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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní červencového
sloupku nastalo kalendářní léto, děti se těší
na prázdniny a my dospělí na krásné léto a dovolenou.
Zastupitelstvo i rada
města však mají ještě
napilno. Poslední zasedání ZM v prvním pololetí roku proběhlo
20. června 2016. Zastupitelé projednali velmi
pečlivě plnění rozpočtu města k 30. 4. 2016
s doplněním daňových výnosů k 31. 5. 2016.
Výsledky jsou velmi uspokojivé. V porovnání
s alikvotním plněním městu zatím chybí v příjmech cca 1,5 mil. Kč, ale daň z příjmu právnických osob bude růst až v červenci a srpnu.
Dá se předpokládat, že navržené příjmy budou
naplněny a rozpočet města zůstane vyrovnaný.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zastupitelé schválili plnění rozpočtu bez opatření.
Dalším důležitým bodem jednání byla re-

konstrukce domu č.p. 59 v Hradecké ulici.
Na návrh rady města zastupitelstvo schválilo
záměr rekonstrukce budovy s tím, že vlastní
rekonstrukci budou předcházet stavební úpravy
v č.p. 406 v Husově ulici (budova bývalé ZUŠ).
Po provedených úpravách by se sem přestěhovali stávající nájemníci z č.p. 59 v Hradecké
ulici a tento dům by se mohl rekonstruovat.
Dalším objektem, kterým se zastupitelé i radní opakovaně zabývali, je hřbitovní domek č.p.
319 ve Vysokomýtské ulici v Holicích. Členové
rady města budovu navštívili 23. května 2016
před zasedáním rady a na jejich doporučení
následovala ještě prohlídka stropních trámů.
Výsledkem jednání RM bylo doporučení zastupitelstvu schválit postupnou rekonstrukci objektu, neboť dům je staticky v pořádku a stropní
trámy jsou neporušené a v tomto smyslu byli
informováni i zastupitelé. Bylo konstatováno,
že technické služby potřebují mít na hřbitově
nějaké zázemí a rovněž i naši občané. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo ve prospěch postupné
rekonstrukce tohoto objektu.

Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo projednání 12. rozpočtové změny
v rozpočtu města na rok 2016, která po proběhlé diskuzi byla schválena. Součástí této
změny je mimo jiné uvolnění částky 250 tisíc
Kč na projekt rekonstrukce č.p. 59 v Hradecké ulici, navýšení o 1 mil. Kč na rekonstrukci
střešního pláště prodejny Qanto (důvodem je
zateplení střechy), navýšení o částku 120 tisíc
Kč na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení na Koudelce (z důvodu rozšíření projektu
o Blažkovec a postranní uličky na Koudelce),
uvolnění částky 120 tisíc Kč na projekt rekonstrukce hřbitovního domku.
Závěrem pak ZM schválilo, udělení titulu
Čestný občan města Holic in memoriam holickému rodákovi, herci a režisérovi panu Václavu Lohniskému, studii revitalizace sokolského
parku v Holicích a plán práce ZM a RM na druhé pololetí roku 2016.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem příjemnou dovolenou, plnou odpočinku, relaxace
a krásných zážitků k načerpání nových sil.

Posezení u kávy
V posledních dvou letech jste zvyklí na tomto místě nacházet rozhovor s nějakou zajímavou
osobností. Nejinak tomu mělo být i v tomto čísle. Všechno probíhalo podle plánu, k rozhovoru s paní Evou Pytelovou skutečně došlo, ale
po něm jsem byl v hrozných rozpacích. Prostor
v Holických listech je omezený, a proto jsem
měl velké dilema co z úžasného a pro nás, co
měli osud mnohem lepší, neskutečného vyprávění vybrat?
Paní Eva Pytelová zažila v životě mnoho
ztrát a já jsem rád, že jí přichystal i několik
darů, a proto toto krátké vyprávění zaměřím
tímto směrem. Eva se narodila do ortodoxní
židovské rodiny a její příjmení bylo Beerová.
První velká ztráta přišla, když jí umřel tatínek
a Evě bylo pouhých devět let. Zůstala s maminkou a sestrou Erikou. Další velká ztráta, a to
svobody, přišla s rokem 1939. Pro židovskou
komunitu doba v Evropě houstla a nevyhnula
se ani Holešovu, odkud Eva pochází. Vyprávění
o pobytu v Terezíně, Osvětimi Birkenau, Christianstadtu, o pochodu smrti s konečnou stanicí
Bergen-Belsen a konci války ve mně asi dlouho zůstane. Není ani divu, že za tak hrůzných
podmínek se maminka nedožila konce války
a sestra Erika zemřela těsně po jejím skončení
13. června. Eva s láskou a trochu rozechvělým
hlasem zavzpomínala na svou první velkou lás-

ku Jirku. Seznámili se v Terezíně, když bylo
Evě sedmnáct let. Po válce spolu žili v Brně
až do doby, než Jirka odešel studovat do USA.
A to je další velká ztráta Evy Pytelové. Už se
nikdy neviděli. O ztrátě majetku mluví Eva Pytelová jenom okrajově, v jejím životě nikdy nehrál tu nejdůležitější roli, tu hráli lidé.
Po ztrátě Jirky se zdálo, že je všem špatným
událostem konec. Eva Beerová se provdala
za veterinárního lékaře Miloše Pytelu, strávila
s ním šedesát let a i když jí mnozí tento krok
rozmlouvali, nikdy toho nelitovala. Poté, co se
jim narodili synové Martin a Miloš, se přestěhovali do Holic, kam pan doktor dostal umístěnku. Další velká ztráta, a hodně neočekávaná,
přišla v roce 1976. Martin se nevrátil ze studentského zájezdu, zůstal v Rakousku a posléze
se přestěhoval do Kanady. S touto situací se Eva
těžce vyrovnává dodnes, i když změny poměrů
v naší republice jí kontakt se synem a jeho rodinou již umožňují. Říká se, že všechno zlé je
pro něco dobré. Při jedné návštěvě Kanady se
Eva sešla s rodinou Jirky, který byl tou dobou
již po smrti a poznala jeho ženu a syna. Dalším
darem je pro Evu rodina druhého syna Miloše.
Jeho ženu Vlastu podle svých slov vnímá jako
dceru, s láskou mluví o vnoučatech Evě a Honzovi a samozřejmě se mně pochlubila i fotografií pravnoučete.

Jsem nesmírně rád, že odchodem manžela
pro Evu život neskončil. Uvádět věk u žen se
prý nemá, ale asi každý si po přečtení předcházejících řádků lehce spočítá, kolik je Evě let.
Jsem rád, že jí osud nadělil dar dlouhověkosti
a doufám, že s ní ještě nějakou tu kávu vypiji
a že ji čekají už jenom samé dary.
Petr Kačer
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Delegace z Holic na oslavách v Polsku
Ve znamení desetiletého výročí partnerských
kontaktů mezi Holicemi a polským městem Strzelce Opolskie se nesly letošní červnové městské slavnosti „Dni Zemie Strzeleckej 2016“,
které proběhly ve dnech 4. a 5. června 2016.
Po pátečním slavnostním přijetí delegací a čestných hostí následovaly hlavní oslavy v sobotu.
Před zahájením oslav v sále městské rady předal, i za účastí dalších partnerských delegací,

tzn. z německého partnerského města Soest
a z ukrajinské Tysmienice, člen české delegace
a čestný občan Střelec Opolskich Mgr. Pavel
Hladík ocenění všem, kteří se přičinili o uzavření partnerské smlouvy v roce 2006 a dále
těm, kteří se zasloužili o prohloubení partnerských vztahů, ať už na poli kultury, sportu nebo
při spolupráci samospráv. Významné ocenění

dostal od polského Svazu dobrovolných hasičů
starosta Ladislav Effenberk, oceněn byl i Pavel
Hladík.
Vlastní oslavy byly zahájeny průvodem městem, který končil ve středisku oslav, v městském parku. Na obrázku vidíte, že holickou
vlajku nesly děti v českém národním kroji.
Holická delegace přijela v čele se starostou Ladislavem Effenberkem, součástí delegace byli
reprezentanti holického oddílu stolního tenisu
Jiskry Holice. Holice se prezentovaly na velké
scéně dechovým orchestrem BaŠaPa ze základní umělecké školy Karla Malicha a přestože
mladí muzikanti měli za sebou strastiplnou cestu a přijeli dokonce náhradním autobusem, podali perfektní výkon, sklidili zasloužené ovace
a patří jim dík za vzornou reprezentaci Holic.
V městském parku byl umístěn propagační stan
a město Holice se tam prezentovalo různými
propagačními materiály, ale i uherskými prec-

líky a pardubickým pivem, hostitelé pak uspořádali výstavku fotografií, které jednak představily Holice, ale také ukazovaly různé formy
partnerství. Příjemným překvapením byla výstavka obrázků ze soutěže „Česká bajka“, kdy
děti ze střeleckých škol malovaly obrázky
z českých pohádek a večerníčků, které v Polsku
znají, porota pak vybrala nejlepší obrázky a děti
byly odměněny. Také česká delegace vybrala
několik obrázků a autory odměnila upomínkovými dárky. Nejlepší práce z této výstavky byly
převezeny i do Holic a mohli jste je zhlédnout
ve vestibulu kulturního domu v průběhu Dnů
Holicka 2016.
Jako v loňském roce proběhla v nedělním dopoledni slavnostní „partnerská mše“ v kostele
sv. Vavřince, kde za zdar každého města a jeho
obyvatel byla pronesena dětským zástupcem
v příslušném národním kroji krátká modlitba.
Vladislav Branda

KOMENTÁŘE…
Dětské hřiště – MUŠKA II
V květnovém čísle HL jsme Vás informovali o rozhodnutí města vybudovat nové dětské
hřiště na sídlišti Muška. V dnešním čísle Vás
již můžeme informovat, že opět díky významné pomoci TS je hřiště od firmy Tomovy parky zprovozněno a těší se zájmu dětí, zejména
z této části Holic.

Akce – propojení kanalizace v ulici Holubova
Podle plánu proběhlo propojení kanalizace,
která je pod komunikací v Holubově ulici a která odvádí odpadní vodu od firmy Feifer směrem
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Chodník v ulici Hradecká
Dle plánu byl dobudován nový chodník v ulici
Hradecká po obou stranách. Došlo tak k významnému posunu v oblasti kvality komunikací
pro pěší s významně větším provozem (nakupující v supermarketech, studenti gymnázia, děti
z dětského domova a pacienti zdravotnických
zařízení Topas a MUDr. Skála a MUDr. Skálová).
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)

k poště s kanalizací, která odváděla odpadní
vodu od dvou posledních bytovek v ulici Holubova do kanalizační stoky v ulici Husova. Jejich
propojením došlo k jištění v případě většího
množství zejména srážkové vody. Tak odpadní a srážkové vody budou moci odtékat dvěma
směry. K tomu také musela být vyměněna velká kanalizační šachta uprostřed křižovatky před
firmou Feifer. Tato akce byla v režii firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Plán práce zastupitelstva a rady
města na 2. pololetí 2016

MĚSTO HOLICE nabízí volné prostory
k podnikání:

Na zasedání zastupitelstva města dne 20. června byl schválen plán práce na 2. pololetí 2016,
který je podrobně zveřejněn na internetové
stránce www.holice.eu. Poslední schůze rady
města před prázdninami je v pondělí 11. července, první „poprázdninová“ schůze rady je
v pondělí 15. srpna a další jsou v pravidelných
dvoutýdenních intervalech až do 19. prosince
2016. První poprázdninové veřejné zasedání
městského zastupitelstva je 12. září 2016.

1. IHNED v domě čp. 29, nám T. G. Masaryka
52,98m2
2. IHNED v domě čp. 38 Palackého
14,28m2
3. od 1. 8. 2016 v domě čp. 38, Palackého
55m2
více informací na tel. čísle 466 741 232,
604 628 862 p. Čapek

Poděkování za nový archeologický
nález z Holicka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 29. dubna 2016 předal pan M. Srňánek
prostřednictvím měského úřadu do archeologické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích bronzové artefakty (sekerku se srdčitým
schůdkem a polotovar bronzového nože) z období mladší a pozdní doby bronzové (1400 př.
K. až 800 př. K.). V tomto časovém úseku sídlily ve východních Čechách populace lužické
a slezskoplatěnické kultury pro které je typické
žárové pohřbívání.
Předání nálezů považujeme za velmi důležité.
Přispějí totiž k poznání vývoje v mladším úse-

ku doby bronzové na Holicku, odkud doposud
mnoho nálezů neznáme. Výjimku představuje
žárové pohřebiště v Ředicích na „Hořánku“,
které je odborné veřejnosti známé již z konce
19. století.
Chtěli bychom alespoň touto formou panu Srňánkovi poděkovat, protože je spíše výjimkou,
že se takto poctivě zachová každý nálezce.
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
archeolog Východočeského muzea v Pardubicích

Vítání občánků 11. 6. 2016
Pavel Kop, Holubova 953
Jan Vojtíšek, 6. května 817
Martina Bartízalová, Husova 533
Laura Bugdolová, Na Mušce 1028
Jiří Schejbal, Družstevní 699
Kryštof Ďurač, Borovská 883
Daniel Stráník, Dudychova 383
Matyáš Chaloupka, Na Balkáně 421
Christian Čapek, Husova 1210

HASIČI OBČANŮM – pokuty od hasičů, aneb „Když to nejde po dobrém“
Přinášíme pátý díl seriálu o tom, jak předcházet
pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma:
Když firma nemá požárního technika nebo
odborně způsobilou osobu na úseku požární
ochrany, riskuje pokutu až půl milionu.
Některé činnosti u právnických a podnikajících
fyzických osob jsou přímo zákonem o požární
ochraně (dále jen „PO“) a vyhláškou o požární
prevenci určeny osobám, které mají speciální
odbornou způsobilost podle zákona o PO. Znamená to, že firma musí plnit některé vybrané
povinnosti prostřednictvím těchto osob s odbornou způsobilostí. Podle míry požárního nebezpečí se například jedná o školení vedoucích
zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních
požárních hlídek, zpracování dokumentace PO,
ale zejména jde o provádění takzvaných „pre-

ventivních požárních prohlídek“.
Termíny a způsob provádění těchto prohlídek
jsou přesně dány vyhláškou o požární prevenci a ta též přesně stanoví, co má obsahovat záznam z prohlídky. Převedeno do srozumitelné
řeči – jde o to, že jednou za čas (většinou 1–2×
za rok) musí ve firmě požární technik (nebo odborně způsobilá osoba, preventista PO) zkontrolovat kompletně celou požární ochranu a plnění všech povinností a musí o tom vyhotovit
záznam. Ač to není na první pohled zřejmé, je
dobré si uvědomit, že takový požární technik
vlastně má v konečném důsledku kontrolovat
víc, než co kontrolují kontrolní orgány státního
požárního dozoru. Hasiči zpravidla provádějí
pouze tematické požární kontroly a nekontrolují tedy vždy všechny povinnosti na úseku PO.
Tedy pouze podle vybraných témat.

Osoby odborně způsobilé se podle odbornosti dělí na tři kategorie – 1. odborně způsobilé
osoby (zkráceně OZO), 2. požární techniky
a 3. preventisty PO. Pokud firma, která má
povinnost plnit některé úkoly prostřednictvím
těchto osob, své povinnosti zanedbává, hrozí
jí pokuta až půl milionu korun. Je to částka
vysoká, ale jak je zřejmé z uvedeného textu
tzv. OZO nebo požární technik či preventista
PO jsou osoby nanejvýš odpovědné, důležité
a mnohdy důležitější než my hasiči, kteří vykonáváme státní požární dozor.
Pozn.: Stejná výše pokuty hrozí i provozovateli, který nezřídí preventivní požární hlídku
(např. na plese, na zábavě, vánočním trhu, nebo
u jiných akcí, kde je to předepsáno).
O preventivních požárních hlídkách ale až příště.
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje

Výlet
Svaz postižených civilizačními chorobami
uspořádal 7. června zájezd do Kuksu, Dvora
Králové a okolí. Chceme touto cestou poděkovat nejen městu za finanční podporu, ale i organizátorům výletu Jiřině Brandové a PeadDr.
Václavu Vojtěchovi, CSc. za organizaci akce.
Na výletě jsme nabyli mnoho dojmů, nachodili
bezpočet kroků, pokochali se krásnou přírodou
a výhledem na Zvičině a hlavně se oprostili
od starostí všedních dnů. Sladkou tečkou výletu
byla návštěva cukrárny v Miletíně, kde nás očekávali přesto, že již měli po otvírací době.
Přejeme vám všem krásné a pohodové léto,
hodně zdraví a síly, abyste se mohli zúčastnit
dalších výletů.
Výbor SPCCH
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Společenské, kulturní a sportovní akce
o prázdninách
Bohdan Kopecký – Studentská léta
1. červenec – 30. září
Výstava v Galerii Kulturního domu města Holic
Každý všední den od 8.00 do 16.00
Promenádní koncert Dechové orchestru KD Holice
8. červenec
Od 18.00 hodin na prostranství před Kulturním domem města Holic
Závody vozítek s pedály
17. červenec
Evropský šampionát
Od 13.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka
Mini-festival Václava Lohniského – letní kino
15. červenec – 5. srpen
Parkoviště u Kulturního domu města Holic
15. červenec od 22.00 hodin – Dařbuján a Pandrhola
22. červenec od 22.00 hodin – Jáchyme hoď ho do stroje!
29. červenec od 22.00 hodin – Marečku, podejte mi pero!
5. srpen od 22.00 hodin – Krakonoš a lyžníci
Sportovní sedmiboj mužských dvojic
6. srpen
Venkovní sportoviště u sportovní haly, tenisové kurty
Sportovní sedmiboj smíšených dvojic
13. srpen
Venkovní sportoviště u sportovní haly, tenisové kurty
Pivní slavnosti
20. srpen
Od 14.00 hodin v areálu u Kulturního domu města Holic
Mezinárodní setkání radioamatérů
26. a 27.srpen
Areál u Kulturního domu, sportovní hala
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Poděkování
Je konec školního roku a všechny školky, školy a zájmové kroužky bilancují celoroční činnost. Proto chci připomenout MŠ Holubova, ZŠ Komenského, ZŠ Holubova, ZUŠ Karla Malicha a pěveckému sboru Radost, aby
si mezi velká plus zapsaly svá vystoupení v Sanatoriu Topas.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas i úsilí a přišli nás
potěšit. Vaše vystoupení jsou pro nás velkým potěšením a svátkem.
Naše díky patří i paní profesorce Janečkové a panu Diblíkovi, kteří nám
svůj čas věnují pravidelně a doprovází obyvatele domova při zpěvu známých písní. Za klienty a zaměstnance Sanatoria Topas
Jana Izaiaszová, vedoucí ergoterapie

Už jste slyšeli o Místní akční skupině Holicko?
Místní akční skupina Holicko (MAS Holicko, o.p.s.) byla
založena v roce 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace
a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region
prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě
lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region
potřebuje.
MAS Holicko má v současné době 24 členů, z toho je 8 obcí, 1 dobrovolný svazek obcí, 3 podnikatelé zemědělci, 2 podnikatelé nezemědělci,
5 neziskových organizací a 5 nepodnikajících fyzických osob.
V roce 2009 byla MAS Holicko vybrána k podpoře Ministerstvem Zemědělství v rámci programu LEADER, což nám umožnilo v letech 2009–
2013 rozdělit do území 15,2 mil. Kč. V tomto období bylo podpořeno 27
projektů, a to jak obecních (podpora kulturního, společenského a sportovního vyžití a spolkové činnosti), tak i podnikatelských (investice na přebudování provozoven nebo do pořízení nového vybavení a technologií). Podpora
byla rovnoměrně rozprostřena do celého území MAS a přispěla k podpoře
pracovních příležitostí v regionu (vznik 9 nových pracovních míst).
V současné době se prozatím připravujeme na nové programovací období
2014–2020 (2023). Naše Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 právě prochází hodnocením na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Její „doufáme“ pozitivní hodnocení nám umožní získat pro region Holicka v letech 2016–2023 až 35,5 mil. Kč. Pro obce máme připravena 2 opatření (Vzdělávání, Bezpečnost silničního provozu) na něž
máme připravenu částku 23,3 mil. Kč. Soukromý sektor bude podpořen
částkou 12,2 mil. Kč prostřednictvím 5 opatření (Podpora zemědělských
podniků, Podpora potravinářských podniků, Podpora malých podniků,
Ochrana lesních porostů a Zpřístupnění lesa návštěvníkům). První výzvy,
které bude MAS vyhlašovat pro konečné žadatele v území, očekáváme
na podzim tohoto roku.
Kromě toho, že fungujeme jako regionální dotační agentura, tak se zabýváme i jinou činností, jež má za cíl rozvíjet region. Jedná se například
o zavedení jednotného regionálního značení výrobků s názvem KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Nebo Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Holice, jehož cílem je vznik partnerství mezi
vzdělávacími institucemi na Holicku.
Proto neváhejte a navštivte naše webové stránky www.holicko.cz, kde jsou
zveřejněny základní informace o činnosti MAS Holicko. V případě potřeby
získání přesnějších informací se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: mas.holicko@seznam.cz.
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PRÁZDNINY V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice nabízí
o letních prázdninách hlídání dětí v červenci i srpnu.
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na mobil:
733 141 960.
Co se v Holoubku vydařilo! Poslední pátek v červnu jsme pro děti jako každý rok uspořádali Dětský den
plný her, představení v bubnování, tancování, králičího Hopu, požární
techniky. Malířky dětem zkrášlily jejich tvářičky, děti se vydováděly
na skákacím hradu a ani menší déšť na začátku programu nikoho neodradil.
Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům za pohodové a radostné odpoledne v Holoubku.
Všem dětem, rodičům a návštěvníkům Holoubka přejeme krásné
prázdniny, sluníčkové léto a příjemnou dovolenou.
Pravidelné programy Holoubka se pro vás otevřou v pondělí 5. září
2016.
Najdete u nás hernu plnou hraček, her a puzzlů, úterní zpívánky s pohádkou, hravé cvičení pro děti do 2 let a od 2 let, Baby studio, angličtinu
hrou, tvořivé hrátky s keramikou, cvičení pro těhotné ženy a Montessori
hrátky. Těšíme se v září na vás, milé děti a rodiče.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

Milé ženy, chystáme pro vás nový vzdělávací projekt ŽenyPRO, který
poběží od září 2016 do června 2019. Těšit se můžete na:
• Počítačové kurzy
• Konference s rodičovskou tématikou
• Možnost pravidelně se v Holoubkovi setkávat a vzdělávat ve skupině
žen
• Pětidenní vzdělávací pobyt v rekreačním zařízení
• Možnost absolvovat odborný test osobnostních a pracovních kompetencí
• Individuální koučování
Hlídání vašich dětí po dobu vzdělávání v případě potřeby zajistíme.
Bližší informace a termíny naleznete v průběhu září, října 2016 na webových stránkách projektu www.zenypro.cz
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková,
tel. 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz
Tento projekt je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků
Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.
kolektiv Holoubka

DTJ pro děti

V sobotu 21. května pořádala Dělnická Tělovýchovná Jednota Holice
ve svém areálu pro všechny nejmenší, ale hlavně pro děti z Dětského domova Staré Holice Dětský den. Všichni přítomní, ale především děti, se
náramně bavili a po akci odcházeli spokojeni. Organizátoři akce chtějí
poděkovat firmám TOM Servis Holice, Vomit, Hotel Dvořák Chrast, kteří
se sponzorsky podíleli na uspořádání akce. Za podporu patří poděkování
i vedení města Holice.
Milana Štěpánek

„Real Madrid“ v Holicích aneb ohlédnutí
za koncertem Orquestriny Radka Baboráka
26. května v místním KD Holice se konal v rámci 680. výročí první písemné zmínky o Holicích slavnostní koncert. Tentokrát se této úlohy ujalo komorní sdružení Orquestrina s uměleckým vedoucím Radkem Baborákem. Na pódiu kromě již zmíněného Radka Baboráka, bývalého člena
Mnichovských filharmoniků nebo Berlínské filharmonie, jsme mohli sledovat vynikající houslisty jako je Dalibor Karvay, Martina Bačová, členy
Epoque kvarteta nebo fenomenálního hráče na klarinet, basklarinet a saxofon Pepína Valáška. Ze základní sestavy tohoto hvězdného týmu jmenujme ještě dalšího holického rodáka Davida Minára, který taktéž hraje
na lesní roh. Tento skvěle poskládaný soubor nejen mne zcela uchvátil
naprosto dokonalým provedením a bezchybným hraním. V průběhu koncertu jsme si mohli vyslechnout v podání tohoto seskupení skladby Nino
Roty, Leva Kogana, Jana Kučery, Astora Piazzolli nebo Maurice Ravela.
Orquestrina neboli malý taneční orchestr nám vskutku připravil neskutečnou podívanou a je jen škoda, že tento soubor hrál poloprázdnému
sálu. Takto dokonale poskládaný a hvězdami protkaný soubor jsem zatím v Holicích neslyšel a velice děkuji za nápad pozvat takto neskutečně
kvalitní soubor. Doufám, že v Holicích nehrál naposledy a pokud přijme
v budoucnu další pozvání, tak také doufám, že návštěva na tomto koncertu bude odpovídat kvalitám tohoto souboru.
Mgr. art. František Machač

Skauti
Nastal červenec. A s ním nejvíce očekávaná doba pro každé dítě. PRÁZDNINY! I my, holičtí skauti, se na prázdniny moc těšíme. Čeká nás totiž
14denní tábor. Jedeme hned na začátku července na základnu Posekanec,
do malebné krajiny k Toulovcovým Maštalím (blízko Proseče). Jedná se
o tradiční stanový tábor s polní kuchyní, nedalekým rybníkem, večerním
zpěvem s kytarou u ohně, pobytem v přírodě se spoustou zábavy, her,
kamarádů a zážitků.
Chceš i ty zažívat tato dobrodružství a mít partu skvělých kamarádů?
Přijď v září k nám do oddílu. Nabíráme děti už od předškoláků. Přijď
v úterý 6. září do Sokolského parku na skautské odpoledne, nebo rovnou
na první schůzku. Více na našem webu: http://skaut-holice.webnode.cz/.
Přejeme nejen skautským dětem krásné slunečné prázdniny a těšíme se
v září!
Kristýna Sobolová

Muzeum má padesát
Padesáté narozeniny slaví v tomto roce Africké muzeum Dr. Emila Holuba a někteří z vás mohou slavit s ním. Kdo v letošním roce oslaví stejné
životní jubileum, má o prázdninách vstup do muzea zdarma.
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

MŠ Pardubická informuje

Otevíráme naše okénko, tentokrát letní, a zveme vás k nahlédnutí do naší
mateřské školy.
Měsíc červen jsme zahájili oslavami Mezinárodního dne dětí. Nejprve
jsme měli sportovní dopoledne v naší MŠ a druhý den nám připravili mnoho zajímavých atrakcí a disciplín v DDM Holice. V MŠ proběhly také
zábavné dny – kytičky měly kloboukový den, motýlci motýlkový den.
Děti z kytiček také navštívily dentální hygienistku p. Helenu Kubánkovou, která jim ukázala, jak se správně mají čistit zoubky. I nadále jsme
pokračovali v plaveckém kurzu v Aqua Pardubice.
Ve středu 8. června jsme za krásně slunečného počasí vyrazili na celodenní školní výlet do Fajnparku u Chlumce nad Cidlinou. Navštívili
jsme Hopsálkov, Zvířátkov, Bosálkov, Dinoprales, vodní děla, vystoupení
s klaunem, zaskákali si na vzduchových trampolínách.
Den poté jsme ve skákání pokračovali ve skákacím hradu, který jsme měli
po celý den na naší zahradě.
O týden později, 15. června, jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Nejprve proběhla pohádka „O velikém šnekovi“, potom následovalo rozloučení. Na památku si každý odnesl kšiltovku, diplom a malý ručník, složený ve tvaru ptáčka. Na Dnech Holicka nás v letošním roce reprezentovala
sluníčková třída se svým vystoupením „Halabala“, v KD jsme měli také
výstavu výtvarných prací našich dětí.
Na konci školního roku jsme se vyfotili a také zašli do kina na pohádku
„Řachanda“.
Ani o prázdninách nebudeme zahálet. Čeká nás rozsáhlá rekonstrukce kuchyně a kanceláří, na školní zahradě přibudou nové hrací prvky. Od září
bude také zaveden nový bezpečnostní systém.
Vše si budete moci prohlédnout v září, kdy proběhne Den otevřených
dveří v naší mateřské škole.
Všem čtenářům přejeme nádherné slunečné léto plné krásných zážitků.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Školní rok končí
I když se to tak nezdá, prázdniny klepou na dveře i na 1. stupni Základní
školy Komenského.
Děti 1. a 2. ročníku vyrazily na výlet na zámek do Častolovic, kde měly
připravený program. Navštívily zvěřinec v zámeckých zahradách, střílely
z kuše, viděly kejklířské vystoupení.
Žáci třídy 3. B vyrazili do Chrudimi, kde na ně čekala návštěva Muzea
loutek.
Děti 3. A a 5. B si jely prohlédnout proslulé peklo Čertovina a odtud se
vydaly do hřebčína ve Slatiňanech.
Žáci čtvrtého ročníku a třída 5. B navštívili známý hrad Kost.
Žáci 3., 4. a 5. ročníků absolvovali týdenní kurz anglického jazyka s rodilými mluvčími.
21. a 22. červen byl ve znamení školní akademie, na kterou se všechny
děti pečlivě a s nadšením připravovaly. Všem zúčastněným patří velký dík
za snahu a dobře odvedenou práci.
A na závěr děkujeme všem rodičům za spolupráci a pomoc a těšíme se
na nový školní rok 2016/ 2017.
Helena Žižková
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Konec školního roku
Prázdniny, dva vysněné měsíce volna, se blíží. Poslední známky byly vloženy do internetové žákovské knížky. Tlustá čára. A další školní rok již
bude minulostí. Žáci na Komenského škole však ještě neskončili, čeká je
akademie, na kterou se nyní připravují. Budou se holické veřejnosti líbit?
V měsíci červnu někteří žáci naší školy absolvovali cyklistický kurs. Byli
týden ubytováni v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení. Jako vždy
se děti vrátily nadšené a to nejen díky sehranému týmu učitelů, který pro
ně připravil zajímavý sportovní program, ale líbilo se jim také příjemné
prostředí, vstřícný personál a výborná kuchyně.
Žáci naší školy sice milují počítače a mobily, ale rádi si protáhnou tělo
při sportu. To dokázali i při Olympiádě škol Holicka. Naše škola získala pět zlatých medailí. Zasloužily se o to naše volejbalistky, fotbalový
tým, Tereza Netolická ve skoku dalekém, Vojta Koubek ve stolním tenisu a Ondřej Bečka v cyklistice. Stříbro patřilo Kláře Svatošové za vrh
koulí a dívčímu basketbalovému družstvu. Radovali jsme se i z bronzových medailí, které vybojovali chlapci v basketbalu, Iva Koubková ve stolním tenisu, Tereza Netolická v běhu na 60 m, Matěj Blažej
v vrhu koulí a štafeta chlapců 4×200 m, ve složení David Málek, Erik
Štěpánek, Matěj Škrba a Marek Randus. Všem jmenovaným žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Blanka Málková

Projekt Step Ahead

Skupina učitelů Střední školy automobilní Holice se na pozvání společnosti NAPA TRUCK spol. s r.o. Pardubice zúčastnila týdenního setkání
s učiteli SOŠ automobilová Bratislava a zástupci společnosti ATT Training Ltd., The Institute of the Motor Industry (UK) v anglickém městě
Harlow nedaleko Londýna, aby se společně podíleli na realizaci projektu
Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání v rámci programu
Erasmus+
Výstupy projektu – interaktivní portál a metodiky – budou zaměřené
na získání praktických dovedností cílových skupin – učitelů odborných
předmětů, učitelů odborného výcviku, lektorů CŽV, studentů středních
automobilních škol, studentů vysokých škol a zaměstnanců v různých oblastech automobilního průmyslu.
Cílem projektu Step Ahead je nejen vytvořit vzdělávací materiály zaměřené na inovace a trendy v oblasti autoprofesí, ale také zatraktivnit odborné vzdělávání. Úspěšná realizace projektu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů středních odborných škol na trhu práce.
L. Šitinová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Dny Holicka 2016 objektivem Ladislava Formánka

Cenu města Holic převzal od starosty města Mgr.Ladislava Effenberka
bývalý starosta Mgr. Pavel Hladík

Paní Michalcová převzala Cenu města Holic přiznanou Bohuslavu Michalcovi – in memoriam.

Ocenění za desetiletou spolupráci převzal Burmistrz Strzelec Opolskich
pan Tadeusu Goc.

Slavnostní zahájení Dnů Holicka 2016 - starosta Ladislav Effenberk,
místostarosta Petr Bajer, Burmistrz Tadeusz Goc a zástupce primátorky
Medzeva Ervin Flegner.

Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha.

Sobotní představení dětského smyčcového souboru Maximix.

V sobotním horku vystoupily děti ze staroholické školky.

Sobota 25.června, 14.30 hodin, 35 stupňů ve stínu a usměvaví diváci
na Dnech Holicka 2016, poznáte se?

HOLICKÉ LISTY
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Dny Holicka 2016 objektivem Ladislava Formánka

Sobotní mezinárodní turnaj ve stolním tenisu vyhrál „Koubas team“ –
Vojta Koubek v akci.

Jedno z čísel z vystoupení taneční skupiny Fit Club při DDM Holice.

Pískomil se vrací – dovádivá koncertní show pro děti.

Aleš Brichta Project – večerní vystoupení, které nepotěšilo snad jen ušní
lékaře a hygieniky pracovního prostředí.

Divadelní soubor KD Holice a jejich pravidelná nedělní dopolední pohádka – tentokrát O Honzovi a princezně Zlatovlásce.

Dechový orchestr KD Holice.

V nedělním odpoledním bloku vystoupili i Harmonikáři.

Z utkání Holice – Medzev žákovského mezinárodního turnaje Memoriál
Ládi Vojíře.

8

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Česko-litevsko-bulharské partnerství na holickém gymnáziu
S koncem školního roku dospěl ke svému závěru dvouletý evropský projekt CLAP Erasmus+
na holickém gymnáziu.
Projektu se zúčastnilo
přibližně 30 studentů
a v letošním roce vyjelo 9 z nich do bulharské Sofie a 10 do městečka
Rokiškis v Litvě, aby pracovali na projektových aktivitách v rámci mezinárodních vzdělávacích setkání na školách svých partnerů. První
setkání se uskutečnilo u nás loni v květnu. Pod
vedením svých učitelů studenti pracovali většinou mimo školní vyučování ve skupinách,
ve dvojicích, samostatně i všichni dohromady
na celkem 14 aktivitách.
Pod hlavičkou příroda zkoumali, sledovali
a porovnávali krajinu, faunu a flóru, znečištění
ve svých lokalitách. Vytvořili prezentace a plakát
zobrazující různorodost krajin všech tří zemí.
V rámci poznání, představení a porovnání kulturního dědictví našich zemí studenti absolvovali netradiční poznávací hodiny v terénu a své
poznatky přetvořili v působivé prezentace.
U nás to bylo o litomyšlském zámku a sokolnictví. A také si jako průvodci připravili poznávací
procházku hlavními městy svých států a připravili malou brožuru k této aktivitě. Natočili také,
jak se různým způsobem slaví Vánoce v našich
zemích. Netradiční lekce vaření s angličtinou
a pod dohledem paní kuchařky byla základem
pro malou kuchařskou knihu, do které studenti
přispěli recepty národních jídel, které sami před
tím uvařili. Metodou vzájemného učení se naučili a natočili 3 písně svých zemí a pokaždé je
předvedli na závěrečném večírku setkání. Stej-

ně tak si na všech setkáních vzájemně představili národní tance; za nás to byla česká polka.
V aktivitách zaměřených na poznávání tajemství úspěšného podnikání se studenti setkali s váženými podnikateli a sponzory školy,
Ing. Jiřím Valentou a Ing. Radkem Homoláčem,
a při této příležitosti navštívili významné holické firmy Erwin Junker a Pacific Direct. Jako
redaktoři časopisu s nimi sestavili interview
o manažerské činnosti.
Studenti také samostatně zkusili vypracovat
vlastní podnikatelský plán a provedli akci „Udělej něco pro školu“. Z výtěžku charitativního
projektu zakoupili lavičku na školní chodbu.
Hledali jsme též stopy propojení všech 3 zemí,
zejména osobností, které žily a působily
na území našich států, a položili jsme jim otázky ve fiktivním rozhovoru. Partnerské země
jsme poznávali i na velmi inspirující návštěvě
litevského a bulharského velvyslanectví.
Závěrečné slavnostní zhodnocení projektu se
uskuteční 30. 6. 2016 v aule gymnázia. Všechny výstupy se zveřejňují na stránkách školy
a projektu.

FIT CLUB Holice při DDM

S radostí přeposíláme ohlas
na školní akademii ZŠ Holubova
Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych prostřednictvím následujících řádků pomyslně smekl před prací všech,
co se podíleli na přípravě letošní akademie Vaší
školy. Zároveň děkuji za opravdu báječný a inspirativní kulturní zážitek. Ani na chvíli jsem
se nenudil, všechna vystoupení měla vtip a nápad. Úžasné bylo tematické propojení s přidanou vzdělávací hodnotou, zároveň vyznělo jako
malá exkurze do zmíněného projektového dne
na Vaší škole. Dále musím pochválit výběr konferenciérů, všichni byli přirození, jejich projev
nebyl oslaben nervozitou, bylo jim rozumět,
zkrátka profesionální výkon. Na jednotlivých
vystoupeních bylo zřejmé, že jsou promyšlená, rozhodně žádné z nich nepůsobilo, že by
jej někdo šil horkou jehlou. Vše podtrhly i rozmanité kostýmy. Jako divák rozhodně oceňuji
také vyváženost – zpěv, tanec, scénky, všeho
akorát. Z profesního hlediska mě zaujalo střídání vystoupení žáků prvního a druhého stupně,
z vlastní zkušenosti vím, že není jednoduché ty
nejmenší zařadit do druhé poloviny programu,
vy jste to zvládli, dokonce byla jedna z prvních
tříd téměř na konci akademie. Fíha! Odcházel
jsem plný výhradně pozitivních dojmů, to už se
mi dlouho nestalo. RESPEKT!
S nadšeným pozdravem Jirka Daněk
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Další soutěžní sezóna je za námi a dalo by se
říct, že úspěšná, ale než se začalo soutěžit, čekalo nás hodně práce.
Už po třetí jsme vyjely o podzimních prázdninách na soustředění a tentokrát do Pensionu
„Radvanice“ u Trutnova, kde děvčata 2 hodiny
denně trénovala techniku aerobiku, 2 hodiny
zpevňovala tělo nebo zlepšovala flexibilitu.
Poprvé s námi vyjela i nejmladší děvčata a ta
to zvládla na jedničku. Krom procházky a podzimního tvoření čekala na děvčata stezka odvahy a závěrečná diskotéka.
Na začátku vyjela starší děvčata ve věku 11–
14 let na první soutěž Bohemia aerobic tour
v Nymburce, odkud si odvezla 3. místo s choreografií „Z Prahy letem celým světem!“. Celkem přivezla ze soutěží 3 bronzové, 3 stříbrné
a jednu zlatou medaili, která je pro nás nejcennější. Děvčata ji získala z finále závodu Bohemia aerobic tour.
Nejmladší děvčata ve věku 4–7 let se zúčastnila 5 závodů a to s choreografií „Holky z naší
školky“ a i když měla nejnižší věkový průměr,
ve své kategorii přivezla 1× zlatou a 4× stříbrnou medaili.
Mladší děvčata ve věku 8–10 let s choreografii

„Páni kluci“ mají za sebou také velice úspěšnou
sezónu. I když se dostala do vyšší věkové kategorie, dokázala vybojovat 1× zlatou, 1× stříbrnou a 4× bronzovou medaili.
Pro letošní rok už máme odsoutěženo a čeká
nás zasloužený odpočinek, ale hned od září
se do toho pustíme znovu. Informace o trénincích naleznete na konci prázdnin na našich
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 při soutěžích, bez
nich by to nešlo.
Fit club Holice přeje všem krásné a slunečné
prázdniny.
M. Píšová

Akce v DDM
První se uskutečnila v sobotu 28. května u rybníku Hluboký. Jednalo se o pochod „Hledání
perníkového srdce“. Za krásného počasí si vyšlo na trať celkem 187 účastníků. Na vyznačené
stezce děti plnily úkoly na sedmi stanovištích
a po příchodu do cíle je čekalo sladké překvapení – perníkové srdíčko, které si následně ozdobily a poté i snědly. Tato akce má již pětiletou
tradici, proto se již nyní těšíme na 6. ročník tohoto pochodu.
Druhá akce byla zorganizována 1. června, kdy
jsme přímo v areálu DDM Holice slavili Dětský den. V dopoledních hodinách nás navštívilo
140 dětí z mateřských škol. Na 12 stanovištích
si vyzkoušely své dovednosti. Odpoledne si
k nám přišlo zasoutěžit 180 dětí ze školních
družin a od půl čtvrté byla stanoviště nachystána pro veřejnost. Celý slunečný den byl završen
ukázkou cvičení s obručí HoopFlow a opékáním párků.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

CENA MĚSTA HOLIC 2016
Bohuslav Michalec (1934–1994)

Pan Bohuslav Michalec byl nominován školskou komisí a některými bývalými kolegy jako
vynikající pedagog a ředitel základní školy, který vychoval mnoho holických generací žáků.
Zastupitelstvo města tuto nominaci schválilo
Mgr. Pavel Hladík (1951)

Pan Mgr. Pavel Hladík byl nominován panem
starostou a radou města jako dlouholetý komunální politik, bývalý ředitel kulturního domu,
muzea a jako funkcionář sportovních holických
organizací. Je to občan města, který významně přispěl k rozvoji holického sportu a kultury.
Zastupitelstvo města tuto nominaci schválilo
tajným hlasováním.
Pan Mgr. P. Hladík má za sebou bohatou životní
dráhu, která v sobě zahrnuje práci v komunální
politice, v kultuře a ve sportu. Připomeňme si
jeho bohatou činnost, kterou se zasloužil zejména o rozvoj města, kultury a sportu.
Komunální politika – 1990–2014 – zastupitel
města (1990–1998 předseda kontrolní komise,
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tajným hlasováním.
V mládí jako sportovec pan B. Michalec aktivně provozoval gymnastiku, volejbal a atletiku.
Byl vždy příkladným a platným závodníkem
pro úspěchy sportovních oddílů, za které závodil. Proto ve své pedagogické kariéře učitele
tělesné výchovy vždy velmi pěstoval vztah dětí
ke sportování. I v mimoškolní činnosti v TJ Jiskra v práci cvičitele starších žáků tomu nebylo
jinak.
Pan B. Michalec jako učitel byl velice zásadový, skromný, spravedlivý, pracovitý a tyto
vlastnosti vštěpoval žákům, které učil. Pro jeho
vynikající pracovní výsledky ve škole a výborné morální vlastnosti byl stanoven nejdříve
zástupcem ředitele postupně na obou holických
základních školách a později od školního roku
1981/82 do roku 1993/94 ředitelem základní
školy v Komenského ulici.
Byl vždy dobrým rádcem kolegům, byl organizátorem neformálních setkávání učitelů a pracovníků ze všech škol v Holicích. Vždy mu šlo
o spokojené učitele, protože ti pak mohli podávat ty nejlepší výsledky.
Jeho bývalí kolegové na něho vzpomínají jako
na člověka, který vždy uměl poskytnout pomoc
nejen profesní, ale i lidskou. Byl vzorem pro

kolegy a zejména pro žáky. Uměl podchytit
vztah žáků ke sportu a uměl je získat pro reprezentaci školy. Sportování žáků – to byl jeho
život. Při setkání se svými bývalými žáky jim
dokázal najít ve svých ojedinělých zápisnících jejich sportovní výkony. Na počest jeho
vynikající práce pro holický sport a zejména
atletiku, byly závody v lehké atletice školních
družstev, které pořádá každoročně DDM (letos
již 49. ročník) s názvem „O pohár DDM“, pojmenovány po jeho smrti jako atletické závody
„O pohár DDM – Memoriál Bohuslava Michalce“. Své vynikající organizační schopnosti
uplatnil jako člen krajského a také ústředního
štábu Československých spartakiád.
Měl obrovský cit pro zapisování událostí
a ve škole za sebou zanechal nádherně vedenou
kroniku.
Jeho rodina mu byla nade vše. Velmi dobře vychovával svoji dceru, která jde v jeho šlépějích
jako učitelka.
Bohužel pan B. Michalec zemřel těsně po oslavě svých šedesátých narozenin.
Proto si tento vynikající člověk a občan, který
holické školství a podporu sportování školních
dětí v Holicích tolik udělal, zaslouží veřejné
ocenění – Cenu města Holic – in memoriam.

1998–2006 místostarosta města, 2006–2010
starosta města). V komunální politice se věnoval hlavně budování infrastruktury, zajištění
solidních podmínek pro školská zařízení, ale
i pro sbor dobrovolných hasičů. Podle jeho
návrhu dostala řada holických ulic svůj název.
Stál i u zrodu řady tradičních akcí, jako jsou
Dny Holicka, zahájení adventu na náměstí
a také družebních styků s polským městem Strzelce Opolskie a slovenským městem Medzev.
Byl i iniciátorem udělování Ceny města Holic
za dlouholetou práci pro město a jeho propagaci.
Kulturní oblast – na kulturním dění v Holicích
se podílel již jako student zdejšího gymnázia.
1973–1987 pracovník Kulturního domu města Holic, od roku 1977 jako vedoucí muzea.
Za jeho působení patřilo holické muzeum mezi
tři nejnavštěvovanější v tehdejším Východočeském kraji (spolu s muzei v Třebechovicích pod
Orebem a Turnově). Se známým afrikanistou
Ctiborem Votrubcem založil v roce 1975 tradici Afrických sympozií v Holicích. Tato akce
se stala významnou akcí, na kterou se sjížděli
odborníci z celé Evropy. Významná byla i spolupráce s Muzeem mimoevropské etnografie
ve Vídni. Založil i tradici návštěv hrobu manželů Holubových na vídeňském hřbitově.
1990–1998 – ředitel KD. Kromě vlastní kulturní činnosti se věnoval stavebním rekonstrukcím městského kulturního zařízení (sociální
zařízení, rozvody vody, plynofikace, knihovna, muzeum, jevištní technologie). Počátkem
devadesátých let musel čelit velkým tlakům
na přeměnu kulturního domu pro tvrdě komerční účely a prakticky jeho zrušení (například
předělání sálu pro divadlo a kino na diskotéko-

vou tančírnu, ostatní prostory pronajímat pro
obchodní účely apod.). Takže ze své ředitelské
éry si Mgr. Pavel Hladík nakonec cení, že KD
zachránil pro účely, pro které si je občané Holic
vybudovali.
Veřejnosti je známa i jeho činnost v holickém
divadelním souboru, ve kterém se uplatňuje
jako herec, režisér i autor divadelních textů. Je
také hlavním organizátorem Národní přehlídky
jednoaktových her, která se v Holicích koná
od roku 1998.
1974–1990 – městský kronikář. Zájem o historii ho přivedl i ke studiu historie a etnologie
na Masarykově univerzitě v Brně. Na svém
kontě má přes stovku přednášek o historii Holic
a o Dr. Emilu Holubovi. Historii našeho města
je věnována i jeho rozsáhlá publikační činnost,
ale také historii sportu, zvláště atletiky a olympismu.
Oblast sportu – za významnou činnost v oblasti
holického sportu byl letos oceněn jako legenda
holického sportu. Připomeňme některé jeho aktivity na tomto poli. Byl např. předsedou a trenérem atletického oddílu, „otcem“ a organizátorem Olympiády škol žáků holického regionu,
členem štábu okrskových spartakiád, členem
OV atletického svazu Pardubice, členem Vč.
výboru krajského svazu atletiky. Mimo to byl
legendárním hlasatelem fotbalových utkání
v Holicích. Podrobněji o jeho činnosti v oblasti
sportu jsme již psali na jaře v souvislosti s předáním ocenění – Legenda holického sportu.
Proto si pan Mgr. Pavel Hladík za to, co pro Holice udělal zaslouží významné ocenění – Cenu
města Holic.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
(zastupitel a člen rady města)
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1930
V tomto roce dolehla i na naše město velká hospodářská krize. Zdejší obuvnický průmysl byl orientován na export, zejména do USA. Tam
však krize byla již v plném proudu, takže dodané zboží uvázlo v amerických přístavech. Nově zavedené vysoké clo nebyl schopen nikdo zaplatit a obuv se později prodala hluboko pod cenou. Tím utrpěli zdejší
výrobci milionové škody a továrny postupně zastavovaly výrobu. Nastala
všeobecná nezaměstnanost, která postihla více jak 3 000 dělníků z Holic i okolí. Koncem roku se začalo v některých továrnách opět pracovat,
avšak za poloviční mzdu. Přesto zůstalo bez práce okolo 500 lidí. Tíživou
situaci řešili někteří vystěhováním, tak jako například několik rodin, které
v září odešly do Sovětského svazu.
Obecní zastupitelstvo se poprvé v tomto roce sešlo 2. února. Vzhledem
k odchodu do důchodu rady městského úřadu Jana Teplého, byl vypsán
konkurs na místo městského tajemníka. Hlavním požadavkem bylo právnické vzdělání. Okresnímu úřadu byly doporučeny ke kladnému vyřízení
žádosti Františka Kmenta o autodrožkářskou koncesi a Františka Holického na autobusovou dopravu na trati Nový Hradec Králové – Dašice.
Přijata byla rezignace na členství v obecním zastupitelstvu Josefa Čížka
(byl též členem rady), Boženy Šmídové a Františka Cejnara.
Hlavním bodem zasedání zastupitelstva 3. května byla volba městského tajemníka. Z osmi přihlášených vybrala personální komise nakonec
dva uchazeče. Městským tajemníkem byl zvolen JUDr. Jaroslav Šafařík,
syn ředitele zdejší školy a historika města Antonína Šafaříka. Při volbě
dostal 24 hlasy, jeho protikandidát JUDr. Jaroslav Štech 2 hlasy a 5 členů
zastupitelstva se volby vzdalo. Dále proběhla volba na uprázdněné místo
v městské radě po Josefu Čížkovi. Zvolen byl Karel Vojtěch za stranu živnostenskou. Národní demokraté podali proti volbě námitky a okresní úřad
nařídil novou volbu, při které byl radním zvolen národní demokrat Jan
Zahrádko. Na místo v obecním zastupitelstvu rezignoval na této schůzi
Stanislav Kašpar (komunistická strana). Schváleno bylo, aby naše obec
vstoupila do Svazu československých měst a obcí.
Na další schůzi 4. července bylo schváleno zařadit do rozpočtu na rok
1931 položku na vybudování vodovodu a vypůjčit si od Občanské záložny
10 000 korun na výkup pozemků pro silnici ze Starých Holic do Ostřetína.
Doporučena byla žádost Jaroslava Konvaliny na udělení hostinské koncese pro dům č. 53 ve Starých Holicích. Jednání 9. srpna se zabývalo změnami v rozpočtu. Schůze 11. října byla věnována hlavně projednání detailní
kanalizace města. Přítomný rada Ing. J. Kučera vyčíslil provedení celého
projektu na 2 837 148 korun s možností získání až 50% dotace. Plán byl
schválen, rovněž tak i částka do 20 000 korun na vícepráce při úpravě nově
zřízené vodní hospodářské nádrže za sokolovnou, která by se dala použít
i jako koupaliště. Schválena byla i půjčka 30 000 korun od Občanské záložny na stavbu silnice ke Koudelce a úpravu veřejných prostranství.
Po celý rok probíhala jednání o stavbě opatrovny (dnes bychom řekli
mateřské školy). Myšlenka zřídit v Holicích opatrovnu vznikla již v roce
1881, kdy manželé František a Marie Holubovi (č. I/9) věnovali pro tento
účel 100 zlatých. 9. 4. 1900 byl založen Spolek pro zřízení a udržování
vychovávacích ústavů pro dítka do pěti let. Zdejší Občanská záložna chtěla pro tento účel věnovat přízemní dům č. 266, ale převládl názor, že by se
měla postavit nová reprezentační budova. Na novou budovu však nebyly
peníze, a tak se vše odsunulo na další léta. Myšlenka však žila dál a peníze se sháněly. K 30. 9. 1930 činil fond opatrovny 270 000 korun. Občanská záložna věnovala na tento účel dva pozemky a na hotovosti 68 400
korun. Druhým významným mecenášem byl obchodník (mimo jiné též
předseda Občanské záložny) František Růžička, který rovněž věnoval pozemek a 37 446 korun v hotovosti. Obec shromáždila na zvláštním fondu
26 168 korun. Do fondu opatrovny přispěly i další instituce a spolky. Zadní část pozemku byla odprodána továrníkovi Josefu Faltysovi na stavbu
vily, což vyneslo 44 510 korun. Všechny záležitosti kolem opatrovny byly
svěřeny dvanáctičlennému Kuratoriu pro zřízení a vydržování opatrovny
pod předsednictvím katechety Josefa Bažanta. V listopadu 1929 byli vyzváni zdejší stavitelé Josef Kňourek, Josef Flanderka a Alfred Preis, aby
z lásky k věci vypracovali zdarma předběžné studie. Za nejlepší byl uznán
návrh stavitele Flanderky, kterému bylo zadáno vypracovat konečný projekt a rozpočet. Poté byla vypsána soutěž na dodavatele, kterým byl určen
Josef Kňourek, který nabídl nejnižší cenu (390 000 korun) a zavázal se
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dokončit stavbu do 1. 8. 1931. Pro zajímavost uveďme, že A. Preis nabídl
cenu 398 699 korun a J. Flanderka 399 704 korun. Posledně jmenovanému bylo za plány a rozpočet vyplaceno 10 155 korun. On však požadoval
28 000 korun, což Kuratorium odmítlo s tím, že jsou účtovány práce, které neobjednalo a ani nebyly dodány. J. Flanderka podal na město u krajského soudu žalobu.
Důstojně byly oslaveny 80. narozeniny prezidenta T. G. Masaryka.
V předvečer narozenin, 6. března, byla uspořádána slavnostní akademie,
na které vystoupil pěvecký sbor Hlahol, ochotnický spolek Klicpera uvedl jednoaktovku J. Zimra „Shledání“ a Jednota československé obce legionářské přednesla zpěv se živým obrazem „Odkaz plukovníka Švece“.
Druhý den se dopoledne konal na náměstí tábor lidu, na němž o životě
a díle prezidenta promluvil předseda místní školní rady Karel Vohralík.
Promenádním koncertem Holubovy hudby byla slavnost ukončena.
Zanedlouho se holické náměstí opět zaplnilo. Tentokrát však při smutné události. Stalo se tak 18. března, kdy v 17.45 hod. byla přes naše město
od Vysokého Mýta převážena urna s popelem spisovatele Aloise Jiráska,
který zemřel 12. března. Jménem ochotnického spolku Klicpera se s Mistrem Jiráskem (též čestným občanem Holic) rozloučil J. Vaněk. Poctu zemřelému vzdala i přítomná dragounská posádka z Dašic a selské banderium. A když už jsme u smutných událostí, tak uveďme, že 3. října zemřel
známý lékař, bývalý starosta města a dlouholetý starosta Sokola (výrazně
se zasloužil o stavbu sokolovny) MUDr. Čeněk Zemánek. U katafalku
v sokolovně se s ním rozloučili zástupci Sokola, na hranicích Holic pak
starosta města Josef Zeman.
Z ostatních událostí roku uveďme, že podle nového zákona bylo zrušeno samosprávné okresní zastupitelstvo v Holicích a přičleněno k okresu
Pardubice. Při požárech 24. května a 15. července lehly popelem oba dřevěné obecní nouzové domy na konci dnešní Dukelské ulice, lidově zvané
„Polská Ostrava“. Bez přístřeší se ocitly 32 rodiny, naštěstí až na jednu pojištěné. Vyšetřováním bylo zjištěno, že oba požáry byly založeny
úmyslně, viníka se však nepodařilo zjistit. V červenci se zlepšila doprava
na železniční trati, na které byly zavedeny motorové vozy. Tím bylo docíleno rychlejšího a častějšího spojení k Moravanům i Borohrádku, kam
vlaky jezdily během dne každou hodinu. Státní silnice od Holic ke Chvojenci byla vyasfaltována. Úprava se však neosvědčila, neboť hroty koňských podkov asfaltový povrch narušovaly a z malého porušení pak auta
učinila dolíky. Úpravy se dočkal i prostor kolem kříže na náměstí. Pomrzlé čtyři staré kaštany byly nahrazeny šesti javory. Obchodník František
Holický (č. 3) dal na svůj náklad věkem zašlý kříž zrestaurovat, nechal
pořídit cementovou obrubu a vysázet kolem květiny. 1. prosince proběhlo
poslední předválečné celostátní sčítání lidu. V Holicích bylo napočteno
6 546 obyvatel a 1 226 domů. K tomuto číslu jsme pak dospěli až při
posledním sčítání v roce 2011 – 6 581 obyvatel.
Při stavbě hlavního kanalizačního sběrače, která v tomto roce dospěla
od Podhráze k železniční trati, byly v Dudychově ulici učiněny zajímavé
archeologické nálezy. Proti domu č. 146 byl objeven v hloubce 1,70 m
oštěp, o něco výše nalezena podkova a hrot z kopí, vše z 15. století. Nálezy byly předány do městského muzea. Proti domu č. 118 přišli dělníci na dřevěnou, stářím zčernalou rouru o světlosti 40 cm, která zřejmě
sloužila k odpadu vod z příkopů tvrziště. Naproti domu č. 113 se přišlo
na roubení čtyřboké studně. Její poloha nasvědčovala, že tudy v minulosti
cesta nevedla, nýbrž že se před číslem 113 uhýbala vpravo ke kostelu.
A konečně v nánosu potoka před č. 60 byl nalezen džbán, který rovněž
skončil v muzeu.
Po loňských kotrmelcích bylo počasí v roce 1930 v normálu. Zima
byla mnohem mírnější, jaro obvyklé, většinou slunné. Červen byl suchý,
velké deště byly 23. a 24., kdy spadlo 14,6 mm srážek. Z letních měsíců
se nevydařil srpen, který byl většinou deštivý, což ztěžovalo sklizeň. Září
a říjen byly slunné, listopad však podmračený. V první polovině prosince bylo nad nulou, v druhé polovině pak začalo sněžit a mrznout. Ještě
zaznamenejme, že velké škody činilo přemnožení hrabošů. K jejich likvidaci bylo použito v jedovatém roztoku namočených stébel slámy, které
do myších děr kladli zjednaní lidé (nezaměstnaní). Náklad na likvidaci
v částce přes 30 000 korun hradil honební výbor.
Pavel Hladík
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Oblastní přebor juniorů U19:
V sobotu 23. 4. 2016 vyvrcholil Východočeský
oblastní přebor juniorů do devatenácti let závěrečnými turnaji play off. Holičtí junioři, kteří
se v dlouhodobé části soutěže umístili na třetím místě, hráli závěrečný turnaj o 1. 4. místo
v Chrudimi. V semifinálovém utkání, ač oslabeni o dva hráče základní sestavy, dokázali porazit Havlíčků brod a postoupili do finále, kde
se střetli s domácí Chrudimí. Ta ve druhém semifinále porazila Sokol Hradec Králové. V samotném finále pak junioři Chrudimi potvrdili,
že jejich první místo v tabulce po dlouhodobé
části nebylo náhodné a zaslouženě zvítězili
nad holickými juniory jednoznačným způsobem. Přes finálovou porážku je druhé místo
holických juniorů velkým úspěchem. Být druhý v této kategorii ve Východních Čechách už
něco znamená.
Final four U19 v Chrudimi:
Semifinále: BVK Holice – Havlíčkův Brod
51 : 42 (12:8 24:26 38:32)
Mycak 20, Kulhavý 13, Hloušek 7, Vlasák 5,
Pařízek 4, Vrbický 2
Finále: BC Darren Chrudim – BVK Holice
67 : 34 (22:11 39:19 59:28)
Mycak 8, Kulhavý a Hloušek 7, Pařízek 5, Vlasák 3, Vrbický a Svatoš 2
Divize žáků U15:
V divizní soutěži se závěrečné turnaje play
off v této sezóně nehrály. Konečné umístění
v soutěži bylo tedy dáno konečným umístěním
v tabulce. Los soutěže svedl v závěrečném kole
proti sobě do té doby prvního se třetím. Domácí kadeti jako třetí tým tabulky přivítali první
BBK Blansko. Situace v tabulce byla nastavena
tak, že v případě dvou vítězství domácích by
holičtí kadeti obsadili konečné první místo.
V případě jednoho vítězství a jedné porážky
nebo v případě dvou porážek by zůstali holičtí
kadeti na konečném třetím místě. Holičtí kadeti
zahájili první domácí utkání nebojácně, bez zábran a po velice kvalitní hře v něm dokázali zvítězit o 20 bodů. Vidina celkového prvního místa
v případě vítězství i ve druhém utkání jim ale
svázala ruce. Holickým kadetům se najednou
přestalo dařit, nic jim nevycházelo, nervozita
stoupala s přibývajícími minutami a výsledkem
byla porážka o 12 bodů.
Konečné třetí místo v divizní skupině D je
i tak krásný úspěch a holičtí kadeti si zaslouží
za svoje výkony pochvalu.
BVK Holice – BBK Blansko
52 : 32 (13:10 23:20 35:28)
Dvořák 19, Vondra 16, Tran Hai Son 13, Mrázek a Chmelík 2
v odvetě 46 : 58 (13:16 22:29 33:50)
Dvořák 17, Špaček 13, Tran Hai Son 12, Mrázek a Vondra 2
Oblastní přebor minižáků U12:
Holičtí minižáci do 12 let se opět jako v loňském roce probojovali systémem kvalifikace
na Mistrovství České republiky, které se hrálo
ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2016 v Hradci Králové.
V základní skupině holičtí žáčci porazili basket
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Poděbrady 83 : 53 a prohráli s pozdějšími vítězi
celého MČR se Snakes Ostrava 32 : 109. Druhé
místo ve skupině znamenalo postup do čtvrtfinále, kde se holičtí žáčci utkali o postup do semifinále s loňskými mistry a letošními finalisty
BŠ Praha. Utkání bylo velmi dramatické, ještě tři minuty před koncem prohrávali holičtí
o pouhý jeden bod a nic nebylo rozhodnuto.
V závěru utkání však měli více sil i štěstí kluci z Prahy a zvítězili 62 : 55. Holičtí minižáci tuto porážku obrečeli, protože je odsoudila
„jen“ k závěrečným bojům o konečné páté až
osmé místo. V prvním utkání této skupiny pak
porazili domácí Sokol Hradec Králové 56 : 37
a o konečné páté nebo šesté místo se nakonec
utkali se Sršni Písek. Po první vyhrané čtvrtině
v tomto utkání o 4 body ale přišla sprcha v podobě prohrané druhé čtvrtky o 25 bodů a bylo
po utkání. Konečný výsledek 71 : 41 pro Sršně
Písek znamenal pro holické kluky konečné šesté místo na Mistrovství České republiky, za které jim patří pochvala a poděkování.
Ve dnech 13. až 15.05.2016 se úspěšní žáčci
z MČR zúčastnili turnaje v polském družebním
městě Strzelce Opolskie. I zde příkladně reprezentovali město Holice a v turnaji obsadili první místo, když postupně porazili všechny své
čtyři soupeře.
V sobotu 22.05.2016 vyvrcholil Východočeský
oblastní přebor žáků do dvanácti let závěrečnými turnaji play off. Holičtí žáci jako vítězové
dlouhodobé části soutěže pořádali na domácí
palubovce play off prvních čtyřech týmů v tabulce. V prvním semifinálovém utkání jednoznačně porazili Jiskru Litomyšl. Soupeřem pro
finále se jim stali BK Pardubice, kteří ve druhém semifinále zvítězili nad Sokolem Hradec
Králové o jediný bod šťastným košem v poslední vteřině utkání. V souboji o zlaté medaile
pak holičtí žáci potvrdili první místo v tabulce
po dlouhodobé části soutěže a své soupeře porazili jednoznačným způsobem. Zaslouženě si
pak na krk pověsili zlaté medaile určené pro
nejlepší tým ve Východních Čechách v kategorii do 12 let.
Final four 1 – 4 U12 v Holicích:
semifinále: BVK Holice – Jiskra Litomyšl
104 : 57 (34:13 61:26 82:44)
Mrázek 39, Šindelář 22, Brandejs 18, Mikuláš
15, Hanzlík 6, Broňa Kubánek 2, Lhoták 2
finále: BVK Holice – BK Pardubice
91 : 61 (22:15 53:31 69:43)
Mrázek 33, Šindelář 22, Mikuláš 19, Lhoták
a Hanzlík 4, Brandejs, Holub, Kašpar a Broňa
Kubánek 2, Krejčík 1
Oblastní přebor minižáků U11:
V neděli 23. 5. 2016 vyvrcholil Východočeský
oblastní přebor žáků do jedenácti let závěrečnými turnaji play off. Holičtí žáci, kteří se v dlouhodobé části soutěže umístili na sedmém místě
hráli závěrečný turnaj o 5 až 8 místo ve Svitavách. V semifinálovém utkání porazili jednoznačným způsobem KARU Trutnov a ve finále o konečné páté místo se střetli s domácími
Svitavami. I v tomto utkání dokázali zvítězit

jasným způsobem a potvrdili tak stoupající výkonnost v průběhu celé sezóny.
Final four 5 – 8 U11 ve Svitavách:
Semifinále: BVK Holice – Kara Trutnov
115 : 18 (21:6 47:8 81:8)
Klouček a Skutil 19, Jan Kubánek a Hojka 15,
Kašpar 14, Krejčík 13, Holub a Benešová 4,
Hosnedl 2
Finále: BVK Holice – TJ Svitavy
84 : 44 (23:7 37:20 62:26)
Krejčík a Skutil 21, Jan Kubánek 16, Holub
a Kašpar 6, Klouček 5, Benešová 4, Hosnedl 3
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).

Poslední florbalové turnaje
sezóny 2015–2016

V minulém čísle jsme informovali o plánovaných závěrečných turnajích konaných 21. 5.
2016 v Pardubicích.
Starší žáci (první fotografie) odehráli poslední turnaj Východočeské florbalové DDM ligy,
ve které odehráli celkem 24 utkání v 6 hracích
dnech a v konečném pořadí obsadili 4. místo.
Elévové odehráli Jarní pohár rovněž v Pardubicích. Díky velkému počtu hráčů jsme na turnaj
přihlásili 2 týmy („Áčko“ a „Béčko“ – druhá
fotografie). Tým A vyhrál všechny své zápasy v základní skupině a následně i v playoff a turnaj vyhrál. Tým B ve skupině nestačil
jen na „Áčko“ a Litomyšl, díky tomu obsadil
ve skupině 3. místo. V semifinále po vyrovnaném boji podlehl na samostatné nájezdy opět
Litomyšli. Přes zklamání ze semifinálové prohry zvládli vyrovnaný zápas o třetí místo, který rovněž rozhodovaly až samostatné nájezdy
a získali bronzové medaile.
V příští sezóně plánujeme účast starších žáků
ve Východočeské DDM lize a v soutěžích pořádaných Českou florbalovou unií v kategoriích
mladší žáci a elévové. Na měsíc září plánujeme
nábor nových hráčů, rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády. Sledujte naše facebookové
stránky, kde informace o náboru umístíme –
https://www.facebook.com/ddmholice/.
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I ŠESTNÁCTÁ SE VYDAŘILA
20 soutěží, 6 škol, 195 účastníků – to jsou základní čísla XVI. olympiády žáků škol holického
regionu, která proběhla na holických sportovištích ve dnech 30. května – 3. června 2016. Chceme-li letošní olympiádu stručně charakterizovat,
pak ji můžeme označit jako bojovnou do poslední chvíle. Touha po vítězství často zvítězila i nad
sportovním uměním soupeře. Například ve fotbale rozhodl až penaltový rozstřel, ve volejbalu
dívek se z 11 utkání 7 hrálo na tři sety (rozhodující finálový set skončil 15:13), v basketbalu dívek
zvítězilo družstvo Býště s jasně nejnižším výškovým průměrem a nejmladším věkovým průměrem, v basketbalu chlapců muselo mužstvo
Holubova nastřílet v posledním utkání nejméně
29 bodů (dali do toho vše a v koši těch bodů
skončilo 34). Zlepšila se i výkonnost: v atletice
chlapci překonali z pěti disciplín ve čtyřech rekord olympiády, dívky přidaly jeden rekord. Ojedinělým rekordem je pak sedmé vítězství v řadě
Vojtěcha Koubka (Komenského) ve stolním tenisu. Od třetí třídy nenašel za zelenými stoly přemožitele. Podle zisku medailí bylo nejúspěšnější
školou Gymnázium Holice, které získalo 8 zlatých, 9 stříbrných a 2 bronzové medaile. Z jednotlivců si odnesl nejlepší medailovou kolekci
Adam Tran (Holubova) – 3 zlaté a 1 stříbrnou.

Vítězové XVI. olympiády
Atletika
60 m: Klára Bartošková (Gymnázium) – Martin
Bartošek (Gymnázium)
800 m: Veronika Hynková (Moravany)
1 000 m: Matouš Chytka (Gymnázium)
Dálka: Tereza Netolická (Komenského) –
Adam Tran (Holubova)
Koule: Nicola Kmentová (Gymnázium) – Filip
Trpka (Holubova)
4 × 200 m: Gymnázium – Holubova
Cyklistika
Kateřina Štefanová (Gymnázium) – Ondřej
Bečka (Komenského)
Stolní tenis
Pavla Bačinová (Gymnázium) – Vojtěch Koubek (Komenského)
Tenis
Veronika Jiroutová (Moravany) – Adam Kačírek (Gymnázium)
Basketbal
Dívky: Býšť – chlapci: Holubova
Volejbal dívky
Komenského
Fotbal
Komenského
Pavel Hladík

1. mistrovství Holic v králičím hopu

11. června letošního roku se uskutečnilo u nás
V ráji na zahradě, 1. mistrovství Holic v králičím hopu. Organizace a občerstvení se ujali
moji rodiče a nad dodržováním pravidel dohlížel maminkou delegovaný mezinárodní rozhodčí, pan Slávek Sedláček se zapisovatelkou
a manželkou Helenou.
Sešly jsme se skoro všechny holky, které v Holicích s králíky skáčeme: Natálka Moravcová,
Týna Sedláčková, Simča a Kačka Královy,
Klárka Lohniská, Áďa Kloučková, Simča Knížková a já.
Celkem osm závodnic a 22 králíků mělo před
sebou 62 startů. Skákaly se rovinky lehká
a střední, parkury lehký a střední, obě disciplíny
na dvě kola, z nichž se pro umístění vybíral lepší
HOLICKÉ LISTY

běh, výška a dálka. Až na malou přeháňku jsme
závodili nepřetržitě od deseti do čtyř hodin.
Závody se opravdu vydařily, výkony sice nebyly jako na mistrovství republiky nebo Evropy,
ale radost ze závodu a chuť ukázat, co naši mazlíci dokáží, byla cítit z každého startu. Výsledky nakonec nebyly tak důležité, ceny jsme si
postupně, po skončení závodů vylosovaly jedna
po druhé z klobouku a všem se nám líbily.
I diváci se na nás přišli podívat, mnozí z nich
viděli králičí hop poprvé. Všem závodníkům,
organizátorům i králíkům bych chtěla poděkovat za krásně strávenou sobotu.
A tak vy malí i velcí, pokud máte králíčka,
přijďte každou středu v 17.00 hodin mezi nás
k chovatelům.
Áďa Křížová

Vojtěch Koubek bronzový

Skvělého úspěchu dosáhl odchovanec holického stolního tenisu v barvách Sokola PP Hradec
Králové 2 Vojtěch Koubek, který získal bronzovou medaili.
Na mezinárodním turnaji „Velká ceny Prahy“,
který byl rozdělen do tří hracích dnů a čtyř
věkových kategorií se Vojta musel probojovat
sítem kvalifikace, až postoupil mezi nejlepší
osmičku. Ve čtvrtfinále narazil na dánského
reprezentanta Andersena, kterého po nejlepším
výkonu v celém turnaji porazil 3:1 a postoupil
do semifinále. Tady o postup do finále nestačil
na pozdějšího vítěze, levorukého Wilsona z Irska. Na druhém místě se umístil hráč Catcart
rovněž z Irska.
Turnaje se zúčastnilo rekordních 450 hráčů
z devatenácti zemí Evropy i severní Ameriky.
Vojtovi velmi gratulujeme.
R.K.

Úspěšný zápasník
Jakub Sedlák

Člen oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek a žák
3. ročníku ZŠ Holubova se zúčastnil mezinárodního turnaje v zápase řecko–římském s názvem Lidice 2016.
Tohoto mezinárodního turnaje, jenž má již třiatřicetiletou tradici a je považován za největší
a nejprestižnější turnaj v České republice, se
zúčastnilo 324 závodníků z 31 oddílů 8 států.
Jakub Sedlák, který startoval ve váze do 28 kg
a ve věkové kategorii „přípravka B“, se umístil
po pěti vítězstvích a jedné porážce na vynikajícím 3. místě.
Tímto sportovním úspěchem navázal na svá
medailová umístění z letošních turnajů, a to
1. místa z Memoriálu Josefa Korycha v Kladně,
Turnaje mládeže v Meziboří, Velké ceny města
Borohrádek a 3. místa z mezinárodního turnaje
Velká cena Hodonína.
Kuba svou pravidelnou poctivou docházkou,
svým zodpovědným přístupem k tréninku
a hlavně sportovními úspěchy na turnajích byl
v loňském roce vyhlášen nejlepším sportovcem
oddílu zápasu pro rok 2015.
V letošním roce k radosti trenérů a celého oddílu zápasu v tomto trendu pokračuje.
Jakubovi trenéři Martin Hejný a Radek Hemelík
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PETR WELSCH SE JAKO LEGENDA ROZLOUČIL S KARIÉROU „BASKEŤÁKA“ VE VELKÉM STYLU
Dopředu avizovaná akce „Legenda se loučí“
proběhla 28. května 2016 ve sportovní hale
v Holicích a musím říci, že to byla akce velmi dobře zorganizovaná a mimořádně zdařilá.
Co musím zvláště ohodnotit je to, že to nebyla
pouze akce, kde se Petr Welsch při příležitosti
svých čtyřicátin rozloučil se svojí aktivní kariérou hráče basketbalu, ale i společenská událost.
Celá akce byla zahájena ve 14 hodin různými
aktivitami pro děti, dále mimořádně zaplněné
hlediště shlédlo basketbalový zápas holických
nadějí, dražbu originálního dresu Jiřího Welsche a zápas druholigového BVK Holice s „Výběrem Petra Welsche“. Kdo chtěl, tak si mohl
popovídat s bývalými spoluhráči Petra a mohl
získat podpisy těchto vynikajících hráčů. Závěrečný zápas plný zajímavých ukázek dovedností z této hry skončil tak, jak to při oslavách
má být, v podstatě smírně, kdy o 1 bod vyhrálo
družstvo Petra.
Čeho si velice cením na této akci je předání
13 081 Kč zdravotně postižené dívce Kateřině Říhové ze ZŠ Komenského a bydlištěm

ve Velinách, která prodělala onkologickou léčbu, která s sebou přináší negativní účinky na pohybový aparát. Předané peníze budou využity
na její následnou léčbu. Na výši vybrané částky
se podíleli hráči týmu Petra Welsche 6 000 Kč
a diváci přispěli 7 081 Kč na konečnou sumu
v rámci dobrovolného vstupného.
Dalším krásným gestem bylo předání 50 000
Kč ředitelce mateřské školy v Pardubické
ulici Bc. D. Kulhavé (na fotce). Peníze by měly
posloužit k vybudování sportovního zařízení

ve venkovním areálu školy dle úvahy školy.
Petr i Jirka totiž v mládí do této mateřské školy
chodili, a proto se právě takto rozhodli. Částka
50 000 Kč byla výsledkem dražby originálního
dresu Jirky z doby, kdy hrál za Boston Celtics
v USA. Vydražitelem se stal Jirkův a Petrův
blízký kamarád Radim Lukeš (na fotce), majitel
finančně poradenské společnosti Partners, která
byla jedním z partnerů celé akce.
Na samostatné fotce týmu Petra jsou zleva:
Petr Welsch – holický odchovanec, mistr české ligy 1999, 2× vítěz Českého poháru –1994
a 2000, vítěz polského Superpoháru – 2001,
10. místo na ME mužů 1999
Levell Sanders – americká legenda českého
basketbalu, spoluhráč Petra v Novém Jičíně,
s kterým v roce 1999 získal za tamější klub
Mlékárna Kunín titul mistr republiky, současný
trenér Viktora Půlpána v BK JIP Pardubice
Pavel Harčár – odchovanec BVK Holice, reprezentant ČR v mládežnických kategoriích,
reprezentoval ČR na univerziádě, v současné
době hraje nejvyšší domácí ligu v Kolíně
Viktor Půlpán – odchovanec BVK Holice,
reprezentant ČR v mládežnických kategoriích,
v současné době hraje nejvyšší domácí ligu
za BK JIP Pardubice, v letošním roce získal
bronzovou medaili za 3. místo v nejvyšší domácí lize a 1.místo v Českém poháru
Marek Welsch – 16 let, odchovanec BVK Holice, reprezentant ČR do 17 let, v současné době
hrající za Get Better Academy Praha, kde v letošním roce získal titul mistra ČR v kategoriích
17ti letých a 19ti letých
Jiří Welsch – odchovanec BVK Holice, v současné době BK Nymburk, čtyřnásobný mistr
ČR, kapitán české reprezentace, která v červenci hraje kvalifikace na Olympiádu v Riu,
historicky nejúspěšnější český basketbalista
v zámořské NBA, 5-ti násobný vítěz ankety
Basketbalista roku ČR

Jaroslav Kovář – 51 let, dlouholetý reprezentant ČSSR a ČR, spoluhráč Petra v Mlékárně
Kunín, kde spolu získali titul mistra ČR
Čtyři spoluhráči z Petrova týmu BC Jets hrajícího pražský přebor, kde v letošním roce ukončil svoji hráčskou kariéru
Pavel Welsch – táta a trenér Petra a Jirky, holická trenérská legenda, zakladatel basketbalového dění v Holicích a duchovní otec zdejšího
BVK
Jako bývalý rekreační hráč této nádherné a inteligentní hry oceňuji takovouto akci a věřím, že
i ostatní sportovci ve městě nebudou při svých
akcích v rámci možností zapomínat i na takto
smysluplné doprovodné akce.
Petře, přeji Ti hodně sil a zdraví do další fáze
Tvého života a věřím, že i dále budeš jakýmkoliv způsobem podporovat holický basket.
Zaslouží si to.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
(předseda školské komise)

Ozvěny 110 let kopané
v Holicích
Při příležitost tohoto výročí byli vyznamenáni tito zasloužilý členové: František
Hájek, Josef Jílek, Jaroslav Lorenc, Ladislav Medek, Zdeněk Míča, Vratislav Moravec, Milan Novotný, Jaroslav Tošovský,
Karel Velinský a Václav Vicány.
Nejlepší hráči v sezoně 2015/2016: Samuel Uhlíř – mladší elévové, Ondřej Sedlák
– starší elévové, Tomáš Sochůrek – mladší
žáci, Martin Bureš – starší žáci, Pavel Fikejz
– dorost A, Lukáš Navrátil – dorost B, Přemysl Pitra – SK Holice B, Tomáš Kopřiva
– SK Holice A.
První mi mužstvo SK Holice se pro tuto
sezonu stalo vítězem Krajského přeboru.
Vladimír Faltys
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