ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / ČERVENEC A SRPEN 2015
Pár otázek pro starostu
Jaké nejdůležitější
body byly na programu jednání zastupitelstva v pondělí 22. června?
Zastupitelstvo města
Holic dne 22. června
2015 mělo bohatý
program. Nejdůležitějším bodem jednání byly výsledky
hospodaření města
k 30. 4. 2015. Plánované příjmy se zatím nenaplňují ve výši cca
6 mil. Kč. Zastupitelé byli informováni o opatřeních, která zajistí i nadále vyrovnaný rozpočet.
Jedná se celkem o částku 4 mil. Kč, většinu tvoří
nové nerozpočtované příjmy. Zastupitelstvo doporučilo bedlivě sledovat příjmy o prázdninových měsících a v případě schodku příjmů předložit na zářijové zasedání konkrétní opatření.

Dále zastupitelstvo schválilo územní koncept
sportovišť v areálu fotbalového stadionu, memorandum k projektu ITI Hradecko-pardubické
metropolitní oblasti, kdy katastr města Holic je
do této oblasti zařazen společně s městy Hradec
Králové, Pardubice, Přelouč, Jaroměř a Chrudim.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo odkoupení pozemků pod tenisovými kurty z majetku
státu formou 20 splátek po dobu 20 let ve výši
jedné roční splátky cca 112 tisíc Kč.
Holice navštívil premiér Sobotka, co bylo
hlavním důvodem jeho návštěvy?
V pondělí 1. června 2015 jednal na radnici
premiér ČR Bohuslav Sobotka se starosty obcí
na trase připravované rychlostní R35. Bylo sděleno, že most v Opatovicích bude dokončen
do konce roku 2015, trasa z Opatovic do Časů
by mohla být hotova do konce roku 2019 a úsek
Časy – Ostrov je v urychlené přípravě. Vláda
má tuto stavbu za jednu z největších priorit
v resortu dopravy.

Parkoviště u autobusového nádraží lidé nechtějí,
co bude s tímto lukrativním pozemkem?
O využití pozemku u „Vitamíny“ zatím rozhodnuto není. Čeká se na studii parkování ve městě,
která se právě dokončuje a na její veřejné projednání. Na druhou stranu zde nepočítáme s odpočinkovou zónou. Tu se snažíme zajistit ve spolupráci s panem farářem na farské zahradě.
Nejaktuálnější informací je, že dne 23. června
2015 proběhlo již po osmé v Praze vyhlášení vítězů soutěže „E.ON ENERGY GLOBE
AWARD ČR 2015“ (ekologický Oskar). Budova ZUŠ Karla Malicha získala prvenství v kategorii energeticky úsporných staveb obcí. Poděkování si zaslouží bývalé zastupitelstvo města
za velmi nadčasové rozhodnutí o výstavbě této
krásné budovy.
Dětem se blíží konec školního roku a čeká nás
doba prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem
příjemnou, pohodovou dovolenou a žákům
a studentům krásné prázdniny.

Posezení u kávy
Ing. Pavel Feifer stojí
v čele jedné z největších firem v regionu.
Mně bylo potěšením
pozvat ho na kávu,
a to nejen proto, že je
úspěšným podnikatelem, ale i mecenášem společenského,
kulturního a sportovního života v našem
městě.
V loňském roce jste oslavili 20 let existence firmy FEIFER. Vy jste ale měli na co navazovat?
Slovy našich hokejistů bych řekl „tak určitě“.
Naše společnost je právním nástupcem původního státního podniku KOVOPODNIK Holice,
který byl založen už v roce 1949, takže celkově
na trhu působíme 66 let. To je v našem oboru tradice, kterou se jen málokterá firma může
pochlubit. Výrobky KOVOPODNIKU měly
už za éry socialismu dobrý zvuk, takže jsme
do vínku dostali poměrně kvalitní sortiment výrobků. Ten jsme postupem času rozšiřovali až
na současných 18 tisíc položek. Ohromnou výhodou byli také šikovní a pracovití lidé, kterým
nebyl osud firmy lhostejný. Bez nich bychom
si tady dnes nepovídali. Všem, kteří to s námi
táhnou, mnohdy i víc než těch dvacet let, patří
můj velký dík. Bez nich by firma FEIFER nebyla taková, jaká je. Daní za to, že jsme sice měli
jednodušší rozjezd firmy, co se týká personálu
a sortimentu, byl ohromný úvěr, na který byla
firma zakoupena. Naštěstí se vše povedlo spla-

tit a dnes tu stojíme silnější než dřív a myslím,
že i ta naše dlouhá tradice vypovídá o tom, že
svou práci umíme dělat dobře a stále přicházíme s něčím novým.
Většina našich čtenářů ví jaká je náplň vaší
činnosti, přesto v krátkosti, čím se zabýváte?
Naše společnost FEIFER - kovovýroba, spol.
s r.o. se zabývá výrobou balicí techniky, dopravníků a obalů. Zaměřujeme se na komplexní
služby našim zákazníkům, které zahrnují jak
dodávky balicích a dopravníkových systémů
na klíč, tak návrh a dodávky obalů a obalových
materiálů, outsourcing balení, poradenství, záruční i pozáruční servis – vše s důrazem na vysokou kvalitu výrobků i služeb. Zejména naše
páskovače patří k tomu nejlepšímu, co na trhu
je a vyvážíme je do 30 zemí světa. V poslední
době jsme také začali vyrábět obalovou konfekci – tj. různé výrobky z kartonáže jako jsou
krabice, proložky, dále pytle a přířezy z fólií.
I tento sortiment se nám poměrně dobře dnes
rozjíždí.
Kolik máte v současnosti zaměstnanců a jaké
máte plány do budoucnosti?
V současnosti máme kolem stovky zaměstnanců a doufám, že kvůli slibně se rozvíjející
ekonomice se bude toto číslo ještě zvyšovat.
Do budoucna bychom se chtěli více zaměřit
na rychlejší vývoj složitějších balicích strojů.
Velký důraz také klademe na kvalitu a efektivitu výroby, takže určitě nás čekají další investice
do nových strojů, ale i výrobních a skladovacích prostor. V minulých letech jsme hodně investovali do rekonstrukce našich objektů a i na-

dále v tom hodláme pokračovat. Velkou výzvou
je pro nás zvýšení prodeje našich větších balicích strojů a dopravníků v zahraničí. Slibně se
nám rozjel prodej složitějších dopravníků v Německu a dnes i díky slabší koruně jsme s našimi
automatickými stroji atraktivní pro zákazníky
z takových zemí jako je Turecko či Mexiko.
Jak dlouho stojíte v čele firmy a je to to, co
jste chtěl dělat nebo vás k tomu přinutily okolnosti?
Ředitelem jsem od roku 2004, kdy jsem převzal vedení po svém otci, který bohužel záhy
zemřel. Určitě však nemůže být řeč o tom, že
bych k tomu byl nějak okolnostmi přinucen,
protože jsem se na to dlouhodobě připravoval.
Ve firmě pracuji už od roku 1995 a před tím
jsem pracoval na celé řadě pozic, což mi umožnilo poznat firmu nejen zevnitř, ale i seznámit
se s trhem.
Čím se ve volném čase baví „šéf“ tak velké firmy?
Základním problémem je, kde vzít ten volný
čas…, ale to je otázka, kterou si asi v dnešním
uspěchaném světě klade mnoho lidí. Naštěstí už
jsem si zvykl, že jak stárnu, tak potřebuji i nějaký ten odpočinek, takže si pravidelně vymezuji čas i sám na sebe. Hodně mě baví jezdit
na kole, občas mě u toho napadají i zajímavé
myšlenky, které ale často zapomínám, kvůli vyčerpání z jízdy. Moc rád taky trávím čas na naší
zahradě. Ideálně, když mně k tomu manželka
nevymyslí nějakou práci. Všem přeji krásné
a pohodové léto!
Děkuji za Váš čas Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 25. května 2015

Rada města na své schůzi 25. května vzala
na vědomí přehled o dlužnících na nájemném za bytové i nebytové prostory, schválila
zveřejnění záměru k pronájmu garáže v domě
čp. 1103 Na Mušce a ukončení nájmu k bytu
č. 20 v domě čp. 761 v Holubově ulici a zároveň schválila přidělení tohoto bytu žadateli
z pořadníku na II. čtvrtletí roku 2015. Rada
schválila firmu Agrostav Pardubice, jako
zhotovitele opravy části chodníku v Holubově ulici po rekonstrukci vodovodního řádu
a na základě výběrového řízení firmu Petr
Kavka-Kastl elektro Pardubice, která provede
rekonstrukci elektroinstalace v domě čp. 61
v ul. Bratří Čapků, schválila na základě poptávky firmu ATELIER SCHMIED sdružení
Hradec Králové jako zpracovatele projektové
dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení ve sportovní hale, na základě poptávky
firmu Voto plyn s.r.o., která provede výměnu
radiátorů v MŠ Staroholická. Technickým
službám Holice, na základě výběrového řízení,
rada potvrdila firmu Šrámek s.r.o., jako zhotovitele opravy obrubníků na chodníku v ul.
Mládežnická a Zborovská a schválila i nový
Provozní řád sportovního areálu – stadionu.
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti a na vědomí vzala
i petici občanů na využití plochy v ulici Havlíčkově, která byla předána starostovi na zasedání zastupitelstva dne 11. 5. 2015. Rada
schválila 10. rozpočtovou změnu v rozpočtu
města na rok 2015 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Pardubice na uspořádání konference
Women Welcome, schválila i bezplatné použití znaku města na propagačních materiálech
na tuto konferenci. Rada města zamítla žádost
SVJ z domu čp. 847 v Holubově ulici na změnu dopravního značení před jejich domem.
Rada schválila složení delegace města do partnerského města Strzelce Opolskie na dny 5. až
7. 6. 2015, schválila převzetí záštity starosty

města nad konáním 26. ročníku mezinárodního setkání radioamatérů ve dnech 21. až
22. 8. 2015, schválila Oblastní charitě Pardubice bezplatné užívání ulice Dudychova pro
pořádání dětského dne 29. 5. 2015 a uzavření
smlouvy o dílo mezi městem a MAS Holicko
o.p.s. (zpracování projektových listů pro městské PO), schválila pro přezkoumání hospodaření města za rok 2015 auditorskou společnost
C.P.A. Audit s.r.o. z Liberce a firmě Petr Vodička – technická činnost v dopravě z Plzně
byl schválen průjezd soupravy s nadměrným
nákladem ulicí Vysokomýtskou a přes náměstí. Rada zrušila usnesení č. 140 (přihláška
budovy ZUŠ do soutěže Stavba roku 2014!),
vzala na vědomí žádost starosty obce Poběžovice o možnosti ukládání odpadů jejich občanů na sběrném dvoře Holice, rada doporučila
zastupitelstvu schválit územní koncept návrhu
umístění sportovišť v areálu městského stadionu v Holicích a uložila řediteli KD Holice
připravit dodatek smlouvy s panem Z. Rolcem
o nájmu kavárny a venkovního posezení

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 8. června 2015

Rada města na své schůzi dne 8. června 2015
vzala na vědomí pravidelnou roční zprávu
o činnosti obecního živnostenského úřadu,
schválila plnění rozpočtu města k 30. 4. 2015
a přidělení prostor pro podnikání v čp. 29
na náměstí (bývalá poliklinika) paní Haně Podolcové z Býště. Na základě elektronické aukce rada schválila firmu Ekisis s.r.o. z Jindřichova Hradce jako zhotovitele akce „Rekonstrukce
střešního pláště sportovní haly v Holubově ulici“, na základě poptávky rada schválila firmu
PPP s.r.o. Pardubice, která zpracuje projekt
na opravu fasády na budově školy čp. 500 v ul.
Holubova. Technickým službám Holice rada
schválila na základě výběru dodavatele el. energie na rok 2016 firmu ČEZ Prodej s.r.o. Česká
Třebová a na základě výběru firmu Šiba Plus
s.r.o. Černošice jako dodavatele mobilního pódia. Rada schválila na základě el. aukce firmu

Elektro Tobe s.r.o. Holice jako zhotovitele akce
„Rekonstrukce elektroinstalace bytů v čp. 749
a 761 v ul. Holubova“ a rada vzala na vědomí
Koncept transformace využití ubytovny Staroholická 25 na „Komunitní bydlení“ s poskytnutím terénní pečovatelské služby. Rada schválila aktualizovaný ceník nájemného ve velkém
sále ZUŠ Karla Malicha Holice s platností
od 9. 6. 2015 a změnu odpisového plánu na rok
2015 ZŠ Komenského. Na vědomí vzala rada
města přípravu zasedání zastupitelstva, které se
uskuteční 22. 6. 2015 a zprávu o kontrole předzahrádek holických restauračních provozoven.
Rada schválila zařazení částky ve výši 70 tis.
Kč do rozpočtu města na rok 2016 na realizaci
akce „Po stopách Dr. Emila Holuba“, schválila na základě poptávkového řízení na pojištění
majetku města firmu Kooperativa pojišťovna
a.s., schválila žádost kulturního domu na uzavření a bezplatné užívání části Holubovy ulice pro oslavy Dny Holicka ve dnech 19., 20.
a 21. 6. 2015 a v požadovaných časech. Na závěr rada doporučila zastupitelstvu schválit pro
firmu BW Stavitelství doplatek za provedené
práce na základě požadavků hasičů v plné výši
– bod A) a polovinu doplatku položek č. 1 a 2
(malby a obklady ) uvedených v bodě B) soupisu prací v rámci výstavby budovy Základní
umělecké školy Karla Malicha Holice.

Společenská kronika
Vítání občánků 6. 6. 2015
Zuzana Feltlová, Na Balkáně 417
Viktorie Laposová, náměstí T. G. M. 9
Eliška Bolehovská, Pod Parkem 315
Tomáš Růžička, Šrámkova 157
David Novotný, Josefská 815
Adam Tyčka, Husova 461
Adam Zběhlík, Hradecká 1177
Kristián Kaňkovský, Smetanova 181
Veronika Štědrá, Dukelská 788
Daniela Brychtová, Bratří Čapků 61

KOMENTÁŘE…
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA
Sliby se stávají skutečností. Rada města
anoncovala, že bude maximálně podporovat
dovybavení stávajících dětských hřišť. Dala
si za úkol, aby modernizace a dovybavení
proběhlo časově tak, aby děti nejdéle na začátku školních prázdnin mohly tato dětská
hřiště využívat. A co se tedy na jednotlivých
dětských hřištích událo:
Dětské hřiště – Mládežnická ulice
Montáž vynikajícího sportovního povrchu
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PLAYRITE MATCHPLAY – provedla firma
PRECOL z Předměřic nad Jizerou. Hřiště bylo
doplněno o sloupky na volejbal a síť, ochrannou
sítí a sloupky mezi dětským a sportovním hřištěm a lavičkami. Celková cena do 400 000Kč.
Termín dokončení do 12. 6. 2015.
Dětské hřiště – sídliště Muška
Stávající hřiště bylo doplněno o nové herní prvky od firmy TR ANTOŠ z Turnova. Jedná se
u dětí o oblíbenou lanovou dráhu, lanový prvek
pavouk, lanový prvek vírník. Dále zde je zabudován betonový stůl na stolní tenis. Nově jsou
instalovány branky na fotbal, sloupky na volejbal a síť, ochranná síť kolem fotbalového hřiště,
odpadkové koše. Došlo k rekonstrukci herní sestavy (schůdků), stávající pergoly (nové trámky
a zastřešení), osázení pergoly vrbičkami a celkové doplnění dopadových ploch. Celková cena
do 500 000 Kč. Termín dokončení do 30. 6.
2015.
Dětské hřiště Staroholická
Stávající hřiště bylo doplněno o nové herní prvky od firmy DŘEVOARTIKL ze Znojma. Jedná
se o kolotoč na sezení, závěsnou dvojhoupačku,

lanovou dráhu a sluneční plachtu. Došlo k zakrytí pískoviště. Je zde balanční kladina, lezecká sestava a lavičky. Celková cena do 400 000
Kč. Termín dokončení do30. 6. 2015.
V budoucnu je v plánu vybudování několika
nových dětských hřišť nebo modernizace stávajících. Jedná se nejen o dětská hřiště, ale
o vybudování i odpočinkových zón pro děti
i dospělé.
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc (člen rady města)
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 2015

Na pondělním zasedání zastupitelstva města byl schválen plán práce
na 2. pololetí 2015, který je podrobně zveřejněn na internetové stránce
www.holice.eu. Poslední schůze rady města je v pondělí 13. července,
první „poprázdninová“ schůze rady je v pondělí 10. srpna a další jsou
v pravidelných dvoutýdenních intervalech až do 14. prosince 2015. První
poprázdninové veřejné zasedání městského zastupitelstva je 7. září 2015.

Úklid městského úřadu o prázdninách

budou namontovány nové hromosvody. Realizace by měla proběhnout
v letních měsících letošního roku.
Dále byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení a dále bude zpracována projektová dokumentace na výměnu osvětlení a podhledů haly.
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc (člen rady města)

Delegace z Holic na oslavách v Polsku

Městský úřad Holice hledá pracovnice/pracovníky na zástup uklízeček
v době jejich dovolené v červenci a v srpnu 2015. Vhodné pro studenty/
ky, ženy na MD, šikovné důchodkyně apod.
Zájemci se mohou hlásit u ing. Frumerta, Městský úřad Holice, kancelář
č. 413, 3. patro budovy, tel. 466 741 210.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU V HOLICÍCH

Město Holice nabízí k prodeji volný, prostorný byt č.7 v bytovém domě
v ulici Hradecká č. p. 107 s dispozicí 3+1 a celkové výměre 109,6 m2
za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 861 840 Kč.
Byt s orientací V, Z se nachází v I. NP bytového domu v klidné lokalitě
města. K bytu náleží 2 sklípky s možností využití pozemku u domu.
Své nabídky zašlete na MÚ Holice Holubova č. p. 1, 534 01 Holice (odbor
správy majetku a výstavby města), nebo předejte osobně pí Kovaříkové,
3.patro, dveře č. 417 vždy v zalepené obálce označené NEROZLEPOVAT
– s adresou a číslem příslušného bytu do 14. 8. 2015 do 12 hod.

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SPORTOVNÍ HALY

Zub času pracuje, a proto je na pořadu dne rekonstrukce střešního pláště
sportovní haly. V současnosti je zpracován firmou ATELIER SCHMIED
z Hradce Králové projekt na poměrně složitou a nákladnou rekonstrukci
střechy. Půjde o opravu střešního pláště hlavní části objektu. Rekonstrukcí střešního pláště nebude zasaženo do nosných částí budovy a ani do samotného vzhledu objektu. Do zastřešení vedlejších částí, které tvoří nižší
přístavky, se nebude rovněž zasahovat.
Při rekonstrukci budou provedeny bourací práce (odstrojení hromosvodu,
odstranění oplechování atik a plechových okapniček) a bude provedeno
zarovnání puchýřů stávajícího asfaltového pásu. Jako podkladní vrstva
nového střešního pláště bude použita geotextilie. Na ní bude položena
hydroizolační vrstva z PVC fólie s PES nosnou vložkou. Veškeré nové
oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu. Při rekonstrukci
nebudou prováděna tepelně technická opatření. Na závěr rekonstrukce

Už devítileté družební kontakty mezi Holicemi a polským městem Strzelce Opolskie úspěšně pokračují. Na letošní červnové městské oslavy byly
pozvány do Strzelec Opolskich delegace z partnerských měst, tj. z Holic,
z německého města Soest, z Bandery v Texasu a z ukrajinské Tysmienice. Po pátečním slavnostním přijetí delegací a čestných hostí následovaly
hlavní oslavy v sobotu. Zahájeny byly velkým průvodem městem a končíly ve středisku oslav – městském parku. Holická delegace přijela v čele
se starostou Ladislavem Effenberkem, součástí delegace byli reprezentanti holického oddílu stolního tenisu Jiskry Holice. Městské slavnosti se
tentokráte nesly ve znamení kulatých výročí od podepsání partnerských
smluv. S německým městem Soest uplynulo již 25 let a desetileté výročí
měla i smlouva s texaskou Banderou. Tomu odpovídal program a v nedělním dopoledni proběhla slavnostní „partnerská mše“ v kostele sv. Vavřince, kde za zdar každého města a jeho obyvatel byla pronesena dětským
zástupcem s příslušnou trikolórou krátká modlitba.
Na obrázku jsou zástupci partnerských měst se svými dětskými patrony.
Vladislav Branda

Otevřený kostel sv. Martina v Holicích
Kostel v Holicích bude k volné prohlídce otevřený poslední neděli v měsíci, t. j. 26. července, 30. srpna a 27. září, a to od 15.00 do 17.00 hodin.
Tuto možnost mohou využít jak obyvatelé našeho města, tak i ti, kdo
k vám přijedou na návštěvu.
P. Filip Janák

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Přijmeme zaměstnance na tyto pozice:

• montážní pracovník - řidič
• technolog výroby nábytku
• brigádník - závozník

• obsluha CNC stroje
• čalouník

V případě zájmu zašlete Váš životopis na email: cypra@jp-kontakt.cz

Dále přijmeme zaměstnance s invalidním důchodem na tyto pozice:

• skladník
• dělník ve výrobě
• administrativní pracovník
• strážný (ostraha areálu)

• údržbář
• uklízeč / uklízečka
• domácí práce na PC
(jen plně invalidní důchodce)

V případě zájmu zašlete Váš životopis na email: poznerova@jp-kontakt.cz
či na adresu JP-KONTAKT, s. r. o. , Dašická 1797, Pardubice 530 03
nebo volejte na mobil: 737 689 322

Pracoviště:

• Moravany - sklad JP-KONTAKT, s. r. o. (bývalý areál ČSAO Moravany)
HOLICKÉ LISTY

HOLICKÉ LISTY • 3

3

KULTURA

Dětský den

Kulturní kalendář na měsíce červenec a srpen 2015
LETNÍ KINO – PROSTRANSTVÍ U KULTURNÍHO DOMU

datum hodina
10. 7.
22.00
pátek

24. 7.
pátek

22.00

14. 8.
pátek

21.30

28. 8.
pátek

21.30

program
vstupné
Raluca
Český krimi-noirový film s vynikajícím obsazením. Bývalý polda pracuje jako
soukromý detektiv. Až do chvíle, než mu vstoupí do života svůdná Raluca. Je to
náhoda nebo na něj někdo nastražil past?
Režie: Zdeněk Viktora.
Hrají: J. Dolanský, M. Pachlová, D. Novotný, H. Dvořáková, S. Majer.
Žánr: Krimi erotický thriller. Délka: 80 minut.
zdarma
My jsme nejlepší
Život stojí za to. Zábavný švédský film o dospívání a síle přátelství získal mnoho
cen a nominací na mezinárodních festivalech. Příběh tří dívek ze Stocholmu,
které v 80. letech založí punkovou kapelu, aby konečně zvítězily nad nechutnými kluky a trapnými rodiči.
Režie: Lukas Moodysson.
Žánr: Drama, komedie. Délka: 102 minut.
zdarma
Ostrov lásky
Pohled na moderní partnerské vztahy, v němž nechybí humor, zvraty ani plážové
hity. Grebo a jeho žena Liliane tráví ideální dovolenou v oblíbeném letovisku
na Jadranu. Na scéně se však objeví zapomenutá minulost v podobě charismatické a tajemné Flory.
Režie: Jasmila Žbanić.
Žánr: Romantická komedie. Délka: 90 minut.
zdarma
Sedmý syn
Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Napínavé epické fantasy, v němž proti mečům a odvaze stojí mocná černá magie a armáda nestvůr.
Královně čarodějnic se může postavit jen legendární hrdina, mýty opředený
Sedmý syn, který však jako legendární válečník rozhodně nevypadá.
Režie: Sergej Bodrov.
Žánr: Dobrodružný, fantasy. Délka 103 minut.
zdarma

V případě nepříznivého počasí se nepromítá.

DTJ ve spolupráci s Dětským domovem pro děti
od 1 do 3 let a Dětským centrem Veska připravily pro děti dětský den s opékáním buřtů. Děti si
odpoledne užily se vším všudy. Zasoutěžily si,
samy si opekly na otevřeném ohni buřty a nakonec zažily i dobrodružství v podobě silného větru, deště a bouřky. Všichni byli spokojení a organizátoři děkují všem sponzorům této akce.
DTJ Holice

Uzavření knihovny
Městská knihovna Holice oznamuje, že z technických důvodů bude 1. a 3. července uzavřena.
Poslední otevírací den bude pondělí 29. června, poprvé po uzavření baude otevřeno ve středu 8. července. Zaměstnanci knihovny děkují
za pochopení.

solár • voda • topení • plyn • koupelny

PRO VAŠI ZAHRADU MÁME SPOUSTU NÁPADŮ,
ČERPADLA, RYCHLOSPOJKY, HADICE
– POKVETOU CELÉ HOLICE
Hadice tříplášťová průhledná

Hadice tříplášťová šedá

Ponorné čerpadlo
pro znečištěnou vodu

od 351,-

od 140,Zavlažovací program

od 176,-

od 49,-

od 17,-

od 1937,-

Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH

Nabídka platí pro kamenný obchod.
Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách,
email: info@dvorak-karlik.cz, tel.: 466 923 141, mobil: 725 716 945
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Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So:
8:00 – 11:00

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Skautky a skauti v Holicích se zapojili do Skautského dobrého skutku
15.–24. května se skautky a skauti v Holicích zapojili do pilotního ročníku nového celostátního projektu Skautský dobrý skutek. Skautské oddíly
z celé republiky zorganizovaly více než čtyři desítky lokálních akcí s přínosem veřejnosti. Ukázaly tak, jak důležité je v praxi naplňovat význam
skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.
Skautské oddíly si aktivity z různých oblastí – sociální, zdravotní, vzdělávací, ochrany přírody i jiných samy vymyslely – podle vlastních možností
a potřeb okolí.
V Holicích Skautský dobrý skutek probíhal ve dvou dnech. V úterý
19. května družina roverek (starší skautky) roznášela do schránek holických seniorů vlastnoručně vyrobené veselé kartičky. Smyslem tohoto
skutku bylo obrázkem, citátem, zamyšlením neočekávaně potěšit naše
starší spoluobčany. A v sobotu 23. května se sešlo pár skautů a jejich vedoucí, aby vyčistili koryto potoka podél polní cesty za Semprou k silážní
jámě mezi Březinou a Javůrkou. K nálezům patří pneumatiky, různé elektrosoučástky, kabely a také televizory.
Služba okolí veřejnosti je se skautingem spojena od jeho počátku a alespoň
jeden dobrý skutek denně, to je jeden ze základních prvků skautské výchovy. Proto není překvapením, že i podle nedávno publikovaného průzkumu
veřejného mínění, který provedla společnost Ipsos, je 87 procent lidí v České republice přesvědčeno, že skauting naučí člověka pomáhat druhým.

Junák – český skaut má více než 53 tisíc členů a je největší výchovnou
organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting je největší hnutí pro děti
a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí
ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.
Skauti Holice

Mladí rybáři na Blažkovci opět po roce závodili

Dne 14. 6. 2015 se za nádherného slunečného počasí a vysoké účastí
40 dětí sešla rybářská omladina na rybníku Blažkovec, aby zase po roce

soutěžila v lovu ryb. I za vysokých letních teplot ryby braly a tak není
divu, že 28 dětí ulovilo minimálně jednu rybu. Pro některé rybáře to byla
první ulovená ryba v životě, takže dobrou náladou, radostí a úsměvem
zářilo celé okolí. Ti méně úspěšní byli zklamaní a smutní, ale náladu jim
trochu zvedlo to, že i když nic neulovili, byli odměněni některou z krásných a hodnotných cen, za které bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli
ať finančně nebo věcně. Poděkovat bych chtěl celému týmu rozhodčích,
kteří odvedli skvělou práci a když nastal nějaký technický problémek rádi
a ochotně dětem pomohli. Velký dík patří také všem, kteří zajišťovali občerstvení a ostatní servis.
Závod ovládly dívky. První se umístila Lenka Novotná ze Zámrsku
646 cm.
Na druhém místě skončila Denisa Peřinová z Bohdalova 375 cm.
Ze třetího místa se radoval Adam Pryl z Pardubic 324 cm.
Nejúspěšnějšími lovci z Holic byli Adam Kopecký na pátém místě a desátá se umístila Anička Johanidesová.
Petr Izaiasz vedoucí rybářského kroužku

Guláškošt ovládli Milovníci guláše z Čeperky
Do letošního druhého ročníku holického Guláškoštu, tedy soutěže ve vaření kotlíkových gulášů, se během jediného dne přihlásilo dvanáct soutěžních týmů. Každý tým obdržel pět kg hovězího masa, aby uvařil co
nejchutnější gulášek. Ukázalo se, že vůně gulášů lidi táhne. Na tolik diskutovanou plochu u prodejny Vitamína naproti autobusovému nádraží,
kde se akce poslední květnovou sobotu uskutečnila, jich přišlo na pět stovek. Sto padesát z nich, kteří si stačili koupit degustační pas, pak ochutnalo dvanáct soutěžních gulášů.
V hodnocení se laičtí degustátoři z řad návštěvníků shodli s odbornou
porotou složenou z pěti holických kuchařů na tom, že suverénně nejlepší
guláš uvařili Milovníci guláše z Čeperky. Za svoji Gulášovou mňamku
si odvezli nejen Putovní kotlík mlsného pantáty z Holic (udělila porota), ale i cenu Guláš sympatie (udělili návštěvníci). Čeperští tak pojedou
29. srpna reprezentovat holický Guláškošt na Gulášfest do Přívratu u České Třebové. V hodnocení odborné poroty se na druhém místě umístili
Staroholičáci (Staroholický guláš), třetí příčku obsadil tým Rudy Bee
(Guláš Rudyho Bílka). Návštěvníci pak ve svém pořadí poslali na stříbrnou pozici Muzikanty (Muzikantský guláš) a na bronzovou Moruga team
s gulášem Vyprošťovacím.
Slušelo by se zvolat: Sláva vítězům, čest poraženým. Jménem pořádajícího sdružení Kultura pro město však provolávám slávu všem soutěžícím
týmům. Děkuji nejen jim, ale také každému, kdo nám pomohl Guláškošt
HOLICKÉ LISTY

uspořádat. Díky patří i všem návštěvníkům. Pokud se vám Guláškošt líbil, říkejte to dál. Pokud se vám něco nelíbilo, řekněte to nám. Guláškošt
připravujeme pro vás, tak ať je třetí ročník ještě lepší.
Lukáš Peška, vulgo Mlsný pantáta z Holic
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Dny Holicka 2015 ve fotografiích Ladislava Formánka

Dny Holicka 2015 zahájil starosta Holic Ladislav Effenberk společně s místostarostou Petrem Bajerem, tajemníkem velvyslance ČR v Bělorusku Jiřím Kubíkem
(uprostřed), zástupcem primátorky města Medzev Ervinem Flegnerem a Burmistrzem Strzelec Opolskich Tadeuszem Gocem.

Sobotní dopoledne bylo zahájeno vystoupením dechového orchestru BaŠaPa pod
vedením Františka Machače staršího.

Elektroakustický orchestr ZUŠ Karla Malicha „Miximix“ zahrál moderní hudbu
v netradičním pojetí.

Elektroakustický orchestr ZUŠ Karla Malicha „Miximix“ zahrál moderní hudbu
v netradičním pojetí.

Country taneční vystoupení dětí z MŠ Staroholická.

Vystoupení dětí z MŠ Pardubická.

Eliška Hanslová a Jan Pírko z TK Apel zatančili anglický waltz.

TK Apel a jejich vystoupení We are monsters.
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Dny Holicka 2015 ve fotografiích Ladislava Formánka

Taneční studio Hany Flekrové představilo typický tanec 20. let minulého století
charleston.

Velký úspěch sklidila výstava obrazů a fotografií v galerii Kulturního domu s názvem „Holice v obrazech“.

V sobotu i v neděli probíhal jubilejní 45. ročník Mezinárodního turnaje žáků ve
fotbale uspořádaný SK Holice.

Na „lipáku“ probíhal jako tradičně nohejbalový turnaj.

Návštěvníci se mohli svézt ve vláčku, který celou sobotu jezdil okruh po Holicích.

Český svaz chovatelů uspořádal výstavu drobného ptactva a domácích zvířat, která
sklidila velký úspěch především mezi menšími návštěvníky.

Hlavní hvězdou sobotního večera byla zpěvačka Dasha & Pájky Pájk Quintet.

Neděle byla věnována dětem. Letos si dětský divadelní soubor připravil pohádku
Král 3333.

HOLICKÉ LISTY
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PRÁZDNINY V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice
nabízí o letních prázdninách hlídání dětí předškolního a školního věku.
V červenci v týdnu 20.–24. 7. a v srpnu v týdny
17.–21. 8. a 24. – 28. 8. V případě vašeho zájmu
nás kontaktujte co nejdříve na mobil: 733 141 960.
Všem dětem přejeme vydařené prázdniny a rodičům pohodovou dovolenou.
Holoubek se pro Vás milé děti a rodiče opět otevře 1. 9. 2015. Čeká na Vás
herna plná hraček a pravidelné programy písniček, pohádek, cvičení
a tvoření každý den od 8.30 do 11.30 hodin. Po prázdninách též bude
pokračovat ve svém programu Baby studio a Tvořivé hrátky.
Z čeho máme radost! Poslední pátek v květnu jsme v Holoubku uspořádali dětský den. Za odpoledne Holoubka navštívilo okolo 450 dětí, rodičů
a dalších návštěvníků a hlavně nám přálo počasí, sluníčko se na nás smálo až do večera. Děti si užily skákací hrad a trampolínu, poslechli jsme
si krásné bubnování školy Svítání, fandili při králičím Hopu, malířky
zkrášlovaly dětské obličejíky, zhlédli jsme taneční vystoupení Tancklubu
Hany Flekrové, děti malovaly, soutěžily, prohlédly si hasičské auto a jeho
vybavení a i sladká odměna se našla. Děkujeme Všem návštěvníkům
a sponzorům za odpoledne plné radosti a pohody.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/sluzby-pro-rodiny-s-detmi/holoubek.

klad v tématech: Jak mohu uskutečnit pozitivní změnu nebo Jak důležitá
je sebeprezentace. Nejen účastnice konference se mají možnost přihlásit
do ucelených vzdělávacích cyklů. První z cyklů probíhá od září 2015
do listopadu 2015 a následovat budou další dva vzdělávací cykly od ledna
2016 do března 2016. Cílovou skupinou jsou ženy, které aspirují na zapojení se do veřejného života či na rozhodovací pozice ve firmách. Přihlásit
se přes www.womenwelcome.cz mohou ženy všech věkových kategorií,
dosažená úroveň vzdělání nerozhoduje. V rámci tříměsíčních cyklů bude
probíhat skupinové vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, diskusní setkávání, individuální koučování a anglické kluby. Anglické kluby jsou
určeny pro zájemce z široké veřejnosti, dosahující minimálně středně pokročilé úrovně znalostí anglického jazyka. Pro přihlášení do vzdělávacích
cyklů, anglického klubu či pro více informací navštivte webové stránky
www.womenwelcome.cz.
Účast ve vzdělávání v projektu je zdarma. Projekt Women Welcome
(Ženy vítány) realizuje RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice. Bližší
informace: Vladimíra Krejčíková, tel.: +420 603 566 141, vladimira.krejcikova@matape.cz koordinátorka projektu. Projekt je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.
cz a www.eeagrants.cz.
Jm

Střední škola automobilní Holice

Women Welcome „Spolu můžeme být změnou, kterou
chceme. Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“
OD ZÁŘÍ 2015 – NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROJEKTU WOMEN
WELCOME (ŽENY VÍTÁNY)
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice realizuje nový vzdělávací projekt Women Welcome (Ženy vítány). Ve středu
17. června 2015 proběhla v reprezentativních prostorách ZUŠ Karla Malicha PROŽITKOVÁ KONFERENCE, úvodní aktivita tohoto projektu.
Konference se účastnilo téměř 130 žen, které načerpaly inspiraci napří-

I malí hasiči z Holic dokáží zabodovat!

Dne 30. 5. 2015 se vydali mladší a starší požárníci z Holic na hasičské
závody do Bukoviny nad Labem. Soutěž hasičů s názvem „Bukovinské
hrátky“ přinesla do Holic velký úspěch. Soutěžilo se v požárním útoku,
štafetě 4×60m a štafetě požárních dvojic. Mladší hasiči, doplnění o děti
z přípravky si přivezli bronzový pohár, diplom a spoustu sladkostí. Starším hasičům se také dařilo. Umístili se na 4. místě. Třetí místo jim uteklo
pouze o jeden bod. Vedoucí byli spokojeni s výsledky svých svěřenců a ti
se těší na další závody.
SDH Holice
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Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR, do kterého se zapojila Střední škola automobilní Holice, je připravit žáky
středních škol na samostatné podnikání. Dopoledne se ve výcviku a odborných předmětech učí zvládat řemeslo a odpoledne provozují v rámci
nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik. To znamená, že se učí objednávat
materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky
a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí, kterým můžeme souhrnně říkat podnikatelská gramotnost. Metoda fiktivního podniku
je atraktivní v tom, že není klasickou výukou, ale hrou na podnikání. Minipodnik má svého ředitele, sekretariát, obchodní oddělení, personalistu,
marketéra, účetní i další profese. Studenti mají k dispozici kancelář s vybavením a především učitele, který je při jejich byznysu doprovází radami
a informacemi. Maximum činností ale dělají studenti sami, to je základní
princip. Součástí provozu minipodniku jsou i návštěvy v reálných firmách, při kterých mají studenti možnost nahlédnout do zákulisí skutečného podnikání a především se setkají s majitelem či ředitelem podniku.
S ním mohou probrat jeho zkušenosti, úspěchy i neúspěchy. Studenti navštívili firmy FOFR v Dolní Rovni a NAPA TRUCKS s.r.o. Pardubice.
Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/54.0029.
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Můj život s GYHOLI
Studovat, či nestudovat – toť otázka, kterou
si každý rok pokládají tisíce dětí po celé naší republice. Před několika lety jsem já a dnes již moji
bývalí spolužáci stáli před stejným životním rozhodnutím a jsem s to za všechny říci, že to byla
volba, které nikdy nebudeme litovat.
Neboť holické gymnázium a jeho profesoři
nám toho dali spoustu, především pak všeobecné
středoškolské vzdělání, díky kterému si po osmi letech studia každý z nás
mohl zvolit vysokou školu dle své libosti a zájmů, které se u něho během
předešlých let vytříbily. Příkladem toho je obrovský rozptyl různých oborů, které jsme se rozhodli nadále studovat. Spousta z nás byla na vysoké
školy přijata již před maturitou, přičemž jest nutno podotknout, že se nejednalo o žádné bezpříjímačkové rychlokvašky, kde dostanete titul za dva
měsíce. Spousta žáků si volila obory týkající se zdravotnictví, další se
vydali cestou spíše techničtějšího zaměření a nastoupili na MatFyz nebo
ČVUT. Tak či onak pro nás vysoká škola byla dalším přirozeným stupněm, na který jsme se celých osm let připravovali.
Dále bych rád zmínil cizí jazyky, se kterými se obecně sžívá o něco
hůře než s čímkoliv jiným, ale o to více jsou v dnešním světě důležité.
Ovšem naši učitelé na to šli od lesa a vždy se snažili do naší výuky zakomponovat nějaký aktivní prvek, který by nás vytáhl z lavic a donutil
nás čelit jazyku tváří v tvář. Celé jejich úsilí bylo posléze podpořeno mnohými poznávacími zájezdy do zahraničí, ať už to byla Anglie, Francie,
Španělsko, Německo či nově i Litva. V posledním případě lituji, že jsem
si studium ještě o pár let neprodloužil, neboť z vlastní zkušenosti vím,
jací jsou Litevci senzační lidé, a věřím tomu, že se v budoucí spolupráci
s nimi má škola na co těšit.
A v zahraničí se ještě chvíli zdržíme. Možnost studia v zahraničí je
dnes totiž zase o něco jednodušší, a to díky novému Europassu, který
každý z nás obdržel. Ve stručnosti se jedná o jakýsi celoevropsky uznávaný certifikát obsahující veškeré informace o našich jazykových dovednostech a dosaženém vzdělání. Uplatnit ho můžeme například při studiu
či hledání práce v zahraničí. Opravdu šikovná věcička, dá se říct. Její
funkčnost se letos rozhodli otestovat hned dva z mých spolužáků a podali
si přihlášky na vysoké školy ve Velké Británii a byli úspěšní. Co vím, tak
již mají koupené letenky a za pár dní se letí ubytovat.
Ovšem studia na gymnáziu nebyla celá ta léta pouze o učení a přípravách na maturitu. Do života si odnášíme i spousty nezapomenutelných
zážitků, ať už to bylo nepřeberné množství školních výletů a exkurzí nebo

Okénko do MŠ Pardubická
Máme tu červen a my naposledy otevíráme okénko do naší MŠ a zveme
vás k nahlédnutí, co jsme zažili, než zazvonil zvonec a školnímu roku
2014/2015 byl konec...
Děti z kytičkové, motýlkové a sluníčkové třídy úspěšně absolvovaly plavecký kurz v Aqua Pardubice. Moc se jim tam líbilo a na rozloučenou si
domů odnesly „mokré vysvědčení“.
Zajímavou akcí pro motýlky a sluníčka byla „Noc v mateřské škole“. Sešli jsme se ve čtvrtek 11. června v 19 hod., s sebou si děti donesly spací
pytel, baterku a mazlíčka na spaní. Pro děti byla připravena „Pohádková
cesta po večerní mateřské škole“. Děti procházely školkou a potkávaly
zakletou princeznu, babku kořenářku, piráta, ledního medvěda, večernici
a babku z Perníkové chaloupky. Děti byly spokojené a usínaly ve spacích
pytlech plné zážitků.
Předškoláci odjeli v týdnu od 16. do 19. června do školy v přírodě na Seč
do penzionu U Čtyřlístku.
Po návratu nás reprezentovaly se svým vystoupením Déšť a moře na oslavách Dnů Holicka.
V červnu děti oslavovaly svůj svátek nejdříve soutěžemi na zahradě MŠ,
potom hudebním pořadem Cesta kolem světa, dále viděly Vodnickou pohádku a pohádku O zlé koze. Také se zúčastnily besedy o myslivosti a navštívily holické hasiče, společně jsme se fotografovali na závěr školního
roku. Tečkou za všemi akcemi nakonec bylo rozloučení s předškoláky
a potom už hurá na prázdniny!
Ať jsou i pro vás prázdniny slunečné a odpočinkové, plné štěstí a smíchu
vašich nejbližších.
Krásné léto přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
HOLICKÉ LISTY

školní akademie, které pro mne vždy byly a navždy již zůstanou srdeční
záležitostí. Byla to vždy skvělá příležitost ukázat, co ve vás je, hlavně
po té dramatické stránce, ale hlavně to byl další skvělý způsob, jak do budoucna ztratit ostych a připravit se na vystupování na veřejnosti, což je
podle mého stěžejní dovednost pro úspěch v dnešním světě.
Nutno zmínit i skvělé studijní podmínky, které byly podmíněny zejména příjemnými a moderními prostory školy. Nová krásná prostorná
budova, kde se vždy bylo možné zcela soustředit a studovat. Taková malá
chráněná rezervace, kde se nestanete terčem posměchu, že znáte hodnotu
pí anebo posloucháte Biebra. Lidé vás tu berou takové, jací jste, což je podle mne pro člověka naprosto osvobozující a vy se poté můžete soustředit
pouze na studium, kamarády a to, co vás baví, a neřešit přitom, že by vás
někdo šikanoval. Opravdu není radno podceňovat vliv okolí na studenta,
kantoři vždy zachovávali profesionální postoj, avšak ve chvílích potřeby
nám byli oporou, ať už se jednalo o cokoli. Za osm let jsme se společně
sžili jako jedna perfektně fungující rodina.
To vše, mám na mysli péči kantorů, pilné přípravy, studium a vše kolem, vedlo k jedinému týdnu, který se nám všem zapsal do životů. Ne
snad pouze tím, že jsme úspěšně dosáhli středoškolského vzdělání, ale
hlavně proto, že jsme tímto uzavřeli velkou kapitolu našich dosavadních
životů a vylétli z hnízda, rozlétli se do světa. A to vše jen díky Gymnáziu
Dr. Emila Holuba v Holicích, kde nám dali křídla a naučili nás létat.
Jakub Janega, absolvent z 8. C

Červen na Komenčáku, aneb prázdniny se blíží
Červen je krásný měsíc. Žáci svádějí s učiteli závěrečné boje o známky
a všichni se už těší na prázdniny. Červen je také měsícem výletů a hlavně
sportování. Dá se to docela dobře skloubit, proto každým rokem pořádáme letní sportovní kurz v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení,
který je zaměřen hlavně na cyklistiku.
Stalo se již tradicí zahájit červen olympiádou škol Holicka. Ta letošní
byla pro sportovce naší školy obzvláště úspěšná. Hned první den získal
fotbalový tým, ve složení Černý Jakub a Vojta Moravec, Křtěn, Koubek,
Dědič, Skoumal, Pýcha, Roček, zlatou medaili. Dařilo se i volejbalistkám
(Černá, Drahošová, Lohniská V., Vohralíková, Brandová, B. Nešetřilová,
Svatošová). Obsadily také první místo. Druhý den v obdobné sestavě
smetly dívky z palubovky všechny soupeřky v basketbalu a třetí zlato
bylo doma. Ve středu přidali čtvrtou zlatou medaili za kolektivní sporty
chlapci, Štěpánek, Horký, Pařízek, Křtěn, Černý, Havránek, Kaplan, Koubek, tentokrát v basketbalu.
V tenisu se stala vítězkou Kateřina Černá. Vojta Koubek získal zlatou
medaili ve stolním tenisu a ve stejném odvětví byla Lucie Drahošová stříbrná. Tato všestranná sportovkyně si ještě v pátek pověsila na krk bronzovou medaili za hod koulí. Ondřej Bečka se stal vítězem v cyklistického
závodu, Jaroslav Pýcha skončil na druhém místě v hodu koulí, Ondřej
Štěpánek vyhrál skok daleký. Překvapila i štafeta chlapců na 3×200 m .
Kluci vybojovali bronzovou medaili.
Náš olympijský tým, který čítal přibližně 35 žáků(i s náhradníky), získal 8 zlatých medailí, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Kluci a holky,
klobouk dolů! Veliká gratulace!
Mgr. Blanka Málková

Víte, že můžete mít
i sluneční zrcadlové
brýle ve vašich
dioptriích?
Více informací
získáte v našich
optikách
Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1919
V minulém roce jsme se věnovali válečným letům 1914–1918. Nyní se
podívejme na roky mezi světovými válkami.
Rok 1919 byl prvním rokem v nové Československé republice. 16. prosince 1918 přijalo obecní zastupitelstvo kolektivní rezignaci a Okresní
politická správa v Pardubicích jmenovala k řízení města 12 člennou obecní správní komisi pod předsednictvím JUDr. Alexandra Vaníčka. Tato komise zajišťovala nezbytný chod města do řádných obecních voleb, které
se konaly 15. června 1919.
V obecních volbách získala sociální demokracie 1734 hlasy (22 mandátů). Národní demokracie 553 hlasy (7 mandátů), strana lidová 270 hlasů
(3 mandáty), agrární strana 256 hlasů (3 mandáty) a strana pokrokových
voličů 121 hlas (1 mandát). Celkem tedy mělo obecní zastupitelstvo 36
členů. Ten uvedený jeden mandát pro stranu pokrokových voličů získal
MUDr. Čeněk Zemánek, který byl za podpory sociálních demokratů a lidovců zvolen 2. července starostou města. Prvním náměstkem byl zvolen
Karel Vohralík (sociální demokracie), druhým náměstkem Josef Konrád
(národní demokracie). Na další schůzi 26. července byly provedeny volby
komisí. Zřízeny byly komise finanční, vyživovací, chudinská a rodičovská, sociální a bytová, zdravotní, stavební, elektrického podniku.

Literární soutěž „O pardubický pramínek“
Žáci ZŠ Holubova se úspěšně zúčastnili literární soutěže „O pardubický
pramínek“. Několik jejich děl si budete moci přečíst i v Holických listech.
Recept na štěstí
Neštěstí ve hře, štěstí v lásce, kdo by neznal známé české rčení. Mít štěstí
znamená vyhrát v loterii, v životě, protože celý náš život je vlastně hra.
Vyhrávat peníze, ve škole, v zaměstnání, vyhrát auto nebo dům. Život nás
vede k neustálému soutěžení. Vyhrávat a neohlížet se na ostatní. S penězi
je přeci život pohodlnější, získat je co nejjednodušším způsobem znamená mít kliku. Nemít štěstí ve hře znamená mít ho v lásce. Najít si skvělého
partnera, mít úspěch. Z toho tedy vyplývá, že nakonec každý z nás bude
šťastný. Pletu se, když na mě okolní svět příliš šťastně nepůsobí?
Myslím si, že zažít pocit štěstí, znamená umět se radovat z maličkostí
a být sám se sebou spokojený. Narodila jsem se jako jediná dívka ze tří
sourozenců. Moji rodiče od rána do večera pracují. Nikdy jsem se maminky neptala, zda potřebuje pomoc. Vím, že si všimne i maličkostí, které
udělám, a proto jsem jí odmala pomáhala ráda. Potěší ji úplné drobnosti,
když jí přinesu do obchodu čaj, odnesu těžkou tašku, podržím vchodové
dveře. Postupně jsem se naučila vařit. Jsem šťastná, když se navečer sejde
celá rodina u jídla, které jsem připravila.
Být šťastný mi proto částečně splývá se slovy ochotný, ohleduplný a slušný. Náš život je řízen každodenním shonem a lhostejností, žene se kupředu jako splašený kůň. Lidé se na veřejnosti překřikují, předbíhají, jsou
agresivní, i když je to pak …třeba později mrzí. Jak by mohli v takovém
shonu potkat štěstí? Nevěřili byste, jak se agresivní člověk změní, když
s ním začnete mluvit slušně, pokud spěchá, pustíte ho ve frontě před sebe.
Znejistí, je rozpačitý, protože očekával úplně stejnou reakci.
Myslím si, že pocit štěstí neznamená vydělat spoustu peněz, ale především nebýt lhostejný, zpříjemňovat každodenními drobnými maličkostmi
život sobě i ostatním, protože pomáhat druhým znamená pomáhat sobě.
Tran Thao Ly / Eva Tranová 7. A, 12 let

Na schůzi zastupitelstva 15. listopadu byl stanoven program rozvoje
města. Obsahoval pět bodů a pro jeho zajímavost ho zde uveďme. V programu bylo: 1) kanalizace města ve spojení s regulací a meliorací, 2) postavení městského vodovodu, 3) postavení nové školní budovy pro Staré
Holice, 4) postavení nové školní budovy dívčí, 5) reorganizace městské
knihovny „Palacký“. Jak se později ukázalo, k naplnění programu chybělo to nejdůležitější, a sice peníze. Přesto bylo 13. prosince schváleno
poskytnout všemu zdejšímu žactvu školní pomůcky zdarma.
V roce 1919 vzniklo několik nových spolků. Počátkem roku se ustavila místní skupina Družiny československých válečných poškozenců.
Zahrnovala celý okres a měla 151 členů. Přímo z Holic jich bylo 85 (28
invalidů, 52 vdovy a 5 sirotků). Předsedou byl Václav Sedláček (58/II).
Družina zažádala o biografickou koncesi. Dalším žadatelem byl Sokol,
kterému Družina nakonec ustoupila po dohodě, že Sokol jí bude odvádět
35 % z čistého zisku. To činilo průměrně 1 100 korun ročně. Bio „Sokol“ tak působilo v sokolovně, kde se promítalo vždy v sobotu a v neděli.
Družina pořádala každoročně „Dětský den“, z jehož výtěžku podělovala
o Vánocích sirotky.
Dalším významným spolkem vzniklým v tomto roce byla Místní skupina Československé obce legionářské. Přímo z Holic bylo 38 legionářů
(místní skupina měla celkem 70 členů). Z nich bylo 30 ruských, 6 italských a 2 francouzští legionáři. Předsedou se stal obchodní jednatel Emil
Holub (122/I), jednatelem městský úředník Václav Kment (58/II). Oba
patřili mezi ruské legionáře.
Pominout nemůžeme ani ustavení Studentského spolku 19. dubna.
Spolek byl zaměřen na kulturní a společenskou oblast. V letech 1925–
1926 vydával vlastní časopis Vír, hrál ochotnické divadlo, staral se
o městské muzeum v radnici. Řada jeho členů se později sešla v Kruhu
rodáků a přátel města Holic v Praze, který se mimo jiné zasloužil o pomník cestovatele Holuba v našem městě.
V tomto roce vycházely také dvoje místní noviny. Již na konci předchozího roku začal Josef Hlaváček vydávat týdeník „Nezávislost“, neodvislé
listy pro Holice a okolí. Alois Houžvička a Čeněk Zemánek vydávali demokratický týdeník „Holické noviny“. Oba listy však po několika číslech
skončily. Z významných osobností Holic se v roce 1919 (27. ledna) narodil František Bednář, známý pod přezdívkou „Ježíšek“, populární motoristický a veřejný činitel, který se v roce 1999 stal čestným občanem města.
Pavel Hladík

Rozloučení se cvičebním rokem

Dětské složky oddílu ASPV z TJ Jiskra Holice ukončily cvičební rok
více než úspěšně. Ve druhém pololetí se zúčastnily soutěží ve sportovní
gymnastice (8 dětí) a v lehké atletice (11 dětí), získaly celkem 2 zlaté, 2
stříbrné, 3 bronzové a 3 čtvrtá místa. Sladkou odměnu dostaly všechny
děti a věříme, že chuť sportovat jim vydrží.
Závěr cvičení proběhl tradičně oslavou Dne dětí a hledáním pokladu se
sportovními disciplínami u rybníku Blažkovec. Děti měly také možnost
zdarma jezdit na koni a shlédnout ukázku dogdancingu, což je převedení
sestavy s hudbou, která obsahuje základní cviky poslušnosti psa i jiné
cviky a triky, které si psovod vymyslí.
Akce byla velmi zdařilá a děti si všechny atrakce s chutí užívaly. Děkujeme všem za podporu a panu Drahošovi z Ranče na Koudelce za stálou
přízeň.
Cvičitelé oddílu ASPV
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

JUBILEJNÍ OLYMPIÁDA ŠKOL
V prvním červnovém týdnu patřila holická
sportoviště 204 reprezentantům šesti škol,
kteří bojovali o medaile na již 15. Olympiádě žáků škol holického regionu. Počasí bylo
nebývale příznivé: teplo, slunečno, bezvětří.
Nejlepší medailové umístění získala holická
škola Komenského (8 zlatých – 2 stříbrné –
2 bronzové). O dvě zlaté méně vybojovalo
gymnázium a o tři méně další holická škola
Holubova. Ta získala celkově nejvíc medailí
(5 – 3 – 7). Po celý týden jsme byli svědky urputných bojů v sedmi sportech. Ale také čestného sportovního jednání. Veronice Jiroutové
z Moravan byla udělena zvláštní Cena fair
play, když odmítla vyhrát skrečováním finále
v tenisu díky zdravotní indispozici své soupeřky a navrhla sehrát finále v následující den.
Tam pak prohrála, ale zvítězila na celé čáře
v morálním postoji.

Vítězové 15. Olympiády
Atletika dívky
60 m: Klára Bartošková (Gymnázium)
800 m: Eliška Suchánková (Gymnázium)
Dálka: Klára Bartošková (Gymnázium)
Koule: Karolína Kašparová (Býšť)
4×200 m: Gymnázium
Atletika chlapci
60 m: Martin Bahník (Holubova)
1 000 m: Daniel Horák (Holubova)
Dálka: Ondřej Štěpánek (Komenského)
Koule: Ondřej Lukács (Holubova)
4×200 m: Holubova
Cyklistika
Dívky: Kateřina Štefanová (Gymnázium)
Chlapci: Ondřej Bečka (Komenského)
Stolní tenis
Dívky: Pavla Bačinová (Gymnázium)
Chlapci: Vojtěch Koubek (Komenského)

Tenis
Dívky: Kateřina Černá (Komenského)
Chlapci: Martin Bahník (Holubova)
Basketbal dívky: Komenského
Basketbal chlapci: Komenského
Volejbal dívky: Komenského
Fotbal: Komenského
Pavel Hladík

SPORTOVEC ROKU 2014 – LEGENDA

V dnešním vydání Holických listů představíme
druhou legendu holického sportu. Sportovní
komise Rady města Holic ocenila za vynikající
reprezentaci nejen našeho města holického odchovance basketbalu pana Petra Welsche (nar.
1976).
Když jsem se před více jak 40 roky utkával
s mladým Pavlem Welschem ve staré sokolovně při nádherné, inteligentní kolektivní hře
zvané košíková (dnes basketbal), netušil jsem,
že to bude později táta dvou vynikajících hráčů
v této hře Petra a Jirky, kteří to dotáhnou později hodně vysoko. Připomeňme úžasnou kariéru
a úspěchy nové legendy holického sportu Petra
Welsche.

Petr začínal s basketbalem v Holicích ve věku
11 let pod vedením svého otce Pavla. Již v dorosteneckém věku začal současně hostovat v BK
Pardubice, kde hrál dorosteneckou ligu. Svými
výkony na sebe upozornil tak, že byl nominován
do reprezentačních týmů ČR v kategorii kadetů
a juniorů. Později se stal profesionálním hráčem.
Svoji kariéru zahájil v BK Pardubice. Po přestupu hrál v BK Nový Jičín, se kterým se stal v roce
1999 mistrem ČR. Dotáhl to až do reprezentace
ČR. Hrál s ní na ME ve Francii. Škoda, že díky
opakovaným těžkým zraněním kotníku musel
ve svých 27 letech zanechat aktivního hraní
a ukončit tak svoji hráčskou kariéru.
kariéra
1986–1990 Jiskra Holice (dnes BVK Holice)
– mládežnická družstva
1990–1997 BHC SKP Pardubice – dorostenecké ligy a nejvyšší basketbalová liga můžu ČR
1997–2000 Nový Jičín a Mlékárna Kunín –
nejvyšší basketbalová liga můžu
ČR
2000–2001 AZS Toruň (Polsko) a Mlékárna
Kunín – nejvyšší polská basketbalová liga
2001–2002 Trefl Sopoty / Noteč Inowroclaw
(Polsko) – nejvyšší polská basketbalová liga

2002–2003

Mlékárna Kunín – nejvyšší basketbalová liga můžu ČR
ukončení kariéry

2003
úspěchy
1993 reprezentant ČR na ME hráčů do 16 let
(Řecko)
1994 vítězství v Českém poháru v dresu Pardubic
1998 stříbro v nejvyšší basketbalové lize ČR
1999 Mistr České republiky – zlato v nejvyšší
basketbalové lize ČR
1999 člen druhé nejlepší základní sestavy
v nejvyšší basketbalové lize mužů ČR
1999 reprezentant ČR na ME ve Francii (10.
místo)
1998, 2001, 2003 účastník All-star game
v nejvyšší basketbalové lize mužů ČR
1999 reprezentant ČR na světové univerziádě
(olympijské hry vysokoškoláků)
2000 vítězství v Českém poháru s Kunínem
(Nový Jičín)
2001 zlato v Superpoháru z nejvyšší polské
basketbalové ligy
2003 bronz v nejvyšší basketbalové lize mužů
ČR
Děkujeme ti Petře za vynikající reprezentaci
nejen našeho města a gratulujeme ti k tomuto ocenění.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.

FOTBALOVÁ REVOLUCE V SK HOLICE
Již od zimy přitahuje celou fotbalovou rodinu
tzv. fotbalová revoluce. Jedná se o obrovský
projekt, jeden z největších v celé historii kopané u nás. Trávníky ovládnou počítače a internet.
Technický pokrok se nedá zastavit, a tak i z lidové zábavy zvané fotbal se stane moderní věda.
Jeho základním cílem je zlepšit servis všem členům FAČR a klubům, urychlit a zjednodušit veškeré procesy ve fotbale a zmírnit úředního šimla. Klíčovým datem pro spuštění projektu je 1.
červenec 2015. Pro kompletní elektronizaci fotbalových agend (registrace všech členů FAČR
včetně nahrání fotografií do systému) musel holický klub do konce února nahlásit své administrátory a zajistit nový počítač s připojením na internet. A tito pánové začali krmit PC základními
HOLICKÉ LISTY

informacemi o hráčích. Dříve bylo vše ručně
psané na registračních průkazech. Bylo to skoro
200 jmen. Dnes tráví funkcionáři desítky minut
před utkáním vyplňováním zápisu o utkání. Shání možné i nemožné údaje. Nově to bude možná
pět minut na jeden tým a deset minut pro rozhodčího. Maximum údajů se vyplní automaticky. Tento nový systém nedovolí uvést do zápisu
neregistrovaného hráče, hráče v disciplinárním
trestu či bez platného hostování. Na Slovensku
toto již funguje k plné spokojenosti. V koncovce
to usnadní práci fotbalových komisí, které budou
mít všechny potřebné výstupy hned k dispozici.
Touto revolucí by mělo být odzvoněno nedůstojným frontám na registračních pracovištích,
skončí tímto klasické registračky. Místo nich

budou při utkáních družstva předkládat pouze
listinu hráčů klubu, kterou budou aktualizovat
po každém přestupu nebo hostování hráče. Např.
hostování hráče půjde realizovat ještě 35 minut
před začátkem zápasu. Kluby by měly uspořit
na časech strávených dojížděním na registrační
pracoviště nebo na poštu. Současně kluby musí
používat podvojné účetnictví. Veškeré finanční
platby (registrační úkony, náhrady rozhodčích
a delegátů, poplatky a pokuty od komisí) se budou uskutečňovat bezhotovostně. Dojde k dodržování zákonů a to i těch daňových. S fotbalovou
(r)evolucí souvisí i změna předpisů FAČR, kdy
ze stávajících čtyřiačtyřiceti směrnic a řádů se
vytvoří pouze deset.
Vladimír Faltys
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Oblastní přebor minižáků U12:
Po 8. místě na Mistrovství ČR této věkové kategorie, které se hrálo 30. 4.–1. 5. 2015 v Písku, holičtí žáci, tzv. „Udvanáctky“ dohrávali ještě závěrečná dvě kola play off o Mistra Východočeské
oblasti. Ve všech utkáních jednoznačně zvítězili
a nenechali nikoho na pochybách o svém suverénním postavení ve Východních Čechách.
Semifinále play off:
BVK Holice – SŠB Pardubice
102 : 51 (25:10 49:20 73:32)
Mrázek 29, Priessnitz 18, Půlpán 14, Kouba 10,
Chmelík 9, Šindelář 8, Horký 7, Štěrovský 5,
Mikuláš 2
BVK Holice – BK Litomyšl
109 : 35 (28:5 53:14 82:25)
Mrázek 26, Chmelík 20, Půlpán 18, Šindelář
16, Kouba 11, Štěrovský 6, Mikuláš 5, Horký
4, Priessnitz 3
Finále play off:
BVK Holice – Jiskra Heřmanův Městec
104 : 50 (19:16 48:30 76:36)
Mrázek 23, Chmelík 16, Půlpán 15, Horký 14,
Šindelář 13, Priessnitz 10, Kouba 7 Mikuláš 4,
Štěrovský 2
Oblastní přebor minižáků U11:
Rovněž naši nejmladší žáci, kteří ve dnech 24.–
26. 4. 2015 vybojovali 2. místo a stříbrné medaile na Mistrovství ČR v Ostravě, měli před

Holice slaví –
pohár hejtmana je doma
Pohárový triumf slaví fotbalisté SK Holice, kteří
3. června 2015 zdolali ve finále Poháru hejtmana Pardubického kraje Lanškroun až po penaltovém rozstřelu. V normální hrací době zápas
skončil 1:1. Finálové utkání v Rybníku (Ústí nad
Orlicí ) bylo poznamenáno nerovným ba přímo
hrbolatým trávníkem. Navíc hřiště bylo menších
rozměrů a nedávalo možnost pro kombinační
akce. Již v 8 minutě se parádně trefil z přímého
kopu Jakub Jedlička. Po přestávce se Lanškrounu z ojedinělé šance podařilo v 60. minutě vyrovnat. Další branka do konce utkání již nepadla, proto následovala střelba pokutových kopů.
Za Holice penalty postupně proměnili D. Velinský, J. Jedlička, Chvála, T. Jedlička a Kopřiva.
Právě posledně jmenovaný jako kapitán přebral
pohár pro vítězný tým. Na penalty jsme zvítězili
5:4. Brankář Králík v druhé sérii střelu vychytal,
holičtí exekutoři byli stoprocentní. A další fakta z utkání: 200 diváků, 9 žlutých( 3× Holice)
a 3 červené karty (1× Holice), hlavní rozhodčí
pan Pozniak (Polsko), pomezní též Poláci.
SK Holice: Hlavatý(90. Králík) – J. Velinský
(85. D. Velinský), Ručka, Hanč – Chvála – Růžička, J. Jedlička, Kopřiva, Musil – Václavek,
T. Jedlička.
Poznámka holického trenéra Václava Velinského: „Z utkání mám rozpačité pocity. Když
peníze umlátí sport a fotbal pláče, ani hezká
cena pro vítěze nemůže přebít to, za jakých
podmínek a hlavně na čem se zápas odehrál. Je
ostuda KFS, že dopustilo, aby se hrálo na takovém poli. A korunu tomu všemu nasadili polští
arbitři. Skládám poklonu každému okresnímu
sudímu!!!!
Vladimír Faltys

sebou ještě závěrečné finále play off o Mistra
Východočeské oblasti. I naši nejmladší chlapci
potvrdili svoji suverenitu ve Východních Čechách a s přehledem ve finále play off zvítězili.
Finále play off:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
88 : 45 (18:15 37:25 59:37)
Mrázek 34, Půlpán 22, Šindelář a Hanzlík
po 10, Mikuláš 8, Brandejs 4
Závěrečná bilance holických basketbalistů v sezóně 2014/2015 nemá v historii obdoby a je následující:
• Muži – 4. místo ve 2. lize
• Kadeti U17 – Mistři Východočeské oblasti
• Žáci U13 – 2. místo ve Východočeské oblasti
• Žáci U12 – Mistři Východočeské oblasti

FIT CLUB Holice

Letošní rok byl pro holky velice náročný. Musely se naučit novému způsobu trénování a přesvědčily se, že aerobik je velice fyzicky a časově náročný sport.
O podzimních prázdninách se Fit club Holice
vydal na soustředění do Horního Bradla, do penzionu „U Kozlů“. Tam na holky čekaly denně
3,5 hodiny cvičení, procházky, podzimní tvoření
a také návštěva firmy na výrobu ručně vyráběných a malovaných vánočních ozdob. Na konci
března čekala děvčata 7–8 let první soutěž Bohemia aerobic tour v Náchodě, odkud si odvezla
krásné druhé místo s choreografií „Jen počkej!“.
Tato soutěž měla další pokračování v Nymburku, kam vyjely už oba týmy. Tam se mladší
děvčata umístila na 4. místě a starší s choreografií „Žokejky“ na 2. místě. Následoval Jičín,
kde jsme získaly v kategorii komerční aerobic
7-8 let 1. místo a v kategorii 12–15 let 4. místo.
V Hradci Králové získala mladší děvčata 2. místo a starší se umístila na 3. místě. Ve finále BAT
v Náchodě se oba týmy umístily na 3. místě.
Kromě této postupové soutěže jsme se zúčastnily také pohárových soutěží Beta Dance, Perníkové Kopretiny, kde se starší děvčata umístila
na 2. místě a Chodovských berušek, kde jsme
získali v kategorii 12–15 let 3. místo.
Pro letošní rok už máme soutěže za sebou
a čeká nás zasloužený odpočinek, ale hned
od září se do toho pustíme znovu. Pokud byste
měli zájem, celé září bude probíhat nábor. Informace o trénincích naleznete na našich webových stránkách www.fitclubholice.cz nebo
na facebook.
Fit club Holice přeje všem krásné a slunečné
prázdniny.
Michaele Píšová

a 8. místo na Mistrovství České
republiky
• Žáci U11 – Mistři Východočeské oblasti
a 2. místo na Mistrovství České
Republiky
Výkonný výbor BVK Holice děkuje všem
družstvům a hráčům za příkladnou reprezentaci našeho klubu a města Holice.
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)

Konec fotbalového jara
v SK Holice
Kromě družstev žáků a dorostenců fotbalové
jaro skončilo i pro „B“ družstvo dospělých. Je
rozhodnuto o všem důležitém, o postupujících
i sestupujících. Pernštejn okresní přebor byl
až do posledních minut napínavý hlavně proto, která trojice nešťastníků sestoupí. Poslední
utkání SK Holice B značně ovlivnila bouřka
a dešťová průtrž, která se snesla na trávník
těsně před začátkem utkání. Vydatný déšť pak
provázel skoro celé utkání. Terén byl namočený, nešlo moc pracovat s míčem. Domácí,
posíleni hráči z A týmu se však lépe vyrovnali
s tvrdými podmínkami a zaslouženě vyhráli
nad Dašicemi 3:2. Toto vítězství pak znamená, že i na podzim se v Holicích bude hrát zase
Okresní přebor.
Vladimír Faltys

Poslední zprávy z badmintonu v tomto školním roce
V sobotu 30. května odjeli naši svěřenci na poslední předprázdninový turnaj do Lanškrouna.
V kategorii U9 chlapci nás reprezentoval Ondra
Kaplan, v kategorii U 11 dívky Aneta Vašíčková ,
U13 chlapci Vojta Roučka a Tomáš Peichl a U13
dívky Kristýna Kyselová a Adéla Kaisrlíková.
Kromě našich hráčů se na turnaji představili hráči domácího oddílu z Lanškrouna,Rychnova nad
Kněžnou a Pardubic. Nejlépe se dařilo v kategorii U13 dívky Kristýně Kyselové,která turnaj vyhrála. Na druhém místě se v téže kategorii umístila Adéla Kaisrlíková. V kategorii U13 chlapci
obsadil po výborném výkonu čtvrté místo Vojta
Roučka. V U11 dívky se Aneta Vašíčková umístila na výborném třetím místě. V rámci turnaje
byla odehrána zvláštní kategorie .Jednalo se
o hráčky z předních míst republikového žebříčku. Nás zde reprezentovala Bára Nešetřilová,
která po vyrovnaných zápasech skončila na výborném třetím místě. Cesta domů byla velmi veselá,neboť jsme do Holic přivezli medaile.
Zároveň si přejeme, aby naši badmintonisté
v letní přestávce nabrali co nejvíce sil do nadcházející sezóny a mohli tak i nadále skvěle
reprezentovat naše město. Závěrem celý náš
oddíl BK DDM Holice přeje krásné a pohodové
prázdniny.
Mirek Pacovský
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