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Vážení spoluobčané,
dovolte  mi  poděkovat 
všem,  kterým  nebylo 
lhostejné další směřování 
města  a  přišli  k  volbám. 
Je  jedno,  kterou  stra-
nu  nebo  sdružení  volili, 
důležité  je,  že  svobod-
ně  vyjádřili  svůj  postoj. 
V době krátce po 17. lis-

topadu je toto velkým mementem – dar vnitřní 
svobody projevené svobodným rozhodnutím. 

I  když  na  radnici  zasedl  nový  tým,  je  tře-
ba  poděkovat  bývalému  starostovi  města  panu 
Mgr.  Ladislavu  Effenberkovi  za  vše  dobré,  co 
pro Holice ve svém mnohaletém úsilí dokázal. 
Ve vedení města stál dlouhých 28  let a nebylo 
málo  kvalitních  projektů,  které  se  v  jeho  éře 
podařilo zrealizovat. Oceňuji  to  a věřím, že  to 
dokáží ocenit i občané města.

Poděkování  patří  též  panu  Petru  Bajerovi 
a  celé  radě  města  za  práci  odvedenou  v  uply-
nulém volebním období. Na tuto práci naváže-
me a kvalitní projekty dotáhneme ke zdárnému 
konci.

V době, kdy píši tento úvodník, je necelých 
čtrnáct  dní  po  ustavující  schůzi  zastupitelstva. 

V  této  poměrně  krátké  době  ovšem  nebyl  čas 
na rozkoukávání. Po zvolení jsme začali s pra-
cí nad věcmi, které bylo nutné řešit neprodleně, 
proto  se  nová  rada města  sešla  již  v  den usta-
vující  schůze  zastupitelstva  a  poté  absolvova-
la  v  rychlém  sledu  několik  dalších  zasedání. 
Máme za sebou schválené první čtení rozpočtu 
na rok 2019, proběhlo několik  jednání s doda-
vatelem stavby rekonstrukce stadionu (bohužel 
zde  došlo  k  situaci,  kdy  fi rma  od  měsíce  září 
na stavbě nepracuje a vzhledem k počasí hrozí 
znehodnocení  již  provedených  prací)  –  věřím, 
že se další postup podařilo odblokovat a stavba 
se  opět  rozjede.  Dále  jsme  se  zabývali  rekon-
strukcí hřbitovního domku, která se bohužel jeví 
ekonomicky méně výhodná než stavba nového 
domu.  O  dalším  postupu  v  této  věci  rozhod-
lo  mimořádné  zastupitelstvo,  které  se  konalo 
po uzávěrce tohoto čísla. Absolvoval jsem i řadu 
schůzek,  které  k  práci  starosty  patří,  ať  už  šlo 
o debaty s protějšky z okolních obcí nebo před-
staviteli důležitých organizací, které mají pro ži-
vot ve městě zásadní význam. Zúčastnil jsem se 
i několika společenských akcí a absolvoval jsem 
i svou první svatbu v roli oddávajícího (dobře to 
dopadlo, „ano“ zaznělo). V nejbližších dnech by 
se měl rozjet ofi ciální facebookový účet města, 

kde budou shromažďovány nejaktuálnější infor-
mace ze života v něm. Připravujeme se na za-
hájení  adventu  (pozvánku  vidíte  níže). V  sou-
vislosti  s  rekonstrukcí  stadionu  vybíráme  jiné 
místo vhodné pro novoroční ohňostroj…

Je jistě mnoho dalších témat, která nezazněla 
a  též  i  mnoho  otázek  občanů.  Jsem Vám  k  dis-
pozici osobně, telefonicky nebo písemně. Přesto 
bych Vás rád pozval na první setkání – kávu se sta-
rostou, které se uskuteční ve středu 12. 12. 2018 
od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti městského 
úřadu. Rád vyslechnu i Vaše radosti a strasti, které 
provází každodenní život ve městě.

Stojíme nyní na prahu adventní doby. Všich-
ni cítíme, že by to měla být doba přípravy, doba 
radostného očekávání, doba klidu a doba těšení 
se. Inspiraci k radosti můžeme hledat u dětí, kte-
ré se umí krásně těšit! Nejdříve hlavně na dár-
ky  a  stromeček,  postupně  rodiče  jejich  svěží 
a spontánní prožitky kultivují a připojují k nim 
další obsahy – těšení se na rodinné tradice a ri-
tuály, na společnou pohodu a radost z obdarová-
ní, na přípravu jesliček. 

Přeji Vám, drazí spoluobčané, aby Vaše pro-
žívání  doby  adventní  a Vánoc  samotných  bylo 
skutečně klidné a zároveň bylo dobou setkávání 
se s rodinou a přáteli v pohodové atmosféře.

Slovo starosty
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 12. listopadu 2018
V pondělí 12.  listopadu se sešla ke své první schůzi Rada města Holic, 
která na základě výsledku podzimních komunálních voleb byla zvolena 
na  ustavujícím  zasedání  Zastupitelstva  měst  Holic  konaném  ve  velkém 
sále  ZUŠ  dne  5.  listopadu  2018. Ve  volebním  období  2018–2022  bude 
rada města pracovat ve složení: Mgr. Pavel Hojka, Petr Kačer, Mgr. Ve-
ronika Marková, Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana Půlpánová, Ing. Vítězslav 
Vondrouš a Mgr. Ondřej Výborný.
Rada nejprve projednala a vzala na vědomí první návrh rozpočtu na rok 
2019 a schválila rozpis příspěvků na provoz pro všechny holické příspěv-
kové organizace pro rok 2019. Rada schválila Technickým službám Holi-
ce a Školní jídelně Holice změnu odpisového plánu na rok 2018, schválila 
také 15. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2018 a vzala na vědomí 
zprávu  odboru  SMVM  (majetkového)  o  údržbě  místních  komunikací, 
chodníků a zeleně v roce 2018. 
Rada  města  projednala  a  schválila:  přidělení  bytu  č.  7  v  domě  čp.  19 
na nám. T. G. Masaryka a bytu č. 7 v domě čp. 46 v Holubově ulici – 
oba byty uchazečům z pořadníku na IV. čtvrtletí 2018, ukončení nájemní 
smlouvy k bytu č. 19 v domě U Kapličky čp. 1042 dohodou k 30. 11. 2018, 
přidělení  bytů  ve  zrekonstruovaném  domě  čp.  59  v  Hradecké  ulici  dle 
předloženého návrhu a s platností od 1. 12. 2018, doporučila zastupitel-
stvu nevyužít předkupní právo k výkupu chaty u rybníka Hluboký na po-
zemku v podílovém spoluvlastnictví 16-ti obcí, na základě poptávkového 
řízení firmu Agroprojekt Litomyšl jako zhotovitele projektové dokumen-
tace chodníku Husova ulice – Podlesí, Technickým službám Holice plán 
zimní údržby na sezonu 2018–2019, Radioklubu OK1KHL Holice změnu 
účelu využití finančního příspěvku na Mezinárodní setkání radioamatérů 
2018 a prodloužení vyúčtování dotace do 31. 12. 2018. Rada projednala 
postup prací při  rekonstrukci objektu Vysokomýtská čp. 319  (hřbitovní 
domek) a vzhledem k aktuálnímu stavu objektu rozhodla o pozastavení 
prací a doporučila zastupitelstvu schválit demolici  tohoto domu a zpra-
cování projektu na výstavbu nového objektu,  zároveň uložila  starostovi 
města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva dne 26. 11. 2018, kde se 
tato situace projedná. Rada města pověřila Mgr. Pavla Hojku, Mgr. Vero-
niku Markovou, Mgr. Danu Půlpánovou, Ing.Vítězslava Vondrouše, Petra 
Rychlíka a PaedDr. Václava Vojtěcha, přijímat ve volebním období 2018–
2022 prohlášení snoubenců o uzavření manželství (oddávat) v přítomnosti 
matrikáře. V  souvislosti  se  zvolením  pana  Petra  Kačera  místostarostou 
města  pověřila  Evu  Hlaváčkovou  dočasným  řízením  Kulturního  domu 
Holice a uložila místostarostovi zajistit přípravu k vyhlášení konkurzního 
řízení na funkci ředitele KD Holice.
Rada města Holic pro volební období 2018–2022 zřídila, jako své po-
radní  orgány,  následující  komise:  školskou,  sportovní,  kulturní,  sociál-

ní  a  zdravotní,  majetkovou  a  bytovou,dopravy,  bezpečnosti  a  prevence 
a SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) a poté  rada  jmenovala předsedy 
komisí: školské Mgr. Danu Půlpánovou, sportovní Mgr. Pavla Hojku, kul-
turní Mgr. Lukáše Pešku,  sociální a zdravotní Mgr. Ondřeje Výborného, 
majetkové a bytové Ing. Vítězslava Vondrouše, dopravy, bezpečnosti a pre-
vence Mgr. Veroniku Markovou, SPOZu Petra Kačera.

ÚŘEDNÍ DESKA 

Na Štědrý den do muzea

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

Omezení provozu Městského úřadu Holice na konci 
roku 2018
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu bude v pondělí 31. pro-
since 2018 uzavřen městský úřad. Posledním úřadním dnem v roce 2018 
bude pátek 28. prosince do 12. hodin.

Trhy v prosinci
Město  Holice  oznamuje,  že  v  prosinci  budou  uspořádány  tradiční  trhy 
v  Holubově  ulice  dokonce  dvakrát  a  to  vždy  v  pondělních  termínech 
10. prosince a 17. prosince!

Informace redakce Holických listů
Z  důvodu  vánočních  svátků  a  krátkého  posledního  týdne  roku  2018  je 
uzávěrka lednového čísla už v pondělí 10. prosince.

Na Městský úřad Holice hledáme nové pracovníky 
MĚSTO HOLICE vyhlašuje, ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výbě-
rové řízení na obsazení 2 pracovních míst na Městském úřadu v Holicích:
Odborný referent(ka) pro správu městských budov

VŠ  nebo  SŠ  technické  (stavební),  praxe  v  investiční  činnosti  nebo  při 
správě majetku, zkušenosti s dotacemi a výběrovým řízením
Odborný referent(ka) stavebního úřadu
VŠ nebo SŠ stavební s min.3 roky praxe ve stavebnictví nebo v projekci 
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 15.12. 2018,
informace na tel. 466 741 203, podrobné podmínky jsou na www.holice.eu.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 17. prosince 2018 
V pondělí 17. prosince 2018 se bude od 18. hodiny konat pravidelné 
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne v klu-
bovnách Kulturního domu.
V programu je projednání rozpočtu města Holic na rok 2019 a rozpoč-
tové změny v roce 2018, dalším bodem bude projednání plánu práce 
zastupitelstva a rady města na rok 2019, městské vyhlášky o poplatku 
za komunální odpad v roce 2019, pravidelným bodem budou také pře-
vody nemovitého majetku města a další záležitosti městské samosprá-
vy.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů 
v roce 2018.

Není v roce delší den, než den vánoční. Hlavně naše děti netrpělivě vy-
hlížejí, kdy už Ježíšek konečně donese dárečky. A jak tento den co nejpří-
jemněji strávit? Nabídkou může být televize s celou řadou pohádek, zajet 
popřát pěkné Vánoce příbuzným či známým nebo jít na pěknou procházku 
po Holicích. A tu procházku by vám rádo zpestřilo naše Africké muzeum 
Dr. Emila Holuba.
V pondělí 24. prosince od 13.00 do 15.00 hodin se, jako každý rok, v na-
šem  muzeu  uskuteční  akce  „Štědrý  den  v  muzeu“.  Přijďte  se  podívat 
na ručně vyráběný keramický betlém, poslechnout si žáky ZUŠ Karla Ma-
licha Holice a společně zkrátit čekání na Ježíška. Vstupné jednotné 10 Kč.

Petra Hrubanová

Základní umělecká škola Karla Malicha Holice

hledá uklízečku na částečný úvazek 0,75. Možnost zaměstnání v rám-
ci vedlejší činnosti na akcích v ZUŠ.
Podmínkou spolehlivost a časová flexibilita. Nástup možný ihned.

Foto ze zahájení ustanovující schůze ZM
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Chovatelé ve svém krásném chovatelském areálu, každoročně uspořádají 
několik výstav místního, okresního, celorepublikového  i mezinárodního 
významu. A právě o  jedné z nich bych se chtěl v  tomto článku zmínit. 
V únoru se v Holicích uskutečnila 3. Středoevropská výstava králíků mas-
ných plemen. Od této výstavy již uběhlo dost času, a proto se nyní chci 
v tomto článku zmínit o výstavě mnohem menšího formátu. Ale v podání 
holických chovatelů  i  tato výstava byla velmi bohatá  a kvalitně připra-
vená.  Jedná  se  o  místní  výstavu,  kterou  chovatelé  pořádají  každoročně 
o víkendu holického posvícení. Letos to bylo 15. a 16. 9. 2018.
Tradiční posvícenská výstava, jak ji zná široká veřejnost z Holic a okolí, je 
společná akce holických chovatelů, zahrádkářů a včelařů. Návštěvníci této 
dvoudenní výstavy mohli ve venkovním prostoru spatřit 220 ks králíků, 
140 ks holubů a 140 ks drůbeže mnoha plemen a barevných rázů. V pří-
zemí velké haly byla bohatá expozice exotického ptactva. V prvním patře 
návštěvníky čekala výstavka výpěstků zahrádkářů a ukázka včelařství. 
Tropické  a  suché  počasí  v  tomto  roce  nepřálo  ani  chovatelům,  ani  za-
hrádkářům, přesto se povedlo tuto výstavu obeslat holickým chovatelům 
a  chovatelům  ze  spřátelených  okolních  organizací  kvalitními  zvířaty. 
I zahrádkáři v tak suchém roce dokázali připravit velmi bohatou ukázku 
mnoha odrůd všech u nás pěstovaných druhů ovoce a zeleniny. Zajímavá 
byla také ukázka květin. Prezentaci vazby kytic pro výstavu připravil pan 
Tobiášek. Včelařskou expozici s ukázkou života včel ve speciálním skle-
něném úlu pro návštěvníky připravil pan Sháněl.
Velký úspěch hlavně u dětských návštěvníků měla bohatá tombola. Jako 
hlavní cena tomboly bylo malé sele, které vyhrála jedna návštěvnice až 
v neděli chvíli před koncem akce. Celou tombolu připravily chovatelky 
Michaela Pfeifrová a Dagmar Bachurová s podporou dalších členů orga-
nizace.
Tuto výstavu navštívilo téměř 600 platících návštěvníků a velké množství 
dětí, které mají vstup zdarma. Výstavu navštívili  i návštěvníci z Polska 
a nejen oni si nakoupili kvalitní čistokrevná zvířata.
Nyní bych se chtěl více zmínit o konkrétní výstavě. Všechny králíky posou-
dili posuzovatelé Vladimír Andrlík a Stanislav Nykl. Již poněkolikáté byla 
u této výstavy vyhlášená speciální expozice Českých černopesíkatých králí-
ků, které vyšlechtil holický chovatel František Provazník. V této expozici se 
sešlo 42 kusů od 7 chovatelů. Hned první kolekce mladého chovatele Marka 
Blažka ukázala kvalitu těchto zvířat a získala čestnou cenu. Pohár za nejlep-
ší kolekci v této expozici Ččp získal Ladislav Kašpar a čestnou cenu získal 
Martin Kaplan na březnovou samičku s hodnocením 95 bodů. 
Po této speciální expozici již následovala zvířata v klasickém řazení. První 
v řadě byli Velký světlý stříbřitý, čestnou cenu získala kolekce Jaroslava 
Vojtěcha.  Následovalo  plemeno Vídeňský  modrý,  které  se  prezentovalo 
velkou rozdílností kvality. Některá zvířata byla na vysoké úrovni, jiná ne-
měla odpovídající hmotnost či kvalitu srsti. Kolekce Vm přítele Milana 
Vohralíka dosáhla 379 bodů a získala tak i pohár za nejlepší kolekci vel-
kých a středních plemen. Následovali Vídeňský bílý a Vídeňských šedý 
průměrné  kvality.  Kolekce  Novozelandských  bílých  Ladislava  Kašpara 
potvrdila svou kvalitu a získala čestnou cenu na kolekci 378,5 bodů. Další 
v  řadě plemen bylo plemeno Burgunský, které ničím nepřekvapilo. Sil-
né  zastoupení  masných  plemen  pokračovalo  králíky  Kuní  velký  modrý 
a  Siamský  velký  modrý.  Pěkná  zvířata  předvedl Tomáš  Luňák  a  získal 
čestnou cenu na kolekci Kuvm. Pavel Syrůček získal čestnou cenu na je-
dince  samce  Sivm  s  hodnocením  95,5  bodu.  Skupinu  masných  plemen 
uzavřela zvířata plemene Kalifornský v barevném rázu černém a modrém 
a plemeno Nitranský. Všechna zvířata měla  světlou a nevýraznou kres-
bu. Následovalo velmi náročné plemeno Japonský, kde dosáhnout ideálu 
kresby je téměř nemožné, a přesto tříčlenná kolekce Petra Bartoně získala 
čestnou cenu. S obdobnou náročností se potýká i chov tříbarevného stra-
káče, který byl na výstavě zastoupen 9 kusy průměrné kvality. Dalšími 
národními plemeny byli Český strakáč černý a Český luštič, na kterého 
obdržel čestnou cenu Bohuslav Břichač. Střední plemena uzavřela kolek-
ce plemene Havana.
Malá plemena zahájila kolekce plemene malý beran divoce zbarvený mla-
dého chovatele Tomáše Bachury, který za ní obdržel čestnou cenu. Ná-
sledovala skupina stříbřitých v barevných rázech černý a žlutý. Za žluté 

získala Marie Turynová čestnou cenu. Početné skupině Tříslových králíků 
dominovala zvířata Zdeňka Slezáka, který za kolekci, která dosáhla 379,5 
bodů, získal pohár za nejlepší kolekci malých a zakrslých plemen. Mezi 
zakrslými králíky dominoval zakrslý havanovitý se ziskem 95 bodů a zís-
kal tak pohár na nejlepšího jedince malých a zakrslých plemen. Mezi Rexi 
byla oceněna kolekce Rex bílý modrooký Jiřího Koska. 
Ve venkovním prostoru mezi halami byla expozice holubů, kde bylo vy-
staveno 140 ks, které posoudil posuzovatel František Franc. Holubi byli 
vystaveni v klecích po jednom. K vidění byly jedinci giganta, koburské-
ho  skřivana a moravského pštrosa ve  třech barevných  rázech. Na mod-
rého moravského pštrose získal čestnou cenu Vladimír Čep. Následoval 
Práchenský  kaník  a  po  něm  v  Holicích  hodně  chovaná  česká  bagdeta, 
která pochází z východních Čech a která byla zastoupena v jedenácti ba-
revných rázech. Čestnou cenu získali Luboš Zeman za černou šupinatou 
a Jaroslav Krupka za červenou bělopruhou. Zastoupena byla i Ostravská 
bagdeta a  za  jednu z nich obdržel  čestnou cenu  Jiří Chvojka. Následo-
val King v  šesti  rázech, nejlepší kvalitu předvedl  Jaroslav Skutil,  který 
za Kinga červeně plavého získal čestnou cenu. Další čestnou cenou po-
suzovatel  ocenil  ze  skupiny  Českých  staváků  žlutě  sedlatého  Františka 
Kašpara. Poslední dvě čestné ceny získali Český voláč sivý Jiřího Cika 
a staroholanský kapucín Jaroslava Schejbala. Vítězem výstavy se stal Ja-
romír Kropáček s Českou bagdetou hnědý čápek.
V prostoru za velkou halou byla k vidění expozice drůbeže. Všech 140 ks 
zvířat  posoudili  posuzovatelé  Ivan  Pavel  a  Miloslav  Jarkovský.  Krůty 
a  vodní  drůbež  byly  vystaveny  po  kolekcích  v  dostatečně  velkých  kle-
cích a veškerá hrabavá drůbež byla vystavena ve vyvýšených klecích, což 
nechalo vyniknout kvalitu a krásu vystavených zvířat. Výstavu drůbeže 
začínala Husa Královská novošlechtění Josefa Štrose velmi dobré kvality. 
Svou kvalitou vyčnívala Česká husa Miloše Rejfka. Následovala početná 
skupina pižmovek ve čtyřech barevných rázech. Čestnou cenu si za čer-
nou  sedlatou  odnesl  Matěj  Pfeifer.  Po  vodní  drůbeži  mohli  návštěvníci 
shlédnout jednu kolekci krůt a dvě kolekce perliček.
Hrabavou drůbež zahájila Amrokska průměrné kvality. Hned na ní nava-
zovaly Australky špičkové úrovně. Hned první kohout získal pohár za nej-
lepšího  jedince  drůbeže,  pyšným  chovatelem  je  Matěj  Pfeifer.  Několik 
dalších klecí obsadily Hemšírky, nejlepší předvedl přítel Martin Kaplan. 
Ve skupině lehkých plemen byla vystavena Leghornka Americká, Minor-
ka, Rýnská slepice a Vlaška. Svou zvláštností poutalo pozornost návštěv-
níků  plemeno  Holokrčka  a Ayam  cermany. V  sekci  zdrobnělá  plemena 
vynikla  slepička  zdrobnělá Vyandotka  stříbrně  koroptví  vlnitá  Martina 
Kaplana.
Výstava se nadmíru vydařila a počasí bylo velmi příznivé jak pro vystave-
ná zvířata, tak i pro návštěvníky. Oba dny bylo možno spatřit ukázku Krá-
ličího hopu,u kterého se zabavily hlavně děti. A nejen jim udělala velkou 
radost  tombola, ve které  téměř každý zúčastněný vyhrál. Z návštěvníků 
vyzařovala  radost  a  spokojenost,  a  to  je  právě  jeden  z  mnoha  důvodů, 
proč  akce  takového  druhu  děláme. A  už  nyní  se  těším  na  další  ročník. 
Na viděnou v Holicích.

Text Pavel Syrůček, foto Pavol Grigel

Všeobecná posvícenská výstava u Chovatelů
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Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2018 Pozvánka

Z archívu Václava Kmenta

Město  Holice,  výbor  seniorů  a  Kulturní  dům 
města  Holic  vás  zve  na  posezení  s  písničkou 
do  kluboven  kulturního  domu  v  prvním  patře 
dne 7. prosince od 17.00 hodin. 
Hrát a zpívat bude Jiří Hampl z Dubicka z Mo-
ravy, který hrál na setkání harmonikářů v dubnu 
v  ZUŠ  Karla  Malicha.  Jmenovaný  je  ve  svém 
oboru na velmi dobré úrovni. Přijďte si zazpívat 
české, moravské i slovenské písničky.
Vstupné  50 Kč,  hra  o  ceny,  občerstvení.  Po-
čet  míst  je  omezen.  Informace  na  tel.  čísle: 
775 122 915 Antonín Janeba.

Antonín Janeba

3.  prosince  1893  (125  let)  v  hudební  rodině 
Čeňka Holuba se narodili syn František – hous-
lista  a  člen  orchestru  Janáčkovy  opery  v  Brně 
a  Marie  –  klavíristka  a  učitelka  hry  na  klavír 
brněnských hudebních škol.
3.  prosince  2008  (10  let)  byl  slavnostně  ote-
vřen silniční obchvat Holic, silnice I/35 v délce 
4 220 m, v ceně stavby bez daně 229 092 024,- 
Kč.
10.  prosince  1798  (220  let)  byla  zdejší  jedno-
třídní  škola  přeměněna  na  dvoutřídní  a  vedle 
kantora  zde  působil  i  pomocník.  Následující 
rok byla vedle kostela postavena nová dřevěná 
jednopatrová školní budova (na jejím místě dnes 
stojí ZŠ Komenského 100).
10.  prosince  1913  (105  let)  obecní  zastupitel-
stvo zřídilo zvláštní fond „Pokladna pro místní 
chudé v Holicích“, aby odstranilo v našem měs-
tě podomní i pouliční žebrotu.
14. prosince 1868 (150 let) se v Holicích naro-
dil MVDr. František Dvořáček, veterinář, autor 
četných statí a pojednání z chovatelství a péče 
o drobné zvířectvo. Dlouhodobě působil v Pra-
ze, kde také 19. 2. 1927 zemřel.
20. prosince 2003 (15 let) zemřel v Trutnově ho-
lický rodák, ak. sochař a  řezbář profesor Josef 
Malejovský.  Pro  rodné  město  vytvořil  Pomník 
padlým v holickém odboji na hřbitově a pozdě-
ji sousoší Barikádník v sokolském parku (dnes 
před hřbitovem). Narodil se 19. 4. 1914.
26. prosince 1873 (145 let) ve věku 59 let zemřel 
první lékárník v Holicích PhMr. Karel Holtsche.
28. prosince 1918 (100 let) opustili poslední vo-
jíni vojenský lazaret v sokolovně a tím skončila 
ošetřovatelská služba členek místního Červené-
ho kříže a MUDr. Č. Zemánka.

Václav Kment

Spolek Kultura pro město vás zve na Živý bet-
lém.  Uskuteční  se  v  sobotu  15.  prosince  2018 
od 17.00 hodin v areálu kostela svatého Martina. 
Těšit se můžete na betlémskou scénu, zpěv ko-
led a také živá zvířátka. V kostele bude k vidění 
výstava vánočních pohledů. Zahřeje vás horký 
svařák. Výtěžek z jeho prodeje je určen onkolo-
gicky nemocným dětem. Těšíme se na vás.

Lukáš Peška

Živý betlém se zvířátky

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
2. 12.  14.00   Mikulášské pohádkové pásmo
neděle     Paní Zima má úkol zabavit děti před příchodem pana Mikuláše. Pomohou jí děti, 

které ve veselém pohádkovém pásmu vysvětlí Jak Mach a Šebestová přišli k utr-
ženému sluchátku, zazpívají kočičí písničky a přijdou i Tři prasátka. Samozřejmě 
nesmí chybět Čert s Čertíkem a na opravdový závěr přijde Mikuláš s dárečky.

     Účinkují děti z Dramatického kroužku DDM Holice.
     Scénář a režie: Jitka Juračková.  40 Kč
8. 12.  19.30   Viktoria Hradská   COMMEDIA FINITA
sobota     Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinové. Čtyři ženy 

vzpomínají na slavnou operní divu. Výpovědi její učitelky hudby, uklízečky, spo-
lečnice a komorné jsou svědectvím o úspěších i pádech Emy Destinové, ale také 
o  závisti  a malosti. Hra vypovídá mnoho  i  o nás  jako národu,  který neodpouští 
úspěch, zejména, když přichází ze zahraničí. To vše s nadhledem a vtipem.

     Režie: Petr Novotný.
     Hrají: Dagmar Novotná, Jindra Janoušková, Jana Ondrušková, Štěpánka Fingerhu-

tová, Lucia Bildová a David Šimůnek.
     Uvádí Východočeské divadlo Pardubice.
     Zařazeno v předplatném ABO 2018/19.  320 – 300 – 280 Kč
13. 12.  9+10.30   Vánoční čas
čtvrtek     Loutková revue v černo-divadelní scéně a loutky nadživotní velikosti. Uvádí skupi-

na Loudadlo, spolupracující na pořadu ČT „Studio kamarád“.  50 Kč
15. 12.  19.30   Josef Kajetán Tyl   Lesní panna
sobota     Lesní  panna  aneb  cesta  do Ameriky.  Jedna  z  nejnárodnějších  báchorek  vznikla 

v roce 1850. Oslavuje lásku k domovu, českému národu a lásku člověka k člověku. 
Hru uvádíme ke 100. výročí naší republiky a 175. výročí holických ochotníků.

     Hraje téměř celý Divadelní soubor KD Holice a volné seskupení hudebníků, zpěvá-
ků a tanečníků v dobových kostýmech.

     Režie a úprava: Jitka Juračková.
     Zařazeno v předplatném ABO 2018/19.  130 Kč 
24. 12.  13.00   Štědrý den v muzeu
pondělí     Tradiční  sváteční  odpoledne  spojené  s  hudebním  vystoupením  žáků  ZUŠ  Karla 

Malicha v Holicích a malým překvapením.  10 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
4. 12.  19.30   Ewa Farna 10: Neznámá známá
úterý     Dokument mapuje deset let zpěvaččiny kariéry a především přípravy na jubilejní 

koncert. V tomto období se zpěvačka nečekaně rozešla se svým managementem 
a poslední singly vydala pod vlastním vydavatelstvím. Postavila se více na vlast-
ní nohy a stihla se stát vdanou paní. Nic nepíše lepší scénář, než život sám.

     Režie: Martin Linhart.
     Žánr: Dokumentární / Hudební. Délka 75 minut.  80 Kč
11. 12.  17.00   Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
úterý     Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má 

otevřené dokořán. Obě se umí dívat a společně vidět svět, jen to zkusit. Pásmo 
krátkých animovaných filmů pro děti a  jejich rodiče o neobyčejném přátelství 
dvou malých holčiček.

     Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová.
     Zpěv: Markéta Irglová, Dagmar Pecková.
     Žánr: Pásmo animovaných filmů, Délka 65 minut.  70 Kč 

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
11. 12.  16.00  Bohuslav Martinů – Život a dílo
úterý    Přednáší Mgr. Jaroslava Janečková – včetně hudebních ukázek.  50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

3.–31. 12.  Jaroslava Tomišková – Světlo v obrazech – olejomalba

KULTURA
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Přísloví, že  samochvála  smrdí, znám. Je  tu ovšem  i  jiné  rčení pojedná-
vající o tom, že co si nepochválíme sami,  to za nás nikdo jiný neudělá. 
Nechť  tedy  laskavý čtenář promine, že budu v pozitivním slova smyslu 
psát o dvou kulturních pořadech, do nichž jsem byl aktivně zapojen, ale 
které zůstaly mimo pozornost minulého vydání těchto listů. Obě přitom 
nesly na místní poměry nadstandardní parametry!
Začněme 22. září, kdy spolek Kultura pro město za podpory mnoha part-
nerů  uspořádal  párty  Slavíme  republiku,  která  připomněla  100.  výročí 
vzniku samostatného Československa a 25 let ustavení České republiky. 
Díky této show tak i Holice měly oslavy srovnatelné s jinými městy. Ač-
koliv původní ambice byly ještě větší, podařilo se sestavit pestrý a tema-
ticky ukotvený program mapující dobu mezi roky 1918 a 2018. Nabídka 
zahrnovala průvod městem, vzdání holdu TGM i  jiným lidem zaslouži-
vších  se  o  stát,  divadelní  hru  připomínající  významné  osoby  a  milníky 
našich  moderních  dějin,  swing,  pop,  jazz,  staropražské  písně,  melodie 
Karla  Hašlera,  bigbeat,  sokolská  cvičení,  automobilové,  motocyklové 
i cyklistické veterány,  taneční čísla, ukázky činnosti četníků  i policistů, 
stanoviště skautů, DDM, myslivců, radioamatérů, mobilní dětské doprav-
ní hřiště, airsoftovou i vzduchovou střelnici, malování na obličej a další 
atrakce.  Pomyslnou  třešničku  na  dortu  pak  představovala  Modlitba  pro 
Martu,  píseň  se  silným  poselstvím. Velký  kus  práce  na  tomto  projektu 
ve svém volném čase odvedly zejména dvě hlavní postavy spolku Kultura 
pro město, pánové Petr Sopoliga a Lukáš Peška, který na svém facebooko-
vém profilu poznamenal: „Prožívám velkou radost. Ad primo, že se akce 
našeho spolku Slavíme republiku povedla a líbila. Ad secundo, že mám 

přátele a kamarády, kteří do  toho šli se mnou a že naše práce od  ledna 
letošního roku, a poslední dva měsíce velmi intenzivní, přinesla své plody. 
Ad tertio, že v mém městě žijí lidé, kterým stojí za to oslavit narozeniny 
své vlasti, ať  již aktivním zapojením nebo účastí na „párty“. Těch, kteří 
oslavám z  různých důvodů nepřáli  nebo zkoumali,  zda  je vůbec důvod 
něco slavit, je mi upřímně líto. Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům 
a zapojeným organizacím, ale zejména celému svému týmu.“
Další významný počin pak představoval  tradiční  tematický koncert De-
chového  orchestru  Kulturního  domu  města  Holic,  tentokrát  s  názvem 
„S dechnou na muzikál“. V sobotu 6.  října večer se  téměř vyprodaným 
velkým sálem kulturního domu  linuly melodie  světových,  českých,  de-
setiletími prověřených i soudobých muzikálů. Také letos bylo těleso při 
této příležitosti doplněno a posíleno svými spřátelenými hudebními ko-
legyněmi a kolegy o nástroje, které nemá ve svém standardním obsazení. 
Velkého prostoru se tentokráte dočkali i hostující pěvecké sólistky a só-
listé. Tříhodinovou produkci doplněnou o videoprojekci, kamerový pře-
nos či stepařské vystoupení publikum odměnilo skandovaným potleskem 
ve stoje. Autor myšlenky, dramaturg, aranžér některých kusů a dirigent 
ansámblu v jedné osobě Ondřej Lisý neskrýval na sociálních sítích svou 
spokojenost:  „Jsem  moc  hrdý  na  to,  že  jsem  dostal  možnost  pracovat 
s takovou úžasnou partou lidí. A jsem rád za skvělé publikum. Pokud by 
nebylo komu hrát, byla by veškerá práce zbytečná...“. Posluchače, kteří 
premiéru tohoto koncertu nestihli, jistě potěší, že na 6. dubna 2019 se již 
plánuje repríza, samozřejmě s několika novými kousky.

Karel Král

V téhle školce se nepečuje o stromky, je to skutečná mateřská škola pro 
děti z Holic a okolí, která právě vzniká v blízkosti rybníku Hluboký – pro-
to tedy Hlubáček. Od září 2019 v ní budou dva pedagogové provázet sku-
pinu maximálně 15ti dětí. Právě probíhá její zápis do rejstříku škol a škol-
ských  zařízení  MŠMT  (Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy) 
a bude tak vůbec první rejstříkovou LMŠ v Pardubickém kraji. Zdaleka 
ne však jedinou, od roku 2010 průběžně vzniklo a nyní funguje více než 
120 lesních mateřských škol po celé České republice. Vzdělávání v LMŠ 
vychází z pedagogického konceptu MŠMT ČR. Je realizováno převážně 
venku, v přírodě, a to za každého počasí, vyjma extrémních klimatických 
podmínek  –  to  budeme  v  bezpečí  našeho  zázemí  a  plánovaný  program 
v lese tomu samozřejmě přizpůsobíme. 
Pokud si říkáte, jak takový běžný den v lese vypadá, pojďte s námi ven – 
každý čtvrtek od 9 do 11 hodin tvoříme a „jsme“ v lese. Sraz je u recepce 
Autokempu Hluboký. Jen upozornění – po dni v lese mají děti na tvářích 
úsměvy, po kapsách šišky a jehličí úplně všude.
Chcete se o nás dozvědět více? Třeba jak se v lese v zimě odpočívá, jak 
funguje záchod, čím budeme svítit – navštivte náš infostánek na Slavnost-
ním rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka v Holicích 
v neděli 2. 12. 2018, nebo nahlédněte do našich webových stránek www.
hlubacek.cz.
Na závěr dovolte, abychom Vám popřáli spokojené, láskou a porozumě-
ním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů. A těšíme se na osobní setkání s vámi třeba v neděli pod 
vánočním stromem nebo kterýkoliv čtvrtek pod stromy na Hlubáku.

Tým LMŠ Hlubáček

HLUBÁČEK – lesní mateřská škola (LMŠ)

Ano, již po jedenácté se sešly v Holicích nejlepší soubory z celé repub-
liky,  aby  soutěžily  na  Národní  přehlídce  jednoaktovek.  Tato  soutěž  se 
koná jednou za dva roky a opravdu je na co se dívat. Ta letošní se konala 
ve dnech 3. a 4. listopadu 2018 a mohli jsme na ni vidět sedm nejlepších 
jednoaktovek,  vybraných  na  regionálních  kolech  soutěže.  Kromě  toho 
byla přehlídka doplněna stejným počtem nejlepších představení z posled-
ních dvou přehlídek o Pohárek Svazu českých divadelních ochotníků. 
Pro nejlepší bylo připraveno šest hlavních cen a libovolný počet čestných 
uznání, kterých bylo nakonec uděleno osm. Hlavní cenu si odvezlo Di-
vadlo Refektář TJ Sokol Jinonice za hru Branislava Nušiće „Analfabet“. 
Z téhož souboru byl oceněn i Lukáš Mejsnar. Další cenu dostal Divadelní 
spolek Vojan při KD Libice nad Cidlinou za dramaturgický výběr aktovky 
„Velice hojný Fénix“ a Divadelní spolek Scéna Libochovice za výtvarné 
řešení aktovky „Můj strýček, jeho excelence“. Z jednotlivců byl pak od-
měněn cenou Viktor Keller  z Teplic  za  roli  Jardy v „Nedělní bábovce“ 
a v neposlední řadě také Petr Hlavatý z Holic za roli Oscara Dilla v ak-
tovce „Vytrvalost“. 
Toho doplnila i naše debutantka Jana Slováková, která si za roli Julie pře-
vzala čestné uznání. Z těch pak ještě tři putovaly do Děčína, dva do Ji-
nonic a po jednom do Libochovic a Domažlic. Dá se říci, že se národní 
přehlídka vydařila. Všechna představení byla sehrána, jak to nejlépe šlo 
a je vidět, že ochotnické divadlo má sílu a chuť. Budeme se těšit, že za dva 
roky se opět uvidíme s těmi nejlepšími u nás v Holicích. 

Pavel Hladík

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA DIVADELNÍKŮ POJEDENÁCTÉ

Dvě zapomenuté akce

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Jan	Alexander	Roháč,	9.	B
SÍLA LÍPY
(věnováno	Davidu	Bařtipánovi)
Starý knihovník procházel ztemnělou místností. Díval  se na hřbety sta-
rých i nových knih, přejížděl po jejich hřbetech kloubnatými prsty, bral 
je do  rukou, přičichl  k nim a  zase  je vracel mezi ostatní. Dnes  je  jeho 
poslední den. Musí předat tisíce vzácných svazků novému knihovníkovi. 
Přemýšlel, co mu říct. Jak předat celoživotní dílo? Jaká slova zvolit, aby 
mladík pochopil jeho skutečný význam?
„Nikdo by neměl vědět  tolik  co  já,“  promluvil  sám k  sobě.  „Nikdo by 
neměl přečíst tolik knih se stejným názvem a přitom tak odlišným obsa-
hem.“ Smutně se pousmál při pohledu na dvě knihy s názvem „Paměť mé 
vlasti“ vydané v rozpětí více než půl století.
Dotkl se prastaré kroniky a rozmýšlel, jak podivné je zažít víc než tři doby 
v historii jediné země. Z kolika hrdinů se v průběhu staletí stali zbabělí 
lháři a ze zbabělých lhářů hrdinové. Z kolika překrásných obdivovaných 
žen vytvořila změna doby jen levné onuce. A z vulgárních děvek stejně 
snadno ženy,  jimž  je nutné  se klanět. Z moudrých vizionářů udělal  čas 
mluvky a bezduché bláboly nafoukaných opilců se postavily na roveň nej-
větších děl historie lidstva.
Došel  k  rohu  staré knihovny  s  překrásnou dřevořezbou. Nadaný  řezbář 
vtiskl do dřeva obraz veliké lípy s košatou korunou, mohutnými kořeny a 
listy ve tvaru srdce. Její kmen pak chránil velkými tlapami a ostrými zuby 
dvouocasý lev.
„Věřil jsem v tebe, lípo,“ zašeptal znovu třesoucím se hlasem. „S ostat-
ními lidmi mé země jsme tě pěstovali a pečovali o tebe. Doufali jsme, že 
pokud bude třeba, budeš mít dost síly ochránit nás samotné. Šeptali jsme ti 
svá tajemství, ošetřovali polámané větve i poraněné kořeny. Nedbali jsme 
na vlastní strádání, abychom měli živiny pro tvou půdu a dostatek potravy 
pro tvého lva. Věřili jsme, že i v nejhorších dobách nám poskytneš svou 
lásku a moudrost a lev ochranu a sílu. Věděli jsme, že ty jsi naší kronikou 
a že tvé kořeny jsou i naše vlastní. Věděli jsme, že tak jako budeme silní 
my, bude silný i tvůj lev.“
Stařec se ztěžka opřel o hladké dřevo a v bezmocném vzteku se rozkřičel 
na mlčící knihy. „Co mám předat svému nástupci?! Své dřevo jsi zaproda-
la k výrobě papíru plnému lží a polopravd. Svou moudrost zneužíváš proti 
národu, který tě stvořil. Tvůj lev napíná svaly, aby vystavěl lepší hnízda 

sousedícím supům a přinesl větší kořist nenasytným hyenám!“
Knihovník se zhroutil na podlahu a jeho šedé vlasy se rozprostřely v ko-
řenech lípy jako stříbrná pavučina.
„Stále slyším tvé srdce, lípo. Tepe potichu a slabě, jako mé vlastní. Ale já 
vím, že ještě není mrtvé. Už ho nevídám v obrazech, ani o něm nečtu v 
knihách. Ale slyším ho znít v písních. Tak věřím, lípo. Věřím, že pravdu o 
síle tvé a síle tvého lva poví lidem vítr zrozený ve tvých větvích. Že znovu 
probudí hrdost a čest při odpovědi na otázku KDE DOMOVMŮJ?“ 

Poslední měsíc  tohoto roku vás Holoubek, kromě 
pravidelných programů, zve na tyto akce.
V úterý 4. 12. v 9.30 hodin navštíví Holoubka Mi-
kuláš a  letos přijde i čertice. Dopoledne písniček, 
tanečků a povídání s Mikulášem zakončíme perní-
kovou nadílkou.
Ve  středu  12.  12.  v  18  hodin  se  potřetí  sejdeme 
na akci Celé Česko zpívá koledy u stříbrného smrku na zahradě Holoubka 
a společně si zazpíváme známé koledy.
Ve čtvrtek 20. 12. v 17.30 hodin zveme na Vánoční zpívání  s klavírem 
a kytarou. Přijďte se vánočně naladit, na chvíli zastavit a společně si za-
zpívat nebo poslechnout koledy a vánoční písničky. Těšíme se na společná 
setkání v adventním čase. 
Na leden 2019 pro vás připravujeme tyto akce:
Ve středu 16. 1. 2019 od 16 do 18 hodin zajímavou přednášku s Mgr. Mo-
nikou Čuhelovou na téma Jak zvládnout adolescenci. 
V úterý 22.  1.  2019 od 16.30 do 18.00 hodin  seminář Mýty ve výživě 
v podání Pavlíny Žďárkové.
Na  obě  akce  se  lze  přihlásit  přes  www.rvcholoubek.cz  nebo  tel.č. 
733 141 960.
Přejeme všem krásné Vánoce, v roce 2019 zdraví, štěstí, pohodu a na shle-
danou v Holoubku.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
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
PRO dospělé připravujeme seberozvojové kurzy od roku 2012.
PRO svůj rozvoj

PRO počítačové dovednosti
PRO inspiraci si do Holoubka přišlo již 623 dospělých
Milé dámy, ženy, děkujeme za váš zájem a ochotu na sobě pracovat. Přeje-
me vám a vašim rodinám pohodové a láskyplné Vánoce. Do nového roku 
2019 přejeme zdraví, štěstí a požehnání.
Poslední vzdělávací cyklus v Holoubku projektu ŽenyPRO leden-březen 
2019 je plně obsazen. Přihlášky přijímáme pouze do počítačového kurzu 
květen 2019.
Kontakt a přihlášení: Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141
e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com, www.zenypro.cz.

kolektiv Holoubka

Vánoční čas v Holoubku

Stoletá lípa
Markéta Tomášková, 7. A
 
Hrdé Čechů plémě
zasadilo sémě.
V zemi sémě klidně dýchá,
roste z něho česká pýcha.

I v rakousko-uherském područí
ze země lípa vypučí.
Ta světovou válku přečkala,
by se země česká svobody dočkala.

Z jara zas lipka pučí květem,
„Kde domov můj“ se line světem.
Tatíček Masaryk českému lidu
poskytl let míru a klidu.

Kam poděla se nabytá pohoda,
když  podepsána  jest  Mnichovská 
dohoda?
Národ český je zrazen a zaprodán,
když  celý  svět  ovládl  jeden  zlý 
pán!

Krutý mráz tělo stromu líže, 
zatímco plení vlast hákové kříže.
V dějinách lidstva toť nejhorší chvíle,
vniveč tak přišla ta lidská píle.

Po mnoha letech války strastí
šeříky voní rodnou vlastí.
S kvítečky lípy si včelka hraje,
mír se zas vrátil do rodného kraje.

Vítězný únor přišel záhy,
demokracie tak pozbyla váhy.
teď lípa statná i rodná zem 
patří rovným dílem všem.

Závojem deště lípa pláče,
svoboda ulétla jak malé ptáče.
Rozbité chodníky, ploty i branky
nechaly za sebou ruské tanky.

Listopad lípě vzal poslední srdíčko,
po letech vrací se do vlasti štěstíčko.
Pravda a láska si své místo dobyly,
zlobu a zášť do hrobu pohřbily.

Dál v parku lípa sto let žije,
nechť každé její srdce bije.
Národ český hrdě střeží,
přestože čas rychle běží.

Až smrt dýchne jí do tváře, 
pak pohladí ji něžné ruce řezbáře.
tím naplnil se lípy čas,
dál však žije v každém z nás.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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MŠ Staroholická
Vánoční čas

Prosinec v Mateřské škole Holubova

Jedeme naplno

MŠ Pardubická informuje
Už je to tady zase! Čas adventní, čas těšení se na Ježíška. I dětem z naší ma-
teřské školy se vánoční nálada nevyhnula. Koncem listopadu za námi přijela 
do MŠ dvě divadélka s pohádkami Jak se anděl potkal s čertem a O myslivci 
Martinovi. Také jsme se vánočně vyfotografovali v retro stylu.
Ukončili jsme návštěvy v solné jeskyni, kde jsme zdravě dýchali. Ze ZŠ 
Komenského jsme obdrželi pozvání k návštěvě a prohlídce školy a násled-
ně k vánočnímu tvoření.
A už je tu prosinec, s obavou i nadšením budeme vyhlížet Mikuláše, čerta 
a anděla. Děti zazpívají, zatančí, slíbí vše možné i nemožné a určitě dosta-
nou nějakou nadílku. Napečeme cukroví, ozdobíme stromečky, sejdeme 
se na vánočních besídkách a vyrobíme vánoční dárečky a přáníčka.
Pak už jenom ten sníh…
Nádherné vánoční svátky plné pohody a lásky přejí děti a zaměstnanci MŠ 
Pardubická Holice

Listopad je měsíc krátících se dnů a pochmurného počasí. Děti se však 
začínají těšit na svíčky na adventním věnci a zvyky, které se váží k tajem-
nému předvánočnímu období.
Ve výtvarných činnostech děti procvičují nejen svoji zručnost a fantazii, 
ale výsledné práce vytvoří působivou výzdobu mateřské školy. Do Vánoc 
zbývá  opravdu  málo  času,  vrcholí  přípravy,  zdobí  se,  vyrábí  se,  pečou 
se perníčky, aranžují větvičky, bedlivě pozorují Barborky, voní  jablíčka 
a pomeranče, píšou se dopisy pro Ježíška.
Hned 5. prosince uvítáme opět po roce Mikuláše s čertem a andělem. Pís-
niček a básniček o Mikuláši je čím dál tím víc, takže se každý rok učíme 
nové. Nezapomínáme ani na básničky, které vyjadřují naši radost a očeká-
vání a také omluvu za celý rok dětského ,,zlobení“. Tichounký zvoneček 
zacinká a Mikuláš s dárečky je tady. Ještě nám stihne všechno vyfotogra-
fovat pan Formánek.
Při vánočním vystoupení se rodiče potěší pokroky a úspěchy svých dětí 
a  společně  se  pobaví  při  zhlédnutí  programu,  který  si  děti  za  pomoci 
svých učitelek připraví. Pásmo říkadel, básní, písniček a koled dá trošku 
práce, ale odměnou nám budou úsměvy a potlesk.
Přejeme všem čtenářům hezké a klidné Vánoce 2018
Plánované akce na prosinec:
29. listopadu –  ,,Slavnostní rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU U MŠ“–

17.00 hod.
  4. prosince – výlet s dětmi na Hrádek u Nechanic ,,Vánoce na zámku“
  5. prosince – ,,Mikuláš a čert v MŠ“ – nadílka v MŠ
12. a 13. prosince – vánoční besídky v MŠ 
Přejeme všem čtenářům novin hezké a klidné Vánoce.

Mgr. Z. Krátká, ředitelka školy

Před námi je poslední měsíc v roce a ten je vždy ve znamení adventu, tedy 
očekávání  příchodu Vánoc. V  naší  škole  adventní  čas  zahajujeme  v  pátek 
30. listopadu rozsvícením vánočního stromu a vánoční výzdoby. V adventním 
období se stalo již tradicí, že děti z naší školy chodí potěšit koledami a pohád-
kou naše seniory. Stejně tomu bude i letos, a tak před příchodem Mikuláše 
půjdou děti se svým vystoupením na setkání Svazu postižených civilizačními 
chorobami Holice. Ve dnech od 10. prosince navštíví klienty Sanatoria Topas 
a letos poprvé navštíví také Klub důchodců na Horním Jelení v domově Si-
meon. Ve středu 5. prosince se budeme trochu bát, čert nedorazí sám, vezme 
s sebou  i anděla a Mikuláše. V pátek 7. prosince pojedeme ozdobit našim 
želvičkám v Safari parku Dvůr Králové vánoční stromeček a vezmeme jim 
také něco dobrého k snědku. V prosinci se  také zapojíme do dvou projek-
tů, a to Krabice od bot – www.krabiceodbot.cz, což je předvánoční projekt 
na podporu dětí  z  chudších  rodin v České  republice  a  Ježíškova vnoučata 
www.jeziskovavnoucata.cz, projekt splněných vánočních přání lidem v domo-
vech pro seniory. Uděláme tedy radost nejenom dětem, ale i babičkám a dě-
dečkům. V průběhu měsíce budou probíhat v jednotlivých třídách tradiční díl-
ničky a besídky pro děti a rodiče a bude se péci vánoční cukroví. Předvánoční 
čas zakončíme slavnostním vánočním obědem a společným zpíváním koled 
u našeho stromečku. Více o našich akcích se dozvíte na našich internetových 
stránkách www.msholubova.cz.
Přejeme všem čtenářům klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky. 

Lenka Chotěnovská

Brzy budou Vánoce a na 1.  stupni Základní  školy Komenského  jedeme 
naplno.
Navštívili nás policisté Policie České republiky a děti seznámili se svou 
činností. Děti z druhého ročníku se seznámily se základy bezpečného cho-
vání, třeťáci si povídali na téma šikana a čtvrtá třída poznávala dopravní 
předpisy. 
Velmi zajímavá byla pro děti na 1. stupni beseda o etiketě. Týkala se hlav-
ně zásad slušného chování ve škole. Děti se s pravidly seznámily formou 
dramatizace.
V prvním ročníku proběhl projekt, který se týkal svátku svatého Martina.
Žáci 1.–3.  ročníku navštívili Kulturní dům města Holic, kde shlédli di-
zvadelní představení „Honza a kouzelná víla“ Divadla Pohádka z Prahy. 
Mohli vidět klasickou činohru, zpěvohru, pohybové divadlo, pantomimu 
i černé divadlo. 
Děti z druhého ročníku opět navštívily knihovnu, aby si zopakovaly, jak se 
vyhledávají knihy, na jak dlouho se půjčují a kdy je v knihovně otevřeno.
Nesmíme zapomenout na tradiční pěveckou soutěž Superstar, o kterou je 
mezi dětmi velký zájem. Jako každý rok se koná koncem listopadu. 

Mgr. Helena Žižková

Krásné 100. výročí vzniku samostatného Československa jsme na druhém 
stupni oslavili kromě jiného i literární soutěží s názvem „Lípa – němý svě-
dek srdečných událostí“. Žáci se nechali inspirovat významnými historic-
kými mezníky naší vlasti, jiní se do lípy doslova převtělili a přiblížili nám 
běžné radosti, ale i starosti, které tento majestátní strom mohl zažít. Sešlo 
se 37 prací, které hodnotila čtyřčlenná porota. Práce to nebyla jednodu-
chá, svědčí o tom také udělení několika zdvojených cen. Čestné uznání si 
za originální přístup k tématu vysloužili Lukáš Bureš (7. A) a Jan Včelák 
(8. A). Na  třetí příčce se umístila Michaela Polednová (9. A), stříbrnou 
medaili získala Ludmila Růžičková (8. B) a na spisovatelský trůn used-
la Markéta Tomášková (7. A) společně s Janem Alexanderem Roháčem 
(9. B). Rádi bychom se s vámi o dvě nejlepší díla podělili – viz strana 6. 

Mgr. Jana Krejčová

Ještě jednou československé narozeniny
na Holubovce

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Žáci Základní školy v Komenského ulici, stejně jako všichni školáci v naší 
zemi, zakončili první čtvrtletí letošního školního roku. Pro žáky devátého 
ročníku bylo toto období naplněno hledáním té pravé střední školy. Na-
vštěvovali výstavy středních škol, využívali dnů otevřených dveří, součástí 
rodičovské schůzky 20. 11. byla návštěva zástupců jednotlivých středních 
škol, kteří se snažili vysvětlit žákům i  rodičům, proč zvolit právě  jejich 
školu. Doufejme, že konečná rozhodnutí našich žáků budou správná.
Žáci osmých ročníků zhlédli ve čtvrtek 8. 11. premiéru filmu Bohemian 
Rapshody  o  historii  legendární  skupiny The  Queen  a  životních  osudech 
nositele slavného jména Freddie Mercury. Žáci byli představením nadšeni.
V  předvánočním  čase  chystáme  při  hodinách  pracovního  vyučování 
i v odpoledních dílnách výrobky na adventní jarmark, který se uskuteční 
v  pátek  30.  11.  od  14.00  do  17.00  v  budově  prvního  stupně.  Přijďte  si 
vybrat drobné předměty, které vám pomohou vytvořit doma předvánoční 
atmosféru. Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Blanka Málková

Čtvrtina roku je za námi

V říjnu celá škola ožila oslavami výročí vzniku Československa. Vše za-
čalo v hodinách společenských věd, ekonomiky a českého  jazyka. Tam 
studenti  se  svými  učiteli  chystali  výzdobu  a  program,  aby  vše  mohlo 
25. 10. vypuknout. Ten den se po škole pohybovali studenti i učitelé v do-
bových kostýmech, hrála dobová hudba a dokonce byla otevřena i prvore-
publiková kavárna. Studenti procházeli školou a v několika třídách na ně 
čekal interaktivní program s přednáškami na různá témata, která souvisela 
s První republikou (dějiny, kultura, sport, automobilismus, průmysl, diva-
dlo,  literatura, film,  legie, Holice v době První  republiky, etiketa). Toto 
probíhalo celé dopoledne. V poledne přešel průvod zpívajících studentů 
do ZUŠ, kde byla zajímavá přednáška o automobilech, a pak vystoupili 
studenti  s  tanečními ukázkami a  s vystoupením sokolů. Na závěr před-
stavení v ZUŠ všichni společně zpívali československou hymnu. To však 
ještě nebylo vše, celé oslavy vyvrcholily zasazením památné lípy na dvo-
ře školy. „Kdo ví, co bude za sto let, co o nás budou psát a vyprávět…“

Na automobilce se slavila První republika

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Oslavu stoletého výročí vzniku Československé republiky pojalo holické 
Gymnázium Dr. Emila Holuba opravdu stylově. Celá středa 25. října 2018, 
během níž bylo vyučování nahrazeno pestrým programem, se nesla ve slav-
nostním  duchu.  Tomu  odpovídalo  i  neobyčejné  odění  většiny  účastníků 
v čele se všemi zaměstnanci školy, jež nám pomohlo přenést se do doby 
první republiky. 
Celou akci uvedli krátkými proslovy v aule paní ředitelka Andrea Daň-
ková a pan Aleš Kotyk, učitel dějepisu. Pak už přišlo na řadu slavnostní 
zasazení stromu před školou. Zvolen byl dub a na jeho sázení se podíleli 
zástupci každé z dvanácti tříd gymnázia. Vybraní žáci přečetli svá přání 
republice, která následně zavěsili na mladý strom. Zazněla taktéž česko-
slovenská hymna v podání pěveckého sboru gymnázia.
Následně jsme se všichni přesunuli do kulturního domu, kde jsme zhléd-
li  klasický komediální film  režiséra Martina Friče Škola	 základ	 života. 
Po filmu se delegace tvořená dvanácti zástupci tříd, paní ředitelkou, pa-
nem  zástupcem  a  oběma  dějepisáři  vydala  položit  květiny  k  pomníku 
T. G. Masaryka. 

V navazujícím programu byli žáci rozděleni do skupin a procházeli něko-
lika připravenými stanovišti. V tělocvičně proběhla nejprve ukázka trénin-
ku mladých zápasníků z borohrádeckého sportovního klubu a následně se 
zde pod taktovkou paní profesorky Raabenstein Schejbalové konaly taneč-
ní lekce charlestonu. Na chodbě u tělocvičny si žáci v rámci kvízu mohli 
ověřit  své znalosti  z oblasti  české  sportovní historie. V nejvyšším patře 
proběhla  výstava  výtvarných  prací  našich  žáků  a  expozice  historických 
knih a map. Ve  fotokoutku, připraveném ve dvou  třídách,  se pak mohli 
všichni zvěčnit nejen ve svých krásných  róbách a elegantních oblecích, 
ale  i  se  zapůjčenými  rekvizitami připomínajícími dobu první  republiky. 
V aule zase běžela filmová ukázka přibližující prvorepublikové hospodář-
ství. V nabitém programu si každý jistě přišel na své a věřím, že na pove-
denou oslavu stoletého výročí naší republiky hned tak nezapomeneme.

Zároveň mi při  této příležitosti dovolte pozvat širokou veřejnost na náš 
tradiční Adventní večer, který se uskuteční v aule gymnázia ve čtvrtek 
13. prosince 2018 od 17 hodin. Můžete se těšit na známé filmové a mu-
zikálové melodie, o vánoční program se postarají  studenti  školy. Přijď-
te mezi nás nasát vánoční atmosféru a dobrovolným vstupným podpořit 
dobrou věc – výtěžek z akce bude opět poukázán na konto Adventních 
koncertů při České televizi.

Mgr. Michal Nečesaný

Oslavy vzniku republiky na gymnáziu

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Dorostenci pokračují ve velmi dobře  rozjeté  sezóně a bojují o nejvyšší 
příčky v tabulce, starším žákům se dařilo méně.
Dorost
27. 10. 2018
DDM Holice: Klub SPV Pardubice 10:0 (2:0, 5:0, 3:0) – A. Kovařík 5+2, 
V. Schejbal 2+2, J. Hrdý 2+1, M. Šmidberský 0+2, P. Černý 1+0, J. Ma-
chatý 0+1, J. Sušil 0+1
DDM  Holice:  FBK  Bulldogs  Hořice  17:4  (4:2,  6:1,  7:1)  – A.  Kovařík 
10+1, P. Černý 4+2, V. Schejbal 2+2, A. Starý 1+2, M. Novák 0+2, M. 
Šmidberský 0+2, M. Matěj 0+1, O. Schejbal 0+1
10. 11. 2018
DDM Holice: Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:3  (4:0, 1:2, 0:1) – P. Černý 
2+1, A. Kovařík 2+0, V. Schejbal 1+0, A. Starý 0+1, Z. Krátká 0+1
DDM Holice: FBC Dobruška 11:1  (4:0, 2:1, 5:0) – A. Kovařík 4+0,  J. 
Tlučhoř 1+3, P. Černý 3+0, A. Starý 1+0, M. Viktora 1+0, V. Holeček 1+0, 
V. Schejbal 1+0, J. Machatý 0+1, M. Matěj 0+1, M. Šmidberský 0+1, O. 
Schejbal 0+1, Z. Krátká 0+1

Tabulka k 14. 11. 2018

      Záp.  V  R  P  body  skóre

  1  FBC Dobruška  10  8  1  1  25  66:30
  2  DDM Holice  8  7  1  0  22  81:27
  3  Orel Rtyně v Podkrkonoší  8  6  0  2  18  62:24

Kanadské bodování k 14. 11. 2018

    hráč  družstvo  Záp  B  A  KB

  1  Adam Kovařík  DDM Holice  8  37  6  43
  2  Matěj Labík  Orel Rtyně v Podkrkonoší  8  21  6  27
  3  Šimon Říha  TJ Sokol Dvůr Králové nL  10  18  5  23

Více  naleznete  zde:  https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni/3-liga-
-dorostencu-4/

Starší žáci
28. 10. 2018
DDM Holice A: FbK Orlicko-Třebovsko modří 3:4 (O. Machatý 2+0, L. 
Jeřábek 1+0, J. Říha 0+1)
DDM Holice A: FBC SION – DDM Nová Generace 3:4 (O. Machatý 2+0, 
L. Jeřábek 1+0, R. Nešetřil 0+1, J. Říha 0+1)
DDM Holice A: TJ Sokol Jaroměř 3:1 (O. Machatý 2+0, L. Jeřábek 1+0, 
F. Jeřábek 0+1, J. Šimák 0+1)
DDM Holice A: FBŠ Všestary 3:2 (R. Nešetřil 2+0, O. Machatý 0+2, M. 
Šimák 1+0)
DDM Holice B – MŽ: FBC Hvězdy Česká Skalice 4:4 (D. Valenta 1+1, T. 
Machatý 1+0, V. Pražák 1+0, V. Šefranko 1+0, F. Machálek 0+1)
DDM Holice B – MŽ: Sokol Pardubice C – MŽ 2:14 (J. Tošovský 1+0, 
V. Pražák 1+0)
DDM Holice B – MŽ: FbK Orlicko-Třebovsko bílí 7:15 (V. Pražák 4+2, 
J. Tošovský 2+1, F. Machálek 1+0, N. Formánková 0+1, V. Chmela 0+1)
11. 11. 2018
DDM Holice A: ŽSK Třemošnice 4:4 (F. Jeřábek 2+1, L. Jeřábek 1+1, M. 
Šimák 1+0, J. Šimák 0+1)
DDM Holice A: FTC Vysoké Mýto 1:4 (O. Machatý 1+0, J. Šimák 0+1)
DDM Holice A: FBC PEAKSPORT LITOMYŠL 2:4 (F. Jeřábek 2+0, O. 
Machatý 0+2)
DDM Holice A: Orel Rtyně v Podkrkonoší 3:6 (O. Machatý 1+2, L. Jeřá-
bek 2+0, J. Šimák 0+1)
DDM Holice B – MŽ : FBC Hvězdy Česká Skalice 4:5 (J. Tošovský 3+0, V. 
Šefranko 1+0, D. Valenta 0+1, J. Bret 0+1, T. Machatý 0+1, V Pražák 0+1)
DDM Holice B – MŽ: Žacléř TJ Spartak Vrchlabí 4:7 (V. Pražák 2+1, J. 
Tošovský 1+2, D. Valenta 1+0)
DDM Holice B – MŽ: FbK Orlicko-Třebovsko bílí 2:9 (V. Pražák 2+0, J. 
Tošovský 0+1)

J. Kment

Výsledky florbalového oddílu DDM Holice

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 11

Běh Okolo Hlubáku přivítal rekordní účast

V  neděli  4.  listopadu  se  v  prostorách  kempu 
Hluboký konal celkově již 8. díl běžeckého se-
riálu Okolo Hlubáku.
Kromě skvělého počasí  jsme přivítali  i celkem 
321  závodníků  na  tratích  5  a  10 km.  Rekord 
v počtu startujících byl překonán o rovnou stov-
ku. Pro účastnickou medaili si doběhla spousta 
dětí a dospělých z blízkého okolí, kteří tak přišli 
podpořit charitativní podtext této akce. Rovněž 
i  tradičně  silné  bylo  pole  „závoďáků“,  jehož 
kvalita pravidelně roste. Důkazem je i nový tra-
ťový  rekord  na  desetikilometrové  trati,  kterou 
vyhrál Lukáš Gdula z Hvězdy Pardubice.
Celkově bylo, díky vřelé podpoře našich spon-

zorů,  oceněno  5  nejlepších  z  každé  kategorie 
hodnotnými  cenami.  Musíme  velmi  poděko-
vat všem dobrovolníkům, kteří nám i  tentokrát 
pomáhali,  klukům  kolem  Vítka  Doubravské-
ho  a  Adama  Petráka,  kteří  nám  vždy  vytváří 
na „Hlubáku“ skvělé zázemí a v neposlední řadě 
všem  běžcům,  kteří  přispěli  svým  startovným 
na dobrou věc.  Jsme přesvědčení, že v příštím 
roce může být kvalita našeho závodu po všech 
stránkách  ještě  vyšší  a  podaří  se  nám  přilákat 
opět velké množství nadšených sportovců. Ten-
to  přírodní  areál,  v  blízkosti  našeho  města,  si 
takové oživení určitě zaslouží.

Za tým organizátoru manželé Hlavovi

V  sobotu  3.  listopadu  byl  náš  oddíl  pověřen 
uspořádáním  oblastního  přeboru  a  zároveň 
postupového  turnaje  kategorie  U13  na  MČR 
v Českém Krumlově. Na  tomto  turnaji nás  re-
prezentovali Viktorie  Jánská  a  Ondřej  Kaplan. 
Oba podali velmi dobré výkony, ale lépe se da-
řilo Ondrovi, který po velmi napínavém utkání 
o postup do finále podlehl ve třech setech zkuše-
nějšímu hráči Sokola Polabiny. Nakonec Ondra 
obsadil konečné čtvrté místo ve dvouhře. Co se 
nepovedlo ve dvouhře, to se povedlo ve čtyřhře. 
Se  svým  spoluhráče  Filipem  Jurčou  čtyřhru 
chlapců vyhráli a tím si zajistili postup na MČR. 
Ondra  zasluhuje  pochvalu  za  reprezentaci  BK 
DDM Holice a města Holic.
V  sobotu  10.  listopadu  zajížděla  početná  sku-
pina našich hráčů a hráček na  turnaj do Nové-
ho Města nad Metují. Turnaje se zúčastnilo 75 
badmintonistů.  I  zde  jsme  byli  úspěšní  a  při-
vezli  medaile.  Mezi  nejmladšími  děvčaty  zví-
tězila Míša Hloušková a na třetím místě stejné 
kategorie  chlapců  byl  Míra  Teplý. V  kategorii 
U13 děvčata obsadila druhé místo Viki  Jánská 
a na třetím skončila Dominika Budišová. I v ka-
tegorii U15 jsme měli svého zástupce a tím byl 
Ondra Kaplan, který obsadil mezi staršími hráči 
třetí místo. Všem hráčům gratulujeme.
V  sobotu  19.  ledna,  pořádá  náš  oddíl  druhý 
badmintonový ples, který se koná v ZUŠ Karla 
Malicha od dvaceti hodin. Zveme všechny příz-
nivce badmintonu a dobré zábavy.

Miroslav Pacovský

Zprávy z badmintonu

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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2 liga mžů: 
Tesla Pardubice – BVK Holice
86 : 75 (30:19 56:38 71:52)
Baťa  24,  Macela  22,  Žaba  14,  Horký Adam  a 
Bartheldi 5, Šrámek 3, Boháček 2
TJ Sokol BK Chrudim – BVK Holice
97 : 79 (21:19 47:33 71:55)
Štěpán 27, Boháček 13, Žaba 12, Horký Adam 
11, Baťa 7, Šrámek 6, Welsch Michal 3
BVK Holice – Basket Poděbrady
79 : 70 (19:17 41:38 55:52)
Macela 31, Eichler 12, Kolář 11, Welsch Michal 
10, Žaba 7, Horký Adam 6, Voráček 2
BVK Holice – Sokol Kutná Hora
76 : 54 (Macela 23, Horký Adam 12, Žaba a Vo-
ráček po 11, Eichler 9, Kolář a Welsch Michal 
po 5
V 2. lize sehráli holičtí muži v uplynulém obdo-
bí celkem čtyři utkání. Ve třetím a čtvrtém dvoj-
kole zajížděli do Pardubic a do Chrudimi. Par-
dubická  Tesla  pro  tuto  sezónu  sestavila  velice 
silný tým, který jsme v týdnu před tím v domá-
cím prostředí ve 3. kole Českého poháru pora-
zili. To jsme však byli v plné sestavě a vítězství 
bylo  těsné  jen  o  pouhé  dva  body. V  sobotním 
utkání na „Tesle“ však někteří klíčoví hráči chy-
běli, a tak nebylo od samého začátku utkání po-
chyb, kdo dnes vyhraje. Výsledné skóre mínus 
11  bodů  neodpovídá  skutečnému  průběhu  hry. 
V neděli se v Chrudimi situace opakovala s tím 
rozdílem, že chrudimští muži byli o třídu horší 
než sobotní Tesla. Přesto nám ale na cestu domů 
málem naložili nepopulární „stovku“.
Další dvoukolo odehráli holičtí muži na domácí 
palubovce,  kde  přivítali  posílené  Poděbrady  a 
vždy  nevyzpytatelnou Kutnou  Horu. Tentokrát 
se domácí hráči  sešli v  téměř plné  sestavě a v 
obou utkáních přesvědčivě zvítězili, když stře-
lecky se vyznamenal zejména rozehrávač Tomáš 
Macela. Ukazuje se, že i v letošní sezóně budou 
výsledky družstva mužů hodně závisle na tom, 
jaká  sestava bude v konkrétním hracím víken-
du k dispozici. Tento faktor se začal projevovat 
již v předchozích dvou  sezónách. Vše vychází 
ze  skutečnosti,  že  dnešní  hektická doba přiná-
ší velké nároky na pravidelné  sportování. Plně 
amatérští hráči jsou dnes vystaveni problémům 
jak  skloubit  svá  náročná  zaměstnání,  pracovní 
cesty nebo studium na vysokých školách spolu s 
pravidelným tréninkem a hraním mistrovských 
utkání  a  v  neposlední  řadě  péčí  o  své  rodiny. 
Holickým  mužům  patří  poděkování,  že  díky 
dobré partě  se  jim přes všechny  tyto překážky 
daří  udržet  v Holicích 2.  basketbalovou  ligu  a 
předvádět divákům tuto krásnou kolektivní hru.   
Český pohár mžů: 
4. kolo   BVK Holice – BK Vlci Žďár nad Sá-
zavou
91 : 64 (26:22 55:39 75:51)
Baťa 19, Macela 18, Žaba 17, Boháček 13, Ště-
pán a Bartheldi 8, Voráček a Kovář po 4
Ve čtvrtém kole Českého poháru se sešli domácí 
muži  v  plné  sestavě  a  nedali Vlkům  ze  Žďáru 
nad  Sázavou  sebemenší  šanci  na  úspěch  a  za-
slouženě postoupili do další jeho fáze. 
5. kolo  BVK Holice – Snakes Ostrava
84 : 105 (28:36 50:65 70:85)
Žaba 33, Kolář 18, Štěpán 12, Voráček 9, Joska 
8, Bartheldi 2
V pátém kole jsme přivítali v Holicích soupeře z 
vyšší 1. ligy a moc jsme se na něj těšili. Byla to 
výzva porovnat síly se soupeřem z vyššího pat-
ra. Bohužel těsně před utkáním onemocněl sil-

nou virózou rozehrávač Macela, což se ukázalo 
jako rozhodující pro vývoj celého utkání. Hosté 
z Ostravy navíc předvedli úžasný střelecký kon-
cert, když domácí koš zatížili šestnácti trefený-
mi  trojkami při úspěšnosti  snad 80 procent.  Je 
třeba  ale  sportovně  přiznat,  že  ani  s Tomášem 
Macelou  na  rozehrávce  bychom  asi  v  tomto 
utkání nezvítězili. Jeden příklad za všechny. V 
jednom okamžiku v polovině třetí čtvrtiny jsme 
mohli i pomýšlet na vítězství, když jsme dotáhli 
vedení hostů na rozdíl šesti bodů. Oni ale vzá-
pětí proměnili čtyři trojky za sebou během dvou 
minut a utkání bylo prakticky rozhodnuto.   
Divize kadetů U17: 
BVK Holice – Sokol Vysoké Mýto
82 : 49 (17:11 42:17 64:30)
Chmelík  21,  Mikuláš  20,  Pluhař  Josef  14,  Ul-
rych 13, Adamec 6, Hanzlík 5, Kubánek Broňa 
3
v odvetě 72 : 47 (19:8 38:15 54:27)
Mikuláš 18, Chmelík 16, Ulrych 10, Hanzlík a 
Pluhař Josef po 9, Adamec 8, Novotný 2

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
57 : 67 (13:19 27:29 40:50)
Mikuláš 19, Pluhař Josef 18, Mrázek 2, Ulrych 
8, Hanzlík a Adamec 4
v odvetě 66 : 89 (13:27 36:44 48:59)
Mikuláš 31, Mrázek 18, Pluhař Josef 17, Ada-
mec 11, Ulrych 8, Brandejs 4
Liga starších žáků U15:
BK Pardubice – BVK Holice 
67 : 44 (19:10 35:20 47:35)
Mrázek 13, Mikuláš 9, Šindelář 8, Pluhař Josef 
6, Slawisch 4, Brandejs 3, Kamitz 1
BVK Holice – BK Pardubice
84 : 66 (28:18 42:40 60:54)
Mrázek 29, Mikuláš 18, Pluhař Josef 17, Kamitz 
10, Slawisch 6, Brandejs 3, Hanzlík 1
BVK Holice – BA Sparta Praha
66 : 51 (19:13 30:26 48:34)
Pluhař Josef 23, Mrázek 12, Šindelář 9, Slawis-
ch 8, Mikuláš 7, Brandejs 4, Kamitz 2, Hanzlík 
1
BVK Holice – TJ Sokol Praha Kbely 
80 : 41 (15:11 37:15 65:26)
Mrázek 24, Pluhař Josef 14, Kamitz 12, Slawis-
ch 9, Šindelář 8, Mikuláš a Hanzlík po 6, Bran-
dejs 1
Liga starších žáků pokračovala tzv. dvojičkou v 
derby s BK Pardubice. V sobotním utkání hra-
ném v Pardubicích dolehla na holické žáky deka 
přílišné  zodpovědnosti,  protože  tato  vzájemná 
utkání hodně rozhodovala o tom, kdo postoupí 
do druhé poloviny soutěže do Extraligy nejlep-
ších dvanácti týmů v republice. Na co sáhli, to 
se jim nepovedlo, domácí koš byl pro ně zača-
rovaný  a  tak  i  přes  velkou  snahu  a  bojovnost 
v utkání prohráli, když  jeho závěr už odehrála 
prakticky  lavička.  Sobotní  odveta  v  Holicích 
už  ale  byla  o  něčem  jiném.  Holičtí  žáci  uká-
zali svoji skutečnou sílu a potvrdili svoje lepší 
postavení v  tabulce než Pardubice. Od začátku 
utkání vedli a v závěru své soupeře doslova de-
klasovali. Tímto vítězstvím si udrželi v tabulce 
dvoubodový náskok na Pardubice. 
V dalším dvoukole přivítali holičtí žáci na do-
mácí palubovce Basketbalovou akademii Sparty 
Praha a Sokol Praha Kbely. Na začátku soutěže 
oba tyto soupeře porazili na jejich palubovkách 
a  tak odvety v Holicích měly být  jen potvrze-
ním  těchto  venkovních  vítězství.  Holičtí  žáci 
obě utkání s přehledem zvládli a k postupu do 

Extraligy jim stačí už jen v posledních čtyřech 
utkáních porazit na domácí palubovce Ústí nad 
Labem, s nímž mají vzájemnou bilanci jednoho 
vítězství u nich doma.
Holičtí žáci se také představí na mezinárodním 
poli. V rámci projektu Východočeský basketbal 
spojili  své síly BVK Holice a BK Pardubice a 
pod jednou hlavičkou se zúčastní Evropské žá-
kovské ligy EYBL. V rámci této ligy odehrají v 
prosinci  tohoto  roku  jeden  turnaj v Rumunsku 
ve městě Oradea a druhý turnaje v lednu v Tu-
recku v Istanbulu. Bližší informace přineseme v 
příštích číslech HL.   
Východočeský oblastní přebor minižáků U14:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
84 : 44 (22:6 44:18 62:18)
Krejčík Ondřej 26, Holub 19, Patlevič 15, Plu-
hař Jan 12, Klouček 10, Hojka 2
v odvetě 82 : 30 (21:6 35:14 63:24)
Krejčík  Ondřej  44,  Holub  12,  Pluhař  Jan  10, 
Klouček 6, Patlevič a Hojka 4, Pažout 2
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou – BVK Ho-
lice
55 : 77 (14:16 28:39 42:60)
Krejčík  Ondřej  32,  Pluhař  Jan  14,  Holub  13, 
Patlevič 12, Klouček, Dostál Kryštof a Hojka 2
v odvetě 51 : 73 (11:8 29:33 36:53)
Krejčík Ondřej 25, Patlevič 16, Pluhař Jan 13, 
Klouček a Holub 9, Študent 1
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – SŠB Pardubice
38 : 90 (8:31 16:47 30:68)
Dostál Kryštof 17, Libánský 10, Pokorný Vojta 
6, Pokorný Vít 3, Kmošek Vojta 2
v odvetě 37 : 104 (10:30 18:50 23:79)
Pokorný Vojta  14,  Johanová,  Dostál  Kryštof  a 
pokorný Vít 6, Libánský 3, Kmošek Vojta 2
BVK Holice – BK Loko Trutnov
81 : 53 (14:12 48:28 66:39)
Dostál Kryštof 25, Urbánek 21, Pokorný Vojta 
11, Libánský 8, Štembera 7, Pokorný Vít 3, Jo-
hanová, Kmošek Vojta a Metelka 2
v odvetě 72 : 52 (22:11 38:20 58:37)
Dostál  Kryštof  31,  Urbánek  11,  Libánský  10, 
Pokorný Vojta 9, Štembera 6, Chi Lam Tran a 
Pokorný 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice –  SŠB Pardubice
70 : 40 (24:9 44:15 54:25)
Urbánek  17,  Pokorný  Vojta  a  Libánský  16, 
Štembera  11,  Pokorný  Vít  6,  Kmošek  Vojta  a 
Metelka 2
v odvetě 63 : 40 (14:8 34:15 48:23)
Pokorný  Vojta  25,  Libánský  18,  Urbánek  12, 
Kmošek  Vojta  4,  Štembera  2,  Dvořáková  a 
Kmošek Matěj 1
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
47 : 62 (14:14 14.37 25:58)
Štembera  16,  Libánský  14,  Pokorný Vojta  11, 
Urbánek  10,  Pokorný  Vít  6,  Kmošek  Matěj  a 
Vojta 2, Metelka 1
v odvetě 40 : 67 (8:13 16:39 32:52)
Pokorný Vít 16, Pokorný Vojta 15, Štembera 13, 
Libánský 11, Urbánek a Kmošek Vojta 5, Krej-
čík Vojta 2
 
Oznamujeme  holickým  občanům,  že  v  rámci 
dotačního programu Podpora v oblasti sportu a 
volnočasových aktivit v roce 2018 Rada Pardu-
bického kraje poskytla na pravidelnou sportovní 
činnost dětí a mládeže v BVK Holice částku 30 
000,- Kč. BVK Holice jí za tuto její podporu ve-
řejně děkuje.

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


