ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XII. ROČNÍK / KVĚTEN 2016
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní květnových listů
za oknem kanceláře už
kraluje jednoznačně jaro.
Dlouho očekávané slunce
a příjemné počasí na nás
pozitivně působí a všude panuje čilý pracovní
i sportovní ruch.
Ve spolupráci s pracovníky úřadu a na základě předložených podkladů rada města stupňuje svou aktivitu a snaží
se, aby bylo vše připraveno a projednáno tak,
aby vlastní realizace akcí mohla vypuknout.
Na svých jednáních ve dnech 30. března
a 11. dubna 2016 schválila zhotovitele projektu
veřejného osvětlení v městských částech Podlesí a Koudelka a rekonstrukce komunikace
Husova, schváleny byly pořadníky uchazečů
o přidělení městských bytů a bytů v bytových

domech U Kapličky 1042 a Palackého 1131
na II. čtvrtletí roku 2016.
Dále rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit výměnu oken, opravu a nátěr
fasády v objektu DDM Holice, počty a výběr
herních prvků na dětské hřiště Muška II. a finanční příspěvek pro Oblastní charitu Pardubice na domácí mobilní hospicovou péči ve výši
10 tisíc Kč, kterou již začala na území našeho
města vykonávat a občany je vítána.
Jako každý rok touto dobou rada města
projednala vyhodnocení zimní údržby za rok
2015/2016. Bylo konstatováno, že Technické služby Holice měly 19 výjezdů, najely
1622 km, spotřebovaly 75t soli a celkové náklady činily cca 520 tisíc Kč. Poměrně vysoké
náklady na zimní údržbu při tak mírné zimě
způsobily časté výkyvy teplot s tvorbou ledovky. Letošní zima nám nadělila v součtu 28 cm
sněhu.

Na základě výběrových řízení rada schválila
zhotovitele dalších akcí jako je projekt na zateplení č.p. 1042 U Kapličky, zpracovatele Plánu odpadového hospodářství města Holic.
Rada vzala na vědomí konání Dnů otevřených dveří firmy Junker Grinding Technology,
a.s., Holice dne 7. května 2016 v čase od 8.30
do 14.00 hodin.
Na závěr druhého jednání rady byla rada
informována o postupné výměně autobusových čekáren na nejfrektovanějších místech.
Jako první byla uvedena do provozu čekárna
na Podhrázi. Výrobu i instalaci zajistily Technické služby Holice, za což jim rada města
vyslovila uznání a poděkování za dobře odvedenou práci. Další výměny čekáren budou
následovat.
Před námi je měsíc květen, jeden z nejkrásnějších měsíců vůbec. Přeji nám všem jeho prožití ve zdraví a lásce.

Posezení u kávy
Dlouho jsem přemýšlel, koho si pozvu na jubilejní dvacáté posezení u kávy. Problém mi
pomohl vyřešit jeden telefonát. Zavolal basketbalista Petr Welsch, že v květnu chce udělat definitivní tečku za svojí úspěšnou kariérou. Hned
jsem si vzpomněl na rozhovor, který jsem před
lety dělal s ním a jeho bratrem Jirkou pro jeden
časopis a navrhl mu si to zopakovat. Oba mladí
muži jsou velmi vytíženi, proto jsem nesmírně
rád, že na moji nabídku kývli.
Petře, proč právě v květnu a jak bude tvoje rozlučka vypadat?
„Dohodl jsem se s BVK Holice, že společně
uspořádáme basketbalové odpoledne pro rodiny a veřejnost a vrcholem dne bude „rozlučkový zápas“ mého týmu proti domácím. Součástí
budou různé soutěže, doprovodné atrakce jako
skákací hrad, utkání budoucích hvězd, dražba
dresů, soutěž o Iphone, beseda a autogramiáda
s hráči, a podobně. No a květen je měsíc, kdy
většina hráčů má už po sezoně a ještě je to těsně
před reprezentační sezónou (kvalifikace mužů
na OH, ME hráčů do 20 let apod.)… a navíc
je to těsně po mých čtyřicetinách, které chci
s místními přáteli tímto způsobem oslavit.“
Jirko, Petr je starší, byl tvým vzorem a je něco,
co jsi na něm obdivoval?
„Brácha byl bezpochyby můj vzor a svým způsobem mi ulehčoval některá životní rozhodnutí
– on šel na sportovní gymnázium do Pardubic
a já hned věděl, na kterou střední školu chci,

on začal hrát basketbal profesionálně a já v tu
chvíli věděl, čím chci být – profesionálním
sportovcem – a uvědomil jsem si, že sport může
člověka také živit. Byl určitě mojí velkou inspirací.“
Petře, a co ty, čím tě po sportovní stránce nejvíce zaujal bratr?
„Jirka si splnil sen o NBA, dosáhl 3. místa
v Eurolize, s reprezentací byl na čtyřech ME,
letos bude hrát dokonce kvalifikaci na OH, několikrát zvítězil v anketě Basketbalista roku
v ČR, atd. Na „malýho brášku“ z Mládežnické
ulice to není špatný, ne…?
Vždy si šel tiše, skromně, ale cílevědomě a disciplinovaně za svými sny a cíli, a přitom zůstal
lidským i basketbalovým gentlemanem“.
Otázka pro oba. Co vám basketbal dal a je
něco, co vám vzal?
Petr: „Sport je jedna z činností, ve které se děti
mohou poprvé v životě realizovat, získat uznání, respekt, někdy i obdiv… Všichni po tom toužíme a některým lidem se to nepovede za celý
život. Pro mě to, kromě výše uvedeného, byla
obrovská zábava. Později mě sport naučil disciplíně (individuální a týmové), umět se vyrovnat
s porážkami, dal mi životní smysl a cíl, spoustu přátel, vybavil mě správnými vlastnostmi
i do další životní fáze po sportu, atd. atd., dalo
by se hovořit o tom hodiny… Vzal…? Jestli nepočítáme pár ztracených diskoték, párty nebo
pokračování na straně 16
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 30. března 2016

Rada města zasedala z důvodu velikonočních
svátků ve středu 30. března 2016 a neschválila přemístění plakátovací plochy od křižovatky
ulic Vysokomýtská s Pardubickou do průchodu
domu čp. 19, schválila však výměnu 2 plakátovacích ploch na Koudelce.
Dále rada města schválila: změnu nájemní
smlouvy na společný nájem v bytě č. 7 v domě
na náměstí čp. 9, společnosti VaK Pardubice
poplatek ve výši 2 Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství při opravě vodovodu a kanalizace v ulici Holubově, Staroholické a Zahradní,
pořadníky uchazečů o přidělení obecního bytu
i uchazečů o byty v domech U Kapličky 1042
a Palackého 1131 na II. čtvrtletí 2016, na návrh
oddílu Junáka Holice stavební úpravy v objektu Palackého čp.1173 (bývalá pohotovost), pro
oddíl ASPV TJ Jiskry Holice úhradu pronájmu
tělocvičny v objektu Sokola Holice ve výši
200 Kč/hod. na období letních prázdnin v rozsahu 3 hodiny týdně, kulturnímu domu bezplatné použití znaku města na propagaci a bezplatné zapůjčení mobilního pódia na pivní slavnosti
dne 20.srpna 2016, uzavření veřejnoprávních
smluv mezi městem Holice a obcemi Trusnov,
Horní Ředice a Veliny k výkonu přenesené působnosti v oblasti specielního stavebního úřadu a veřejnoprávní smlouvy s obcí Uhersko
na úseku sociální péče pro zvláštního příjemce
důchodu – všechny na období do 31. 12. 2018,
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem
Holice a obcí Poběžovice u Holic na služby holického sběrného dvora pro občany Poběžovic,
uzavření smlouvy na poskytnutí služby o na-

lezené a opuštěné psy – odchycené na území
města Holic. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit výměnu oken v objektu DDM Holice
a provedení příslušné rozpočtové změny a to
nejpozději v roce 2017. Rada trvá na svém
usnesení č. 82 z 14. 3. 2016 (týká se to skončení užívání bytu č. 16 v domě Holubova čp.761)
a bere na vědomí plán práce kulturní komise
na rok 2016. Rada města schválila zadání zakázky na vybavení dětského hřiště MuškaII
dle návrhu odboru SMVM (viz Komentáře…),
schválila na základě poptávkového řízení firmu TRI-IN Společnost pro poradenství z Prahy jako zhotovitele projektové dokumentace
na rekonstrukci veřejného osvětlení na Podlesí
a schválila pro ZUŠ Karla Malicha zakoupení
podlahového mycího stroje BR 40/10C a akordeonu Weltmeister, na závěr schválila příspěvek
ve výši 10 tis. Kč do veřejné sbírky Podpora
domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice a příslušnou rozpočtovou změnu.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 11. dubna 2016

Schůze rady města proběhla v pondělí 11. 4.
2016 a rada schválila 8. rozpočtovou změnu
v rozpočtu města na rok 2016 a vzala na vědomí
zprávu technických služeb o vyhodnocení zimní
údržby za období 2015/2016, zprávu o činnosti
odboru ŽP a SÚ za rok 2015, návrh plánu na realizace dalších potřebných akcí na rok 2016
a seznam akcí v rámci oprav místních komunikací, chodníků a prací na veřejné zeleni zajišťovaných odborem SMVM v roce 2016.
Na základě poptávkových řízení schválila
rada města firmu Vectura Pardubice s.r.o. jako

zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Husovy a zastupitelstvu doporučuje schválit rozpočtovou změnu na navýšení
financí na tuto akci, dále firmu W.H.A. Systém
s.r.o. ze Šumperka jako zhotovitele projektové dokumentace na zateplení domu U Kapličky čp. 1042 (včetně instalace výtahu) a firmu
Společnost pro poradenství s.r.o. z Prahy, která
vyhotoví projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení na Koudelce. Rada
projednala a schválila Studii revitalizace sokolského parku, předloženou Ing. arch. J. Klimešem z Pardubic, schválila i záměr pronájmu
části pozemku o výměře 27m2 u domu na náměstí T. G. Masaryka čp. 32, který bude sloužit
jako předzahrádka před restaurací U Nudle.
Projednáno a schváleno bylo ukončení nájemní
smlouvy s paní Keroušovou na nebytové prostory v objektu Palackého čp. 38 k 31. 5. 2016
a zároveň zveřejnění pronájmu těchto prostor
a prodloužení termínu do 31. 7. 2016 na předání bytu č. 16 v bytovém domě Holubova čp.
761. Schválena byla firma ISES s.r.o. z Prahy
jako zpracovatel Plánu odpadového hospodářství města Holic na období 2016/2021 i bezplatný pronájem parkoviště na náměstí firmě
Erwin Junker Grinding Technology, a.s. Holice
v rámci akce Den otevřených dveří na sobotu
7. 5. na dobu od 8.30 do 14 hodin. Na základě
žádosti KD Holice bylo schváleno přesazení
2 stromů na prostranství před ZUŠ a bezplatný
pronájem parkoviště u KD na akce KD nebo
ZUŠ konané v roce 2016, rada vzala na vědomí změnu jízdního řádu na lince Horní Jelení,
Pardubice a zpět (zrušení posledního večerního
spoje o nedělích).

Projektová příprava investičních akcí je v plném proudu
V minulosti se stávalo, že na různé investice ve městě byl sice vypsán dotační titul, ale
vzhledem k tomu, že nebyla v předstihu zhotovena patřičná projektová příprava, docházelo
tak i ke zdržení některých důležitých investičních akcí. Proto město Holice investovalo
od počátku roku 2016 značný objem finančních prostředků do projektových dokumentací a studií. Cílem těchto investic je získání
kvalitních projektových dokumentací dlouhodobě plánovaných akcí, které by umožnily

rychlé získání územního a stavebního rozhodnutí a pomohly by získat základní projektovou připravenost pro účely čerpání finančních
prostředků z dotací. Je jisté, že díky těmto
investicím do projektové dokumentace bude
město Holice lépe připraveno na vyhlášené
dotační tituly a tím v budoucím období dojde
k výraznějšímu čerpání finančních prostředků
z evropských nebo státních fondů. Popřejme
na tomto místě novému vedoucímu odboru
ing. J. Chaloupkovi, který má právě tuto pro-

Název akce

Dodavatel PD

Zhotovení arch. studie muzea
cyklistiky a motokrosu
PD lávky Na Mušce včetně přiléhajících
chodníků a autorského dozoru
PD rekonstrukce veřejného osvětlení
Podlesí
Zhotovení PD rekonstrukce
komunikace Husova
Rekonstrukce střechy č. p. 61
PD zateplení č. p. 1042 U Kapličky
PD rekonstrukce veřejného osvětlení
v městské části Koudelka
Studie proveditelnosti dopravnícha
stavebních opatření směřujících
k zvýšení bezpečnosti – ulice Pod Homolí
Rekonstrukce Sokolského parku –
navazující PD
Rekonstrukce městského stadionu –
navazující PD

Ars Fabrica s.r.o.

Cena
Možnost čerpání
bez DPH dotace
71 000
Dotační potenciál

Ars Fabrica s.r.o.

64 000

TRI-IN s.r.o.

123 456

Vectura Pardubice s.r.o.

180 000

Projekce Vrbický s.r.o.
Zadávací řízení je před dokončením
Zadávací řízení je před dokončením

32 500
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Dotační potenciál

Dotační potenciál

Příprava zadávacích dokumentů

Dotační potenciál

Příprava zadávacích dokumentů

Dotační potenciál

Příprava zadávacích dokumentů

Dotační potenciál

blematiku na starostí, hodně sil do tohoto nelehkého úkolu.
Pro přehlednost uvádíme seznam zakázek
na projekční práce, které byly zadány nebo se
právě připravují.
Nové dětské hřiště MUŠKA II
Bylo rozhodnuto, že v rámci zlepšování péče
o děti ve městě se výrazně zmodernizuje část
pozemku p.č. 2035/3 na sídlišti Muška, kde je
u dvou velkých bytovek v současnosti pouze pískoviště a vybuduje se zde moderní dětské hřiště,
protože v této části sídliště je velká koncentrace dětí. Odbor SMVM vytvořil návrh dětského
hřiště, který by měl být technickými službami
v průběhu května 2016 realizován. Objeví se zde
několik hracích prvků od firmy Tomovy parky
s.r.o., které jsou zhotoveny z odolného akátu.
Tato dřevina se totiž vyznačuje přirozenou trvanlivostí, odolností proti povětrnostním vlivům a proti působení houbových chorob dřeva
a škůdců. Je zároveň odolnější vůči vandalismu.
Měly by se zde objevit např. hrací prvky – Kavčí
věže, dvouhoupačka, pružinové houpadlo koník,
prolézačka mučírna, pískoviště, betonový stůl
pro stolní tenis, branky, vrbové iglů apod. Celé
dětské hřiště bude doplněno lavičkami pro dozorující maminky a tatínky a doplní ho nová výsadba keřů a stromů. Protože se říká, že kdo si hraje,
nezlobí, tak věříme, že se povede děti a mládež
nasměrovat i v této části Holic správným směrem. Celá akce má rozpočet cca 500 000 Kč.
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
„Vítání nových občánků města
Holic“ nyní a změna od 1. 7. 2016

Jak jsme na našich stránkách již několikrát informovali, v současné době musí rodiče narozené
dítě sami přihlašovat na zmíněný slavností obřad.
Dle nové právní úpravy budeme automaticky
zvát děti narozené až od 1. 7. 2016. Prosíme tedy
rodiče, kteří se dosud nezúčastnili vítání a chtějí
tak učinit, aby se přihlásili na matrice nebo evidenci obyvatel Městského úřadu v Holicích.

Pronájem nebytových prostor

Město Holice nabízí od 1. 6. 2016 k pronájmu
prostory v domě čp. 38, Palackého ul., Holice. Celková výměra pronajímaných prostor je
55 m2.
Informace o pronajímaných prostorách – p. Čapek, tel. 604 628 862, informace o cenách pronájmu a nájemní smlouvě – pí. Šibřinová – tel.
466 741 236

Město Holice zve občany na veřejné seznámení se studií
Muzea cyklistiky a motokrosu v Holicích
ve středu 4. května 2016 od 18.00 hod. do kluboven kulturního domu v I. patře.
Bude představen návrh studie Muzea cyklistiky a motokrosu, které by mělo být umístěno
v Holubově ulici mezi ZUŠ Karla Malicha a ul. Tyršovou,
zpracovaný architekty z fi Ars. Fabrica s.r.o. z Prahy.
***************************************************************************
HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2016
Město Holice a Svaz bojovníků za svobodu v Holicích zvou širokou holickou veřejnost na
TRADIČNÍ PIETNÍ AKT
k uctění památky holického povstání proti nacistickým okupantům ve dnech
5. a 6. května 1945 a padlých hrdinů tohoto povstání – občanů Holic a okolí i českých
a sovětských partyzánů. Shromáždění se koná na místním hřbitově u památníku padlých
VE ČTVRTEK 5. KVĚTNA 2016 V 14.30 HODIN
***************************************************************************

HASIČI OBČANŮM – pokuty od hasičů aneb „Když to nejde po dobrém“
Přinášíme třetí díl seriálu o tom, jak předcházet
pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma:
Dokumentace zdolávání požáru není jen papír, za její nezpracování hrozí pokuta až 500
tisíc korun.
Účinná likvidace požárů ve složitých podmínkách je závislá na mnoha faktorech. Bezesporu
nejdůležitější je rychlé a správné rozhodnutí
o nasazení sil a prostředků.
Aby velitel zásahu mohl o vedení zásahu rozhodnout správně, potřebuje co nejvíce informací o hořícím objektu. Je to stejné jako v boji.
Proto jeden z anglických názvů pro hasiče je
Fire“fighter“ – tedy „bojovník“. A jednou z disciplín požárního sportu je požární „útok“.
Tyto informace musí být rychlé, přesné a aktuální. Otázkou je, jak se k nim velitel nebo operační důstojník dostane. Zeptat se není koho, objekt
je zakouřený, osoby propadají panice a plameny
se šíří… V takové situaci platí pravidlo „štěstí
přeje připraveným“. Vyhláška o požární prevenci stanoví okruh objektů a činností, u kterých
provozovatel musí vést zvláštní typ dokumentace PO – tzv. DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU. Jedná se vlastně o přehledný plán
a návod, ze kterého školený hasič pozná, jak
postupovat při zdolávání požáru co neúčinněji,
nejrychleji a nejefektivněji. Tato dokumentace
obsahuje řadu užitečných informací, jako je
dělení objektu do požárních úseků, informace
počtu podlaží, hořlavosti stavebních konstrukcí,
údaje o nebezpečných látkách, parametry požárně bezpečnostních zařízení, umístění zdrojů
HOLICKÉ LISTY

požární vody a jiných hasiv, informace o uzávěrech, vypínačích, počty osob v objektu atd.
Dokumentace zdolávání požáru musí být zpracována osobou, která má odbornou způsobilost
podle zákona o PO, musí být udržována aktuální a musí být vždy předána „nejbližší“ jednotce
požární ochrany HZS kraje. Dokumentace je
pak uložena u jednotky PO, ale i na operačním
středisku. V případě požáru ji tedy vidí velitel
jednotky v zásahovém automobilu i operační
důstojník na krajském operačním a informačním středisku a vedení zásahu je jednodušší
a efektivnější. Jak je patrné z výše uvedeného
textu, není DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU jen obyčejným obrázkem s textem
určeným k založení do složky. Není to jen doklad o splnění povinnosti dané zákonem. Je to
skutečně soubor užitečných informací, který
v případě požáru může významným způsobem
přispět k účinnému zdolání požáru a záchraně
osob.
Významu dokumentace odpovídá i výše pokuty, kterou orgán státního požárního dozoru
může uložit tomu, kdo takovou dokumentaci
nezpracuje, přestože tuto povinnost má. Pokuta podle zákona o PO činí až 500 tisíc korun
(viz. § 76 odst. 1 zákona o PO) – dokumentaci
PO zpracovává vždy subjekt se zvýšeným nebo
vysokým požárním nebezpečím.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více
informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz.
mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje

Úklid městského úřadu
o prázdninách

Městský úřad Holice hledá pracovnice/pracovníky na zástup uklízeček v době jejich dovolených v červenci a v srpnu 2016. 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.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 9. května 2016 v 17 hodin
se bude konat v klubovnách kulturního
domu zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání stavu na úseku
veřejného pořádku a dopravy za účasti zástupců policie České republiky, Městské policie Pardubice a zástupců hasičů, dále zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí
Holicka za rok 2015. Zastupitelstvu bude
představena studie připravovaného muzea
motokrosu a cyklistiky, k rozhodnutí zastupitelů bude předložena rozpočtová změna
v rozpočtu roku 2016 a zastupitelstvo vybere z navržených kandidátů ty, kterým bude
udělena Cena města Holic. Pravidelným
bodem budou také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných
občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Pozvánka na čarodějnice
v sobotu 30. dubna 2016 od 19.00 v prostorách Městského stadionu v Holicích a u KD.
19.00 Registrace čarodějnic u KD, soutěže,
tancování, vyhlášení nejlepší masky –
TS Hany Flekrové a v 19.30 odchod
průvodu s orchestrem KD na stadion
19.00 Koncert skupiny HOTOVO na stadionu
20.00 Zapálení ohně
20.05 Koncert Dechového orchestru KD
Holice
20.30 Diskotéka pro děti
21.30 Ohňostroj

SKP CENTRUM o.p.s. Vás zve na
Den otevřených dveří v Domově Simeon
na Horním Jelení
Úterý 17. 5. 2016 od 10.00 do 19.00 hodin.
Program:
10 hod. – Zahájení a slavnostní rozkrojení
dortu, vystoupení dětí ze ZŠ Horní Jelení
17 hod. – vystoupení kapely Tři fotři, venkovní grilování
Drobné občerstvení zajištěno, vstup volný.
Kontakt: Domov Simeon, K Dubu 711,
Horní Jelení, www.skp-centrum.cz, telefon
777 765 849.
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Kulturní kalendář na měsíc květen 2016

Uzavření knihovny

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

Městská knihovna Holice oznamuje čtenářům,
že z technických důvodů bude od 2. do 13. května uzavřena. Provoz bude opět zahájen v pondělí 16. května. Zaměstnanci knihovny děkují
za pochopení.

datum hodina
10. 5.
10.30
úterý
13. 5.
19.00
pátek

21. 5.
sobota

13.00

26. 5.
čtvrtek

19.00

datum hodina
3. 5.
19.30
úterý

10. 5.
úterý

19.30

24. 5.
úterý

17.00

31. 5.
úterý

19.30

7. 6.
úterý

19.30

program
vstupné
Dobrodružství čmeláka Brundibára
S broučky projdeme celým rokem – Liduščino divadlo Praha.
45 Kč
Z Hoštic do Babovřesk
Zábavný pořad Zdeňka Trošky a Jaroslava Suchánka. Čeká nás vyprávění plné
humoru s populárním jihočeským režisérem Zdeňkem Troškou pod vedením redaktora Jaroslava Suchánka, bývalého „sporťáka“. Těšit se můžete na příhody
z natáčení, cestování, vaření a mnohé další.
200 Kč
Festival Jana Holuba
Přehlídka dětských dechových orchestrů. Druhý ročník přehlídky pořádané pod
záštitou Města Holic se uskuteční na prostranství před kulturním domem.
Program je uveden na samostatném plakátu.
zdarma
Orquestrina Radek Baborák
Světově proslulý hornista Radek Baborák pro svůj projekt „Orquestrina“ vybral skladby inspirované tancem v nejrůznější podobě. Na koncertu se představí
spojené soubory složené z vynikajících sólistů a hráčů dvou komorních těles,
a to Baborák Enseble a Epoque Quartet. Tento jedinečný koncert je pořádán
v rámci oslav 680. výročí Holic. Pro předplatitele ABO sleva 40 %.
150 Kč

KINO

program
vstupné
Gangster Ka – Afričan
Po útěku z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku. Káčko už nemá co
ztratit. Káčko se mění z podvodníka na temného vraha a obchodníka s narkotiky.
Spáchané zlo nemůže jen tak být pominuto. Režie: Jan Pachl.
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Brian Caspe, Vlastina Svátková.
Žánr: Thriller/Drama. Délka 100 minut.
70 Kč
Trabantem do posledního dechu
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl dosud
nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů vyrazily z australského
Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Žánr: Dokumentární. Délka 96 minut.
70 Kč
Hodný dinosaurus
Tvůrci filmu zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou
divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů.
Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 101 minut.
70 Kč
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Třída pražské konzervatoře má na soustředění nazkoušet Starce na chmelu
v původní muzikálové podobě. Studenti postupně přidávají do nastudování další taneční prvky. Úspěch pro ně může znamenat začátek cesty za uměleckým
snem…
Režie: Slobodanka Radun.
Hrají: V. Kerekes, R. Vojtek, M. Písařík, A. Fialová, A. Mišík, V. Polívka, J. Korn.
Žánr: Hudební/Muzikál. Délka 85 minut.
70 Kč
Padesátka
Film Vojty Kotka se nese v duchu tradiční horské komedie plné zápletek, břitkého
humoru a nevšedních vlastností hlavních hrdinů. Odehrává se ve Špindlerově Mlýně
při každoročním běžkařském závodu Tříkrálová padesátka. Režie: Vojtěch Kotek.
Hrají: O. P avelka, M. Taclík, J. Mádl, V. Cibulková, T. Voříšková, J. Prachař a další.
Žánr: Komedie. Délka 97 minut.
70 Kč

KLUB U HOLUBA

datum hodina
26. 5.
18.00
pátek

program
vstupné
Kanada na blind...
Přednáška Michaely Hrdé o jejím putování divokou kanadskou přírodou.
50 Kč

datum hodina
28. 5.
7.30
sobota

program
vstupné
Výlet VYSOČINA
Kameničky, Žďár nad Sázavou, Zelená hora, Bystřice nad Pernštejnem, hrad
Pernštejn.
350 Kč, abonenti Akademie 250 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

GALERIE – VÝSTAVA
5.–29. 5.
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Náš vnitřní svět – výstava žáků ZUŠ Karla Malicha Holice
Vernisáž ve středu 4. května v 17 hodin.

Miroslav Stingl
v Africkém muzeu
Beseda s cestovatelskou legendou Miloslavem
Stinglem o cestování a dobrodružství se uskuteční v úterý 17. května od 19.00 hodin v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba. Vstupné 40 Kč,
snížené 20 Kč.

Pozvánka
Kulturní dům města Holic vás zve na vystoupení hudební skupiny KAPKA Dany Sokolové
a Petra Šimáčka. Interpreti známí z účinkování
na TV Šlágr se představí v klubovnách kulturního domu v pátek 27. května od 18.00 hodin.
V případě většího zájmu se vystoupení přesune
do velkého sálu. Vstupné je dobrovolné, více
informací získáte od pana Antonína Janeby
na telefonním čísle: 775 122 915.

Noc v muzeu
Africké muzeum Dr. Emila Holuba zve na tradiční Noc v muzeu, která se uskuteční v pátek
27. 5. 2016 od 18.00 do 22.00 hodin. Na své si
přijdou děti, pro které bude připravena dílnička,
kde si budou moci vyrobit drobné dekorace. Pro
dospělé bude od 19.00 připravena beseda pod
vedením Markéty Slabé o Bedřichu Machulkovi. Těšíme se na vaši účast.

Festival trampských písní v Horním
Jelení
od 27. do 29. května 2016, bližší na
www.kftp.cz
DOPRAVNÍ INFORMACE
„JUNKER – Den otevřených dveří“
7. 5. 2016
Informace o dopravní situaci v okolí holického závodu společnosti Erwin Junker Grinding Technology a.s.
7. 5. 2016 od 8.00 se v důsledku konání Dne
otevřených dveří společnosti připravují dočasná
dopravní omezení. Jedná se o:
• Zvýšený dopravní ruch v ulici Pardubická
(vjezd do Holic od kruhového objezdu na R35
po ulici Vysokomýtská.
• Parkování pro účastníky dne otevřených
dveří bude řízeno pořadatelskou službou.
• Návštěvníci akce budou směřováni pořadateli
akce především do jižní části závodu s vjezdem z ulice Kpt. Jaroše, což bude spojeno se
zvýšeným provozem v této oblasti.
Společnost Erwin Junker Grinding Technology a.s. děkuje obyvatelům Holic za pochopení
a srdečně je zve na návštěvu závodu.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Exkurze z Mongolska

V dubnu, přesněji 13., navštívila naše město
zajímavá skupina lidí. Pod záštitou nestátní neziskové organizace Charita ČR zavítali do Holic odborníci na stavitelství z Mongolska v čele
s vedoucím pracovníkem Ministerstva životního prostředí a turismu Tumubaatarem Tsaaganem a děkankou Fakulty stavitelství a architektury Ninjgarav Enebis. Garantem akce byla
firma Manumate s.r.o. Rostoky, která se mimo
jiné zabývá stavbou pasivních domů. Z této
informace je tedy jasné, že kroky našich hostů
vedly do Základní umělecké školy Karla Malicha. Ředitel firmy Manumade Jan Vyškovský je
v doprovodu ředitele školy Mgr. art. Františka
Machače a správce Miroslava Hrdého seznámil
s technologií a fungováním budovy.
Návštěva zahraniční delegace je dalším důkazem, že technologický postup při stavbě „zušky“ byl správným krokem.
Petr Kačer

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat uvedeným
sponzorům a také těm, kteří nechtějí být jmenováni, za finanční dary, které byly využity na nákup speciálního sportovního kočárku pro moji
tělěsně postiženou dceru Nikolu. Díky vaší pomoci se náš společný život s mojí dcerou podstatně v určitých situacích zjednodušil.
Sponzoři: S.M.E. A. Matoušek, David Bařtipán, BV Elektronik, I.V.T. Josef Malý, Sdružení
TOPA Mrňávek – Faltys, Květákov net Ondřej
Welsch, Radka Skalská – Tibor Novotný a organizátor charitativního koncertu pro Nikolku
Aleš Matoušek.
Monika Hanáčková
HOLICKÉ LISTY

Zahrádkáři v Holicích vyhlašují fotografickou soutěž
o „Nejkrásnější zahradu, předzahrádku a balkón
v Holicích a okolí“. Pošlete nám fotografie dle
těchto tématik: a) své zahrady, b) své předzahrádky, c) svého balkónu, a my zveřejníme
Vaše fotografie na tradiční podzimní posvícenské výstavě „Ovoce, zeleniny a květin“ v chovatelském areálu v Holicích, která se bude konat
17.–19. září 2016. Potěšte se s námi bez ohledu
na to, jak malý prostor máte na své zahrádce,
předzahrádce nebo balkónu. Zkoušejte nejhezčí
pohledy na Vaše oblíbená místa, která si vytváříte pro potěchu oka a odpočinek. Téměř 4 měsíce
máte možnost nám fotografie posílat elektronickou cestou na adresu: soutez.zahradkari@
seznam.cz. Posílejte fotografie jednoho ze tří
témat, o která soutěžíme. Pokud nemáte přístup
k internetu, můžete fotografie přinést na DVD
přímo paní Aleně Rabasové na adresu: Josefská
208 v Holicích, nejlépe po telefonické dohodě
na č. 603 522 609. Začátek soutěže je 1. května
2016 a konec soutěže bude 20. srpna 2016.
Každý soutěžící může zaslat celkem 3 fotografie z jedné tématiky, kterou si vybere. Fotografie lze označit i popiskou. Na zářijové výstavě
„Ovoce, zeleniny a květin“ návštěvníci výstavy
vyberou fotografie, které se jim budou nejvíce
líbit a první tři autoři podle tématik dostanou hodnotné ceny.
Účastníkem soutěže se stane každá fyzická oso-

ba s místem trvalého pobytu v Holicích, Rovni,
ve Velinách nebo v Ostřetíně, která zašle v době
trvání soutěže přihlášku a soutěžní fotografie.
(Minimální velikost fotografie 1,5 Mpx, maximální velikost souboru 3 fotografií je 4 MB,
ve formátu JPG).
Bližší informace na webu holických zahrádkářů: www.zahradkari.cz/zo/holice/.
Těšíme se, že se zúčastníte, abychom se mohli potěšit krásnými zákoutími Vašich zahrad,
upravenými předzahrádkami před Vašimi domy
a malebně ozdobenými balkóny Vašich bytů.
Za ZO ČZS předseda Jiří Pavlík

Skautský dobrý skutek
Jako loni, tak i letos, se zapojilo holické skautské středisko do Dobrého skutku 2016. O víkendu po Velikonocích se sešli skauti a skautky
každého věku a jeden tatínek, aby vyčistili černé skládky v okolí města. Začali jsme za Semprou, pokračovali polní cestou k Zahradní ulici a potom podél potoka polní cestou zpátky
k silážní jámě. Je smutné, že tento úsek jsme
čistili již v minulém roce a opět byl plný věcí
patřících do popelnic či do sběrného dvora.
Mezi nálezy patří hlavně pneumatiky, plastové
láhve, kabely, plastové části automobilů, našel
se i jeden televizor. S odvozem odpadů nám pomáhaly Technické služby města Holic. Cílem
akce nebylo jen vyčistit kus holické přírody, ale
hlavně preventivně působit mezi mládeží proti
odhazování odpadků a naplnit skautský příkaz:
Denně vykonat alespoň jeden dobrý skutek.
V příštím roce bychom akci rádi zopakovali.
Jana Šebková
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Základní umělecká škola Karla Malicha slaví další soutěžní úspěchy
Základní umělecká škola
Karla Malicha v uplynulých
dnech úspěšně reprezentovala Holice při soutěžích,
které vypisuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Tentokrát se jednalo
o krajská kola, kde naši školu reprezentovalo
deset souborů v komorní hře, které si zajistily
postup z okresních kol. Nejprve se naše škola
mohla prezentovat na krajském kole v komorní
hře s převahou smyčcových nástrojů, kterou pořádala ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Jejich níže
uvedené výsledky jsou důkazem, že smyčcové
oddělení na naší škole si za poměrně krátkou
dobu vybudovalo silné postavení a budeme se
těšit, že si cestu k těmto nástrojům bude hledat
čím dál více zájemců.
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů
16. 3. 2016 – ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925
Kategorie I/2.
Houslové trio – 2. cena
Nela Fibichová – housle
Johana Štorková – housle
Anna Šťásková – housle
pedagogické vedení – Marie Valentová
Kategorie I/3.
Smyčcový kvintet – 2. cena
Martina Bolehovská – housle
Alžběta Chytková – housle
Emma Burcalová – housle
Tereza Vostřelová – violoncello
Ondřej Kamenický – kontrabas
pedagogické vedení – Hana Burianová
Kategorie II/4.
Komorní trio – 1. cena
Eliška Kopová – housle
Zuzana Šafrová – kontrabas
Barbora Brandová – klavír
pedagogické vedení – Mgr. Eva Mastíková
Kategorie III/1.
Kontrabasové duo – 1. cena
Karel Valenta – kontrabas
Zuzana Šafrová – kontrabas
pedagogické vedení – Mgr. art. František Machač
Kategorie III/5.
Baroque bande – 2. cena
Marie Valentová – housle
Petra Kotingová – housle
Barbora Bulánková – viola
Anna Hercíková – cembalo
Karel Valenta – kontrabas
pedagogické vedení – Marie Valentová
Další soutěží bylo tentokrát krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů, kterou pořádala ve čtvrtek 31. 3. 2016 ZUŠ Vysoké
Mýto. Dechové nástroje mají v Holicích velkou
tradici a těší se největšímu zájmu na naší škole.
Ovšem výsledky našich souborů a postup dvou
seskupení čekal málokdo. Postupem do ústředního kola v tak velkém počtu se naše škola
může pochlubit největším úspěchem v historii
ZUŠ Holice. Našim žákům v ústředním kole,
které proběhne 6.–8. května 2016 v ZUŠ J. R.
Míši v Orlové budeme držet palce a těšit se už
jenom ze samotné účasti v celostátním kole.
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou dechových nástrojů
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me všem učitelům, kteří se podílejí na jejich
uměleckém růstu mnohdy mimo pracovní dobu
a v neposlední řadě patří velké díky rodičům
za jejich vynikající spolupráci se ZUŠ Karla
Malicha.
Mgr. art. František Machač

Velikonoce v DDM

31. 3. 2016 – ZUŠ Vysoké Mýto
Kategorie I b.
Duo zobcových fléten – 2. cena
Libuše Beránková – zobcová flétna
Jolana Šmejová – zobcová flétna
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
Kategorie I d.
Žesťové kvinteto – 1. cena s postupem
do ústředního kola
Ondřej Hloušek – trubka
Karolína Rajprtová – trubka
Tomáš Hrdý – trubka
Vojtěch Takáč – trombon
Jan Takáč – tympány
pedagogické vedení – František Machač
Kategorie II a.
Klarinetové trio – 2. cena
Nela Dvořáková – klarinet
Doubravka Kunátová – klarinet
Štěpán Pištora – klarinet
pedagogické vedení – František Uhlík
Kategorie II c.
Žesťové trio – 1. cena s postupem do ústředního kola
Petr Slezák – trubka
Eliška Kopová – lesní roh
Pavel Slezák – trombon
pedagogické vedení – František Machač
Žesťové kvarteto – 2. cena
Petr Slezák – trubka
Filip Metelka – trubka
Pavel Slezák – baryton
Lucie Slezáková – baryton
pedagogické vedení – František Machač
Celé soutěžní tažení bylo ukončeno v prvním
dubnovém týdnu. Nejprve nás čekala krajská
soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, kterou
pořádala ZUŠ Svitavy. Této soutěžní přehlídky
se zúčastnil v tomto školním roce nově založený pěvecký sbor Malicháček. Ve velké konkurenci 22 sborů rozdělených do pěti kategorií
si vyzpíval náš sbor 2. cenu (stříbrné pásmo).
Velké díky patří pedagogickému vedení v čele
s Magdalenou Vlasákovou, dále pak Bc. Martinem Beranem a klavírní spolupráci, o kterou
se zasloužila Mgr. Tereza Vostřelová. Ocenění
pěveckého sboru je tou nejlepší pozvánkou pro
děti, které se chtějí věnovat sborovému zpěvu.
Poslední soutěžní zastávkou byla tentokrát Ostrava, kde od 8.–10. 4. 2016 probíhala soutěž
Pro Bohemia Ostrava 2016. Této soutěže se zúčastnili dva naši nadějní tubisté. Václav Lhoták
v I. kategorii obdržel 2. cenu a Tomáš Šimon
3. cenu. Oba žáci jsou pedagogicky vedeni
Mgr. art. Ondřejem Lisým a na klavír je doprovodila Mgr. Tereza Vostřelová.
Všem uvedeným žákům gratulujeme, děkuje-

Velikonoční prázdniny strávilo v DDM celkem
17 dětí spolu se dvěma vedoucími. Od středy
do čtvrtka děti pletly košíky, tvořily z keramiky
a fima, stříhaly, lepily a aranžovaly. Z velkého
snažení nakonec vznikly hezké a originální dekorace.

Akce v DDM
Hledání perníkového srdce
KDY: sobota 28. 5. 2016.
KDE: Autokemp Hluboký.
Akce pro rodiče s dětmi – značená procházka
v okolí rybníku Hluboký se spoustou úkolů
na cestě (trasa je vhodná i pro kočárky).
Začátek výšlapu si každý určí sám, ale musí to
stihnout mezi 9–11 hodinou.
Start/cíl: hospoda v kempu.
Děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Kromě zážitků si každý odnese malé překvapení! Na setkání se těší pracovníci DDM Holice.
Dětský den s DDM
KDY: středa 1. 6. 2016.
KDE: areál DDM Holice.
Dopoledne plné her pro děti z mateřských škol
od 9.30 hodin.
Odpoledne plné her pro děti ze školních družin
od 13.30 hodin.
Odpoledne od 15.30 bude areál otevřen pro
veřejnost, zde můžete za každou soutěž získat
penízky, za které si sami nakoupíte drobnost
v místním obchůdku.
Celý den bude završen krátkou ukázkou cvičení
s obručí HoopFlow a opékáním párků, párky si
donese každý sám. Pití, chléb a hořčici zajišťuje
organizátor.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

JEDNY BRÝLE
STI
Y VZDÁLENO
NA VŠECHN

DO DÁLKY

30 m

NA STŘEDNÍ
VZDÁLENOST
2m

Široký výběr
galanterie
� od 9,50 Kč
od 2,- Kč
od 498,- Kč

�

Bavlněné a režné
látky
�

�

NA BLÍZKO
23cm

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

Olivova_inzerce_Hero85x55.indd 2

18.04.2016 8:58:45

od 99,- Kč
od 186,- Kč
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Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

LEGENDA SE LOUČÍ
BVK Holice pořádá basketbalové odpoledne pro
děti a dospělé zakončené rozlučkovým exhibičním
utkáním výběru legendy holického sportu
Petra Welsche proti místnímu 2.ligovému týmu

28. května 2016 od 14 hodin
Sportovní hala v Holicích, Holubova 768
14.00
15.30
18.00

Soutěže, skákací hrad a maxi puzzle pro děti, občerstvení
Basketbalový zápas holických nadějí,
autogramiáda, beseda s hráči, dražba dresu
Exhibiční zápas BVK Holice vs. Výběr Petra Welsche

Tým Legendy holického sportu:
Petr Welsch - holický odchovanec, Mistr české ligy 1999,
2x vítěz Českého poháru, vítěz polského Superpoháru, 10. místo
na ME mužů 1999
Jiří Welsch - holický odchovanec, 4 roky NBA, 6 let Euroliga

(3.misto ve F4 v roce 2008), 3x mistr české ligy, 2x mistr slovinské
ligy, 7. místo na ME mužů 1999, 3x vítěz Českého poháru,
Basketbalista roku 2000, 2003, 2004, 2005 a 2006

one
h
P
i
o
ž
Soutě
dresů
a
b
ž
a
Dr
iáda
m
a
r
g
o
Aut
utěže
o
s
é
k
Děts

Marek Welsch - holický odchovanec, juniorský reprezentant
ČR, Mistr ČR v kategorii U12, U13, U14, syn Petra Welsche
Jaroslav Kovář - Mistr české ligy 1999, vítěz Českého poháru,
bývalý československý reprezentant, současný reprezentant ČR
basketbalových veteránů
Levell Sanders - Mistr české ligy 1999, MVP české ligy
2005/2006, nejdéle hrající americký basketbalista v české lize
Viktor Půlpán - holický odchovanec, juniorský reprezentant ČR,
vítěz Českého poháru 2015/2016 s týmem BK JIP Pardubice

Pavel Harčár - holický odchovanec, BK Kolín (Kooperativa NBL)
Coach: Pavel Welsch - zakladatel holickeho basketbalu,
trenérská legenda holickeho sportu, otec Petra a Jirky

After party
pro zvané hosty
HOLICKÉ LISTY
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Prodej písku a kameniva
Možnost dopravy vozidly o tonáží 1,5 až 8 tun
Zabýváme se také pokládkou domovních přípojek,
zámkových dlažeb, řezání povrchů...

Zemní práce Holice
ul. Bratří Čapků – směr Horní Ředice (proti SÚS)
Prodej: 733 571 588
Zemní práce: 603 546 368
web: www.zemniprace-holice.cz

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Přijmeme zaměstnance na tyto pozice:

• personalista / mzdový účetní
• vizualizátor / grafik
• obchodník / návrhář
Pracoviště: PARDUBICE - sídlo společnosti JP-KONTAKT, s. r. o., Dašická 1797

• čalouník

• logistik

Pracoviště: MORAVANY - sklad JP-KONTAKT, s. r. o. (bývalý areál ČSAO Moravany)

Dále přijmeme zaměstnance s invalidním důchodem na tyto pozice:
• skladník, pomocný skladník, montážní pracovník, dělník ve výrobě
• údržbář, administrativní pracovník, uklízeč / uklízečka, strážný (ostraha areálu)
Pracoviště: PARDUBICE - sídlo společnosti nebo MORAVANY - sklad JP-KONTAKT, s. r. o.
V případě zájmu zašlete Váš životopis na email: personalistika@jp-kontakt.cz
či na adresu JP-KONTAKT, s. r. o. , Dašická 1797, Pardubice 530 03 , mobil: 466 052 047

Zateplení fasády rodinných a bytových domů.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Případ čejka chocholatá
aneb ochrana polního živočišstva

Čejka chocholatá je polní pták, velikosti trochu většího holuba. Zjevem je velmi nápadná,
jednak pro své kontrastní černobílé zbarvení
a nápadnou chocholku na hlavě, ale také pro
svůj nápadný hlasový projev. Na polích, kde
se čejky vyskytují, na sebe snadno upozorní
nejen svým křikem, ale také úžasnými leteckými akrobaciemi. V rámci ptačí „říše“ čejky
patří do skupiny bahňáků, což jsou ptáci, kteří
již podle jména, v krajině vyhledávající místa
s vodou a bahnem (většinou).
V okolí Holic hnízdí čejky pravidelně v široké nivě řeky Loučné a na vhodných polích
v okolí. V rámci České republiky je toto území pro čejky velmi významné! Nejraději mají
právě podmáčená pole. Nejsou to však pro ně
stanoviště původně typická. Čejky byly k hnízdění na těchto místech v podstatě donuceny
dramatickými změnami v zemědělské krajině.
Protože čejka hnízdí na zemi, podobně jako třeba skřivan, trpí čejky velkými ztrátami během
jarních zemědělských zásahů na polích. Další
významné ztráty působí prasata, lišky a kuny.
Za posledních 30 let je registrován silný pokles
čejčí populace a nejen čejčí, ale i jiných živočichů zemědělské krajiny.
Od letošního roku se v rámci zemědělských dotací zavádí nový dotační titul nazvaný ochrana
čejky chocholaté. Zemědělec, který má na svém
poli registrované významné čejčí hnízdiště (splňující jistá kvantitativní a kvalitativní kritéria),
může vstoupit do tohoto dotačního titulu, který
jej zavazuje, že bude na přihlášeném poli předepsaným způsobem hospodařit po dobu pěti
let. Hospodaření je to veskrze nekomerční, ušlý
zisk z produkce bude zemědělci hrazen v podobě finančních dotací od státu. Tento způsob
hospodaření, cílený přednostně na podporu
čejky chocholaté, nepochybně přispěje i k podpoře dalšího živočišstva volně žijícího v naší
zemědělské krajině. Přesto, že byl program
ochrany čejky letos oficiálně spuštěn, zůstává
velký otazník, zda a kdy se tato praxe plošněji ujme, protože momentálně mezi zemědělci
zjevně převládá negativní ohlas s celou řadou
pochybností o proveditelnosti a prospěšnosti
tohoto opatření.
Zemědělci, kteří by se chtěli dozvědět víc nebo
by měli přímo zájem o tento dotační titul, najdou více informací na internetových stránkách
Ministerstva zemědělství.
Zájemci o problematiku čejky chocholaté nebo
přírodní rozmanitosti obecně, se mi mohou
ozvat na můj email: xstorekv@seznam.cz.
Za Českou společnost ornitologickou,
Vladimír Štorek
HOLICKÉ LISTY

Mají taneční smysl?
„Mám jít do tanečních“? ptají se někteří mladí. „Máme ho, ji, přihlásit? zvažují někteří
rodiče. Ti, kteří se už přihlásili, při zápisu mají
jasno, chtějí se naučit nejen tančit, ale také vše,
co k tomu patří. Ve své taneční praxi se setkávám s různými názory, proto mi dovolte, abych
na tuto otázku odpověděla teď, když je to aktuální, v době přihlášek do podzimních tanečních
kurzů pro mládež.
Dospívání je období nezávislosti a poznávání,
kterému jednoznačně prospívá nárůst sebevědomí. Každá zvládnutá dovednost k tomu přispívá. Taneční jsou z hlediska vývoje tanečního
i kolektivního důležité, protože umožňují poznat společnost z jiného než školního prostředí,
ve společenském oblečení, které je zcela odlišné od běžného civilního oděvu. Společenský
tanec zahrnuje umění pohybovat se mezi lidmi,
a to mladého člověka provází celý život. Umění
tančit je jako umět další světový jazyk. Pokud
chtějí mladí lidé v moderní společnosti a otevřeném světě uspět, představuje znalost základních pravidel společenského chování a tanců
nezbytnou nutnost. Čím více vzdělaných lidí
i v této oblasti, tím bude kulturnější celý národ.
Odpověď pro budoucího absolventa:
Určitě to nebude trapné. Možná se ze začátku
budeš cítit nejistě, ale po prvních lekcích tyto
obavy zmizí. Seznámíš se s dalšími vrstevníky.
Zvykneš si na společenské oblečení, naučíš se
v něm pohybovat. Zvládneš společenské chování, které s tancem souvisí. Po absolvování tanečních se už vždycky budeš umět bavit nejen
u baru, nebudeš se společnosti obávat proto, že
bys neuměl tančit. Budeš snadněji navazovat

kontakty i vztahy, i když při tanci se dá i mlčet.
Tanec ti zlepší fyzickou kondici, držení těla.
Budeš pro své partnery více zajímavý. Kde získané dovednosti uplatníš ? Na svém a dalších
maturitních plesech, při plesové sezoně, v budoucím zaměstnání, kdy při firemních akcích
můžeš provést své protějšky. Znalost tance
a vhodného chování bude mezi ostatními hodnoceno jako tvoje deviza. Zatančit na své svatbě pak můžeš víc než jen ploužák a blýskneš
se na dalších společenských akcích, kterých se
můžeš bez obav zúčastnit.
Odpověď pro rodiče:
Určitě ano, alespoň pokud chcete mít ze svého
potomka všeobecně vzdělaného a společensky
zdatného člověka. Kurz společenského tance
a společenského chování by měl patřit k základnímu vzdělání všech mladých lidí. Taneční
kurzy v Holicích probíhají zábavnou formou
v novém sále Základní umělecké školy Karla
Malicha, doplněné o další kvalitní program.
Pořádání 21. ročníku zaručuje kvalitu, úroveň
a profesionální vedení výuky. Přihlášky, rozpis
lekcí a další informace na: www.tshf.cz.
Tanec patří ke kvalitní zábavě, které se aktivně můžeme účastnit.
Je to o energii, o pohybu. O setkávání a seznamování lidí, protože osobní kontakt mezi
lidmi je nenahraditelný.
Tanec byl a je součástí života
a neodmyslitelně k němu patří.
Lektorka společenského tance
a společenského chování.
Hana Flekrová

Hasiči mají nové auto
Ve čtvrtek 31. března představili holičtí dobrovolní hasiči zbrusu nové auto. Pro někoho může
být cena více jak 7 milionů nepřiměřeně vysoká, a tak jsem se zeptal velitele „výjezdovky“
Zdeňka Meliše jestli byla tato investice nutná?
„Naše stávající vozidlo LIAZ bylo vyrobeno
před třiceti lety, už má svoje odslouženo, takže
si myslím, že tato investice nutná byla. Chceme
pracovat na nejvyšší úrovni a právě zakoupená technika nám v tom hodně pomůže. Nejprve
bych ale chtěl poděkovat vedení města, že toto
nové auto zafinancovalo a za všechny hasiče
slibuji, že se o něj budeme náležitě starat. Nová
cisterna je postavená na podvozku Scania o celkové hmotnosti 26 tun, má automatickou převodovku a veze s sebou 9 000 litrů vody a 540
litrů pěnidla. Kabina je šestimístná, nástavba
je vyrobena ze samozhášivého polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny – tudíž nekoroduje.“
Jsem laik, proto možná trochu hloupá otázka.
Takovéto auto se vyrábí sériově nebo se musí
nechat postavit?
„Sériově se určitě nevyrábí, toto konkrétní auto
podle našich požadavků vyrobila firma WISS
CZECH s.r.o. Napajedla a její jednatel pan Luděk Štěpánik byl tady v Holicích u slavnostního
uvedení do provozu. Když už jsem u toho, tak
v Holicích při představení ještě byli ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Miroslav Kvasnička, tajemník Bezpečnostní
rady Pardubického kraje Aleš Boňatovský, zá-

stupce firmy Scania pro Českou republiku Petr
Smola a za ČSOB paní Ing. Iva Schőndorfová.“
Zdeňku, jaké další důležité komponenty nové
auto má?
„To co tak pěkně svítí, tak to jsou „ledky“, které
signalizují stav vody a pěnidla. V přední části vozidla je umístěn elektrický lanový naviják
a vedle něj nárazníková proudnice s ovládáním
z kabiny řidiče, srdcem nástavby je čerpadlo
Ruberg, cisterna má odnímatelnou teleskopickou lafetovou proudnici a osvětlovací stožár
ve výšce pět metrů od země. Samozřejmě, že
v autě je všechno, co potřebujeme při zásahu..
a kdybych to měl všechno vyjmenovávat, tak to
bychom tady byli hodně dlouho.“
Když se koupí nová věc, je dobré ji co nejvíce
používat. V tomto případě bych vám všem hasičům chtěl popřát, ať nové auto potřebujete co
nejméně.
Petr Kačer, foto: Pavel Poledno
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Sportovní úspěchy na Holubovce

Sportu na Holubovce se hodně věnujeme. Naši
žáci se účastní různých sportovních turnajů
a soutěží. A to nejen školních. Máme úspěšné
cyklisty, basketbalisty, plavce. Děti, které se
úspěšně věnují tancování nebo hasičskému sportu. Radost máme z každého úspěchu našich žáků
a ve vestibulu školy je umístěna vitrína – Síň slávy s poháry a diplomy našich úspěšných žáků.
Vždy v září se koná atletický memoriál Bohuslava Michalce. Naše škola obsadila v konkurenci škol z Holic i okolí 2. místo. Starší žáci
byli ve své kategorii nejlepší. Na podzim se
také konal pravidelný turnaj v nohejbalu, kde
jsme obsadili 3. místo. Pak následoval okrskový turnaj v basketbalu, který naši basketbalisté
vyhráli a postoupili do okresního kola v Pardubicích. Před Vánoci se na gymnáziu koná
Vánoční volejbalový turnaj chlapců a dívek.
Chlapci byli 1. a dívky 3. V novém roce jsme
absolvovali lyžařský kurz a pak následovalo
okrskové kolo ve volejbalu. Ten jsme vyhráli
a postoupili do okresního kola, které se hrálo
v hezké sportovní hale v Přelouči za přítomnosti akreditovaných rozhodčích. Umístili jsme se
na 2. místě a to je velký úspěch. Pochvalu zaslouží Ilja Graur, Tomáš Kubíček, David Vaniš,
Lukáš Prokop, Lukáš Vaculík, Filip Trpka, Dominik Špaček a Roman Šlesinger. Účastníme se
turnajů ve florbalu, vybíjené atd.
Nyní nás čeká vyvrcholení školního sportování,
kterým je Olympiáda škol holického regionu.
Tato týdenní akce, kde se žáci utkají v mnoha
sportovních odvětvích, se koná pravidelně první týden v červnu.
Mgr. Naděžda Harčárová

Prvňáčci na gymnáziu

Jaro přišlo i k nám

V pátek 8. dubna se vydala třída 1. B ZŠ Komenského na exkurzi do Gymnázia Dr. Emila
Holuba. Pozvání jsme přijali od pana Mgr. Marka Janů, který si pro žáky připravil přírodovědný program.
Cestou jsme pozorovali jarní přírodu – stromy
a keře, jejichž názvy děti zapisovaly křídou
na zem. Před kulturním domem jsme zapsali
všechny měsíce v roce do tvaru kruhu a děti
každému měsíci vymyslely nový název, např.
duben – pupenec.
Po příchodu do gymnázia jsme vystoupali až
do 2. patra a ocitli se v laboratoři. Zde jsme viděli různé přírodní zajímavosti. Děti si vyzkoušely tvrdost dřeva, viděly rýžování českého
granátu, pravý diamant, ptačí budku pro rorýse,
larvy páchníka hnědého a seznámily se s Darwinem – agamou vousatou.
Na závěr naší návštěvy jsme vystoupali ještě
výš – „na rozhlednu“. Zde byl krásný výhled
na Holice a okolí. V dálce jsme viděli Kunětickou horu. Žáci byli nadšení a domů si odnesli
malou památku – český granát. Exkurzi jsme
zakončili krmením oveček v nedalekém Topasu, kde se nám věnoval pan Jiří Košťál.
Mgr. Petra Křížová

Že už jaro zaklepalo na dveře, poznali všichni.
Ve středu před velikonočními svátky se tradičně
konal na naší škole Velikonoční jarmark. Když
se konečně otevřely dveře naší školy, nahrnula
se dovnitř spousta netrpělivých rodičů a dětí,
kteří se nemohli dočkat, až uvidí tu krásu. Odnášeli si příjemné zážitky a nakoupili spoustu výrobků žáků naší školy. Velikonočnímu
jarmarku předcházelo projektové dopoledne
na téma Velikonoce. V naší škole jsme opět přivítali naše malé kamarády z mateřských škol.
Třeťáci a čtvrťáci začali jezdit plavat do Plavecké školy v Pardubicích.
18. března se žáci 4. ročníku zúčastnili programu „Proti proudu času“ a „Příroda Polabí“
na zámku v Pardubicích.
1. dubna se v naší škole konala tradiční recitační soutěž pro žáky 1. stupně. Do soutěže se
zapojily i děti, které si báseň napsaly samy.
8. dubna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje ve florbalu a získali první místo.
Ve středu 13. dubna se 4., 5. ročníky a třída
2. A zúčastnily vzdělávací soutěže, kterou
pořádalo ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Soutěž se jmenovala „Safari po Safari“. Děti
se vydaly na pochod za ohroženými druhy
zvířat v délce 3 kilometrů. Na trase bylo 5
kontrolních stanovišť s úkoly, kde odpovídaly na otázky, které se týkaly ohrožených zvířat. Cestou si děti prohlédly slony, žirafy, lvy,
gorily, nosorožce i jiná zvířata, kterým hrozí
vyhynutí. Soutěž se vydařila a děti si odnášely nejen hezké zážitky, ale i volné vstupenky
do ZOO.
Mgr. Helena Žižková

Májový měsíc
v Mateřské škole Holubova

MŠ Pardubická informuje
Jaro je v plném proudu, všude to voní, kvete
a my otevíráme naše okénko do mateřské školy
se zprávami, co se u nás děje.
Každou středu probíhají v beruškové třídě od 15
hod. STŘEDEČNÍ HRÁTKY pro děti, které ještě
nenavštěvují MŠ. Děti se mohou seznámit s prostředím školky, s p. učitelkami a pohrát si.
Duben se v naší mateřské škole nesl v duchu dopravy a dopravních prostředků. Jednotlivé třídy
se postupně vydaly na výlety linkovým autobusem do Ředic nebo vlakem do Moravan. Předškoláci se vlakem projeli až do Pardubic.
Za dětmi přijeli do tělocvičny herci s pohádkami O černém beránkovi a Paní Nuda. Děti
mají tyto pohádky moc rády a herci je zapojují
do děje představení. Ve čtvrtek 28. dubna dopoledne jsme tančili při akci Světový den tan-
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ce Tancklubu Hany Flekrové.
V pátek 29. dubna se celá mateřská škola proměnila v čarodějnické doupě – všichni jsme se
zúčastnili velkého čarodějnického reje na zahradě MŠ.
Zveme všechny čtenáře na tradiční ŠKOLNÍ
AKADEMII: ta letošní má název „Dětské sny“.
Koná se ve čtvrtek 5. května 2016 od 16 hodin
v KD Holice. Bude zde také vystaveno tablo našich předškoláků. A o čem se našim dětem zdá?
Nechte se překvapit…
V týdnu od 9. do 13. května pojedou předškoláci
do školy v přírodě do penzionu Bukáček v Křižánkách v CHKO Žďárské vrchy. Po návratu začneme s plaveckým výcvikem v Aqua Pardubice.
Krásně slunečné a rozkvetlé dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Počátkem měsíce se předškoláci podívají
do školní jídelny a vyzkouší si roli školáků,
která je již od září čeká. Od 4. května začínáme jezdit 2× týdně na plavání do Vysokého Mýta. Zájem o plavání je velký, a tak se
plaveckému umění bude učit 85 dětí. V úterý10. května navštíví starší děti kulturní dům,
pohádka Dobrodružství čmeláka Brundibára
bude jistě zajímavým zážitkem. K blížícímu
se konci školního roku patří společné fotografování, které se uskuteční 13. května.
Ve čtvrtek 16. května nás opět navštíví vojenská policie s ukázkou své činnosti a výcviku
služebních psů. V květnu se děti také mohou
těšit na výlety. Mladší děti navštíví Babiččin dvoreček, kde je čeká naučný program
o domácích zvířatech. Starší děti pojedou
do indiánské vesničky, kde je čeká program
Indiánské zastavení. I v květnu pokračují
oblíbené pondělní hrátky. Tentokrát ve třídě
Želviček.
Více informací o naší škole najdete na našich
internetových stránkách www.msholubova.cz
a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

KVĚTEN V MŠ STAROHOLICKÁ

KVĚTEN V HOLOUBKU

Velikonoce jsou svátky jara, nového života, příroda se probouzí a mění se
doslova před očima. Naše rodiče vždy potěší, když je děti obdarují vyrobenou velikonoční dekorací. Vyfouknutá vajíčka začínáme sbírat s dostatečným
předstihem. Sázelo se obilí, semínka rostlin, zaujalo nás barvení a zdobení
vajíček netradičním materiálem (ubrousková technika).Ve spolupráci s rodiči
se také uskutečnil ,,Žlutý den v MŠ“ a ,,Zelený den v MŠ“.
Děti přicházely do tříd jeden den ve žlutém a druhý den v zeleném oblečení
a v tento den se také pekly tradiční ,,Velikonoční jidášky“. Moc nám chutnalo.
Konec dubna byl ve znamení kouzel a těšení se na tradiční akci na zahradě
MŠ – ,,Čarodějnický rej“. Dopoledne na děti čekaly hry, soutěže, tanečky,
průvod, vyhlášení ,,Nejkrásnější čarodějnice“ a samozřejmě ochutnávka opékaných párků.
A na co se můžeme těšit v květnu?
Další akcí, která má dlouholetou tradici a na kterou se můžeme těšit, je tradiční ,,DĚTSKÝ DEN“, který se uskuteční 28. května od 14.00 hod. v areálu MŠ
Staroholická. Na akci zveme děti, rodiče, širokou veřejnost.
Další velkou plánovanou akcí, bude návštěva Hasičského záchranného sboru
v Pardubicích.
Děti se také mohou těšit na pohádky, sportovní hry na zahradě, návštěvu školní jídelny v Holicích, zahájení plaveckého výcviku a další aktivity.
Rodiče a děti zveme na upravené a připravené hřiště u mateřské školy.
Mgr. Z. Krátká

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice pro vás na květen připravil tyto akce:
11. května od 16.30 hodin přednášku o Finanční gramotnosti na téma – Jak správně na rodinné finance a Jak
se pojistit a proč. Přednášet vám bude lektorka Michaela
Synková.
Dětský den plný her a zábavy – 27. května od 15.00 do 18.00 hodin v prostorách zahrady Holoubka a přilehlé Dudychově ulici. Pořadatelem Dětského
dne s dobrovolníky je RVC Holoubek OCHP a Koalice nevládek Pardubicka.
Můžete se těšit na vystoupení hasičů z Holic a Kunětic, bubnování se Základní
a Praktickou školou Svítání, taneční vystoupeni Tancklubu Hany Flekrové,
aktivity sdružení Apolenka, Králičí HOP, skákací hrad, trampolínu, malování
na obličej, tvoření, soutěže. Vstup volný, občerstvení pro děti zdarma.
Maminky, potřebujete si zařídit důležité věci a nemá vám kdo pohlídat
dítě? Holoubek vám tuto možnost nabízí po předchozí domluvě s vámi. Tel.
kontakt: 733 141 960.
Dále nabízíme hlídání dětí o letních prázdninách. Holoubek bude v provozu 14 dní v červenci a 14 dní v srpnu. Informace na tel. čísle 733 141 960.
Holoubek je otevřen každý den od 8.30 do 11.30 hodin, v pondělí je volná
herna, od úterý do pátku jsou připraveny hodinové programy s písničkami,
tanečky, pohybem a tvořením.
Odpoledne v úterý probíhá Baby studio, ve středu Cvičení pro těhotné a Tvořivé hrátky pro děti od 4 let, ve čtvrtek dvě dětské skupiny Angličtina hrou
a Večerní zpívání pro dospělé.
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.

Jaro na ZŠ Komenského
Jaro nakouklo do tříd naší školy přesně na Škaredou středu, tedy před Velikonocemi, kdy žáci v rámci projektového dnu zdobili kraslice, vytvářeli zajíčky,
květiny, malovali motýlky a splétali dekorace z proutí. Výrobky se pak prodávaly na tradičním jarmarku v budově prvního stupně.
Připomněli jsme si také svátek sv. Patrika. Lidé v Evropě ho slaví především
hudbou, tancem a popíjením tmavého piva. Naši žáci netančili ani nepopíjeli,
přišli do školy v zeleném oblečení a zdobili se zeleným trojlístkem, poznávacím znamením pro příznivce svatého pastýře, který přinesl do Irska křesťanství. Na nástěnkách v jednotlivých třídách visely obrázky a zajímavosti o této
zemi napsané v anglickém jazyce. Součástí každého listu byly soutěžní otázky, na které žáci odpovídali. Ti nejlepší byli odměněni drobnostmi v podobě
anglických časopisů a cédéček.
Učitelé naší školy se snaží vštípit dětem zásady zdravého životního stylu.
V tomto měsíci k tomu přispěl i výukový program Zdravá pětka určený šesťákům. Jakou cenu má zdraví, si uvědomili i žáci sedmých ročníků, pro které
byl připraven program Tyflocentra Pardubice.
Děti z pěveckého sboru Radost přijaly pozvání ze Sanatoria Topas a připravily
program pro seniory v tomto zařízení. Babičky a dědové tleskali a zpívali společně s dětmi. „Děkujeme a přijďte brzy zase,“ to byla slova, která chutnala
dětem víc než výborný perník se šlehačkou, který byl pro ně po vystoupení
připraven. Protože dělat druhým radost je prostě radost!
Mgr. Blanka Málková
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Gymnázium Dr. Emila Holuba
Postup do celostátních kol
V jarních měsících se konala krajská kola olympiád v cizích jazycích a při této
příležitosti jsme s velkou radostí přijímali zprávy o úspěších hned několika reprezentantů naší školy. Nejdříve o vítězství Jana Kroupy, studenta 7. C, který
zvítězil v kategorii SŠ III A Olympiády v anglickém jazyce, a poté i o 1. místě
Dominika Sochy z 8. C v Olympiádě ve španělském jazyce (kat. SŠ II). Oba
dva budou reprezentovat naše gymnázium v ústředním kole v Praze, k čemuž
jim velmi blahopřejeme!
Pojedeme do Litvy!
Náš dvouletý mezinárodní projekt CLAP spěje ke svému vyvrcholení, jímž má být cesta
do městečka Rokiškis v Litvě. Na týdenním
pobytu (7.–14. 5. 2016) se setká skupina 10 našich studentů ze tříd 7. C a 3. A
se svými litevskými partnery a zástupci z Bulharska. Studenti budou poznávat
školu, městečko, hlavní město Vilnius a život v litevských rodinách. V této době
vrcholí přípravy na prezentace o osobnostech partnerů, které žily a působily
na našem území, o návštěvě litevského a bulharského velvyslanectví a také
o naší vlasti. Závěr setkání by měl být mezinárodním shrnutím a završením
všech třinácti aktivit projektu a také odměnou za čas a úsilí věnované práci
na projektu.
Nejsme lhostejní
Naše gymnázium se již tradičně zapojuje do různých charitativních akcí celorepublikového formátu. Z těch posledních jmenujme například Srdíčkové dny
nadace Život dětem, jejíž výtěžek putuje na pomoc dlouhodobě nemocným
dětem.
Vedle tradičních akcí je velkým počinem v pomoci druhým sbírka na podporu
nadace UNICEF, kterou z vlastní iniciativy pořádala 11. 4. již druhým rokem
třída 3. C. Studenti se rozhodli, že chtějí nějak pomoci dětem v krizových
oblastech světa, a proto přišli s nápadem napéct dezerty z různých koutů světa
a za symbolické ceny je pak ve vestibulu školy prodávat svým spolužákům
a učitelům. Akce se i letos setkala s velkým ohlasem, studentům se podařilo vše prodat a vybrat částku 2 653 Kč, kterou poukázali na účet nadace
UNICEF, a to na program Boje s podvýživou v krizových oblastech. Velmi si
této iniciativy našich studentů na podporu dobré věci vážíme a za její úspěšný
průběh děkujeme.
Další nejbližší charitativní akcí, kterou budete moci v centru Holic zaznamenat, bude 11. května 2016 Český den proti rakovině, při kterém budou dvojice
studentů z naší školy nabízet kytičku měsíčku lékařského. Výtěžek této sbírky
jde na boj proti rakovině, např. na podporu prevence či rozvoje onkologických
center.
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1928
Jako obvykle začneme přehled událostí roku pohledem na zasedání
obecního zastupitelstva. Celým rokem se táhla aféra ředitele městského
důchodu (dnes bychom řekli vedoucího finančního odboru) Josefa Jeníka,
kterému byla prokázána značná zpronevěra. Dotyčný sice zpronevěřenou
částku později uhradil, nicméně musel opustit své místo. Poprvé se touto kauzou zabývalo zastupitelstvo 10. ledna. Na této schůzi byla vzata
na vědomí zpráva knihovny „Palacký“, že knihovnicí byla zvolena paní
Anděla Kovandová, rozená Kašparová. Narodila se v Rusku, kde její otec,
pocházející z Holic, byl profesorem. Později se tam provdala za fotografa
Antonína Kovandu, který zemřel jako český legionář na následky zranění
v Rostovu na Donu.
Na další schůzi 10. března se řešila hlavně Jeníkova aféra. Obecními
dávkami se zabývalo zastupitelstvo 26. května. Kromě již zavedených
dávek (stavební, z masa, ze psů, z nápojů, za dobrovolné přislíbení domovského práva) bylo odsouhlaseno vybírat dávky nové: z přechodného
ubytování, z přepychových bytů, hřbitovní, za používání veřejného statku
(dnes bychom řekli zábor veřejného prostranství), za úřední úkony, za vážení na obecní váze a na váze na jatkách. Navrhovaná dávka z velocipedů nebyla schválena. Na schůzi 25. srpna bylo schváleno vybírat obecní
dávku z pian (100 Kč), pianin (50 Kč), harmonií (50 Kč) a z honebních
lístků (100 Kč).
Na obou schůzích byla projednávána také opakovaná žádost Dělnické
tělocvičné jednoty Holice na biografickou koncesi. Žádost byla zamítnuta, protože koncesi již vlastnil Sokol, který odváděl obci na dávkách
z této činnosti 30 000 korun, propůjčoval sokolovnu pro tělocvik školní
mládeže a udržoval pro veřejnost Fügnerovy sady (dnes sokolský park).
Na dalších schůzích 6. října a 10. listopadu se zastupitelé věnovali hospodaření města, zejména rozpočtu na rok 1929.
V září se uskutečnily dvě významné akce. 16. září (posvícenské pondělí) se konalo veřejné cvičení Sokola Holice, při kterém byla v sále
sokolovny odhalena pamětní deska věnovaná památce bývalého náčelníka zdejšího Sokola Jana Bradny, který jako legionář zahynul 6. 4.
1919 u Kolčuginy na Sibiři. Prostory sokolovny a vedlejšího hřiště ožily
ve dnech 28.–30. září okresní hospodářskou výstavou. Byly zde vystaveny zemědělské plodiny, ovoce, zelenina, květiny a hospodářské stroje.
Výstava to byla na exponáty bohatá, leč veřejností málo navštívená.
Důstojně proběhly oslavy 10. výročí vzniku republiky. V předvečer
svátku, 27. října, prošel městem ze Starých Holic na náměstí lampionový
průvod zdejšího žactva a spolků. V jubilejní den se pak žáci holických
škol představili s bohatým programem v sále sokolovny. V tentýž den se
na radnici uskutečnila slavnostní schůze obecního zastupitelstva, místní
školské rady a zástupců spolků. Účast byla hojná, jen sociální demokraté
účast odmítli a komunisté se ani neomluvili. Schůze byla zakončena starostovým oznámením, že se městská rada usnesla na paměť významného
dne postavit v našem městě opatrovnu (mateřskou školu). Na její stavbu
daroval kupec František Růžička pozemek vedle sokolovny, Občanská
záložna pak 50 000 a Městská spořitelna 5 000 korun.
Dne 2. prosince se konaly volby do samospráv země a okresu s tímto
výsledkem (první číslo je počet hlasů do okresního zastupitelstva, druhé
pak do zemského zastupitelstva): sociální demokracie 1031/977, komunistická strana 525/500, středostavovská strana obchodníků a živnostníků
457/459, lidová strana 448/448, republikánská strana (agrárníci) 291/288,
národní socialisté 280/360, národní demokracie 192/131,
V tomto roce dosáhl zdejší obuvnický průmysl konjunktury a ve městě nebyl registrován žádný nezaměstnaný. Značný rozvoj zaznamenala
nová výroba pletených dámských střevíců. Ty se pletly z různobarevných
řemínků, takže se daly vytvářet různé vzory. Zručná pletařka si za týden
vydělala až 300 korun. Export směřoval do Německa, Francie, Anglie,
ale hlavně do USA. Příznivé hospodářské poměry se promítly i do stavebního ruchu ve městě. Přispěl k tomu i nový zákon, který novostavby
osvobozoval na 35 let od domovní a činžovní daně. V tomto roce bylo
postaveno 59 nových domů: Nové Holice 47, Staré Holice 6, Koudelka
2, Kamenec 1, Podlesí 3. Také se začalo s přestavbou budovy městské
spořitelny na náměstí v hodnotě přes 600 000 korun.
Z významných osobností města zemřel v tomto roce advokát JUDr. Ale-
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xandr Vaníček. Narodil se 28. března 1867 v Hradci Králové, kde jeho
otec působil jako okresní soudce. Dětství prožil v Hořicích a gymnaziální
léta v Novém Bydžově a Chrudimi. Po maturitě odešel do Prahy studovat
medicínu, ale záhy přešel na práva. Studentská léta neměl lehká, neboť
v roce 1886 zcela osiřel. Po vojenské službě v Benešově dokončil studia a v roce 1890 se stal doktorem práv. Po sedmileté praxi u zemského
soudu a v pražských advokátních kancelářích si otevřel vlastní advokátní kancelář. To již byl ženatý s Růženou Voženílkovou, dcerou advokáta
v Holicích. Po jejím onemocnění se na radu lékařů přestěhovali z Prahy
do Holic, kde se stal společníkem v advokátní kanceláři svého tchána.
V Holicích se také zapojil do veřejné práce. Od roku 1901 až do své smrti
byl předsedou Občanské záložny. Rovněž byl předsedou zdejších spolků Národní jednoty severočeské, Ústřední matice školské, Krejcarového
podpůrného spolku. Působil i ve spolku dobrovolných hasičů, divadelním
spolku Klicpera, Okrašlovacím spolku a dalších. Stál v čele Holicko-moravanského cukrovaru a až do postátnění i místní železniční dráhy. Byl
činný i v politickém životě, zejména v místní a okresní samosprávě. Byl
náměstkem starosty a od převratu 1918 do voleb 1919 byl jako předseda
místní správní komise představitelem města a zároveň místopředsedou
okresního národního výboru. Zemřel na těžký zápal plic 29. června 1928.
V jeho šlépějích pak kráčel syn JUDr. Alexandr Vaníček mladší.
V roce 1928 bylo počasí velmi příznivé pro vzrůst zemědělských
plodin. Úroda byla opět bohatá, pouze cukrovka a otavy utrpěly letním
suchem. Nejvíce srážek spadlo v dubnu a kritickým se stal 16. duben,
kdy po prudkém lijáku (spadlo 90,8 mm) voda v potoce stoupla do té
míry, že zaplavila blízké domy, do kterých tekla i okny. Škody na domech byly značné. Útěchou mohlo být, že dokončení přeložení Ředičky
podle projektu Ing. Jánského za město bylo již otázkou několika týdnů.
Léto bylo teplé a suché, zvláště červenec, kdy jen jeden den bylo pod
mrakem a spadlo minimum srážek. Můžeme se podívat na měsíční souhrn srážek v celém roce: leden 31 mm, únor 23 mm, březen 8 mm, duben
148 mm, květen 75 mm, červen 33 mm, červenec 10,4 mm, srpen 64 mm,
září 15 mm, říjen 26 mm, listopad 57 mm a prosinec 22 mm (takže opět
žádné výrazné sněhové nadílky).
A ještě dvě zprávy z roku 1928: zásluhou faráře Františka Anděla bylo
pořízeno elektrické osvětlení kostela a v Křinci u Nymburka se 10. června
narodil nedávno zesnulý básník a pohádkář Jindřich Balík.
Pavel Hladík

Paní učitelka
Myslím si, že to bylo v úterý. Zavolala mně moje bývalá paní učitelka
Věra Charbuská a hned začala, jak se jí líbí, co píši, že když má špatnou
náladu, vezme si knížku mých fejetonů a hned je jí lépe. Co asi bude potřebovat, pomyslel jsem si. Vždyť ve škole jsme si my dva do noty právě
nepadli, spíše naopak. (Asi moje chyba, mezi nejhodnější žáky jsem rozhodně nepatřil.) Paní učitelka pokračovala, jak jí vadí nepořádek, a to nejen ve městě, ale i v jeho okolí a podivovala se nad tím, proč někteří naši
spoluobčané hází odpadky třeba pouhý metr od odpadkových košů. Také
se zmínila o pracovníkovi technických služeb, který každý den za každého počasí projíždí naše město s károu a snaží se ho udržet uklizené,
což je nejen podle paní učitelky nadlidský výkon. Paní Charbuské vadí,
že se někteří lidé na něho dívají skrz prsty a přitom bychom mu měli být
všichni vděční.
Paní učitelko, tady je moje odpověď: Plně s vámi souhlasím, i když
to tak vždy nebylo. Myslím si, že většina obyvatel Holic jsou slušní lidé,
kteří chtějí, aby byl v našem městě pořádek a aby se tady pěkně žilo.
Bohužel v každém společenství se najde několik individuí, a ti to cítí
jinak. Jak na sebe upozornit, když nic neumím? Tak alespoň udělám nepořádek, počmárám fasády domů, rozbiji pár oken, převrátím několik popelnic nebo polámu několik keřů. Pokud to jsou mladí lidé, tak doufám,
že z toho vyrostou, pokud jsou již starší, tak ty lituji. A co se týče vámi
zmiňovaného pracovníka technických služeb? Jenom blbec se na něho
může koukat přes prsty. Možná bych navrhl technickým službám, že by
podobnou kárku mohly nabízet v rámci zážitkových dovolených.
Petr Kačer
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Z FOTBALOVÉHO PRAVĚKU

ZPRÁVY Z BADMINTONU

V roce 1906 utvořilo několik členů Sokola Holice kroužek, jehož
účelem bylo pěstování fotbalu. Prvními členy byli Růžička, Tůma, Plecháček, Fuksa, Jílek, Vojtěch, Kotyš , Wíšo, Mrkvička, Vambera, Mandys, Teplý, Jeník, Bidlo, Andr, Voženílek, Tuček, Čapek. Tito pánové
provozovali kopanou jako cvičení pro vlastní zábavu, ne pro veřejnost.
Nejprve se hrálo na hřišti za školou v Holubově ulici na prostoru o rozměrech 20 × 90 metrů. Aby byla hrací plocha zcela využita, byl plot
zároveň pomezní čarou. Protože se míč každou chvíli od plotu odrazil,
musela být hra neustále přerušována. Proto se hráči před každým zápasem dohodli, že takové auty se pískat nebudou a plotu se využívalo jako
mantinelu.
V následujícím roce byl definitivně ustaven Sportovní odbor Sokola,
který pak sehrál před veřejností čtyři zápasy – 3 doma a 1 v Litomyšli s celkovým skóre 34:17. Prvními hráči, kteří hájili barvy Holic, byli
Kotyš, Fuksa, Wíšo, Mandys, Mrkvička, Zahrádka, Plecháček a Růžička.
Počítáte správně, na celou jedenáctku to nedalo. Mužstvo mělo i svého
úředně vyzkoušeného soudce, kterým byl František Vojtěch. V roce 1909
odešel na vojnu všemi hráči i přáteli sportu oblíbený Plecháček, což byla
pro kroužek citelná rána. Avšak ještě horší přišla, když se Sokol rozhodl
sportovní odbor zrušit a doporučil mu, aby se osamostatnil. Nejprve byl
učiněn pokus sloučit se s Klubem velocipedistů, ale k dohodě nedošlo,
neboť jeden druhému nechtěl být podřízen. Tak se nakonec stalo, že fotbalisté ustavili Sportovní klub Holice. Protože však nebylo k dispozici regulérní hřiště, hrálo se jenom pro vlastní zábavu. Tak to trvalo až do roku
1914, kdy byla zahájena zápasem s SK Sezemice veřejná činnost na nově
zřízeném regulérním hřišti za sokolovnou. Roční nájem činil 50 korun
a mimo to SK platil Sokolu ještě 2 haléře z každé vstupenky na zápas.
To však netrvalo dlouho, neboť záhy v Sarajevu padlo sedm výstřelů
a od světové války byl jen krůček. Přišly jiné starosti a fotbal šel stranou.
Pavel Hladík

19. března se konal v Pardubicích turnaj GPB U15, kterého se mohli zúčastnit hráči podle počtu získaných bodů na žebříčku Badmintonového
svazu. Za náš oddíl se do turnaje dostaly Barbora Nešetřilová, Kristýna
Kyselová a ve čtyřhře děvčat je doplnila i Adéla Kaisrlíková. Děvčata
podala velmi dobré výkony, ale na přední umístění to tentokrát nestačilo.
20. března proběhl turnaj družstev v Praze-Radotíně a to kategorie U11.
Za náš oddíl se ho zúčastnil devítiletý Ondřej Kaplan, zapůjčený do Sokola Polabiny Pardubice. A hned při premiérovém startu si parta ve složení
Apolenka Bártová, Denisa Valentová, Vojta Havlíček a Ondřej Kaplan vedli
velice dobře. Na tomto turnaji neprohráli jediný souboj a v konečném zúčtování obsadili 2. příčku. Zajímavostí bezpochyby je situace, že skončili
„až“ na druhém místě, byť vítězné Benátky, jako jediní ten den, na skore
porazili. Ondro, veliká gratulace, jen tak dál.
25. března jsme zamířili na Velikonoční turnaj, tentokrát na SKP Kometa
Brno. Hrálo se ve čtyřech kategoriích jak dívčích tak i chlapeckých. Naše
hráčky i hráči podali ve velice dobře obsazeném turnaji výborné výkony
a skončili těsně pod stupni vítězů. Všem patří veliká gratulace za reprezentaci oddílu a města.
V sobotu 26. března se v Holicích uskutečnil Velikonoční badmintonový
turnaj smíšených týmů, pořádaný místním BK-DDM. Hrálo se na čtyřech
kurtech již tradičně švýcarským systémem na sedm kol a na dva sety do 21
míčků. V další vydařené holické akci, pořádané Mirkem Pacovským a Milanem Schejbalem za vydatné podpory ostatních členů domácího oddílu,
zvítězil v konkurenci 20 týmů pár Irča Škopová + Jaro Jakubčin před Markétou Damborskou s Jirkou Nývltem. Bronzovou příčku obsadila dvojice
Pája a Líba Opletalovi. Z domácích hráčů se nejlépe umístila Kristýna
Kyselová s Petrem Maistryszin, kteří obsadili výborné páté místo.
2. dubna jsme opět zabojovali v Praze-Radotíně v turnaji GPB U13.
Reprezentovala nás Aneta Vašíčková, která podala velmi dobrý výkon,
za který zasluhuje pochvalu.
3. dubna Kristýna Kyselová a Adéla Kaisrlíková bojovaly na otevřeném
turnaji GPC U15 v Lanškrouně. Nejvíce se dařilo Kristýně, která společně s Kateřinou Valentovou ve čtyřhře obsadily pěkné 9.místo. Jak Kristýna, tak i Adéla za svůj bojovný výkon zasluhují pochvalu. Další turnaje:
30. 4. Sportovní centrum Nové Město n. Metují, 30. 4.–1. 5. Falco Cup
Liberec družstva U15, 7. 5. GPC U15 Holice, 8. 5. GPC U19 Holice.
Mirek Pacovský

16. OLYMPIÁDA ŠKOL
HOLICKÉHO REGIONU
DDM Holice pořádá za podpory města Holice a Pardubického kraje ve
dnech 30. 5. až 3. 6. 2016 již 16. ročník Olympiády škol holického regionu. Tato akce má velký ohlas mezi školní mládeží a širokou veřejností.
Do programu jsou zařazeny soutěže v atletice, tenisu, stolním tenisu, fotbalu, basketbalu, volejbalu a cyklistice. Soutěží se účastní 7 škol holického regionu na těchto sportovištích: městská sportovní hala, stadion a
tenisové kurty. Akci podporuje svou účastí Český klub olympioniků. Na
organizaci spolupracují sportovní kluby a oddíly. Předpokládaný počet
soutěžících je 400, pořadatelů 50.
Tato akce dává dětem prostor ke sportování, soutěživosti a podporuje myšlenku olympijské výchovy. Zároveň je prevencí před patologickými jevy,
neboť ukazuje dětem cestu smysluplného využívání volného času.
Rámcový časový pořad
Pondělí 30. května 2016
8.00
8.30
8.45
Úterý 31. května 2016
8.00
8.30
Středa1. června 2016
8.00
8.30
Čtvrtek 2. června 2016
8.00
9.00
Pátek 3. června 2016
8.15
9.15
11.15
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Slavnostní zahájení u KD
Fotbal
Volejbal dívky
Basketbal dívky
Tenis
Basketbal chlapci
Tenis – případný II. den
Stolní tenis
Atletika – rozběhy a kvalifikace
Cyklistika
Atletika – finále
předání medailí a slavnostní zakončení u KD

Halový fotbalový turnaj mládeže
Viktoria Cup 27. března 2016
Turnaj mladších elévů, ročník nar. 2007 a mladší.
V posledním zimním halovém turnaji se znovu představilo kompletní
mládí holického fotbalu.
Pořadí turnaje:
1. MFK Chrudim
2. Jiskra Ústí n/O.
3. FK Junior Pardubice
4. FK Náchod
5. FC ŽĎAS Žďár n/S.
6. FC Nový Hradec Králové
7. FK Přelouč
8. TJ Lokomotiva Borohrádek
9. SK Holice – modří (Výborný, Trojan, Markl, Říha, Pištora, Červenka,
Lienert, Bydžovský, Fišer, Pařízek)
10. SK Holice – zelení ( Dvořák, Dytrt, Tošovský, Růžička, Gaži, Peštál,
Moguli, Jano, Uhlíř, Tlapák)
Nejlepší hráč: Jakub Zachař – Jiskra Ústí n/O.
Nejlepší brankář: Daniel Karmín – FC Nový Hradec Králové
Nejlepší střelec: Jakub Zachař – Jiskra Ústí n/O. (16 branek)
Mužstva byla rozlosovaná do dvou skupin, kde hrál každý s každým. Podle
umístění ve skupině se pak mužstva utkala o konečné pořadí. Doba utkání:
1 × 13 minut. Předseda oddílu SK Holice pan Petr Bajer osobně ocenil
věcnými dary všechna mužstva. Uvedený turnaj se hrál v městské sportovní hale.
Vladimír Faltys
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pokračování ze strany 1
nebezpečí chytnout se „nějaké party“, protože
jsem trénoval nebo byl na zápase, tak myslím,
že vůbec nic.“
Jirka: „Dal mi v podstatě všechno, co v životě mám, a teď nemluvím jen o hmotných
věcech. Dal mi možnost realizovat se a ukojit
svoji touhu být úspěšný, dal mi možnost procestovat a poznat kus světa, dal mi možnost
naučit se cizí jazyky, poznat přátele a zajímavé lidi, prožít věci, které bych bez něj
neprožil. V porovnaní s tím je to, co mi vzal,
úplně minimální – možná trochu soukromí ze
života.“
Opět otázka pro oba. Vrcholový sport je hrozná dřina, kdybyste to věděli na začátku kariéry, volili byste stejnou cestu nebo se vrhli
na jiný obor lidské činnosti?
Petr: „Volil bych stejnou cestu, pokud chceš
něčeho v životě dosáhnout a moci si říct nebyl
jsem tady na světě zbytečně, dřina tě nemine
v žádném oboru, činnosti, prostě nikde.“
Jirka: „Basketbal nebo vrcholový sport je možná dřina, ale myslím si, že v jiných oborech
to není jiné. Když chce být člověk úspěšný –
v čemkoliv – tak musí tvrdě pracovat, učit se,
obětovat, překousnout neúspěchy a porážky
a jít dál, zkrátka vystoupit ze svojí komfortní
zóny a vydat se na cestu za hranice svých možností. Odpověď je tedy, že bych nevolil jinou
cestu – všechna práce, co jsem do basketbalu
dal, se mi vrátila zpátky.“
A do třetice. Co považujete za svůj největší

úspěch a je něco, po čem jste ve sportu toužili
a nedosáhli toho?
Petr: „Úspěchů bylo pár, už jen to, že jsem ten
sport mohl dělat byl úspěch, ne všem se to poštěstí, i když i já musel v 27 letech kvůli zranění
skončit… kdybych měl něco vyzdvihnout, tak
určitě titul mistr ligy v nejvyšší české soutěži
mužů v roce 1999 a pak 10. místo na mistrovství Evropy ve Francii téhož roku. Do loňského roku to bylo nejlepší umístění reprezentace
od vzniku samostatné České republiky.“
Jirka: „Za svůj největší osobní úspěch považuji to, že jsem se jako teprve druhý Čech dostal
do NBA, soutěže, o níž sní milióny hráčů, ale
jen pár vyvolených má šanci se tam dostat. Jako
úspěch považuji i to, že jsem odehrál 20 profesionálních sezon bez vážnějšího zranění (ťuk
ťuk ťuk). A čeho bych chtěl ještě dosáhnout?
Zahrát si a zúčastnit se olympijských her.“
Petře, tvůj syn Marek jde ve tvých šlépějích.
Prozraď, jak si vede?
„Marek si v 10 letech zamiloval basket více než
fotbal a začal se mu plně věnovat. V kategorii
U12, U13, U14 vyhrál tři zlaté medaile na mistrovství ČR, v kategorii U15 získal stříbrnou
medaili, vždy v barvách BK Pardubice. Marek
vždy patřil do nejlepší pětky celého turnaje a 1×
byl vyhlášen nejlepším hráčem i střelcem a potvrdil, že basketbalová líheň BVK Holice má
silnou tradici a je stálým „dodavatelem“ talentů
pro český basketbal. Chtěl by jednou studovat
a hrát v USA a taky v reprezentaci ČR. V sou-

časné době změnil dres a hraje a studuje v Praze.
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů
si vybral jako přípravu na americkou univerzitu
a Get Better Academy Praha si vybral jako přípravu na americký basketbal, jelikož hlavní trenér studoval a hrál na tamních univerzitách. Je
to nový mezinárodní projekt, který vznikl před
3 lety, hrají a studují tady hráči od 17 do 19
let z celé Evropy (ČR, Slovenska, Srbska, Lotyšska, Ruska, Španělska,…) a již dnes má 11
hráčů stipendium na americké univerzitě. Pro
mě jako pro tátu je důležité, že se tím obrovsky baví, dává tomu všechno a má velkou vůli
na sobě pracovat… vše ostatní přijde, protože
takhle to je na světě zařízený – když si něco
přeješ a jdeš za tím, tak toho dosáhneš.“
Jirko, ty ses stal otcem ani ne před rokem, jak
si to užíváš?
„Užívám si to moc! Je to sice velká změna v životě, ale musím říct, že změna k lepšímu.“
Jirko, co bys popřál Petrovi k narozeninám?
„Popřál bych mu, aby mu sloužilo a drželo
zdraví. Popřál bych mu lásku v životě, věřím,
že už teď ji má kolem sebe dost. Popřál bych
mu sílu a odhodlání poprat se všemi životními
překážkami tak úspěšně, jako se mu to daří doposud.“
Pánové děkuji za váš čas, Jirko tobě přeji účast
na olympijských hrách, Petře tobě samozřejmě
hodně zdraví a vám oběma, ať vám vaše děti
dělají jenom radost.
Petr Kačer

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Divize žáků U15:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
108 : 39 (36:11 66:19 86:29)
Dvořák 35, Tran Hai Son a Špaček 20, Horký
15, Chmelík 8, Mrázek a Novák 4, Yurkiv 2
v odvetě 105 : 49 (26:5 57:21 77:33)
Dvořák a Špaček 30, Novák 12, Tran Hai Son
a Horký 8, Chmelík 6
Litomyšl – Holice
35 : 86 (4:27 15:54 27:73)
Dvořák 18, Novák a Tran Hai Son 13, Mrázek
a Vondra 10, Chmelík 8, Horký 6, Špaček 5,
Mergl 3
v odvetě 33 : 71 (11:16 21:33 29:48)
Dvořák 21, Tran Hai Son 14, Mrázek 10, Chmelík 7, Horký a Vondra 6, Novák 5, Špaček 2
BC Darren Chrudim – BVK Holice
43 : 58 (13:19 16:38 31:49)
Dvořák 26, Tran Hai Son 12, Horký 8, Mrázek
5, Špaček 4, Novák 3
v odvetě 65 : 56 (19:14 37:25 53:44)
Dvořák 35, Novák 8, Horký a Tran Hai Son 6,
Špaček 1
Oblastní přebor žáků U13:
V neděli 17. dubna vyvrcholil Východočeský
oblastní přebor žáků do třinácti 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 SŠB Pardubice. Soupeřem pro finále
se jim stali Baskeťáci Josefov, kteří ve druhém
semifinále zvítězili nad BK Pardubice 75 : 55.
V souboji o zlaté medaile pak holičtí žáci potvrdili první místo v tabulce po dlouhodobé části
soutěže a své soupeře porazili jednoznačným
způsobem. Josefovským nebyli nic platní tři
vysocí hráči, kteří domácí kluky převyšovali
o hlavu. Holičtí kluci předvedli rychlý moderní basketbal a josefovské borce doslova přejeli
jak „zamrzlý rybník“. Zaslouženě si pak na krk
pověsili zlaté medaile určené pro nejlepší tým
ve Východních Čechách.
Semifinále BVK Holice – SŠB Pardubice
110 : 22 (35:7 64:14 86:18)
Mrázek 28, Šindelář 22, Horký 18, Priessnitz
13, Chmelík 12 Hanzlík a Lhoták 6, Brandejs 5
Finále BVK Holice – Baskeťáci Josefov
74 : 28 (20:7 36:11 60:22)
Horký 24, Chmelík 21, Mrázek 14, Priessnitz 7,
Šindelář 4, Brandejs a Lhoták 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – BK Litomyšl
109 : 66 (24:18 50:40 83:54)
Mrázek 37, Šindelář 30, Hanzlík 19, Mikuláš
13, Krejčík 6, Broňa Kubánek 4
Oblastní přebor minižáků U11:
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
63 : 118 (14:31 32:53 51:83)
Krejčík 30, Klouček 27, Kašpar 19, Broňa Ku-

bánek 18, Jan Kubánek 11, Holub 8, Benešová
3, Kobrle 2
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
93 : 36 (29:2 51:16 70:26)
Klouček 30, Hosnedl 23, Krejčík 16, Hojka 11,
Jan Kubánek 8, Holub 6
KARA Trutnov – BVK Holice
63 : 81 (26:14 39:31 45:59)
Krejčík 22, Klouček 17, Broňa Kubánek 16,
Holub a Jan Kubánek 9, Benešová a Kobrle 4
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).

Rozpis fotbalových zápasů
SK Holice „A“ – krajský přebor
sobota 21. 5.
10.15 hod.
Chrudim B
SK Holice „B“ – okresní přebor
neděle 1. 5.
17. 00 hod. Dašice A
neděle 15. 5.
17.00 hod.
Moravany B
dorost „A“ – krajský přebor
sobota 21. 5.
13.00 hod.
Poli/Pomezí
dorost „B“ – okresní soutěž
neděle 8. 5.
14.45 hod.
Pardubice
neděle 22. 5.
14.45 hod.
Pardubičky B
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