ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIV. ROČNÍK / ÚNOR 2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní únorového
sloupku jsou venku už
jen zbytky sněhu. Teploty se pohybují okolo
nuly a ty motoristům
i chodcům způsobují
nepříjemné potíže a překvapení. Pozitivem je,
že dny se přece jen prodlužují a snad brzo jaro začne klepat na dveře.
Tak jak jsem slíbil v lednovém sloupku,
bude se zabývat zasedáním zastupitelstva
města dne 18. prosince 2017. Na tomto jednání schválilo zastupitelstvo města vyrovnaný rozpočet města Holic na rok 2018 ve výši
příjmů a výdajů 135,8 mil. Kč. Stranu daňových příjmů jsme navýšili dle jednoho předpokladu (byl to velmi střízlivý odhad příjmů)
o 10 % na 96,3 mil. Kč, kdy jiný předpoklad
počítal s příjmy až o cca 15 mil. Kč vyšší. Příjmy v této objektivní výši jsme pokryly výdaje
na provoz celého města včetně jeho 10 příspěvkových organizací města a ještě do prvé
části kapitálových výdajů jsme investovali
12,3 mil. Kč. Největší položkou je 9 mil. Kč

na rekonstrukci domu č.p. 59 v Hradecké ulici,
kde 90 % nákladů pokryje dotace. Jelikož tuto
dotaci nemáme na straně příjmů rozpočtu, je
rozpočet ještě přebytkový.
Dále se podařilo pokrýt z provozní části rozpočtu i rekonstrukci fasády budovy ZŠ Komenského v Holubově ulici č.p. 500 ve výši 6,8 mil.
Kč, což je významná částka, která každý rok
v rozpočtu není.
Konstatuji, že zastupitelé schvalovali návrh
rozpočtu velmi uvážlivě s důrazem na provozní
úspory jak městského úřadu, tak příspěvkových
organizací města.
Dalším důležitým bodem jednání bylo projednání financování velkých investic do sportovišť. Jedná se o akce: rekonstrukce atletických
prvků včetně umělých povrchů, vodohospodářská infrastruktura a výstavba nové sportovní
haly na fotbalovém stadionu, dále pak rekonstrukce asfaltového hřiště na „Lipáku“ s umělým povrchem. Předpokládané náklady činí cca
60 mil. Kč. Zastupitelstvo uložilo připravit návrh úvěru ve výši 25 mil. Kč na dofinancování
výše uvedených sportovních akcí, s předložením ke schválení na prvním jednání zastupitelstva v roce 2018 dne 19. března. Dále zastupi-

telstvo schválilo smlouvu s Oblastní charitou
Pardubice o poskytnutí dotace města na pečovatelské služby občanům města Holic (částka
400 tisíc Kč), smlouvu s Pardubickým krajem
na dopravní obslužnost (městské části Podlesí
a Koudelka, částka 300 tisíc Kč), Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu (poplatek na osobu a rok zůstává stejný i pro r. 2018
ve výši 600Kč).
V novém roce zasedala i rada města dne
8. ledna 2018. Zabývala se plánem veřejnosprávních kontrol všech 10 příspěvkových organizací města na r. 2018 a výsledkem těchto
kontrol v roce 2017. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti. Dále
rada města schválila převzetí záštity nad akcemi
– Gladiátor Race v Holicích ve dnech 15.–17. 6.
2018 a Evropský šampionát závodů vozítek
s pedály dne 17. 6. 2018. Rada města vzala
na vědomí zamítnutí dotace z MŠMT na rekonstrukci atletických prvků a závěrem schválila
složení JSDH Holice pro r. 2018.
Přeji všem spoluobčanům ve zdraví prožitý
a úspěšný únor a sportovně založeným mnoho
radosti při zimním sportování.

Opět plné divadlo
„Tak jsme se tu všichni sešli“ zpívá v jedné z písniček známá česká skupina Wohnout.
Kde jsme se sešli my? Ve velkém sále kulturního domu, bylo nás více jak 500 a důvodem
byla premiéra (16. prosinec) a repríza (13. leden) divadelní hry herce a spisovatele Antonína
Procházky „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“
v podání Divadelního souboru KD Holice. Režie se tentokráte ujal Luděk Kaplan, který se
na jevišti objevil až v samém závěru, a to proto, aby všem dal najevo, že s hraním rozhodně
nekončí.
Pojďme ale k samotné hře. Jak píše Roman
Marčák v týdeníku Perštejn: „Hry Antonína
Procházky jsou vkusné, vtipné a velmi vděčné.
Nehrají si na žádné velké umění, přinášejí slovní
a situační komiku vycházející z běžných životních situací. Jsou oblíbené, neboť dobře napsané
postavy konají na jevišti uvěřitelné věci, i když
tu a tam přijde na pořad i nadsázka. Na režisérovi pak je, aby herce udržel v rozumných mezích, nenutil je do křeče či nevedl k přehrávání.
Luďku Kaplanovi se to v Holicích podařilo.“ Já
osobně jsem viděl až reprízu a z mého pohledu
ani jednomu z protagonistů nebylo co vytknout.
Z hereckých výkonů jsem byl opravdu nadšen,

ze všech čišela pohoda a radost z hraní a o tom
ochotnické divadlo je. I když ochotnické? Troufám si říci, že většina účinkujících by se neztratila ani v tom profesionálním.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se nejen

na tomto, ale všech divadelních představeních
v Holicích jakkoliv podíleli a podílejí. Nekonečný potlesk plného hlediště je známkou toho,
že svojí práci a svého koníčka nedělají zbytečně.
Petr Kačer

1

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 18. prosince 2017

V pondělí 18. 12. 2017 od 15 hodin proběhlo
v klubovnách kulturního domu zasedání rady
města, které předcházelo večernímu jednání zastupitelů. Rada schválila 22. rozpočtovou změnu
v rozpočtu roku 2017, schválila zařazení realizace prodloužení veřejného osvětlení v ulici Pod
Homolí do plánu investic na rok 2018, uzavření smluv o smlouvách budoucích na připojení
nových odběrných míst elektřiny (nová hala
a objekt čp. 59), likvidaci movitého majetku
města (nevyhovující herní prvky dětského hřiště
na Koudelce), prodloužení termínu zpracování
PD na rekonstrukci veřejného osvětlení na Podlesí do dubna 2018 a do května 2018 pro místní
část Koudelka pro firmu Společnost pro poradenství, projekci a design s.r.o. Praha, uzavření dodatku smlouvy s fi ADONIS Projekt s.r.o.
Hradec Králové z důvodu změn v dokumentaci
a při zajištění inženýrských činností v projektu
revitalizace stadionu a dodatek smlouvy na akci
Oprava mostku M15 s firmou SaM silnice
a mosty a.s. Litomyšl. V bloku převodů nemovitého majetku rada města neschválila zveřejnění
záměru prodeje části pozemku v ulici Dudychova, schválila zveřejnění záměru odprodeje
pozemku v ul. Bratří Čapků (žádost o umístění
bezkontaktní myčky automobilů), rada doporučila zastupitelstvu schválit výkup pozemku v ul.
5. května. Rada se vyjádřila ke zřízení věcných
břemen (VB), které bude projednávat následující zastupitelstvo, doporučila schválit zřízení
2 VB pro vedení nového kabelového vedení,
ale nedoporučila zřízení VB pro umístění komunikačního stožáru v ul. Staroholická. Rada
schválila na základě výběrového řízení jako
zhotovitele akce rekonstrukce atletických prvků stadionu Holice firmu Linhart s.r.o. za cenu
15,56 mil. Kč bez DPH a vyloučila z tohoto řízení firmu VYSSPA Sport Technology s.r.o. Plzeň,
schválila nařízení města Holic č. 3/2017 o vymezení MK a jejich úseků ke stání za sjednanou

cenu (viz Úřední deska na str. 3) a doporučila
zastupitelstvu schválit smlouvu o poskytnutí
dotace na služby Oblastní charity Pardubice pro
občany Holic na rok 2018. Rada schválila: Dodatek č. 2 odpisového plánu KD Holice na rok
2017, bezúplatný převod informačního kiosku
do vlastnictví města od Destinační společnosti
Východní Čechy, rozpočty všech městských
příspěvkových organizací na rok 2018, odpisové plány městských příspěvkových organizací no rok 2018, střednědobé výhledy rozpočtů
příspěvkových organizací na roky 2019–2020
a prodloužení termínu pro rekonstrukci chodníků v ul. Husova a na Podhrázi do 30. 11. 2018.

Zpráva z jednání Zastupitelstva
města Holic dne 18. prosince 2017

Poslední zasedání holických zastupitelů proběhlo v klubovnách kulturního domu v podvečer
18. prosince 2017. Tradičním bodem programu
bylo projednání a schválení postupu Rady města Holic od posledního zasedání zastupitelstva,
tj. od 6. 11. 2017 a schválení rozpočtu města
Holic na rok 2018, schváleno bylo i delegování Radě města Holic k provádění rozpočtových
změn v rámci schválených provozních výdajů
v rozpočtu na rok 2018 a zároveň byl schválen
i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až
2022. ZM schválilo: 23. rozpočtovou změnu
v rozpočtu roku 2017 a předběžnou rozpočtovou změnu za rok 2017 pro operace, které budou nutné v období do 31. 12. 2017, dodatky
a změny příloh ke zřizovacím listinám městských příspěvkových organizací. V bloku převodů nemovitého majetku zastupitelstvo města
neschválilo zveřejnění záměru prodeje části
pozemku v ulici Dudychova, neschválilo výkup pozemku v ul. 5. května, schválilo zřízení
2 věcných břemen pro vedení nového kabelového vedení, ale neschválilo zřízení VB pro umístění omunikačního stožáru v ul. Staroholická.
Zastupitelstvo schválilo: plán práce ZM a RM
pro 1. pololetí roku 2018, obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 4/2017, která stanovuje popla-

tek za odpad ve výši 600 Kč/občana/rok 2018
a OZV č. 5/2017, která ruší vyhlášku o stanovení míst a času pro provozování výherních automatů, hrubé měsíční odměny pro neuvolněné
zastupitele a pro předsedy komisí RM, kteří nejsou zastupiteli s platností od 1. 1. 2018, smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelské služby
občanům Holic v roce 2018 s Oblastní charitou
Pardubice, smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti pro období do 8. 12. 2018 s Pardubickým
krajem.
ZM neschválilo pořízení změny Územní plánu
města (ÚP) na žádost firmy Renpro s.r.o. Hradec Králové, neschválilo také pořízení změny
ÚP dle žádosti p. Udržala a schválilo pořízení
změny ÚP na žádost manželů Matouškových.
Zastupitelstvo uložilo radě města připravit návrh na financování investic do sportovišť formou
úvěru ve výši 25 mil.Kč.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 8. ledna 2018

V pondělí 8. 1. 2018 proběhla první schůze
rady města v letošním roce, rada schválila plán
veřejnosprávních kontrol městských příspěvkových organizací na rpk 2018 a vzala na vědomí výsledky kontrol za rok 2017. Společnosti
Sportvisio z.s. Hradec Králové schválila žádost
o převzetí záštity nad 5. ročníkem akce Gladiator Race v Holicích a zároveň i výpůjčku
městských pozemků dotčených tímto závodem,
České federaci klubů vozítek s pedály schválila
záštitu nad Evropským šampionátem, konaným
v Holicích 17. 6. 2018, vzala na vědomí petici
občanů Holic proti výstavbě myčky aut v Dudychově ulici a také aktuální přehled dlužníků
nájemného z městských bytů k 8. 1. 2018. Rada
schválila aktuální složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holice, dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo – Rekonstrukce objektu čp. 59 s firmou
KERSON s.r.o. Dobré a uložila tajemníkovi
MÚ vypsat výběrové řízení na zajištění aplikace směrnice o GDPR (nové zásady pro ochranu
osobních údajů) pro město a jeho organizace.

KOMENTÁŘE…
Městské byty – rozhodnuto – razantněji vůči
neplatičům
Rada města vyslechla zprávu o neplatičích nájemného za bydlení v městských bytech a rozhodla být razantnější vůči neplatičům.
Město Holice v současné době má k dispozici
cca 224 městských bytů v obytných domech,
které město vlastní. K lednu 2018 dluží nájemníci těchto bytů na nájemném cca 200 000 Kč.
Bohužel se jedná většinou o stále stejné hříšníky. Proto rada města byla nucena přistoupit
k nové strategii „práce“ s notorickými neplatiči.
Již na konci roku 2017 došlo např. na základě
soudního výměru k velmi razantnímu řešení situace s neplatičem a to k exekuci z bytu v domu
DPS u kapličky. Došlo tedy k exekuci, neboli
k vystěhování některých velmi problematických
nájemníků.
Aby občané Holic byli informováni o celé situaci, popíšeme zde stav věci. Obecně lze říci,
že městské byty by měly sloužit občanům k bydlení za nájem. S tím souvisí také ale chování
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těchto nájemců i ve společných prostorách zejména bytových domů. Zde musíme však konstatovat, že někteří se chovají velmi špatně nejen
k pronajatým bytům, ale i ke společným prostorám. Ačkoliv je zde stanoven rozpis úklidu společných prostor jednotlivými nájemníky, někteří
to ignorují. Mimo to také společné prostory nezamykají na noc, poškozují malbu zejména jízdními koly nejen v kolárnách, ale i na chodbách,
poškozují malbu vyrýváním různých malůvek,
ničí zábradlí apod. Společné prostory jako jsou
kolárny, sušárny a místo pod schodištěm si někteří nájemníci pletou se skladištěm jejich nepotřebných věcí. Ostatní slušné nájemníky to
pochopitelně velmi obtěžuje. Město investuje
nemalé prostředky do zlepšování nejen bytů,
ale i společných prostor. V posledním období je
mnoho financí směřováno také na opravu elektroinstalací ve společných prostorách. Na jedné
straně město bude i nadále investovat do zlepšování stavu společných prostor, ale na druhé
straně již má připravenu strategii, jak nájemníky

donutit dodržovat domovní řád. Bohužel dochází v některých případech také k neskutečnému
vandalismu v pronajatých bytech. Město v případě chronického neplatiče musí zaplatit soudní
poplatky, exekutora a uložit na suchém místě
vystěhované věci. To jsou desetitisíce korun,
které jdou potom za neplatičem.
Nová etapa práce MÚ bude tedy spočívat v tom,
že neplatiči budou umístěni z pronajatých městských bytů do nižší kategorie bydlení, to jest
do ubytoven nebo ubytovacích zařízení, které by
pro neplatiče, zejména z řad sociálně slabších,
měly být z hlediska finančního přijatelnější.
Protože město nemůže být nadále záložnou,
přistupuje proto k nastartování nové etapy
práce zejména s problematickými nájemníky.
Pro úplnost z této oblasti ještě uvádíme, že
na MÚ došlo na odboru majetku a výstavby
na konci roku 2017 k několika personálním
změnám a mimo jiné také na úseku správy městských bytů.
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
Rozšíření placeného parkování v ulici Palackého
Rada města Holic vydala 18. 12. 2017 nařízení č. 3/2017, o vymezení
místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. Do tohoto nařízení
se zařadilo parkoviště na začátku odbočky z ulice Palackého k nové DPS
(k domu č.p. 1131) mezi placená parkoviště. Účinnost tohoto nařízení je
od 1. 2. 2018, prakticky však až od doby instalace nové dopravní značky
IP 13c – parkoviště s parkovacím automatem. Pro stání v ulici Palackého bude nutná parkovací karta, která se prodává v pokladně městského
úřadu nebo lístek z parkovacího automatu – nejbližší je na náměstí před
„mototechnou“.

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém prosincovém jednání obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o místním poplatku za odpad. Poplatek
pro rok 2018 se bude platit ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 600 Kč
na osobu a rok.
Složenky na placení poplatku za odpad budeme do domácností rozesílat
až v průběhu března 2018, přičemž poplatek bude možno zaplatit na poště, dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v hotovosti v pokladně

radnice. Splatnost poplatku je jednorázově k 30. červnu 2018.
Upozorňujeme občany, aby platbu prováděli až po obdržení složenky!!!
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno,
na internetové stránce www.holice.eu.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko z Týniště nad Orlicí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“.
Kontakt na ODEKO: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad
Orlicí, tel, 494 320 432 viz www.odeko.cz.

Plán práce zastupitelstva a rady města Holic
na 1. pololetí 2018
Prosincové jednání zastupitelstva schválilo plán práce zastupitelstva
a rady města na 1. pololetí roku 2018. Jednání rady, která jsou neveřejná
začala již v pondělí 8. ledna 2018, potom již následují schůze rady města
v dvoutýdenních či třítýdenních intervalech až do 9. července 2018.
První jednání zastupitelstva je 19. března 2018, další je 14. května
a 25. června 2018. Schůze zastupitelstva města jsou veřejná a konají
se v klubovnách kulturního domu vždy od 17 hodin.
Podrobný plán práce je na úřední desce městského úřadu i na stránkách
města na www.holice.eu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA – vítání občánků
Alžběta Lisá, Holubova 500
Eliška Povodová, Na Mušce 1051
Sofie Vrabcová, 1. Máje 222
Stella Seidlová, Dukelská 775
Kryštof Strnad, Staroholická 333
Livie Fidrhelová, Ottmarova 1182

Personální agentura shání pro své zaměstnance ubytování v Holicích a blízkém okolí (aby byla dostupnost MHD) pro práci v Dolních
Ředicích. Dodáme pouze slušné lidi, sami si určíte kritéria. Pokud
máte volné ubytovací kapacity, spojte se s námi a domluvíme se na
podmínkách. Za případné nabídky předem děkujeme. PowerJob s.r.o.
Kontaktní osoba: Lenka Švorcová, tel.: 775 700 686.
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc únor 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
2. 2.
19.30 Istvan Örkeny Kočičí hra
sobota		Proslulá tragikomedie o životním příběhu sester Szkallových. Užijte si s námi tuto
hru o stárnutí, lásce, vášni k životu a hlavně o nezdolném optimismu!
		Režie: Tereza Karpianus.
		Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Natálie Řehořová, Jakub Tvrdík,
Martina Nováková, Petra Výtvarová Krausová, Jan Bílek, Marie Kleplová a Petr
Matyáš Cibulka.
		Uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové * Divadelní předplatné ABO 2017/2018.

340-320-300 Kč
17. 2.
19.30	Zdeněk Jirotka Saturnin
sobota		Saturnin Zdeňka Jirotky patří k nejoblíbenějším českým humoristickým románům
vůbec. Okouzlující příhody pána a jeho bezmála geniálního sluhy, situované do noblesní prvorepublikové atmosféry, na českých scénách zdomácněly dávno. Těšit se
můžete na inteligentní humor i fantastickou odvahu vzít všednost útokem – třeba
koblihami.
		Režie: Kryštof Šimek.
		Uvádí Divadelní soubor mladých Kulturního domu města Holic.
		Bonus pro předplatitele divadelního předplatného ABO 2017/2018.
130 Kč
27. 2. 9+10.30	Sportem ku zdraví
úterý		V novém pořadu ukážeme sport a hry jako prožitkovou aktivitu a velkou zábavu.
		Výhra, prohra, nevadí, sportujeme pro zdraví.
		Koncert Pavla Nováka a kapely Family Band.
52 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
6. 2.
19.30	Zahradnictví: Dezertér
úterý		Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. Sestry společně přežily válku a německou okupaci. Staraly se
o děti svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj i o firmu. Teď
všichni s úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém puči.
		Režie: Petr Jarchovský.
		Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Anna Geislerová a další.
		Žánr: Drama/Komedie. Délka 115 minut.
80 Kč
13. 2.
19.30	Barry Seal: Nebeský gauner
úterý		Barry pracuje jako pilot dopravního letadla a rutina letů ho ubíjí. Tak skočí
po nabídce, aby pilotoval pod záštitou tajných služeb. Čekají ho přelety nad základnami kolumbijských narkobaronů, ale proč se nespojit i s protistranou a vozit do Ameriky drogy? Barry to hraje na všechny strany, ale co se stane, až se
tenhle domeček z karet zhroutí…
		Režie: Doug Liman.
		Hrají: Tom Gruise, Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Sarah Wright, Jesse Plemons.
		Žánr: Krimi/Thriller/Životopisný. Délka 114 minut.
80 Kč
20. 2.
17.00 Já, padouch 3
úterý		Bývalý padouch Gru má problém. Nechal utéct největšího zlosyna na světě
a jeho Mimoni jsou nespokojení, že už páníček není zlý. Také jeho bratr si marně
přeje, aby jej Gru zasvětil do umění zločinu. Ovšem když si Balthazar Bratt
dovolí sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby
rodinu zachránil.
		Žánr: Animovaný/Rodinný. Délka 90 minut.
70 Kč
27. 2.
19.30	Legenda 17
úterý		Poutavý sportovní film věnovaný ikoně světového hokeje, Valeriji Charlamovi. Mladý hokejista zaujme pozornost Anatolije Tarasova, věhlasného trenéra
CSKA Moskva. Naráží na drsné trenérské praktiky i nevybíravé chování. Během
vzestupu Valero vstupuje na půdu politických taškařic, musí se také poprat s rodinnými i milostnými rozkoly.
		Režie: Nikolaj Lebeděv.
		 Hrají: Danila Kozlovskij, Oleg Meňsikov, Darja Ekamasova, Boris Ščerbakov.
		 Žánr: Životopisný/Drama. Délka 134 minut.
70 Kč
datum hodina
13. 2.
16.00
úterý		
		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Zdraví máme ve svých rukou. Ale jak na to?
Přednáška o možnostech a schopnostech, které má každý sám v sobě.
Přednáší Anna Matějková, spisovatelka a reiki mistr – učitel.
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
2. 2.–28. 2.		
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Imaginativní krajiny Lenky Hypiusové
Vernisáž výstavy v pátek 2. února od 17 hodin.

Sdělení majitelům
předplatného – změna termínu
Z provozně technických důvodů Divadla Tramtarie v Olomouci se překládá představení Kabaret nahatý Shakespeare z březnového termínu na
27. dubna 2018.

Zdařilá akce seniorů
Dne 1. prosince 2017 se v prostorách kluboven
Kulturního domu města Holic sešlo více jak
70 posluchačů lidových písniček a vánočních
koled v podání Duo Kapka vystupující na TV
Šlágr. Program trval 2,5 hodiny a přítomni odcházeli spokojeni.
Starosta města Mgr. Ladislav Effenberg seznámil přítomné s tím, jaké akce byly zabezpečeny
v loňském roce a co nás ještě v letošním roce
čeká. Ocenil mimo jiné práci TS Holice, které
se starají o zeleň, vánoční výzdobu apodobně.
Popřál hezké Vánoce a nový rok 2018.
Na závěr jsem seznámil přítomné s připravovanými akcemi pro rok 2018.
Antonín Janeba
PS: je ještě 6 volných míst na zájezd na natáčení
ve studiu Šlágr TV Dubné. Předpoklad natáčení
březen, duben 2018. Informace u pana Antonína
Janeby tel. č.: 775 122 915.

Masopust zamíří letos
opět na Mušku
Oslavme společně jubilejní 15. ročník Holického masopustu. Uskuteční se v sobotu 10. února 2018. Maškarní průvod se letos vypraví
na stejnou trasu jako v loňském roce a opět
zamíří na sídliště Muška. Přibydou ale některé
nové ulice.
Maškarní průvod vyjde v 9.00 hodin od kulturního domu, před kterým masky požádají o „vládu“ nad městem, a bude pokračovat směrem
na náměstí T. G. Masaryka. Z náměstí trasa
povede ulicemi Komenského, U Kapličky,
Klicperovou, Pardubickou, Tylovou, Mládežnickou, Družstevní, Zborovskou, Dudychovou, Havlíčkovou a dále Husovou ke křižovatce na Podlesí. Pak se maškary budou o přízeň
ucházet v lokalitě Muška, a to nejen v nedávno
postavených rodinných i bytových domech, ale
také v řadových zástavbách a nevynechají ani
dříve vzniklé paneláky. Maškarádi projdou ulicemi Pod Homolí, Ottmarova, Pospíšilova,
Lohniského, Neptalimova, Na Mušce a Luční. Nakonec se ulicemi Tyršovou a Holubovou
vrátí opět před kulturní dům, kde masopustní rej skončí v 17.00 hodin odpravením kominíka. Občané, kolem jejichž příbytků povede
laufer svou maškarní družinu, budou ve svých
schránkách v předstihu informování letákem
s dalšími informacemi a instrukcemi.
Součástí holického průvodu masek, který pořádá
spolek Kultura pro město s Dechovým orchestrem Kulturního domu města Holic a za podpory kulturního domu, se můžete stát i vy. Pokud
se chcete pobavit a užít si neopakovatelnou
atmosféru, kontaktujte pořadatele prostřednictvím e-mailu: info@kulturapromesto.cz nebo
telefonního čísla 737 726 128. Zároveň uveďte,
zda budete mít vlastní převlek nebo vám ho mají
zajistit organizátoři z půjčovny kostýmů.
Mgr. Lukáš Peška,
předseda spolku Kultura pro město, z.s.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Výstava – Holice za 1. světové války
To je název výstavy, která byla zahájena v pátek 5. ledna ve výstavní
síni Kulturního domu v Holicích. Vernisáže se zúčastnil senátor PČR
JUDr. Miroslav Antl, který posílá občanům zdravici k letošnímu významnému roku (viz foto a text) a starosta města Holic Ladislav Effenberk. Návštěvník zde prostřednictvím dokumentů, fotografií i předmětů
denní potřeby mohl poznat, jak vypadal život lidí před 100 lety a to jak
na bojištích, tak i doma v zázemí. Bylo možné se seznámit s válečnými
příběhy holických občanů a to poručíka c.k. armády Františka Doškáře,
který padl na italské frontě a vojína Františka Koubka, který po zajetí
na ruské frontě byl přijat do legií a jako československý legionář bojoval
v Rusku při přesunu legií transsibiřskou magistrálou na zpáteční cestě
do již tehdy samostatného Československa. Byly zde fotografie vládců
zemí, jejichž jednání mělo rozhodující vliv na rozpoutání 1. světové
války a na druhé straně fotografie útrap těch, kteří pak ve válce museli
proti sobě bojovat. Výstava ukázala i ten klidnější život na frontě, kdy
byly boje přerušeny. Byla to různá sportovní klání, divadelní představení,
oslavy Vánoc, ukázka dvou karetních her, ale i výtvarná díla inspirovaná
válkou. Uniformy legionáře z ruské a italské fronty pak doplňily velkou
fotografii z nástupu legií do bitvy u Zborova. Pro dokreslení představy,
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jak bojiště vypadala tehdy a dnes, mohl divák shlédnout filmový dokument přímo ve výstavní místnosti. Cílem výstavy, která byla v Kulturním
domě v Holicích do 31. ledna, bylo přiblížit dnešním lidem a především
mládeži, jak žili jejich rodiče a prarodiče v Holicích a na frontách I. světové války, na kterých mnozí z nich položili své životy. Bojovali také
za vznik samostatné Československé republiky. Touto výstavou začala
série různých akcí ve městě v roce 100. výročí vzniku samostatného Československa.
PaedDr. V. Vojtěch,CSc. a Jaromír Lohniský

Poohlédnutí za skautským rokem 2017
Dějiny skautování ve světě se píší od roku 1907, kdy byl uskutečněn první
tábor pod vedením Roberta Baden-Powella. Do českých zemí se dostal již
v roce 1911 díky Antonínovi Benjamínovi Svojsíkovi.
První oddíl, který v Holicích vznikl v roce 1920, vedl zdejší učitel Záboj
Štrunc. A nyní, 98 let po založení holického střediska, se stále těšíme velkému zájmu, počet členů konstantně roste. Daří se nám udržovat současné
členy, jen málo jich ročně odejde, a to je pro nás dokonce větší měřítko
úspěchu než to, kolik nových dětí ročně přijde. Letos máme registrovaných 115 členů ve věku 5–94 let, z toho je 80 osob mladších 18 let.
Minulý rok pro nás byl úspěšný. Kromě výše zmíněného nárůstu členů
se nám podařilo uspořádat mnoho akcí. V první řadě akce pro naše členy
(velký 14 denní tábor na Vysočině, různé víkendovky na Blažkovci, výlety do Lanškrouna a dalších měst v okolí, přespání v klubovně, tradiční
špačkodrakiáda, ekologický závod s alobalovou koulí, besídka, skautské závody, puťák na Benešovsko a další). Vzniklo i mnoho roverských
programů pro členy od 15 let (jarní splutí Doubravy, letní splutí Sázavy,
sportovní půlmaraton, deskohraní, puťák na Fatře...). Proběhly také akce,
kam zveme i širokou veřejnost (zářijové Skautské odpoledne v parku, prosincový Skautský ples, rozdávání Betlémského světýlka, promítání filmu
Skauti bez lilie).
Mezi další letošní nezanedbatelné úspěchy patří velký posun v rekonstrukci našich chat u rybníka Blažkovec, proběhla zde velká dubnová brigáda a mnoho brigád menších. Natřeli jsme obložení chat a vymalovali je,
nasekali velkou kupu dřeva a udělali tak Blažovec ještě hezčí. Na pracích
se podíleli jak naši členové, tak i rodiče a kamarádi.
Krom všech akcí jsme uspořádali pro děti více než 200 každotýdenních
schůzek (scházíme se po družinách, cca 10 dětí podobného věku). Konaly
se v našich klubovnách v ulici Palackého – v domě, kde sídlí záchranná
služba. Schůzky a výpravy pro děti připravují ve svém volném čase naši
rádci a vedoucí bez nároku na odměnu. Přípravou těchto akcí tráví několik
hodin týdně, za což jim patří veliký dík.
A co nás čeká v tomto roce? Určitě nespočet dobrodružství a zážitků,
mnoho skvělých přátelství, zábavy a her. Jistě i získávání nových zkušeností, znalostí a dovedností. Mimo to vše plánujeme za finanční podpory města Holic výměnu střech u chat na Blažkovci, za pomoci rodičů
a dalších přátel skautingu pokračovat v rekonstrukci chat (jarní brigáda
14.–15. 4. 2018) a udělat velký úklid v klubovnách. Na prvních 14 dní
v červenci připravujeme velký celostřediskový tábor u Heřmanova Městce (pro cca 70 lidí) a prázdninovou akci pro rovery. Určitě se v roce 2018
můžete těšit na Skautský vánoční ples, besídku (25. 2. 2018 16.00 v ZUŠ
Karla Malicha – všichni jste srdečně zváni), Skautské odpoledne a mnoho
dalšího. Držte nám palce, abychom vše zvládli.
Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem, kteří nám s naší činností jakkoli pomáhají. Rodičům za podporu a důvěru. Dětem za nadšení a důvod k vykouzlení úsměvu na našich rtech. Vedoucím, rádcům roverům
a ostatním za jejich čas, energii a sílu měnit věci k lepšímu. Městu Holice
a dalším sponzorům za nemalou pomoc.
Děkujeme, vážíme si toho.
Ing. Kristýna Sobolová – Kiki, vůdkyně střediska
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Dárky

Děti malují dětem
Východočeská galerie v Pardubicích a Nemocnice Pardubického kraje vyhlásily soutěž nazvanou: Děti malují dětem. Úkolem dětí bylo libovolnou
výtvarnou technikou ztvárnit své myšlenky tak, aby se malí pacienti zbavili strachu z vyšetření v nemocnici. Žákyně ZUŠ Karla Malicha Holice
Mgr. Stanislavy Honsové Arleta Cozlová a Tereza Čermáková obsadily
ve svých kategoriích první místa. Arleta zvolila téma“Když mi měří tlak
na ruce“ a Tereza „Když mi vyšetřují bolavé bříško“. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhlo v pardubické Tipsport aréně 29. prosince loňského roku.
PeK

Pracovníci Billa Aupark Hradec Králové zajistili dětské polštářky. Chtěli
je předat dětem, které neměly tolik štěstí a shodou špatných okolností se
ocitly v dětském domově. Napadlo mne, že tento typ dárků by se hodil
pro Dětský domov v Holicích, a tak jsem pracovnice Billy do DD zavezl
a dárky jsme jim společně předali.
Karel Vrbický

TS Hany Flekrové, Tancklub Holice
Vás zve na taneční lekce pro dospěláky – pro manželské, přátelské
a sourozenecké dvojice i jednotlivce. Naučíte se základní tance (polka,
čača, waltz, jive, valčík, foxtrot, tango) v šesti nedělních lekcích. Odlehčená forma výuky v civilním nebo sportovním oblečení, taneční obuv.
1. lekce neděle 18. března 2018 od 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ Holubova
(vchod dvorem).
Cena Kč 500/osobu, skupina od šesti párů zvýhodněné kurzovné Kč 400/
osobu.
Přihlášky e-mailem nebo telefonicky do 5. března 2018, minimální počet
10 párů.
Kurz společenského tance a společenského chování pro mládež.
Kurz bude probíhat v sále ZUŠ K. Malicha Holice od září do prosince
2018 a zahrnuje 12 lekcí + závěrečný ples. Přihlášky již nyní. Zvýhodněné
kurzovné do 23. června.
Tel.: 608 141 920, e-mail: H.Flekrova@seznam.cz. Facebook TSHF
A TANCKLUB HOLICE, www.TSHF.CZ.

Malířské
a lakýrnické práce
Malování:
• bytů, kanceláří
• schodišť, sklepů
Nátěry:
• dveří, zárubní, oken…
Volejte malíře Davida
Tel: 605 843 684
Veliny 187

Šmejdíře

Proč malovat v zimě???
Protože má malíř čas!
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KARNEVAL V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice zve
děti a rodiče na KARNEVAL. A to v úterý 13.
2. dopoledne uvítáme děti v maskách, mohou
se zapojit i rodiče. Protančíme a užijeme si celé
dopoledne plné písniček a soutěží. Vyrobíme si
papírovou korunu a sladká odměna je připravena.
Ve čtvrtek 22. 2. od 16.00 do 18.30 hodin vás
zveme na Seminář na motivy knihy Pět jazyků
lásky podle Garyho Chapmana v podání lektorky Michaely Synkové. Prosíme zájemce o přihlášení.
Nabízíme tyto pravidelné programy:
Pondělí a pátek – volná herna pro setkávání dětí a maminek od 8.30
do 11.30 hodin..
Úterý – hudebně pohybové dopoledne s písničkami a tvořením, odpoledne Baby studio.
Středa – říkadlový program a tvoření, Montessori aktivity v 1. patře, odpoledne Příprava na porod.
Čtvrtek – hravé cviční pro děti od 1 do 3 let – dvě skupiny, odpoledne
Angličtina hrou, večerní zpívání pro dospělé za doprovodu piana a kytar.
Čtvrtek – NOVĚ Keramika pro dospělé 8.30–10.30 – termíny na webu
Odpolední kreativní středy s Radkou
– keramika – každá sudá středa, začaly jsme 10. 1.
– řemesla – 14. 2., 28. 3., 11. 4., 9. 5. a 6. 6. 2018
– pohádkové tvoření – 28. 2., 25. 4., 23. 5. a 20. 6. 2018
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

SVOBODA ROZHODOVÁNÍ A PRÁVO ŘÍCI NE
Počítačový kurz – 14. 5.–1. 6. 2018
Cyklus vzdělávacích setkání v Holoubku – 7. 9.–7. 11. 2018 včetně
3 pobytových dnů na ekofarmě Bílý mrak
Počítačový kurz – 19. 11.–7. 12. 2018
Přihlášky na www.zenypro.cz. Zachycení atmosféry kurzů sledujte i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn. KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@
gmail.com

Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz
Oblastní charita Pardubice děkuje koledníkům Tříkrálové sbírky za jejich úsilí, díky němuž se podařilo v Holicích
vybrat rekordních 95 500 Kč. Velmi děkujeme všem dárcům za pomoc a štědrost! Informace o výsledcích a využití
sbírky můžete čerpat na www.trikralovasbirka.cz.

Přijímací pracovní pohovor prakticky – workshop pro veřejnost 5. 2.
2018, 1600–18.00
Řešíte změnu zaměstnání a připravujete se na pracovní pohovor? Stojíte
na počátku procesu hledání práce? Chcete se dozvědět, co pojmy jako
Assessment centrum nebo telefonický prescreening v praxi znamenají?
Potom Vás zveme na náš workshop. Ujasníte si, kam směřujete a vyzbrojíte se praktickými tipy. Společně zasdílíme zkušenosti a rady, jak uspět
u přijímacího řízení. Zjistíte, jak personalisté pracují a co je pro ně při
výběru lidí důležité. Lektorka Kristýna Šiková.
Co ŽenyPRO v 2018 může přinést právě vám?
Vzdělávací pobytový týden – 9.–13. dubna 2018 na ekofarmě Bílý mrak
Seminář pro veřejnost – Rostya Gordon-Smith – čtvrtek 31. 5. 2018
od 16.00 do 20 hod. v ZUŠ Karla Malicha – téma komunikace s dětmi:

Holičtí hasiči bilancovali
Na sklonku roku 2017 proběhla Výroční valná hromada SDH Holice, kterou zahájil starosta sboru Vít Binko. Mezi hosty přivítal starostu okresního sdružení hasičů Bohuslava Cermana, náměstka Jiřího Bolehovského,
starostu města Ladislava Effenberka a zástupce okolních sborů. Ve zprávě
o činnosti zaznělo, že rok 2017 byl pro členy i členky nabitý jak kulturními, sportovními, ale především pracovními povinnostmi. Výjezdová
jednotka byla volána celkem k 80 událostem.
Zde se jednalo o 15 požárů, 12 dopravních nehod, 11 technická pomoc,
ve 3 případech vyhledávání ztracených osob, 36 ostatní činnosti (likvidace
obtížného hmyzu, odchyt psů a otevření uzavřených prostor) a ve 3 případech se jednalo o planý poplach. Členové výjezdu prošli všemi předepsanými školeními a výcvikem. Stovky odpracovaných hodin má za sebou
většina členů při údržbě techniky, pomocného materiálu, úklidu po zásazích, závodech a na přípravách pořádaných akcí. Byl uspořádán tradiční
ples a Memoriál Jiřího Kerouše. Sbor zajistil dozor při novoročním ohňostroji a čarodějnicích, provedl ukázky na dětském dni ve staroholické
školce, při dnech Holicka, na táboře v Mlejnku ve Velinách, na stadiónu
při ukončení prázdnin a na Retro městečku v Pardubicích.
Zástupci sboru na pozvání navštívili při příležitosti výročí oslavy v Horní Rovni, Uhersku, Moravanech, Platenicích, Dolním Jelení, Slepoticích
a Dašicích. U příležitosti 10. výročí mezinárodní spolupráce předal v polském Kadlubu burmistr Strelce Opolskie Tadeuz Goc spolu se starostkou
Kadlubu Gabrielou Puzik našim i polským hasičům tabla a poháry.
Dobrá spolupráce je i se slovenskými hasiči. Při návštěvě Medzeva naše
delegace společně zajela do malé obce Lucia Baňa při příležitosti výročí
sboru. Jak v Polsku i na Slovensku se zapojili naši hasiči do netradičních
HOLICKÉ LISTY

požárních soutěží. Výborně sbor reprezentují naše ženy. Ze 40 navštívených závodů skončily 7x první, 9x druhé a 6x třetí. Nejcennější je výhra
na domácí půdě při Memoriálu Jiřího Kerouše. V lize pardubického okresu skončily na 4. místě a rekord útoku je 17.67 sek. s nástřikem 17.18 na
pravém proudu o který se zasloužila Jana Valentová. Nedílnou součástí je starost o mladou generaci a výchova nástupců. Kolektiv mládeže
má celkem 54 dětí, z toho 19 v přípravce, 14 mladších a 16 starších
žáků a 5 dorostenců. Všechny kolektivy se pravidelně zapojují do závodů, soustředění, zkoušek odbornosti, soutěže Požární ochrana očima
dětí a v krajském kole obsadily 3. místo. Nejlepšího úspěchu dosáhli
starší žáci, kteří vyhráli okresní kolo hry Plamen jak v družstvech, tak
i v jednotlivcích. Na krajském kole v Mladkově obsadili krásné 3. místo
a přivezli 2 poháry za 2. místo jak v požárním útoku, tak i za štafetu 4 x
60 m. Na okresní konferenci v Černé za Bory obdrželi mladí hasiči čestné uznání. Čestné uznání okresního sdružení též převzalo 6 našich členů a 3 členům byla udělena medaile za příkladnou práci. Při příležitosti
45. výročí vzniku hry Plamen byla oceněna dlouholetá členka Bohumila
Hofmanová. Po diskusi, do které se zapojila většina hostů, se o závěrečné slovo postaral velitel sboru a též i výjezdové jednotky Zdeněk Meliš. Poděkoval všem členům a členkám za odvedenou práci, poděkoval
vedoucím mládeže, členům výjezdové jednotky, ale hlavně i rodinným
příslušníkům za jejich toleranci a shovívavost. Ocenil obětavost členů
a jejich přístup k této zodpovědné a bezplatné práci ve prospěch spoluobčanů v této uspěchané době. Na konci roku 2017 měl sbor 108 členů,
včetně žen a mladých hasičů.
Miroslav Vaniš, jednatel a kronikář SDH
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT • Z HOLICKÝCH ŠKOL
Pacific Direct se v roce 2018 mění
na ADA International s.r.o.

V lednovém období nastává pro firmy nejčastěji prostor ke zhodnocení celého předchozího roku. Proto i my bychom se rádi připojili s ohlédnutím
se za rokem 2017.
Pomáhali jsme místnímu Rodinnému a vzdělávacímu centru Holoubek,
potěšili jsme studenty holického Gymnázia Dr. Emila Holuba, zapojili jsme děti z dětského domova a sponzorovali jsme veřejné akce Holic
jako jsou Dětský den – Konec prázdnin se známými osobnostmi, aktivity
Domu dětí a mládeže, Běh okolo Hlubáku a spoustu dalších charitativních
akcí. Věříme, že jste většinu těchto aktivit svojí přítomností podporovali
s námi.
Celoročně se nám daří podporovat nejen projekty mimo firmu, ale i akce
pro naše zaměstnance. Letní grilování či vánoční večírek střídaly teambuildingové aktivity jednotlivých oddělení. A na konci roku odměňujeme
naše hvězdy, které mají pracovní výročí, večeří s jednatelem společnosti,
například v příjemném prostředí Dašických sklepů. Každý měsíc vypisujeme týden na téma, kdy dostávají zaměstnanci vždy zajímavé drobné
dárky. Mikulášská nadílka zaměstnanců je již pravidlem. Oceňujeme i kolegy, kteří dělají více než musí. Fotí firemní akce, pomáhají s audity, či
připravují originální dárky pro kolegy a obecně udržují příjemnou rodinnou atmosféru naší společnosti. Ještě jednou všem obrovské díky za to, že
máme to štěstí v takové atmosféře pracovat.
I v roce 2018 nás čeká mnoho společné práce. Věříme, že se nám podaří
zefektivnit výrobu, zaměříme se na práci s nováčky naší společnosti a také
podpoříme talentované kolegy v jejich dalším rozvoji. Například formou
návštěv našich zaměstnanců v německé mateřské společnosti ADA International, která sídlí na německo-francouzských hranicích poblíž města
Strasbourg.
Naši zaměstnanci se mohou těšit i z plánované spolupráce s nadačním
fondem Terezy Maxové, kdy budeme moci společně inspirovat děti v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Nic z výše uvedeného by se nám nepodařilo, kdybychom neměli kvalitní
partnery – zákazníky, díky nimž jsme v roce 2017 měli obrat přes 400 mil.
Kč. Pracovníci výroby tento výsledek pocítili na výši mzdy, která v roce
2017 vzrostla skokově jak v lednu, tak i podruhé v měsíci srpnu. Jako
velkou novinku vnímáme i fakt, že po sloučení s německou společností se
od 1. ledna 2018 naše společnost Pacific Direct, s.r.o. oficiálně přejmenovala na ADA International s.r.o.

V roce 2018 budete mít příležitost přijít se podívat na změny, ke kterým
došlo v ADA International s.r.o. Budeme se na vás v tomto roce těšit a přejeme vám rok plný radosti, lásky, pohody, štěstí, zdraví a spokojenosti.
Za celou společnost ADA International s.r.o. Jana Vanšurová,
vedoucí personálního oddělení
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Zprávy z gymnázia
CanSat – stavíme satelit z plechovky
Studenti holického gymnázia se zapojili do mezinárodní soutěže studentských týmů. CanSat je zkratka výrazu, který by se dal do češtiny přeložit
jako „satelit z plechovky“. Hlavním organizátorem v Evropě je Evropská
vesmírná agentura.
Cílem je sestrojit funkční nanosatelit, naprogramovat a v průběhu řízeného sestupu na padáku pomocí antény přijímat naměřená data pro následné vyhodnocení. Vedle potřebných znalostí z oboru elektroniky, fyziky,
meteorologie a programování musí soutěžící prokázat manuální zručnost,
kreativitu, schopnost týmové práce, komunikace, kritického myšlení, pečlivého plánování a manažerských dovedností. V současném dynamicky se
rozvíjejícím světě se jedná o klíčové a velice žádané kompetence.
Prvním úkolem bylo vytvoření videa představujícího náš šestičlenný tým.
Video naleznete na adrese www.facebook.com/g.cansat, kterou jsme založili pro komunikaci s veřejností. Můžete zde sledovat i naši další práci.
Náš satelit musí umět snímat řadu parametrů od teploty až po obsah plynů
v ovzduší. V průběhu prosince a ledna sestavujeme funkční anténu, která
je nutná pro postup do finále. Semifinále proběhne 30. ledna v Praze. Držte
nám palce. Zajištění prostředků na stavbu naší „plechovky” je další z praktických problémů, které musíme řešit, a proto hledáme sponzory, kteří
nám pomůžou jak finančně, tak pomocí rad. Zatím se nám naše práce daří.
Doufáme, že v semifinále uspějeme a získáme spoustu nových zkušeností.
Za tým Holub 1 Jakub a Barbora
Den GIS 2017
V druhé polovině listopadu a na začátku prosince na Gymnáziu Dr. Emila
Holuba v Holicích opět probíhaly akce spojené se Dnem GIS, který tento
rok připadl na 16. listopadu. Den geografických informačních systémů je
celosvětová osvětově informační akce, během níž specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují veřejnost o tom, co je to GIS
a jak ovlivňuje náš život.

První událostí byla návštěva Ing. Pavlíny Antlové z královéhradecké společnosti T-mapy. Studenti se měli možnost seznámit s celou řadou geoinformačních aplikací a jejich praktickým využitím. Aktuálním tématem
byla mobilní aplikace, která pomáhá voličům snadno najít správou volební místnost nebo technologie pro „chytrá města“. S jednoduchými on-line
nástroji pro tvorbu map se seznámili zájemci z řad uchazečů o studium během dne otevřených dveří. Studenti, kteří navštěvují v maturitním ročníku
seminář GIS, se vypravili na návštěvu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Měli tak příležitost popovídat si s odborníky
o současné kartografii, využití bezpilotních letounů při snímkování zemského povrchu, možnostech 3D tisku a v neposlední řadě o pokročilých
technikách eye-trackingu nejen pro potřeby kartografie. Na oplátku nás
poté v Holicích navštívil vedoucí Katedry geoinformatiky prof. RNDr. Vít
Voženílek, CSc., který se studenty předmaturitních ročníků besedoval nejen o technologiích, kterým se na katedře věnují, ale také o průběhu studia
a možnostech uplatnění absolventů.
Celkem se aktivit souvisejících se Dnem GIS 2017 na gymnáziu zúčastnilo kolem stovky žáků. Věříme, že pro ně byly přínosem, a těšíme se
na příští podzim.
Mgr. Marek Janů, učitel GIS
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Únor v Mateřské škole Holubova
Před námi je poslední měsíc, ve kterém má vládu paní zima. Zatím byla
zima alespoň u nás téměř bez sněhu, a tak doufáme, že alespoň na horách
sněhová peřina bude. Od 5.února začíná totiž dětem lyžařský kurz. Děti
čeká celkem šest lekcí lyžařského výcviku. V rámci projektu na zvýšení
kvality vzdělávání, do kterého se naše škola zapojila, proběhla v lednu
beseda pro rodiče na téma: Připravenost dítěte do 1. třídy ZŠ. Další besedu pro rodiče máme připravenu na 14.února. Mohou se těšit na setkání
s odborníkem, který zodpoví rodičům jejich dotazy v oblasti výchovy
předškolních dětí. V úterý 20. února se děti mohou těšit na Kocourka
Mourka. Divadelní představení se bude konat v tělocvičně školy. V samém závěru měsíce 28.února čeká děti další divadelní představení Jak
vodník Bublinka pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu. Na závěr tohoto
článku nesmíme zapomenout na velkou novinku, kterou v naší africké
škole máme. Logem naší školy je žirafa, kterou najdete nejenom na onom
logu, ale také na fasádě budovy. Nyní však máme žirafu v téměř životní
velikosti na chodbě v hlavní budově školy (viz. foto). Za realizaci moc
děkujeme Technickým službám Holice, a především panu řediteli Ondřeji
Dobrovolskému.
Více o naší škole na www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská

Mateřská škola Staroholická

PANÍ ZIMA JEDE
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne ať je zima,
zimní sporty ty jsou prima.
V zimě nás čeká „Velké sněhové dovádění“. Ale počasí zatím pro nás velké
pochopení nemá. A tak si na zimu, sníh hrajeme ve školce. Z papíru mačkáme koule, které koulíme po zasněžené pláni (koberci), lepíme je a seskupujeme. Dále vyrábíme papírové zasněžené stromy, lední medvědy.
Zima přináší i nemoci, kterým bychom chtěli předcházet. Proto MŠ
do svého programu zařadila pobyt v solné jeskyni. Pravidelný pobyt vede
k takovému ovlivnění imunitního systému, že dochází k poklesu virózních onemocnění dýchacích cest. Dítě si uvědomuje své tělo, osvojuje
si zručnost při oblékání a svlékání, zouvání, nazouvání bot, uspořádání
odloženého oděvu atd.
Ve spolupráci s TANEČNÍM STUDIEM Hany Flekrové naše děti z pohybového kroužku vystoupí na ,,Dětském karnevalu“. Představí se tanečkem
,,Cestu znám jen já“.
Plánované akce na únor
- Karneval v mateřské škole
- Divadelní představení v naší MŠ
- Návštěva kamarádů v základní škole

Staronově z Komenčáku
V prosinci se žáci Základní školy v Komenského ulici zúčastnili dvou
soutěží. První z nich byla konverzační soutěž Pět jazyků na pódiu.
Naši žáci soutěžili v jazyce anglickém a německém. Nejlépe si vedli žáci 6. A, kteří s pohádkou O třech prasátkách získali cenu poroty
za mimořádný herecký výkon. Dále se naši žáci zúčastnili soutěže PC_
ák. Žákyně 9. A, Nikol Horáková, získala 5. místo za grafický návrh
a Kristýna Veselá z 9. B obsadila 2. místo za tvorbu prezentace.
V adventním čase vystoupil sbor Radost s pásmem vánočních písní
a koled v sanatoriu Topas. Upřímný potlesk a slzičky dojetí v očích
babiček a dědů byly pro všechny tou nejlepší odměnou .
Před Vánocemi dostali žáci, kteří pracovali v Erasmus klubu, nejlepší
sběrači, účastníci soutěží a prostě všichni ti, „kteří něco pro školu dělají“, pěkný dárek. Právě pro ně byl určen výlet do Prahy, kde hlavním
cílem byla návštěva 3D kina IMAX. Ostatní žáci byli za práci v prvním pololetí odměněni návštěvou pardubického Cinestaru.
V pátek 5. ledna odjela padesátičlenná skupina dětí na zimní kurz.
Kam měli namířeno? Samozřejmě do Příchovic! Akce se vydařila jako
vždy, jen sněhové podmínky mohly být lepší. Tak snad příští rok!
Mgr. Blanka Málková
HOLICKÉ LISTY
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1946
Jednou z nejdůležitějších událostí prvního poválečného roku byly
volby do Ústavodárného národního shromáždění. Proběhly 26. května
a v Holicích s tímto výsledkem: komunistická strana získala 1345 hlasů,
sociální demokracie 1165, lidová strana 835 a strana národně socialistická 773 hlasů. Jak známo, po válce byly v Českých zemích povoleny jen
čtyři politické strany. Podle vládního nařízení byla provedena i obnova
místního národního výboru, a to právě podle výsledků těchto voleb. Podle
nich získali v novém národním výboru komunisté 12 mandátů, sociální
demokraté 10, lidovci a národní socialisté pak po 7 mandátech. Místní
národní výbor tak měl opět 36 členů. Jmenovitá volba členů proběhla
4. července na ustavující schůzi v kreslírně chlapecké školy (dnešní ZŠ
Holubova). Na ní byl zvolen předsedou MNV Vojtěch Beránek (komunistická strana, 19 hlasů), prvním náměstkem Petr Porák (sociální demokracie, 25 hlasů) a druhým náměstkem Dominik Ondráček (lidová strana,
30 hlasů). Do rady byli zvoleni JUDr. Karel Procházka, Jaroslav Valenta,
Karel Vohralík, Bohumil Formánek, Emanuel Smolák, Karel Zahrádko,
MUDr. Feoktist Šilín, František Pilný a Karel Vondráček.
Povšimněme si činnosti národního výboru ještě před volbami. Tak
na schůzi 8. března bylo rozhodnuto, že se město stane patronem některé z poničených obcí ve Slezsku. Na další schůzi 26. března se tou obcí
staly Jakubčovice v okrese Bílovec. Jedním z konkrétních projevů tohoto
patronátu byl prázdninový pobyt dětí z Jakubčovic v Holicích. 64 dětí
spolu s učitelem bylo umístěno do rodin, které se o ně pečlivě staraly.
Veřejná sbírka mezi našimi občany na novou jakubčovickou školu vynesla
140 000 korun. Za účasti delegace z Holic byla škola otevřena 1. prosince. S dalším darem přišli holičtí hasiči, kteří darovali slezským kolegům
20 metrů hadic. Ke konci roku byl z Jakubčovic vypraven na oplátku vlak
se 180 kubíky dřeva.
Za účasti zástupců tělovýchovných, sportovních, turistických a mládežnických organizací se sešla plenární schůze MNV v sále Na Špici
17. dubna. Obsahem schůze byla výzva ministerstvu školství a národní
osvěty na sjednocení tělovýchovných a sportovních organizací. Souhlas
vyslovili zástupci Sokola, DTJ, FDTJ, Orla, Junáka, SK Holice, Slavoje
Holice a Klubu českých velocipedistů. Jak známo sloučení bylo provedeno až z vůle komunistů v březnu 1948.
Na zvláštním zasedání 27. května byl prezident Dr. Edvard Beneš jmenován čestným občanem města. Další schůze 26. června přinesla usnesení
o rozšíření hřbitova a o koupi domu čp. 107 (stával za kapličkou, nyní má
toto číslo nájemní dům v Hradecké ulici) vzhledem k plánované ulici. Nikdy k tomu ale nedošlo a spojení dnešních ulic U Kapličky a Mládežnická
tvoří jen cesta pro pěší.
Nově složený MNV konal první schůzi opět v chlapecké škole 27. srpna. Majitelům domů bylo uloženo hlásit uvolněné a nadměrné byty a bylo
přijato opatření proti opilství mladistvých, neboť mnozí opojení ze svobody zaměnili za opíjení. A ještě bylo stanoveno, že státní silnice vedle nové
radnice nebude širší než 23 metry a pro muže od 18 do 60 let nařízena
všeobecná pracovní povinnost (my bychom řekli brigády).
Důležité jednání MNV proběhlo 8. října. Na něm byly schváleny akce
v rámci tzv. dvouletého plánu. Jednalo se o pokračování budování městské kanalizace (v červnu se začalo ve Wilsonově, dnešní Dukelské ulici),
postavení nové radnice, stavbu budovy městských jatek, rozšíření městského hřbitova, elektrifikaci místní části Koudelka, výdlažbu Stalinovy
ulice (dnešní Nádražní a Staroholická) a zhotovení regulačního plánu
města (dnes se užívá termín územní plán). Později připojena ještě stavba
mateřské školy ve Starých Holicích (dnešní dětský domov). Zastavme se
u přípravy stavby nové radnice. Město vypsalo na plán soutěž, ve které uspěli holičtí rodáci. První cenu obdržel Karel Dudych, druhou Josef
Novák a třetí stavitel Žďárský. Návrhy byly vystaveny v chlapecké škole
a vítězi bylo zadáno vypracování vlastního projektu. Vítězný návrh vyšel dokonce na pohlednici s nápisem „Tak staví socialismus“. Pro naplnění podobných proklamací bylo příznačné, že nakonec byla postavena
jen část boční strany do Holubovy ulice. V říjnu oznámil známý holický
mecenáš, kupec František Růžička (v tomto roce oslavil sedmdesátku),
že daruje svůj dům čp. 2 na náměstí se zahradou na rozšíření stavebního
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místa pro novou radnici. Dar byl s díky přijat a členové MNV se zavázali
prezentovat tento počin v tehdejších mediích.
Rok 1946 charakterizoval kronikář těmito slovy: „Ač poválečná doba
není ještě normální, přesto naše obyvatelstvo, zvláště mládež, starostí si
nepřipouští, zneužívajíc často hesla „radost ze života“. Posuďte sami podle několika čísel. V tomto roce se konalo 67 tanečních zábav, 1 babský
bál, 5 karnevalů, 4 maškarní plesy. Dále skoro 20 představení zdejších
ochotníků, představení loutkového divadla, 7 koncertů, 10 vzdělávacích
přednášek a nejméně 20 velkých oslav a slavností. Prostě: jakoby všichni
chtěli dohonit, co jim válečná léta vzala. Ze slavností uveďme alespoň
ty nejvýznamnější. Vyvěšením státních vlajek a vzpomínkovým večerem
v sokolovně byl oslaven Den vzniku Rudé armády. Na oslavu 1. Máje
dorazily průvody občanů i z Poběžovic a Chvojence. Místní osvětová
rada uspořádala 9. května „Den vítězství“. Po průvodu ze Starých Holic promluvil k občanům na náměstí ministr Václav Majer, v jednací síni
občanské záložny byla připravena výstava karikatur Hitlera a večer uvedl
divadelní spolek Klicpera dramatické pásmo o holickém povstání „Bubeník smrti“, jehož autorem byl zdejší notář Jaroslav Číhal.
Od 16. června probíhal „Týden radosti mládeže“. 5. července vzplála
hranice na památku Jana Husa, následující den se konaly na sokolském
hřišti Zborovské oslavy. Při té příležitosti byla k desce padlých na opatrovně uložena prsť ze Zborova. Slavnost musela být pro prudký déšť
přerušena a připravené párky a jiné dobroty byly rozprodány občanům.
Komunistická strana uspořádala slavnost 11. srpna v městském parku
(dnešní Smetanova ulice), na které promluvil ministr Zdeněk Nejedlý (soudruzi na něj nezapomenou a o pár let později po něm tuto ulici
pojmenují). Obvyklý ráz měla oslava 28. října. Odbočka Svazu národní revoluce v Holicích uspořádala 17. listopadu dopoledne na náměstí
vzpomínku na padlé a raněné hrdiny květnové revoluce. Slavnostní den
začal průvodem ze Starých Holic, který vedla vojenská hudba z Hradce
Králové. V průvodu pochodovala čestná rota z Pardubic, dále hasiči, junáci, sokolové, školní mládež a velké množství občanů. Průvod nejdříve
zamířil na hřbitov k společnému hrobu padlých bojovníků. Kromě vzpomínky byl zde položen základní kámen k pomníku, jehož provedení bylo
zadáno holickému rodáku sochaři Josefu Malejovskému. Na náměstí pak
promluvil předseda krajského Svazu národní revoluce Antonín Pfeifer
(bývalý starosta Holic), velitel partyzánské brigády Mistra Jana Husa
Pich-Tůma a v zastoupení ministra národní obrany podplukovník Těšílek. Ten pak udělil vyznamenání in memoriam 48 padlým. Dále bylo
uděleno vyznamenání 10 zraněným, 3 medaile za chrabrost, dvě za zásluhy I. stupně, dvě za zásluhy II. stupně a pět válečných křížů. Jménem
pozůstalých poděkovala za vyznamenání paní Hrnčířová, které při povstání padl manžel a dva synové.
Ještě pár záležitostí – 29. ledna vykonala hospodářská kontrola z Pardubic kontrolu počtu dobytka a drůbeže, začátkem února odešly první
rodiny z Holic osidlovat pohraničí, 30. března proveden soupis majetku
po Němcích. V tomto roce se narodilo v Holicích 90 dětí a 92 osoby zemřely. Mezi nimi byl i František Ottmar, majitel knihtiskárny a veřejný
činitel (cyklisti, tamburaši). Zemřel 14. března ve věku 72 let. Mimo
jiné byl i průkopníkem fotografie a svého času zde provozoval první
fotoateliér.
Protože Antonín Šafařík předpokládal, že už nebude kroniku psát (nikdo se však nenašel a tak pokračoval dál), nedělal si podrobné poznámky
k počasí. Takže jenom konstatoval, že „počasí bylo příznivé vývoji hospodářských plodin a urodilo se všeho dostatek“. Snad jenom doplním, že
nejteplejší měsíc byl červenec, nejstudenější leden, nejvíce srážek spadlo v květnu, nejméně v březnu, ze slunných dnů se lidé nejvíce radovali
v dubnu – bylo jich přímo 22. Ale přece jenom malou meteorologicky-ornitologickou zajímavost bych tu měl. Dne 6. srpna vznikla nad Lázněmi
Bohdaneč a okolím větrná smršť, která vypudila i hnízdící čápy, z nichž
tři přilétli až k nám a usedli na hřeben střechy občanské záložny. Dnes
už by se to asi nestalo, protože všichni čápi vědí, kde mají v Čechách to
hlavní hnízdo.
Pavel Hladík
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Florbal – Vánoční turnaj Dačice

XII. fotbalový ples
SK Holice vás srdečně zve

na XII. fotbalový ples,
který se uskuteční v pátek 2. února
od 20.00 hodin v sále ZUŠ Karla Malicha Holice.
Od 19.00 hodin proběhne vyhlášení a odměnění nejlepších fotbalistů za rok 2017.
Host: překvapení večera. Můžete se těšit i na bohatou tombolu.
K tanci a poslechu vám bude hrát populární kapela EXPRESS.
Předprodej místenek probíhá v prodejně Papírnictví-hračky
na náměstí T.G.M. Holice.
Cena 120 Kč za místenku. Místenky bude možné si zakoupit
i před začátkem plesu.
Výtěžek plesu bude využit ve prospěch mládeže SK Holice.
Dne 23. prosince se konal v Dačicích Vánoční turnaj ve florbale v kategorií mužů a amatérů. Jelikož nejsme žádní „profi“ hráči, přihlásili jsme se
do kategorie amatéři. Cesta 150 km tam a 150 km zpátky stála za to.
Tak jsme první no a co! Se skóre 26:3 v šesti zápasech jsme vyhráli Vánoční florbalový turnaj v Dačicích a za zmínku samozřejmě stojí, že Dušan Bahník získal individuální ocenění – nejlepší střelec turnaje.
V semifinále jsme my Skoromistři porazili tým Gratulanti 2:1 a ve finále
tým Pidžibo 4:1.
Děkujeme našemu hlavnímu sponzorovi PENTA-servis spol. s r. o., drogerii Pluto Holice a truhlářství Dušan Bahník. Dále pak velké díky za zapůjčení vozu DDM Holice a v neposlední řadě díky našemu nejlepšímu
hráči Petru Klozovi, pro kterého sezóna skončila ze zdravotních důvodů.

TJ Jiskra Holice, z.s. informuje

DTJ – vánoční kulečníkový turnaj

Sportovci Dělnické tělocvičné jednoty Holice neodpočívali ani o Vánocích a již o prvním vánočním svátku 25.prosince 2017 se sešli v kulečníkové herně DTJ v budově mateřské školky ve Starých Holicích na tradičním a tentokráte už dvacátém vánočním turnaji v kulečníku. Turnaje se
zúčastnilo 12 hráčů, vítězem se stal Miloš Hájek.
Na obrázku předseda kulečníkového oddílu DTJ Holice Karel Kačírek
předává Miloši Hájkovi odměnu za 1. místo.
HOLICKÉ LISTY

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Holice z.s. pořádá v sobotu 10. února
ve spolupráci s ČMKV mezinárodní turnaj pod názvem „Velká cena Českomoravského klubu veteránů.“
Hrát se bude na 20 stolech ve sportovní hale a v Modré aréně (herna stolního tenisu – 1. patro sportovní haly) od 8.30 hodin do pozdních večerních
hodin. Očekává se opět účast kolem 200 hráčů a hráček ve 13 turnajích.
Letošní zahajovací turnaj v Holicích bude pro řadu hráčů a hráček přípravou na 19. Mistrovství světa v americkém Las Vegas (18. 6.–24. 6. 2018),
kam míří i holický hráč František Kyncl (na snímku).
Přijďte do sportovní haly podpořit holické hráče, vstup je volný.
Jiří Košťál, předseda oddílu stolního tenisu
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
78 : 88 po prodloužení (19:25 36:32 55:52
72:72)
Žaba 28, Trojan a Baťa 18, Kolář 9, Šrámek 7,
Voráček 4, Welsch a Drahoš 2
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
86 : 79 (23:26 39:41 58:62)
Brožek 14, Trojan 13, Eichler 12, Žaba 11, Kolář a Štěpán po 10, Voráček 8, Welsch 1
V posledním dvojkole loňského roku, se hrála tzv. dvojička mezi Holicemi a Vysokou nad
Labem, která byla v tabulce na prvním místě.
Holičtí muži přijeli do Vysoké v oslabené sestavě, což vedoucí tým tabulky uchlácholilo
a domácí začátek utkání podcenili. Postupně
se však do utkání dostávali a v poločase už
vedli o čtyři bod. Ve druhé části utkání se jim
dařilo navyšovat skóre ve svůj prospěch i nadále, a když v poslední čtvrtině za bouřlivého
povzbuzování svých diváků tři minuty před
koncem zvýšili trojkou na 71 : 61, zdálo se být
o utkání rozhodnuto. Tento okamžik však zdravě naštval holického veterána Marka Šrámka,
který okamžitě odpověděl trojkou ze sedmi metrů. Následně se holickým podařilo ubránit útok
domácích a hned z protiútoku přidal další trojku
Fanda Žaba. Domácím hráčům se rozklepaly
kolena a do konce poslední čtvrtiny už vstřelili
jen jeden bod z trestného hodu. Holičtí pokračovali v ofenzívě a 12 sekund před závěrečným
klaksonem srovnali obětavě bojujícím Šrámkem
na 72 : 72. V následujícím prodloužení už pak
holičtí muži plně ovládli polabskou palubovku
a před ztichlým domácím publikem dovedli
utkání s přehledem do vítězného konce.
Do odvety druhý den přijeli soupeři s velkým
odhodláním vrátit holickým porážku i s úroky.
Od začátku začali s velkým nasazením a po celé
utkání stále o pár bodíků vedli. Rozhodovalo se
nakonec zase až v samém závěru, kdy k útoku
tentokrát zavelel domácí Jirka Kolář, který třemi koši za sebou v rozmezí jedné minuty otočil
skóre utkání na stranu domácích, a hosté opět
odpadli. Utkání si užili zejména domácí fanoušci, kteří byli svědky basketbalu, který by se
směle mohl měřit s úrovní utkání v druhé polovině první ligy.  
BK Přelouč – BVK Holice
65 : 95 (12:26 24:55 42:78)
Macela 22, Baťa 19, Žaba 16, Štěpán 10, Horký
Adam 9, Eichler 6, Welsch a Kolář 4, Janata 3,
Trojan 2
TJ Sokol BK Chrudim – BVK Holice
76 – 60 (15:12 34:26 58:39)
Horký Adam 18, Baťa 15, Brožek 9, Joska
a Trojan po 5, Eichler 4, Voráček a Janata po 2
V prvním dvojkole v novém roce zajížděli v sobotu holičtí muži k okresnímu derby do Přelouče, která byla s jedním vítězstvím na posledním
místě tabulky a s největší pravděpodobností
sestoupí do Východočeské ligy. Druholigový
basketbal má tedy v Přelouči na kahánku. Tuto
skutečnost potvrdilo i přesvědčivé vítězství holických mužů na přeloučské palubovce rozdílem
třídy. Třicet bodů, které scházely přeloučským

v závěrečném účtování na konci utkání, svědčí,
že basketbal je v Přelouči momentálně ve špatné
kondici.
Nedělní utkání v Chrudimi bylo opět místním
derby. Chrudim po dvou vítězstvích Holic nad
Vysokou nad Labem v předchozím dvojkole
postoupila na první místo v tabulce a své postavení chtěla v tomto derby potvrdit. Holičtí muži
přijeli do Chrudimi bohužel oslabeni o čtyři
hráče základní sestavy. Za této situace tak dostali velkou příležitost holičtí mladíci. Ti se jí
chopili nebojácně, ukázali, že na druhou ligu
mají a jsou pro holický basketbal slibnou perspektivou. Nicméně vedoucí tým tabulky neponechal nic náhodě. Vývoj utkání měl od začátku
až do konce pod kontrolou a zaslouženě zvítězil.
Divize juniorů U19:
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
96 : 32 (25:10 42:18 67:22)
Maršálek 17, Hloušek a Svatoš po 6, Le Hoang
Nam 2, Novák 1
v odvetě 101 : 31 (21:2 47:10 71:24)
Hloušek 12, Maršálek 10, Svatoš 6, Le Hoang
Nam 3
Divize kadetů U17:
BVK Holice – BK Přelouč – dohrávka
1. utkání z prosincového dvojkola
44 : 79 (12:22 19:46 32:61)
Mrázek 19, Chmelík 10, Vlasák 7, Novák 4,
Pluhař Josef 3, Mikuláš 1
Tesla Pardubice – BVK Holice
47 : 62 (14:15 22:31 30:45)
Horký Filip 19, Novák 17, Chmelík 16, Vlasák 10
v odvetě 67 : 52 (9:21 26:33 44:40)
Vlasák 21, Chmelík a Horký Filip po 12, Novák
5, Pšenka 2
Liga žáků U14:
BVK Holice – SAM BŠM Brno
50 : 74 (12:22 22:48 35:58)
Mrázek 14, Slawisch 10, Mikuláš 8, Šindelář
6, Brandejs a Krejčík 4, Pluhař Josef a Hanzlík
po 2
BVK Holice – Slávia Kroměříž
86 : 56 (30:8 43:29 38:67)
Mrázek 25, Pluhař Josef, Mikuláš a Slawisch
13, Šindelář 8, Hanzlík 7, Kubánek Broňa 4,
Brandejs 2, Holub 1
Holické U14tky se zasloužili o historický okamžik, kdy se v druhém lednovém víkendu hrála
v Holicích poprvé EXTRALIGA, což je nejvyšší republiková soutěž vůbec. V sobotním utkání byli urostlí kluci z Brna nad síly domácích
žáků. Zejména ve druhé čtvrtině utkání byla
jejich výšková převaha znát. Ve druhé polovině však domácí žáci donutili agresivní osobní
obranou brněnské žáky k chybám, které pak
trestali úspěšným zakončením z rychlého protiútoku. V této části utkání už byla hra vyrovnaná
a dokonce výsledné skóre druhé části vyznělo
vítězně o dva body pro domácí. Domácí žáci se
za svůj výkon vůbec nemuseli stydět.
Bojovného ducha si holičtí žáci přinesli i do nedělního utkání proti Kroměříži. Kroměřížský
tým byl na tom výškově stejně jako domácí
tým. Rozhodovaly tedy individuální schopnosti
jednotlivců, kolektivní způsob hry, rychlost hry

a bojovnost. Ve všech těchto činnostech byli
domácí žáci lepší a zaslouženě zvítězili. Patří
jim poděkování za předvedenou hru a za získání
prvního historického vítězství v basketbalové
extralize, které už jim nikdo nevezme.
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – BK Studánka Pardubice
71 : 20 (17:4 32:4 54:13)
Krejčík Ondřej 27, Pluhař Jan 15, Kubánek Jan
14, Klouček 7, Holub 4, Kašpar a Pivka 2
v odvetě 82 : 38 (21:3 41:13 55:19)
Krejčík Ondřej 31, Kubánek Jan 17, Pluhař
Jan 12, Holub 9, Klouček 7, Dostál Kryštof
a Kašpar 2
Oblastní přebor minižáků U12:
Basket TJ Svitavy – BVK Holice
42 : 96 (10:30 17:56 26:73)
Krejčík 44, Pluhař Jana a Kubánek Jan po 24,
Dostál a Urbánek po 2
v odvetě 28 : 101 (2:26 11:47 21:75)
Krejčík 45, Pluhař Jan 30, Kubánek Jan 20, Dostál 4, Urbánek 2
BVK Holice – Sokol Jaroměř
64 : 34 (23:13 35:23 42:29)
Krejčík 36, Pluhař Jan 22, Kubánek Jan 4,
Kašpar 2
v odvetě 78 : 37 (17:13 38:19 54:31)
Krejčík 29, Kašpar 17, Pluhař Jan 16, Kubánek
Jan 12, Dostál Kryštof 2
Oblastní přebor minižáků U11:
Basket TJ Svitavy – BVK Holice
76 : 37 (4:19 10:36 23:49)
Novák 9, Pokorný Vít 8, Metelka 6, Dostál
Kryštof a Pokorný Vojta 4, Štembera, Libánský
a Urbánek 2
v odvetě 77 : 17 (25:4 42:11 63:15)
Urbánek 8, Libánský 5, Novák 2, Štembera
a Krejčík Vojta po 1
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).

Zprávy z badmintonu
Hned první lednový víkend naskočila naše
hráčka Terka Weinerová na MČR U19, s Ivetou Strnadovou z Dobrušky vybojovaly dělené
5.–8. místo. Tímto turnajem a bodovým ziskem
se posunula na dělené 4. místo žebříčku Českého badmintonového svazu. Vzhledem k jejímu
mládí je to pěkný výsledek, navíc se probojovala na turnaji v Českém Těšíně GPA dospělých
do všech disciplín. Nejlépe dopadla s Ondrou
Helarem, probojovali se do druhého kola turnaje, kde těsně vypadli.
Tento víkend nás reprezentoval taktéž Ondra
Kaplan na turnaji GPC U13 v Dobrušce. Nejlépe se mu dařilo v mixu, kde se spoluhráčkou
Evou Weber obsadili 3.–4. místo.
Oběma našim hráčům gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v dalších turnajích.
Miroslav Pacovský

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer.
Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka březnového vydání je 15. února 2018. Distribuce zdarma.

