, dodatek č.1 ke smlouvě s firmou 
SaM a.s. z Litomyšle na akci Oprava povrchu 
místní komunikace a havarijního stavu mostku 
P06 Holice (silnice na Podlesí), návrh z majet-
kového odboru na provedení opravy chodníku 
v ulici Staroholická po výměně vodovodního 
řádu, firmě VaK a.s. Pardubice výši poplatku 
za užívání veřejného prostranství potřebného pro 
výměnu vodovodu v ulici Staroholické, na zá-
kladě výběrového řízení firmu SÚS Pce kraje 
jako zhotovitele opravy ulice Pod Homolí a ulice 
Smetanovy, smlouvu s KB a.s. Praha o poskyto-
vání služeb ke zpracování žádosti o dotaci a k ad-
ministraci projektu „Hospodaření se srážkovou 
vodou ve sportovním areálu Holice“, dodatek č. 
4 ke smlouvě s firmou KERSON s.r.o. na pře-
stavbu objektu čp. 59, výběrovou a hodnotící 
komisi na akci „Vybudování odborných učeben 
a zajištění vnitřní konektivity v ZŠ Holubova“ 
a uzavření smlouvy s MAS Holicko na zpraco-
vání studie proveditelnosti této akce, zadávací 
dokumentaci pro výběr zhotovitele akce „Re-
konstrukce atletických prvků na stadionu“. 
Rada neschválila: snížení nájemného Hradec-
ké pekárně s.r.o. v provozovně na náměstí čp. 9, 
pro pana Honga a p. Quanga zřízení sjezdu 
z městského pozemku u nové DPS na pozemek 
přilehlý k domu čp. 28 (bývalá prodejna Elek-
tro), uzavření dodatku o podnájmu k nájemní 
smlouvě na nebytové prostory v čp. 29 (zub-
ní ordinace) a bere na vědomí změnu termínu 

opravy fasády na objektu školy Holubova 500 
až na rok 2019. 
ZUŠ Karla Malicha byl schválen nákup hudeb-
ních nástrojů z investičního fondu organizace, 
florbalovému oddílu TJ Jiskra Holice a občan-
skému sdružení CYKLO PROFI Holice bezplat-
né použití znaku města na sportovních dresech 
a v propagačních materiálech, firma BDO Advi-
sory s.r.o. Praha jako zpracovatel Plánu rozvo-
je sportu v Holicích, na základě poptávkového 
řízení byla vybrána Kooperativa pojišťovna a.s. 
na pojištění majetku města na období do června 
2019, schválen byl p. Drahnému záměr proná-
jmu části VP před prodejnou Drogerie Pluto 
o výměře 6m2. Na návrh DDM Holice rada 
schválila dodavatele ubytovacích a stravovacích 
služeb pro akce pořádané DDM, firmu VOTO 
plyn s.r.o. Holice na opravu kanalizace v ZŠ 
Komenského a městskému úřadu od 1. 9. 2018 
maximální počet 56 pracovníků.
Rada města trvá na dodržení investičního zá-
měru (typu světel a velikosti stožárů) jako pod-
kladu pro zpracování projektové dokumentace 
veřejného osvětlení Koudelka. 

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 11. června 2018
Schůze rady města proběhla v pravidelném ter-
mínu 11. 6. 2018 a nejdříve radní vzali na vědo-
mí zprávu o činnosti Obecního živnostenského 
úřadu.
Rada města schválila: smlouvu s Pardubickým 
krajem na poskytnutí dotace na akci Holubovy 
Holice a dotace na Národní přehlídku jednoak-
tovek, 7. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
na rok 2018, na základě výběrového řízení firmu 
ABM STAVBY s.r.o. z Moravan jako zhotovi-
tele oprav kuchyněk v MŠ Holubova a firmu 
Truhlářství Vejrych z Pardubic na dodavate-

le nábytku pro ZŠ Holubova v rámci projektu 
na vybavení odborných učeben v budovách 
školy. Pro tento projekt rada zrušila výběrové 
řízení na dodavatele IT technologie a schválila 
vypsání nového výběrového řízení v roce 2019, 
schválena byla zadávací dokumentace na zho-
tovitele akce „Hospodaření se srážkovou vodou 
ve sportovním areálu“ a složení hodnotící ko-
mise na akci „Rekonstrukce atletických prvků 
sportovního stadionu“.
Rada schválila: smlouvu o smlouvě budoucí 
s ŘSD Praha na zřízení věcného břemena k pře-
stavbě objektu čp. 59 (vodovodní přípojka pod 
silnicí), smlouvy se společností ČEZ Distribuce 
a.s. na připojení nových odběrných míst v domu 
čp. 59, splátkový kalendář společným nájem-
cům bytu č. 7 v domě Husova čp. 406 na dobu 
7 a 3 měsíců na vyrovnání nedoplatku z vyúčto-
vání služeb za rok 2017, společnosti Amalthea 
z.s. Chrudim bezplatné použití městské zna-
ku v jejich výroční zprávě, pořadník uchazečů 
o přidělení obecního bytu na III. čtvrtletí 2018.
Rada neschválila žádost Gymnázia Holice 
na zábor celého přilehlého parkoviště na dobu 
od 20. 6. do 20. 9. 2018, doporučila zastupitel-
stvu schválit plán práce ZM a RM na 2. pololetí 
2018 (resp. do podzimních voleb) a vzala na vě-
domí program jednání ZM dne 25. 6. 2018.
Rada zrušila své usnesení z 14. 5. 2018 o likvi-
daci herního prvku na dětském hřišti na Koudel-
ce a schválila technickým službám jeho opravu, 
schváleno bylo provedení kanalizační přípojky 
ke hřbitovnímu domku prostřednictvím Tech-
nických služeb Holice. Rada vzala na vědomí 
stížnost nájemníků domu Husova čp. 406 a ne-
schválila prodloužení nájemní smlouvy nájem-
nici bytu č. 5 v tomto domě Husova čp. 406 
s tím, že budou učiněny právní kroky k vystě-
hování.
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Plán práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí 2018 
Na zasedání zastupitelstva města dne 25. června byl projednán plán práce 
na 2. pololetí 2018, který je již podrobně zveřejněn na internetové stránce 
www.holice.eu. Poslední schůze rady města před prázdninami je v pon-
dělí 9. července, první „poprázdninová“ schůze rady je v pondělí 13. srp-
na a další jsou v pravidelných dvoutýdenních intervalech až do 22. října 
2018. Plán je zpracován do podzimních komunálních voleb, které budou 
5. a 6. října 2018, poslední jednání stávajícího zastupitelstva bude tedy 
10. září 2018. Na základě výsledku komunálních voleb se předpokládá 
svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva v pondělí 29. října 
2018. Na tomto zasedání bude zvolen starosta, místostarosta a dalších 
5 členů rady města, nové orgány si pak stanoví termíny a program svých 
jednání až do konce roku 2018.

Informace o podzimních komunálních volbách 
Volby do obecních zastupitelstev byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta re-
publiky č. 85/2018 Sb. a jsou stanoveny na pátek a sobotu 5. a 6. října 2018.
Při komunálních volbách se stává MÚ Holice tzv. registračním úřadem, 
tzn., že zajišťuje :
-  projednávání a registrování kandidátních listin pro všechny obce správ-

ního obvodu, losování pořadí stran na hlasovacím lístku a informování 
starostů o registracích kandidátních listin v příslušných obcích 

-  spolupráci s ČSÚ a vyhlašuje výsledky voleb v obcích,
-  tisk hlasovacích lístků pro všech 14 obcí ORP Holice,
-  poskytování spojení na příslušné zmocněnce stran a koalic,
-  veškeré další volební materiály.
Protože některé termíny, které se týkají volebních stran zasahují do „prázd-
nin“ , vybereme některé z harmonogramu úkolů a lhůt pro tyto volby. 
Nejdůležitějším je 31. červenec 2018, kdy do 16 hodin musejí volební 

strany, které půjdou do voleb v Holicích a v celém našem správním ob-
vodu, podat na městský úřad Holice své kandidátní listiny. Kandidátky 
sdružení nezávislých kandidátů nebo jednotlivých nezávislých kandidátů 
musejí být doplněny peticí podepsanou voliči této obce. Tabulka s počty 
podpisů, které jsou vypočítány v souladu se zákonem o volbách je zveřej-
něna na stránce www.holice.eu.
Do 6. srpna mají volební strany možnost měnit pořadí kandidátů nebo 
doplňovat další kandidáty.
Okrsková volební komise zajišťuje průběh voleb v daném obvodu.
Členy do OVK deleguje politická strana, která má kandidátku pro volby 
do obecního zastupitelstva a byla zaregistrována příslušným registračním 
úřadem (MÚ Holice). Potom může delegovat vždy 1 člena a 1 náhradníka 
do každé OVK a to nejpozději ve středu 5. září 2018 do 17 hodin (30 
dnů před volbami). Není-li minimální počet členů v každé OVK, neob-
sazená místa zajistí starosta.
Členy deleguje politická strana tak, že seznam doručí starostovi – musí 
obsahovat všechny formality, tj. jméno a příjmení, datum narození, místo 
přihlášení k trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické strany, popř.
nezávislého kandidáta a může obsahovat i návrh do které OVK má být 
člen delegován. Členem OVK nemůže být kandidát pro volby do zastu-
pitelstva obce, pro kterou je okrsková volební komise vytvořena. 
Nároky členů okrskových volebních komisí
Člen okrskové volební komise má za výkon své funkce nárok na zvláštní 
odměnu, kdy předsedovi komise přísluší odměna ve výši 2 100 Kč, za-
pisovateli 2 000 Kč a členovi komise odměna ve výši 1 300 Kč (částky 
jsou uváděny před zdaněním) – viz prováděcí vyhláška. Zvláštní odměny 
budou členům OVK vyplaceny do 30 dnů po skončení činnosti OVK pří-
slušným obecním úřadem.
Informace o volbách jsou na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz/
volby.aspx.
Další informace, včetně archivu s výsledky minulých voleb, jsou na www.
volby.cz.

Společenská kronika 

Vítání občánků 16. 6. 2018
Anna Marie Polešová, Staroholická 302

Adéla Bártová, Koudelka 73
Johana Kotrlá, Sadová 1168

Matěj Semerád, Na Mušce 1031
Anežka Tóthová, Pod Parkem 315

Vincent Čížek, Kamenec 3
Adam Matys, Mládežnická 909

Matěj Kop, Dukelská 801
Elen Slabá, Družstevní 878

Karel Král, Staroholická 243
Vojtěch Šretr, Staroholická 472

Tomáš Kamenický, Na Mušce 1027
Viktor Horký, Neptalimova 1201

Valerie Kubášková, Puškinova 723
Julie Petrnoušková, Holubova 761

Daniela Štědrá, Dukelská 788
Marek Hrnčíř, Husova 1003

Adéla Pečinková, Pospíšilova 1144

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíce červenec a srpen 2018
Letošní rok se nese ve znamení čísla osm. Já ne-
chci psát o milnících, které určovaly chod dějin 
našeho státu, chci krátce vzpomenout na něko-
ho, kdo zanedlouho na dortu najde dvě osmičky. 
U dámy se nesluší zmiňovat věk, v tomto přípa-
dě ale věřím, že mi to paní Alena Chmelařová 
odpustí. Kdo kdy navštívil kulturní dům, určitě 
si na tuto drobnou usměvavou dámu vzpome-
ne, protože skoro celý svůj život spojila s tou-
to institucí. Paní Alenko, ať vám slouží zdraví 
a ať stále oplýváte vitalitou, kterou vám mohou 
mnozí závidět a věřte, že v kulturním domě bu-
dete vždy vítána. Petr Kačer

Městská knihovna oznamuje čtenářům, že z tech-
nických důvodů bude od 12. do 27. července uza-
vřena. Děkujeme za pochopení.
Celý srpen bude každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 
hodin otevřeno dětské oddělení. Každý návštěv-
ník (nemusí být čtenářem knihovny) si může 
přijít přečíst knížku nebo časopis a zahrát si 
různé deskové či stolní hry. Počítačové hry ne-
budou k dispozici.
Těší se na vás knihovnice městské knihovny.

Knihovna informuje

Paní Alena

KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
13. 7. 18.00  Promenádní koncert Dechového orchestru Kulturního domu
pátek   Koncert Dechového orchestru na prostranství před kulturním domem. zdarma
20. 7. 18.00  Koncert JG Dix
pátek   Hudba nejen třicátých let. Koncert na prostranství mezi kulturním domem a ZUŠ.
  Koncert ke 100. výročí vzniku Československa. zdarma
18. 8. 14.00  Pivní slavnosti Holice
sobota   Čtvrtý ročník pivních slavností pořádaných pod záštitou Města Holice. Bude při-

pravena pestrá nabídka zlatavého moku asi od desítky pivovarů, nebudou chybět 
soutěže a dobrou atmosféru pak dotvoří kulturní program. Pivní slavnosti, jejichž 
pořadatelem je Dechová hudba KD Holice, budou probíhat na prostranství u kultur-
ního domu. 

   Podrobný program uveden na samostatném plakátu. dobrovolné 
24. 8. 9.00  Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2018 
25. 8. 8.00  Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2018
sobota   Pořádá Radioklub OK1KHL Holice.

LETNÍ KINO – LÉTO S MILOŠEM FORMANEM
prostranství mezi kulturním domem a ZUŠ

datum	 hodina	 program	 vstupné
27. 7. 22.00  Hoří, má panenko
pátek   Modelový průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňují-

cím hospodské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí se odehrává 
na pozadí hasičského bálu. 

   Komedie se brzy mění v tragickou frašku. Autorem námětu a scénáře je osvěd-
čená trojka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. Film byl digitálně 
zrestaurován.

   Režie: Miloš Forman.
   Hrají: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Ladislav Adam, Vratislav Čermák, František 

Debelka. 
   Žánr: komedie / 1967. Délka 71 minut. zdarma
3. 8. 22.00  Lásky jedné plavovlásky
pátek   Hrdinkou filmu je mladičká blondýnka Andula, která žije na internátě v malém 

městečku. 
   Je nezkušená a snadno uvěří slibům a lichotkám. Po trapném večeru s obstarož-

ními záložáky se konečně objeví ten pravý – mladý klavírista Milda. Vypraví se 
za svou láskou do Prahy, když se však setká s jeho rodiči, zjistí, že vše je jinak…

   Režie: Miloš Forman.
   Hrají: Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, Vladimír Menšík, Ivan Kheil, Jiří Hrubý.
   Žánr: komedie / 1965. Délka 80 minut. zdarma
10. 8. 22.00  Miloš Forman: Co tě nezabije ...
pátek   Oscarový režisér v titulní roli vzrušujícího životního příběhu. Filmy – úspěch – 

kariéra – zklamání – přátelé – rodina – krutost moci – vzpoura – svoboda … To 
jsou základní pilíře velkoryse koncipovaného dokumentu, který hledá odpovědi 
na základní otázky.

   Užijete si i úryvky ze slavných filmů. Setkáte se se se slavnými osobnostmi z filmo-
vého světa. Dokument vznikal v průběhu pěti let a natáčel se na mnoha místech.

  Režie: Miloslav Šmídmajer.
  Žánr: dokumentární / 2009. Délka 110 minut. zdarma

GALERIE – VÝSTAVA
1. 7. – 19. 8.  Jan Venzara – olejomalba, repliky starých mistrů a jiné techniky

Vážení turisté a příznivci
cykloturistiky

Cyklobusy do turistických regionů jsou v letoš-
ním roce v provozu od začátku června do kon-
ce září a budou jezdit každou sobotu a neděli 
a navíc také o svátcích 5.–6. července a 28. září. 
V letošním roce jsme pro Vás připravili nový 
koncept propagačního materiálu, který před-
stavuje systém cyklobusů v Orlických horách 
a navíc je rozšířen o linky cyklobusů na celém 
území Pardubického kraje. Tento velký region 
Východních Čech Vám představujeme pro-
střednictvím třech oblastí. Jednotlivé linky jsou 
do těchto oblastí zařazeny podle toho, do jakých 
hor vyvážení cyklisty. Jedná se o:
Orlické hory – Podorlicko a polské Bystřické 
hory, Bukovou horu – Suchý vrch a Králický 
Sněžník, Železné hory a Českomoravské pomezí.
Cyklobusy jezdí do oblasti Orlických hor o so-
botách, nedělích a státních svátcích od 2. 6. 
do 30. 9. 2018. Veškeré jízdní řády včetně elek-
tronické verze letáku a průběžné informace je 
možné najít na https://www.euro-glacensis.cz/
cyklobusy2018.html.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám pře-
jeme krásné počasí a mnoho nevšedních zá-
žitků ze sedla kola.

Sekretariát Euroregionu Glacensis

KULTURA
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Již sedmačtyřicet let budují holická a fro-
hburgská dechovka freundschaft. V praxi to zna-
mená, že liché roky jezdí Němci k nám a sudé 
roky jezdí náš orchestr do Německa. Na letošní 
rok jsme tedy pozvání obdrželi my. 
Po téměř osmihodinové cestě starší spoluhráči 
řidiče k centru družby – hospodě Schützenhaus, 
už po paměti odnavigovali. Nechybělo bujaré 
přivítání s německými kamarády, příjezdové 
pivo a po oficiálním přivítání jsme se jeli uby-
tovat. 
Nás pět děvčat měl na starosti Ingmar s Elisou. 
S nimi si z celého německého orchestru rozu-
mím nejvíc, protože jsou o pár let starší než já 
a řeší podobné životní problémy. Také umí an-
glicky, což značně zlehčuje komunikaci, neboť 
německy umím říct jen „danke schön“ a „alles 
gute“. 
Pátečním večerem započaly oslavy výročí sto 
padesáti let hasičů a šedesáti let dechového or-
chestru ve Frohburgu. Při nich jsme za víkend 
dvakrát vystoupili s naším repertoárem oboha-
ceným o německé hity, jako je třeba Böhmische 
Träume. 
Kromě dechovek jsme zahráli i populární pís-
ničky. Z Mojí malé premiéry od Petry Janů 
se sóly Tomáše a Honzy jsem měla jako vždy 

husí kůži. Jestli někdy budete moct dojít na náš 
koncert, už jen kvůli téhle skladbě (a Eviččině 
Každý jednou velkou lásku potká) to udělejte. 
V červenci budeme hrát třeba v pátek 13. před 
kulturním domem. 
Mimo oficiální program jsme přátelství budo-
vali i na návštěvě u trombonisty Enriqua a jeho 
družky Jany. Ta nám upekla vynikající tradiční 
zákusek. Celý pobyt byl moc příjemný, až se 
nám v neděli vůbec nechtělo odjíždět zpátky 
do každodenní reality. 
Děkuji všem holickým spoluhráčům a přede-
vším kamarádům z Německa za krásný prodlou-
žený víkend. Doufám, že freundschaft nám ještě 
dlouho vydrží.  Kateřina Bečková

Červenec
1. červenec 1958 (60 let) kino Máj začalo pro-
mítat širokoúhlý film.
8. červenec 1818 (200 let) zemřel Ondřej Josef 
Holub, druhý poštmistr z Holubovského rodu. 
Pro nemoc poštovní stanici spravoval krátce 
a to ještě za pomoci svého bratra. Narodil se 
19. května 1796.
8. červenec 1913 (105 let) se v Holicích naro-
dil Judr. Eric Stein, světově uznávaný znalec 
mezinárodního a srovnávacího práva, emeritní 
profesor Právnické fakulty University of Mi-
chigan v Ann Arbor ve státě Michigan. V roce 
1939 odešel do USA, v letech 1943–1946 slou-
žil v americké armádě, 1946–1955 pracoval 
ve službách ministerstva zahraničních věcí USA. 
Působil jako poradce delegace USA na Valném 
shromáždění OSN a v Radě bezpečnosti, dále 
se věnoval hlavně vědecké práci a přednáškám 
na světových univerzitách. Je nositelem několika 
ocenění za vědeckou práci, ale i řady válečných 
vyznamenání. Dne 1. 10. 2010 byl v Holicích 
zřízen fond „Eric and Virginia Stein“ v rámci 
projektu Frieuds of Czech Republic (do 19. 3. 
2012). 25. října 2001 obdržel Čestné občanství 
města Holic a 28. října téhož roku na Pražském 
hradě z rukou prezidenta V. Havla „Medaili 
za zásluhy“. Zemřel 28. 7. 2011 v Ann Arbor.
11. a 12. července 1758 (260 let) proběhla zde 
jedna bitva sedmileté války (některé prameny 
uvádí už červen), když se pruské vojsko proná-
sledované rakouskou armádou střetlo i na holic-
ku. Největší bitva byla u Ostřetína, další menší 
boje se konaly mezi Komárovem a Ředicemi, Li-
tětinami a Holicemi a v Dašicích. U Ostřetína se 
do bojů zapojilo i dělostřelectvo, po útoku zůstal 
dolní Ostřetín zcela vypálený. V Holicích bitva 
vyhnala téměř všechny obyvatele do lesů. Kdo 
mohl odvážel svůj majetek sebou. Prušáci zde 
všechno vyrabovali. Pruský král Fridrich II. teh-
dy přenocoval na staré poště, zatím co vojáci kos-
tel a faru vyplenili a starými knihami z radnice 
topili. V roce 1858 byl na „Chmelnici“ u Ostřetí-
na postaven první kříž, druhý v roce 1872 který 
namaloval Josef Šrejma, malíř z Holic.
Srpen
3. srpna 1913 (105 let) při příležitosti župního 
sokolského sletu byla slavnostně otevřena nová 
holická sokolovna dle návrhu arch. Otakara No-
votného. Základní kámen byl položen v létě r. 
1912, stavbu provedl stavitel Václav Mandys. 
Byla postavena jen její menší část.
5. srpna 2003 (15 let) zemřel v Hradci Králové 
holický rodák Miloslav Vohralík, novinář a vy-
davatel, divadelní ochotník a „síbíčkář“. Narodil 
se 20. 4. 1952.
10. srpna 2008 (10 let) zemřel Karel Tuček, 
dlouholetý přednosta stanice ČSD v Holicích, 
pamětník železniční dopravy a žijící legenda, 
člen místní organizace Junák.
15.–26. srpna 1923 (95 let) se v Holicích konala 
velká Okresní hospodářsko-živnostenská vý-
stava spojená s řadou doprovodných akcí jako 
byl např. Sjezd zemědělců (19. 8.), kterého se 
zúčastnil ministr Dr. Milan Hodža. Součástí za-
hajovacího průvodu bylo 12 alegorických vozů, 
symbolizujících stejný počet Mánesových obra-
zů na pražském orloji.
15. srpna 1983 (35 let) zemřel v Holicích Jiří 
Zástěra, fotbalista, levý obránce, v letech 1946–
1948 v reprezentačním mužstvu, od roku 1943 
hrál za Spartu Praha. Po ukončení aktivní karié-
ry působil jako trenér v Hradci Králové, Pardu-
bicích a v Holicích. Zbytek života strávil v Ho-
licích. Narodil se 9. 11. 1913 ve Skutči. Dne 10. 
listopadu 2003 byla jedna z ulic našeho města 
pojmenována jeho jménem.

Václav Kment

mé zážitky z návštěvy v Holicích se dají těžko 
popsat v několika řádcích. Nic z toho, co jsem 
tam mezi Vámi za těch pár dnů mého pobytu 
prožila, se ani zdaleka nepodobalo mým před-
stavám. 76 let uplynulo od chvíle, kdy jsem s ro-
diči opouštěla můj domov a nyní jsem zde našla 
tolik milých lidí …. přátel. O takovém přivítání 
se mně ani nesnilo, a ty všechny dojmy zůsta-

nou v mé paměti až do konce mého života. 
Při té příležitosti bych chtěla ještě jednou podě-
kovat panu starostovi, řediteli kulturního domu 
panu Petrovi Kačerovi a všem ostatním, kteří 
pomáhali tuto pro mne nezapomenutelnou be-
sedu organizovat. Díky….bylo mi u vás dobře.

Hana Sternlicht
 12. 6. 2018 Kyrijat Gat, Israel

Z archivu Václava Kmenta Milí přátelé,

Dechový orchestr utužil přátelství ve Frohburgu

Ve dnech 1. až 3. června navštívila delegace 
sboru dobrovolných hasičů vedená staros-
tou Vítem Binkem partnerské město Medzev. 
V tyto dny si místní hasiči připomněli 140. vý-
ročí založení sboru. Oslavy započaly v podve-
čer slavnostní výroční schůzí v sále městského 
kulturního střediska, kterou zahájil předseda 
DHZ Medzev Gerhard Ballasch spolu s pri-
mátorkou města Valérií Flachbartovou. Mezi 
hosty přivítali prezidenta slovenských hasi-
čů, předsedu i velitele Košického kraje. Mezi 
hosty byl i starosta okresního sdružení Pardu-
bice Bohuslav Cerman, který předal veliteli, 
předsedovi, primátorce a prezidentovi medaili 
u příležitosti stého výročí vzniku Českoslo-
venska.
V sobotu dopoledne proběhla v kostele narození 
Panny Marie slavnostní bohoslužba, odkud se 

vydal průvod za pochodu Medzevčanky na hor-
ní část náměstí a po zaznění slovenské a české 
hymny v podání ženského sboru pokračoval 
celodenní program se soutěžemi. Nejprve pro 
mladé hasiče a poté pro dospělé. Naše družstvo 
v netradičním útoku obsadilo pěkné druhé místo 
a přivezlo do Holic čestné uznání a pohár. Naši 
hasiči si též prohlédli Jasovské jeskyně a absol-
vovali kondiční jízdu hasičským autem z med-
zevského náměstí na vrcholky hor obklopující 
město s převýšením 1100 metrů.
Pěkného úspěchu tento víkend dosáhli i naši 
mladí hasiči na závodech ve Starých Jesenča-
nech a přivezli krásné poháry.
9. června zabojovalo i družstvo žen v Srchu, 
s časem 17,45 sekund a obsadilo 1. místo 
v Pernštejn lize Pardubického okresu.

Miroslav Vaniš

Hasiči informují

Zleva: Jan Kačer, Hana Sternicht, Libuše Straková a Diana a Milan Prouzovi

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dny Holicka 2018 objektivem Ladislava Formánka

Slavnostní zahájení Dnů Holicka 2018 – starosta Ladislav Effenberk, mís-
tostarosta Petr Bajer, primátorka Medzeva Valéria Flachbartová, místo-
předseda městské rady Strzelec Opolskich Tadeuš Koteluk a vládní rada 
MZ ČR Jiří Kubík.

Páteční rockový večer a skupina Lost in Hope.

Dětský dechový orchestr BaŠaPa.

Sobotní odpoledne otevřelo vystoupení dětského pěveckého souboru Ma-
licháček.

Jedno z tanečních čísel předvedla skupina Fit Club při DDM Holice. Hvězdou sobotního večera byla Verona.

Námořníci z mateřské školky Staroholická.
Sobotní představení smyčcového souboru Maxi Mix.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dny Holicka 2018 objektivem Ladislava Formánka

Dechovkové nedělní odpoledne – na obrázku dechový orchestr KD Holice.

Diváky v chladné sobotní noci rozehřáli muzikanti z „Las Vegas“.

Pro děti byly u kulturního domu připraveny po oba dny různé atrakce.

K nedělnímu dopoledni patří pohádka, tentokráte to byli Broučci v režii 
Jitky Juračkové .

Technické služby prezentovaly za „kulturákem“ svoji techniku. Tradiční byla výstavka holických chovatelů drobného zvířectva.

Žákovský fotbalový turnaj a utkání mezi FK Blansko a polským týmem ze 
Strzelec Opolskich.

Na holickém nádraží byl přistaven „Legiovlak“, kde jsme se mohli sezná-
mit s činností našich legií v Rusku.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Další školní rok nám utekl jako voda a všichni se už těšíme na prázdniny 
a dovolenou. Poslední měsíc červen byl nabitý akcemi v letním duchu. 
Dokončili jsme plavecký kurz v Pardubicích, celá škola vyrazila na krás-
ný celodenní výlet do Ratibořic a Babiččina údolí a všechny třídy se spo-
lečně vyfotografovaly.
Užili jsme si pohádku Cesta kolem světa a po ní jsme se náležitě rozlou-
čili s našimi předškoláky, kteří dostali na rozloučenou diplomy a dárky 
od mateřské školy. Předškoláci nás také budou reprezentovat na Dnech 
Holicka se svým vystoupením Mimozemšťani a Vesmírná Odyssea. 
Všechny třídy si připravily výrobky pro výstavu v KD na téma To je moje 
město, můj domov.
Krásné slunečné léto a prázdniny přejí všem

 děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Naše mateřská škola byla založena v roce 1948.
Od počátku své existence využívala prostory v budově č. p. 380 – majitelé 
manželé Vitínovi, kterým byla budova v restituci vrácena. Naše škola vy-
užívala za podpory majitelů prostory této budovy pro celé generace oby-
vatelů Starých Holic, ale nejen jich.
Od školního roku 2005/2006 byla mateřská škola přemístěna do budovy 
bývalé základní školy. Celá budova prošla celkovou rekonstrukcí a byly 
vytvořeny optimální podmínky pro provoz zařízení. Mateřská škola je po-
věřena správou celé budovy.
V oddělené části je umístěna půjčovna kostýmů a tělocvična pro volnoča-
sové aktivity a místnost pro činnost oddílu kulečníku.
Od školního roku 2010/2011 je naše mateřská škola dvoutřídní, ve které je 
zajišťována výchovná činnost.
Dne 16. června proběhla oslava 70 let od našeho založení. Děkujeme 
za vše paní Vitínové.
Za podporu a realizaci oslav MĚSTU HOLICE, ZUŠ HOLICE, BAREV-
NÉ MUZICE A TECHNICKÝM SLUŽBÁM HOLICE.

Mgr. Z. Krátká, ředitelka školy

MŠ Pardubická informuje

Slavíme výročí 70 let od svého založení –
MŠ Staroholická

RVC Holoubek připravuje na letní prázdniny pro 
vaše děti tyto týdenní akce.
16.–20. 7. – Týden řemesel – pro děti od 6 let – KA-
PACITA NAPLNĚNA
23.–27. 7. – Týden v Holoubku
6.–10. 8. – Týden v Holoubku
Týden v Holoubku:
pro děti od 3 let, předškolní děti a školáky (1. a 2. třída), provoz od 7.00 
do 16.00 hodin, možné docházet i jen dopoledne nebo dle dohody s vámi.
Jídlo vlastní, obědy dětem ohřejeme.
Budeme využívat naši hernu a zahradu (skládat puzzle, hrát společenské 
hry, malovat, tvořit), navštěvovat městská hřiště, podíváme se do Muzea 
E. Holuba, atd.
V případě vašeho zájmu o tyto týdny hlaste se prosím přes e-mail:
holoubek@charitapardubice.cz nebo na tel čísle 733 141 960. Děkujeme.
Přejeme vám krásné léto, pohodovou dovolenou a dětem úžasné prázdniny.
S Holoubkem se můžete setkat na akci Loučení s létem 1. září na holic-
kém stadionu. 
Od 3. září se pro vás opět otevřou prostory Holoubka.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Z příběhů ŽenyPRO
„Díky vašim projektům jsem se naučila lépe rozumět sama sobě a taky víc 
myslet na sebe. Naučila jsem se, že na každou situaci je možné se podívat 
z mnoha různých úhlů a podle toho na ní reagovat. V neposlední řadě 
jsem i díky vám všem v Holoubku našla tu odvahu a odešla po rodičovské 
dovolené pracovat do úplně jiného oboru.“ Lenka
Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.cz. 
Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com 
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

kolektiv Holoubka

Léto z Holoubkem

Porota složená ze členů školské a kulturní komise, holických výtvarníků 
a pana místostarosty P. Bajera, který tuto akci zároveň zaštiťoval, vybrala 
z velmi zajímavých výtvarných prací z každé kategorie A, B, C vždy 6 pra-
cí, které navrhla k ocenění. Organizátoři soutěže děkují ředitelům a učite-
lům ZŠ a gymnázia za aktivní přístup k této výtvarné soutěži a děkují všem 
žákům a studentům za účast. Jednotlivá díla jsou až do října ke shlédnutí 
ve vitrinách KD v Holicích. Gratulujeme oceněným žákům a studentům.
Kategorie A – základní škola – 6. a 7.třída a odpovídající ročníky ví-
celetého gymnázia
1. místo Eliška Havlíková GY ( Gymnázium
          Dr. Emila Holuba)
2. místo Anna Petrová GY
3. místo Kateřina Janáková ZŠ – Holubova
čestné uznání Kristýna Myslínová ZŠ – Komenského
čestné uznání Jakub Šimák ZŠ – Komenského
čestné uznání Aneta Vašíčková ZŠ – Holubova
Kategorie B – základní škola – 8. a 9. třída a odpovídající ročníky 
víceletého gymnázia
1. místo Kryštof Kulhánek ZŠ – Horní Jelení
2. místo Barbora Martincová ZŠ – Horní Jelení
3. místo Karolína Jokešová GY
čestné uznání Michaela Polednová ZŠ – Holubova
čestné uznání Kateřina Novotná ZŠ – Holubova
čestné uznání Martin Chotěnovský ZŠ – Horní Jelení
Kategorie C – střední škola
1. místo Sabina Shejbalová GY
2. místo Tereza Doležalová GY
3. místo Monika Černíková GY
čestné uznání Nikola Sára Vyšehradová GY
čestné uznání Vojtěch Schejbal GY
čestné uznání Jiří Málek GY

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – předseda školské komise

Výtvarná soutěž „Krásy a historie naší vlasti“ – 
výsledková listina

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V letošním roce nejen slavíme výročí vzniku ČSR, ale také žijeme sleto-
vými slavnostmi a předsletovými soutěžemi a výlety. Díky podpoře města 
Holic můžeme završit naše snažení nejen na vystoupeních při oblastních 
sletech Župy Orlické, domácí Župy Pippichovy – Východočeské a Župy 
Tyršovy. V Holicích jsme se rozhodli, pro nadcházející XVI. VŠESO-
KOLSKÝ SLET, secvičovat tři skladby:
Noty – předškolní děti, které nacvičují v Ředicích
V Peřině – mladší žákyně, které nacvičují v Holicích
Siluety – ženy, které nacvičují v Holicích, společně s děvčaty z Horního Jelení
V současné době máme již 3 vystoupení za sebou a těšíme se do Prahy, 
do Edenu– stadion Slávie Praha.
Na tento velkolepý zážitek si vás též dovolujeme pozvat. Naše mladší 
žákyně předvedou svoji skladbu – V Peřině – ve večerním programu vše-
sokolského sletu ve čtvrtek 5. července od 21.00 hod. Z Holic pojede au-
tobus v odpoledních hodinách s návratem kolem 2. hodiny ranní v pátek. 
– Kdo máte zájem, volejte Renatu Urbánkovou 739 385 978, vstupenky 
je možno zakoupit v cestovních agenturách A. Kašparové či A. Valentové.
Slavnostního zahájení bude účasten i zrenovovaný prapor jednoty, který 
nám tak honosně nesl při sletech v Hradci Králové a Pardubicích Jirka 
Nalezenec. Spolu s dechovým orchestrem KD Holice si naše děvčata užijí 
slavnostní průvod Prahou v neděli 1. července.
Nejen sletem živ je Sokol, proto vám přinášíme i zprávu z výletu našich 
seniorů.
Stalo se tradicí výboru T. J. SOKOL Holice uspořádat pro seniory a další 
příznivce jarní výlet. Tentokrát se uskutečnil 24. května do kraje dětství 

a mládí Boženy Němcové. V Ratibořicích na zámku jsme měli objedna-
nou prohlídku před běžnou otevírací dobou. To jsme přijali s povděkem 
vzhledem k velkému teplu, „co nám sv. Petr připravil“.
Procházkou zámeckým parkem jsme došli k Rudovu mlýnu a mandlu 
a vyslechli si zajímavý, ale stručný výklad. Nemohli jsme opomenout ba-
biččinu chaloupku ani Viktorčin splav. Po zásluze nás čekal chutný oběd 
v hotelu Sokolovna v České Skalici a poté samozřejmě muzeum Boženy 
Němcové a nezapomenutelný Jiřinkový sál. Jako bonus jsme v téže bu-
dově absolvovali prohlídku Muzea textilu – jediného v České republice, 
zaměřeného na historii textilní výroby a především textilního tisku.
Závěr výletu byl korunován posezením a zhodnocením výletu v Roubence 
v Týništi nad Orlicí.
Osvědčený řidič pan Metelka se zhostil úkolu opět na výbornou, počasí 
přálo, dověděli jsme se a viděli mnoho zajímavého.
Děkujeme výboru T.J. SOKOL Holice za zajištění zdařilého výletu. A po-
kud si můžeme přát, za rok se zase budeme těšit na společné zážitky.

Jitka Koudelková, foto Zdeněk Ungrád

Konec školního roku bývá na každé škole hektický. Začátkem června 
u nás doznívaly ještě maturitní zkoušky, jejichž výsledky se letos těšily 
zvýšenému zájmu hromadných sdělovacích prostředků. Letošní průměr-
ný nárůst neúspěšnosti ve státem organizovaných testech jsme v našem 
gymnáziu nezaznamenali. Úspěšnost našich maturantů byla téměř 100 %. 
V červnu jsme rovněž uzavírali přijímací řízení do prvních ročníků, při-
čemž v tomto roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o studium v naší 
škole. V rámci Pardubického kraje naše gymnázium patřilo mezi školy 
s největším nárůstem přihlášek oproti minulým letům. Do prvního roč-
níku čtyřletého a osmiletého oboru tak v září nastoupí maximální počet 
žáků – tedy 30 do každé třídy.
Vedle výše zmíněné administrativy se červen nese tradičně v duchu uzaví-
rání klasifikace, školních výletů a u nás i vodáckého kurzu na Vltavě. Letos 
k němu přibyl pětidenní poznávací zájezd do Švýcarska a Lichtenštejnska, 
jehož se zúčastnilo 45 žáků školy s tříčlenným pedagogickým doprovodem. 
Měli tak možnost obdivovat krásu Rýnských vodopádů, prohlédnout si Lu-
cern i Bern, navštívit čokoládovnu a sýrárnu, pokochat se alpskou krajinou 
a nakonec strávit část dne ve Vaduzu. Zájezd se dle účastníků vydařil a nut-
no dodat, že se naši žáci mohou těšit na další dva hned na podzim – cílem 
prvního bude Španělsko, druhý je zaměřen na poznávání krás jižní Anglie.
Než však zahájíme v září nový školní rok, projdou některé učebny a labora-
toře v naší škole významnou rekonstrukcí. Za účelem podpory přírodověd-
ného a technického vzdělání bude vybudována nová učebna biologie s terá-
rii, kompletně modernizovány laboratoře chemie a fyziky spolu s učebnou 
výpočetní techniky, žáci budou moci využívat novou praktickou dílnu či 
spoustu moderních učebních pomůcek. Součástí stavebních úprav je také 
montáž datových rozvodů, pokrytí školy WI-FI signálem, vybudování geo-
logické expozice či venkovních prostor pro výuku biologie na střešní tera-
se. Náklady na tuto akci se vyšplhají k 7 milionům korun, které Pardubický 
kraj čerpá z výzvy č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované pro-
jekty ITI. Zároveň pevně věříme, že na podzim budeme moci slavnostně 
otevřít zrekonstruované hřiště pro míčové hry a atletickou dráhu, které se 
dočkají nových umělých povrchů a souvisejícího vybavení.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich pra-
covní nasazení a popřát nejen jim, ale i našim studentům a čtenářům Ho-
lických listů příjemně strávené léto.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Tak už jsme ve finále. Školní rok končí a před námi jsou prázdniny. 
Zažili jsme spoustu legrace, mnohému jsme se naučili. Prvňáčci si už do-
kážou přečíst knížku a našli nové kamarády.
Děti absolvovaly výlety a užily si spoustu zábavy. 
Žáci 4. a 5. tříd navštívili zábavný park Mirakulum v Milovicích. Třeťáci 
si prohlédli hrad Potštejn a druháci vyrazili na zámek do Častolovic.
Děti z 1. A jely do Brna a zúčastnily se vyhodnocení soutěže Moje veli-
čenstvo kniha. Obsadily 1. místo v kategorii kolektivů 1.–3. třída. Tímto 
chceme za děti poděkovat rodičům a fanouškům za podporu a nadšení.
Máme za sebou akademii Základní školy Komenského s tématem „To 
dáme!“. Všichni účinkující si zaslouží poděkování za snahu a odvahu.
Přejeme všem krásné prázdniny a sejdeme se znovu ve škole v novém 
školním roce 2018/19. Mgr. Helena Žižková

Zprávy z holického gymnázia

Už jsme ve finále

Sokolské okénko

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V neděli 17. června se po holickém náměstí pro-
háněla již třetím rokem vozítka s pedály v rám-
ci Evropského šampionátu a Mistrovství české 
republiky. Mimo vozítka z české republiky se 
závodů zúčastnily posádky z Francie. Velkému 
zájmu se těšil premiérový start vozítka Monti 
Car, který byl zkonstruován studenty Střední 
školy automobilní v Holicích. První holický 
start se skutečně povedl. Na základě hodnocení 
estetiky, ve kterém se hodnotí depo (stanoviště), 
kostýmy, vzhled, provedení vozítka a scénka 
a k němuž se přičtou body za umístění v počtu 
ujetých kol, se holické vozítko Monti Car umís-
tilo na prvním místě před francouzskými posád-
kami Čarodějnice a Spiderman. V předcházejí-
cím sobotním závodě 16. 6. v Hradci Králové se 
holické vozítko umístilo na druhém místě právě 
za francouzským vozítkem Čarodějnic. Doufá-
me, že tato akce oslovila další zájemce o stav-
bu takovýchto zajímavých vozítek a přijdou si 
s námi v budoucnu zašlapat a zazávodit. Děti 
si užily dopravní hřiště, které postavila holická 
Střední škola automobilní a veřejnost jistě potě-
šilo velmi pěkné vystoupení děvčat z Fit Clubu 
při DDM Holice. Velké díky patří Technickým 
službám Holice, neboť velkou mírou přispěly 
k úspěšnému zajištění průběhu závodu. V příš-
tím roce se budeme opět těšit na další ročník 
šlapacího zápolení.

Za Českou federaci klubů vozítek s pedály 
Milena Vohralíková

Foto – vozítko SŠA Holice – MontiCar

Ve dnech 8. a 9. května se naši trenéři Mirek 
Pacovský a Milan Schejbal zúčastnili školení 
trenérů v Nymburce, a to pod vedením dánského 
trenéra Petera Mouritsena. 
V sobotu 12. května proběhl turnaj GPC U13. 
Náš oddíl reprezentoval Ondra Kaplan a na svůj 
první turnaj v této kategorii jela získávat zkuše-
nosti i Viki Jánská. Spolu s Ondrou obsadili 5. 
až 8. místo ve smíšené čtyřhře. I přesto, že to byl 
jejich první společný turnaj.
Dne 19. května proběhl v městské hale v Holi-
cích turnaj ve čtyřhře dospělých, kterého se zú-
častnilo 23 párů z Pardubic, Brna a Holic. Tur-
naj měl i mezinárodní obsazení a to díky hráčce 
z Japonska a z Malajsie Casey Lim. Z celkového 
vítězství se radoval pár Michal Kozák a Andrea 
Bauer. Před dvojicí Opletalových a Radkem 
Borským s Ivou Královou.
Tentýž den se konal turnaj GPC U15 v Novém 
Městě nad Metují. Zde byl Ondra Kaplan. Mezi 
chlapci o tři roky staršími se neztratil a získal 
nové zkušenosti. Za dobrý výkon a reprezentaci 
oddílu a města Holice zasluhuje velkou pochvalu.

26. května naši hráči vyjeli na tradiční turnaj 
do Lanškrouna, kterého se zúčastnilo přes 60 
hráčů z celé České Republiky. I zde se naši hráči 
neztratili a vybojovali medaile. V kategorii U9 
chlapci zvítězil Míra Teplý, U9 dívky na prvním 
místě se umístila Náťa Teplá, třetí skončila Míša 
Hloušková. V kategorii U11 obsadila třetí místo 
Viki Jánská a po výborném výkonu v kategorii 
U13 chlapci zvítězil Ondra Kaplan. Všichni 
hráči zasluhují velkou pochvalu za předvedené 
výkony. Miroslav Pacovský

O krásném slunečném víkendu 26. a 27. května 
proběhly na rybníku Blažkovec tradiční rybář-
ské závody. Soutěžní klání zahájily děti v sobo-
tu 26. 5. a bylo se na co dívat. Závodu se účastni-
lo 35 dětí, nejen z Holic, ale také z okolí. Velké 
poděkování patří sponzorům, kteří nám na tyto 
závody poskytují prostředky na nákup hodnot-
ných cen pro všechny závodníky.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří 
zajišťovali celý servis kolem závodů, ať se jedná 
o občerstvení nebo rozhodčí.
Na prvním místě se umístil Adam Pazderka 
z Hradce Králové s počtem bodů 697, druhý 
skončil Daniel Tobolka z Nechanic s 340 body 
a třetí Matouš Dostál z Králiků s 229 body. Nej-
lepší z Holic byl na sedmém místě Jakub Joha-
nides, který dosáhl 139 bodů.
O den později proběhly závody dospělých za účas-
ti padesáti rybářů. A ryby opravdu tentokrát braly! 
Důkazem je, že se během nedělních závodů ulovi-
lo 215 kaprů, 30 úhořů a 180 ostatních ryb.

Závody vyhrál Lukáš Bartoněk z Hradec Krá-
lové s 785 body, druhý byl Tomáš Vrba ze 
Svítkova s 580 body a třetí skončil Petr Chvála 
ze Sezemic. Nejlepším z holických rybářů byl 
na hezkém 6. místě Petr Izaiasz s 410 body.
Děkujeme svatému Petru za krásné slunečné po-
časí a za to, že ryby po oba dny braly.
Ne nadarmo se rybáři zdraví ,,PETRU ZDAR“.

Vladislav Branda, foto: Petr Izaiasz

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2018 NA BLAŽKOVCI UŽ JSOU MINULOSTÍ

Opět po roce šlapací vozítka
na holickém náměstí

Zprávy z badmintonu

Jako bývalý učitel a také cvičitel mládeže v do-
bách mého mládí velmi sleduji sportovní dění 
v Holicích. Jsem nyní jako předseda školské 
komise ve městě velmi potěšen faktem, že děti 
stále sportují, i když přeci jenom méně. Proto 
oceňuji, že 4. až 8. června proběhla již 18. olym-
piáda žáků škol holického regionu v různých 
sportech. Tuto akci pořádal DDM Holice pod 
vedením ředitele Pavla Hojky. Na organizaci se 
také podílely sportovní kluby a oddíly z Holic. 
Akce se zúčastnilo 5 základních škol a 1 střed-
ní škola. Žáci a studenti mezi sebou soutěžili 
v atletice, tenisu, stolním tenisu, fotbalu, basket-
balu, volejbalu a cyklistice. Celou akci podpořil 
svojí účastí Český klub olympioniků. 
Bylo velmi pěkné pozorovat úžasný zápal mnoha 
sportovců. Těch se zde sešlo okolo 350. Celá akce 
je velmi smysluplná, protože dává dětem prostor 
ke sportování, soutěživosti a podporuje myšlenku 
olympijské výchovy. Zároveň je prevencí před 
patologickými jevy, protože dětem ukazuje cestu 

smysluplného využívání volného času. A jak se 
říká, pokud je dítě zaměstnané, tak nezlobí…
Tato 18. olympiáda byla naposledy na stadiónu 
se starým škvárovým atletickým oválem. Účast-
níci se shodli na tom, že se velmi těší na nový at-
letický ovál s moderním tartanovým povrchem, 

který by měl být ještě letos hotov. Tato věc by 
také měla pomoci atletickému oddílu. Chápu, 
že na škváře se mnoha dětem sportovat nechce. 
Tartany by toto měly odstranit.
Na závěr pořadí škol podle počtu získaných 
medailí:
1. ZŠ Moravany
2. Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích
3. ZŠ, Holubova, Holice
4. ZŠ Dolní Roveň
5. ZŠ, Komenského, Holice
6. ZŠ Býšť
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a přeji 
mnoho zdaru 19. olympiádě v roce 2019. Všem 
dětem ve městě přeji, aby se jim podařilo najít 
ten „svůj“ sport a i když v něm nebudou vynikat, 
tak alespoň si budou rozvíjet svoje tělo a ducha.

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.,
 předseda školské komise

18. olympiáda žáků škol holického regionu
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Další soutěžní sezóna je úspěšně za námi a ani letos nebylo o medaile nouze.
O podzimních prázdninách jsme opět vyjeli na soustředění do Pensionu 
„Radvanice“ u Trutnova, kde děvčata 5 hodin denně trénovala techniku 
aerobiku, zpevňovala tělo a zlepšovala flexibilitu. Krom procházek čekala 
na děvčata stezka odvahy a závěrečná diskotéka. Tentokrát jely už všech-
ny 3 týmy. 
V lednu jsme začali nacvičovat nové choreografie a vystoupili jsme na ně-
kolika plesech a karnevalech. Starší děvčata ve věku 12–15let zahájila první 
soutěž této sezóny s choreografií „Holky z Hoštic“ na Kyjov cupu a skonči-
la na 4. místě. Za celou sezónu se zúčastnila deseti soutěží, na kterých zís-
kala 1 bronzovou, 2 stříbrné a 2 zlaté medaile ve velmi nabité konkurenci. 
Mladší děvčata ve věku 9–11 let s choreografií „Pan Tau“ mají za se-
bou také velice úspěšnou sezónu. Vybojovala ze stejného počtu soutěží 
3 bronzové, 3 stříbrné a 1 zlatou medaili a druhé místo v lize v celorepub-
likové soutěži Žij pohybem.
Nejmladší děvčata ve věku 6–8 let se zúčastnila 5ti závodů a to s choreo-
grafií „Vodničky“ a přivezla 2 bronzové medaile. 

Pokud byste měli zájem rozšířit naše řady, zveme vás na nábor, který 
se bude konat v září v ZUŠ Karla Malicha v Holicích. Bližší informace 
naleznete na konci srpna v Holických novinách, na webových stránkách 
www.fitclubholice.cz nebo na facebooku. 
Nakonec bych chtěla poděkovat všem dětem za jejich trpělivost a píli 
a také rodičům za úžasné fandění a podporu nejen při soutěžích.
Fit club Holice přeje všem krásné a slunečné prázdniny. 
Výsledky
 Vodničky Pan Tau Holky z Hoštic
Kyjov cup Kyjov  2. místo 4. místo
Žij pohybem Praha  2. místo 4. místo
Děti fitness Hradec Králové  2. místo 2. místo
Slaný cup Slaný  6. místo 6. místo
Děti fitness Mladá Boleslav 4. místo 1. místo 1. místo
Poupata Heřmanův Městec 7. místo 4. místo 3. místo
Žij pohybem Praha 3. místo 3. místo 1. místo
Chodovské berušky Praha 6. místo 3. místo 2. místo
Děti fitness – finále Praha  7. místo 7. místo
Žij pohybem finále Praha 3. místo 3. místo 4. místo

Oddíl ASPV
Předškolní děti z oddílu ASPV, TJ Jiskra Holice, z. s. se rozloučily s cvi-
čebním rokem hledáním pokladu a sportovním zápolením při oslavě Dět-
ského dne v areálu skautů u rybníka Blažkovec. Zážitky umocnila i pro-
jížďka na koni, kterou pro děti zdarma tradičně prováděl pan Drahoš. Akce 
se vydařila i díky zajímavým odměnám ze strany sponzora (Feifer, s. r. o.)
Rozzářené tváře dětí vyzařovaly, že si děti svátek opravdu užily.

Lehká atletika z oddílu ASPV zaznamenala další vynikající úspěch.
Po skvělých výsledcích na závodech v lehké atletice v regionu získali at-
leti na krajských závodech pořádaných SPV v Pardubicích opět 1. místo 
v kategorii st. žákyně I. (A. Peštálová) a kategorii ml. žáci II. (L. Roček), 
2. místo v kategorii st. žáci I. (M. Bahník) a kategorii dorostenci (M. Ro-
ček), 3. místo v kategorii dorostenci (L. Picek). 
Rovněž skvěle reprezentovali oddíl na republikových závodech, pořáda-
ných ČASPV v Třebíči, kde se rovněž umístili na předních místech. V ka-
tegorii s. žákyně III. získala A. Peštálová 4. místo, L. Roček v kategorii 
ml. žáci II. 3. místo, M. Bahník v kategorii st. žáci III. 6. místo a M. Roček 
v kategorii dorostenci 6. místo a L. Picek 10. místo.
Gratulujeme k těmto vynikajícím výsledkům a přejeme všem atletům, ať 
se jim daří i v dalších závodech. Velké poděkování patří i instruktorům 
Mgr. Janě Soukupové a Tomáši Bartoníčkovi!

Mgr. Hana Smolíková

Klub českých turistů
Ve dnech 23. 5. a 6. 6. 2018 uspořádal odbor KČT TJ Jiskra Holice 
12. ročník dětských cyklistických závodů na fotbalovém stadionu. Účast 
byla vynikající – v prvním závodě se účastnilo 62 dětí a ve druhém závo-
dě 75 dětí. Soutěžilo se o věcné ceny. Závody se vydařily ke spokojenosti 
všech.

Miroslav Hornych
Volejbalový oddíl 
V sobotu 16. června sehrály volejbalistky na hřišti soupeře poslední zá-
pas 2. části krajské soutěže II. tř.. Družstvo žen se umístilo na konečném 
6. místě.
1. TJ Slovan Mor. Třebová
2. VK Litomyšl
3. TJ Sokol Nasavrky
4. TJ Sokol Chrudim
5. SK Spartak Slatiňany
6. TJ Jiskra Holice
7. TJ Tesla Pardubice A
8. ŽSK Třemošnice
9. TJ Tesla Pardubice B

Marie Hybšová
Florbal
Sezóna 2017/18 Holické florbalové ligy je minulostí, pro náš tým ale se-
zóna ještě nekončí. Pilně se připravujeme na největší florbalový turnaj 
v České Republice, vyhlášený Brno Open Game 2018. Ve dnech 28. 6. až 
1. 7. 2018 sehrajeme v základní části pět zápasu ve skupině AA. V amaté-
rech se tohoto turnaje zúčastní celkem 51 týmů. Více informaci se můžete 
dozvědět na www.opengame.cz.
Následující ročník Holické florbalové ligy 2018/19 bude probíhat od září 
v Městské hale Holice. V tomto ročníku ligy se rozšíří počet účastníků 
o tým FBC Letohrad. Liga bude probíhat formou turnajů.

Tomáš Faltejsek
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TJ Jiskra Holice, z.s. informuje     www.jiskraholice.cz

FIT CLUB Holice při DDM Holice
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