ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / ÚNOR 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní únorového sloupku máme venku krásnou zimu, v Holicích nebývale sněhu a i teploměr ukazuje často teploty nižší než –10 °C .
Lepší stránkou zimních vrtochů zimy je to,
že se děti i dospělí mohou věnovat zimním radovánkám. Na Homoli se lyžuje a sáňkuje a na fotbalovém stadionu máme již 14 dní kluziště.
Na druhou stranu se pracovníci Technických služeb Holice po pracovních nocích těší již na jaro.
Rada města má v novém roce za sebou již
dvě schůze – 4. ledna a 16. ledna 2017. V obou radách se projednávaly
stížnosti na nájemníky v městských bytových domech. V prvním případě
ještě rada hlučné a všechny sousedy obtěžující rodině nájemní smlouvu
o 1 měsíc prodloužila, ale u druhé opakované stížnosti už přistoupila k razantnímu opatření a nájemní smlouvu neprodloužila. Stejně se bude po-

stupovat i v případě nájemníků, kteří dlouhodobě městu platí nájem opožděně, nebo poruší splátkový kalendář při splácení dluhu na nájemném.
Rada města tak vyslala jasný signál, že stojí na straně slušných nájemníků
a spravuje majetek města v duchu řádného hospodáře.
Dále rada města schválila výsledek veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích města v roce 2016 a plán těchto kontrol na rok
2017, podání žádosti o dotaci na nákladní elektromobil pro TS Holice
a bezplatný pronájem náměstí T. G. Masaryka pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice u příležitosti konání Memoriálu Jiřího Kerouše
dne 22. 4. 2017.
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti správního odboru a zprávu
o vyřizování stížností, připomínek a žádostí občanů o informaci v roce
2016. Závěrem rada schválila vydání městského kalendáře na rok 2018.
Milovníkům zimních sportů přeji krásné sportovní zážitky na horách.
Ve městě si přejme, ať sněhu výrazně nepřibývá a ve zdraví se dočkáme
jara.

Holičtí ochotníci připomněli velké výročí Karla IV.
HOLICE – Jedním z výročí, na která došlo v loňském roce, bylo bezesporu 700 let od narození významného středověkého panovníka Karla IV.
Jubileum císaře římského a krále českého se stalo námětem řady výstav,
historických putování, akcí v plenérech hradů a zřícenin, ale i jevištních
ztvárnění. Nezapomněli na něj ani členové Divadelního souboru Kulturního domu Holice, kteří v samém závěru roku, týden před vánočními svátky,
uvedli představení nazvané prostě a výstižně Doba Karla IV.
Autorka a režisérka Jitka Juračková zvolila dva příběhy spojené
s osobností českého panovníka. První se odehrává na Šumavě a druhý
chvályhodně jen kousek od hranic našeho regionu, v údolích mezi Tichou a Divokou Orlicí a kolem hradu Žampachu. Inscenátorka přitom
pojala devadesátiminutovou produkci jako komplexní dobový „obrázek“
– vše začíná již ve foyer ukázkou středověkých tanců (ty se později objeví i na scéně), k vytvoření podmanivé atmosféry přispívá sólový zpěv
Petra Myslivce, své místo v něm má rovněž projekce. Tempo představení
možná mohlo být svižnější, naštěstí se však na jevišti neustále vyskytuje
řada postav, takže nuda nehrozí a je na co se dívat. Předlohu zvolila Jitka
Juračková dobře: použila jinou divadelní hru, napsanou v roce 2009 Jiřím
Dudkem, obsahující mimo jiné zajímavý motiv vztahu Karla IV. k rytíři
a purkrabímu ze Žampachu Janu Pancíři ze Smojna. Ten se nejprve stal
hrdinným zachráncem králova života během jeho pobytu v Itálii, avšak
nakonec skončil jako lapka a zločinec, přičemž nemilosrdný trest nad
ním vynesl právě Karel IV. (traduje se dokonce, že Jan Pancíř byl oběšen
na stejném řetězu, kterým ho za jeho předchozí skutek král vyznamenal).
Ani panovník, byť lidem veskrze respektován, obdivován a uctíván,
to zkrátka neměl jednoduché, snaží se, možná někdy vůči současnému
vkusu trochu staromódně a didakticky (což však kupodivu zase tak moc
nevadí) divákům sdělit představení holických ochotníků. Kus poučí i pobaví a určitě je vhodný také pro školy, být učitelem dějepisu, určitě bych
se o něj zajímal.
Pochvalme herce, většina si jich své postavy, oblečené do dobových
kostýmů (Renata Šedá, Petra Kopecká) s gustem užívá. Karel IV. je v po-

jetí Davida Šmejdíře chápavým, civilně zaměřeným a nepatetickým mocnářem, dobře mu přihrávají Petr Hlavatý i Arnošt Košťál. Jednoduché to
určitě neměl Vladimír Hladík jako Pancíř ze Žampachu, ale s úkolem se
vyrovnal se ctí. Ve dvou polohách se pozoruhodně blýskla Lída Voříšková,
samozřejmě nezklamal ani Pavel Hladík (hraje krčmáře a ve druhé epizodě mnicha). Dobře se však na scéně uplatňuje i mladá část souboru, což
považuji za rovněž pozitivní signál.
Nabyl jsem při premiéře dojmu, že návštěvníkům se inscenace líbila. Tleskali dlouho a upřímně. Sám jsem odjížděl z holického kulturního
domu s celkově příjemným pocitem. (ro)
Zdroj: Týdeník Perštejn 16.1.2017, foto Ladislav Formánek
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 4. ledna 2017

První letošní jednání rady města proběhlo netradičně ve středu 4. ledna 2017 a rada na své schůzi vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací za rok 2016
a zároveň schválila plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017 a schválila technickým službám
podání žádosti o dotaci na nákup 2 užitkových
elektromobilů. Rada odvolala pana Velinského
z členství ve sportovní komisi na vlastní žádost a zároveň jmenovala pana Horáka a pana
Tocháčka za nové členy sportovní komise rady
města. Rada schválila společnosti Sportvisio z.s.
z Hradce Králové převzetí záštity nad 4. ročníkem akce Gladiator race konané ve dnech 16. až
18. června 2017 a součastně i výpůjčku pozemků v majetku města pro potřebu této akce. Jednotce dobrovolných hasičů Holice rada schválila

bezplatný pronájem náměstí a uzavření komunikace náměstím na 22. dubna 2017 za účelem
uspořádání Memoriálu Jiřího Kerouše v hasičském sportu, firmám Dan-Czech Specialtransport s.r.o. z Mělníka a Schwertransport s.r.o.
Modřice průjezd souprav s nadměrným nákladem přes náměstí a ulicí Vysokomýtskou a Holubovou v průběhu ledna a února 2017. Radní
schválili prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 7 v domě čp. 46 v Holubově ulici a ukončení pronájmu vymezeného nebytového prostoru
v objektu bývalé ZUŠ nájemkyni z bytu č. 3
v Hradecké ulici čp. 59.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 16. ledna 2017

Rada města na své schůzi 16. ledna 2017 projednala a vzala na vědomí Zprávu o činnosti
správního odboru MÚ Holice a Zprávu o vy-

řizování stížností, připomínek a žádostí občanů o informace za rok 2016. Rada opětovně
projednala problematiku při zpracování Studie
rekonstrukce sportoviště „Na lipáku“ a doporučuje zastupitelstvu schválit zpracování této
studie u firmy Adonis Projekt s.r.o. za cenu
38 tis. Kč vč. DPH, rada neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.14 v domě čp.
749 v ulici Holubova a neschválila také změnu
nájemní smlouvy na společný nájem k bytu č. 1
v domě čp. 749 v ulici Holubova. Rada schválila bezplatné použití městského znaku pro DDM
Holice na kalendář pro rok 2018 a pro firmu
Dan-Czech Specialtransport s.r.o. z Mělníka
bylo schváleno povolení průjezdu soupravy
s nadměrným nákladem po ulicích Holubova,
náměstí T. G. Masaryka a ulicí Vysokomýtskou
v termínu od 6. 2. do 5. 3. 2017.

KOMENTÁŘE…
Cena za odvoz odpadů a jeho třídění
Vzhledem k poměrně dobrému třídění odpadů
ve městě bylo rozhodnuto, že obyvatelé města Holic budou i v roce 2017 platit nezvýšenou
částku 600 Kč za svoz popelnic. Přesto je ale třeba nadále zlepšovat třídění odpadů, protože jen
tak bude možné i příští rok 2018 nezvyšovat platbu za odvoz popelnic. V roce 2016 byly náklady
na jednoho obyvatele 900 Kč. Město dotuje tedy
odvoz popelnic na 1 obyvatele částkou 300 Kč.
Bohužel je stále ještě mnoho občanů, kteří nejen
že odpad netřídí, ale ještě ho vyvážejí do okolí
Holic, např. i do lesů. Připojená fotografie ukazuje čas rozpadu jednotlivých materiálů. A to jsou
zde uvedeny minimální časy. Např. i plechovka
může být vyrobena z různých materiálů a potom
se může rozkládat v přírodě až třeba i 100 let.
Proto apelujeme na občany, aby nejen pokračovali ve třídění odpadů, ale aby také třídění
zvýšili a hlavně nic nevyváželi do okolí města. Chraňme si všichni naši přírodu. Veďte
ke třídění už i vaše děti.
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Zimní údržba chodníků a komunikací
Letošní zima je po dlouhých letech podobná té,
kterou možná starší občané pamatují ze svého
dětství. To znamená poměrně velká sněhová pokrývka. To s sebou přináší pochopitelně velké
náklady na úklid sněhu a také spoustu dotazů
na vedení města a TS (technické služby). Tímto
příspěvkem chceme trochu ozřejmit problematiku zimního úklidu ve městě.
Mnozí občané totiž nevědí, že za zimní úklid
ve městě nejsou zodpovědné pouze TS, ale také
SÚS (správa a údržba silnic), která sídlí v Holicích a SÚS Rychnov nad Kněžnou. SÚS je zodpovědná za úklid ulic – od silnice č. 35 – ulice
Hradecká, Staroholická, k ní navazující ulice
směrem na Koudelku (ne už část Koudelka)
a ulice směrem k bývalé vlakové zastávce Staré
Holice, směr Veliny a Borohrádek. Dále jsou to
ulice Bratří Čapků, nám. TGM, Vysokomýtská,
Pardubická a Husova.
Všechny hlavní silnice tedy v podstatě uklízí
SÚS. Ostatní komunikace potom uklízí TS, ale

nutno zdůraznit, že dle odsouhlaseného a závazného plánu zimní údržby. Dle plánu jsou
chodníky a komunikace rozděleny do kategorií
podle důležitosti, a tak některé komunikace se
jezdí častěji a některé méně častěji. Ve srovnání s ostatními okolními městy a vesnicemi
v Holicích tentokrát napadlo zhruba 4× více
sněhu. Navíc zde sněhová „nadílka“ byla velice intenzivní a vytrvalá, což způsobilo výrazně komplikovanější úklid. Dále je třeba
vzít v úvahu , že při teplotách nad -5 stupňů C
a více sůl přestává účinkovat a tudíž sníh prostě nezmizí a sůl ho neodstraní. A letos těch
arktických velmi nízkých teplot bylo bohužel
poměrně hodně.
Myslím si ale, že každý rozumný občan Holic
ocení práci TS a že „chlapcům“ z této organizace patří velký dík za jejich zejména noční služby, ve kterých „bojovali“ se sněhovou nadílkou
a my všichni většinou spokojeně spali.
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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ÚŘEDNÍ DESKA
Placené parkování na parkovišti „U Černého koně“

Rada města Holic vydala 21. 11. 2016 nařízení č. 2/2016, o vymezení
místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání
silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. V tomto nařízení je jednak zakotveno právo bezplatného parkování v centru Holic pro majitele
elektromobilů, které jsou opatřeny etiketkou „Elektro City“ a dále toto
nařízení zařadilo parkoviště „U Černého koně“, (v ulici Nádražní) mezi
placená parkoviště. Je to jedno z opatření pro zlepšení parkování v centru,
které bylo navrženo ve Studii o dopravní situaci a parkování v Holicích,
kterou zpracovala firma ELTODO a.s. Praha – studie byla schválena zastupitelstvem 2. 11. 2015.
Parkovací automat je zakoupen, nyní se čeká na příznivější povětrnostní
podmínky, aby mohla být vybetonována základová kostka, předpokládáme, že v březnu 2017 bude i toto parkoviště už placené.

Odbor ŽP a SÚ upozorňuje

Podnikatelé a firmy, které za rok 2016 vyprodukovali více než 100 kg
nebezpečných odpadů nebo více než 100 t ostatních odpadů, vznikla jim
povinnost podat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016.
Tato povinnost se splní zasláním hlášení prostřednictvím Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP www.ispop.cz elektronicky v platném Datovém standardu MŽP MZP_ODPADY_20011_A_S
(viz www.mzp.cz) v termínu do 15. 2. 2017.
Pro splnění povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel
v tomto systému zaregistrován (dle zákona č. 25/2008 Sb.). Bez registrace
není možné hlášení podat. Způsob registrace je uveden na stránkách www.
ispop.cz.
Všechny potřebné informace (včetně provozní podpory) najdete na webových stránkách ISPOP.

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2017

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém prosincovém jednání obec-

ně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za odpad. Poplatek
pro rok 2017 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 2017, 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 2017.
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 2017

Prosincové jednání zastupitelstva schválilo plán práce zastupitelstva
a rady města na 1. pololetí roku 2017. Jednání rady, která jsou neveřejná
začala již ve středu 4. ledna 2017, od pondělí 16. ledna již následují schůze rady města v pravidelných dvoutýdenních intervalech až do 10 července 2017.
První jednání zastupitelstva je 13. března 2017, další je 15. května
a poslední 26. června 2017. 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.

Hasiči v roce 2016
Při návštěvě (14. září) prezidenta České republiky Miloše Zemana v Holicích 15 členů sboru zajišťovalo pořadatelskou službu a dva stáli čestnou
stráž u městského praporu, na který pan prezident zavěsil prezidentskou
stuhu.
Členové sboru se pořadatelsky podíleli na akcích pořádaných městem,
v lednu zorganizovali tradiční ples, zúčastnili se mnohých školení, při
kterých si zvyšovali svoji odbornost.
Jednotka holických dobrovolných hasičů vyjížděla k 59 případům, z toho
k 12 požárům, 5 dopravním nehodám a 36 × k ostatním činnostem, a to
k likvidaci nebezpečného hmyzu, odchytu psů a otevření uzavřených prostor.
Na začátku roku 2017 měl Sbor dobrovolných hasičů Holice 80 členů
včetně mládeže.
Petr Kačer
SK HOLICE
Vás srdečně zvou
Sbor dobrovolných hasičů zaznamenal v uplynulém roce několik důležitých událostí. Tou první a asi nejdůležitější bylo převzetí nového zásahového vozidla Scania od starosty města Mgr. Ladislava Effenberka.
Slavnostnímu aktu, který proběhl 31. března byli přítomni zástupci pardubického kraje, města Holice, tisku, ředitel HZS pardubického kraje
a mnoho dalších hostů.
Na holickém náměstí proběhl 16. dubna za účasti 50 družstev druhý ročník memoriálu Jiřího Kerouše. Na žádost výrobce holičtí hasiči prezentovali v srpnu nové auto na mistrovství republiky v požárním sportu v Brně
a v září na mistrovství republiky ve vyprošťování v Mladé Boleslavi.
V květnu se pět členů sboru zúčastnilo oslav 110 let od založení sboru
svých kolegů v polském Kadlubu a v září čtyřčlenná delegace navštívila
družební město Medzev.
HOLICKÉ LISTY

V PÁTEK 24. ÚNORA 2017 OD 20. HODIN
V SÁLE ZUŠ KARLA MALICH HOLICE NA

XI. FOTBALOVÝ PLES
K TANCI A POSLECHU HRAJE
POPULÁRNÍ KAPELA EXPRES
Předprodej místenek probíhá v prodejně
Papírnictví – Hračky na náměstí T. G. Masaryka
Cena 120 kč za místenku, prodej místenek rovněž před začátkem
plesu.
V průběhu plesu soutěž o hodnotné ceny.
Výtěžek plesu bude využit ve prospěch mládeže SK Holice
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc únor 2017

Štěpán Málek- Carton-age atd…

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
11. 2.
19.30 Robin Hawdon Dokonalá svatba
sobota		Skvělá situační komedie o tom, co se všechno se může stát ve svatební den. Ráno
před svatbou se Bill probudí po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si
nepamatuje a na nic si nevzpomíná…
		Režie: Kryštof Šimek
		Uvádí Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice.
		Bonus pro předplatitele ABO 2016/2017.
120 Kč
17. 2.
19.30	Edward Albee Kdo se bojí Virginie Woolfové?
pátek		Slavné komorní drama jednoho z nejproslulejších amerických moderních autorů. S přibývající nocí a alkoholem se ztrácí zábrany a bourají zaběhnutá klišé.
Nesmírně dráždivá sonda do manželských vztahů plná nečekaných zvratů, smutku a humoru.
		Režie: Petr Novotný
		Hrají: Jindra Janoušková (nominace na Cenu Thálie 2015), Jiří Kalužný, Jana
Ondrušková a Josef Pejchal.
		Uvádí Východočeské divadlo Pardubice.
		Zařazeno v divadelním předplatném ABO 2016/2017.
290 – 270 – 250 Kč
21. 2. 9+10.30 Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
úterý		Veselé zápletky, legrace, vůně orientu a samozřejmě písničky – to vše je v naší
pohádce.
		Uvádí Divadélko Andromeda Praha.
40 Kč
24. 2.
18.00	Po stopách Dr. Emila Holuba
pátek		Přednáška Vojty Hlásného z cesty po stopách Dr. Holuba
		 v Jihoafrické republice.
50 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
14. 2.
17.00	Strašidla
úterý		Rodinný film Zdeňka Trošky. Rodina hejkala Huga obývá starou vilu na pokraji
města. Jejich strašidelný život změní vpád úředníka Patočky, který má ve správě
evidenci budov. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat.
		Režie: Zdeněk Troška.
		Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen
Mayerová.
		Žánr: Komedie/ Pohádka. Délka 113 minut.
70 Kč
21. 2.
19.30	Odysea – Jacques- Yves Costeau
úterý		Fascinující příběh Jackquese Costeau a jeho rodiny. Hvězdně obsazený příběh
významného oceánografa, cestovatele a dobrodruha Jacquese Cousteau nabízí
překrásnou výpravu, strhující provedení a dojemný příběh o rodině, která život
zasvětila oceánům.
		Režie: Jerôme Salle.
		Hrají: Lambert Wilson, Pierre Niney a Audrey Tautou.
		Žánr: Životopisný/ Dobrodružný. Délka 122 minut.
80 Kč
28. 2.
19.30	Dítě Bridget Jonesové
úterý		Utrpení největší smolařky neskončilo, tentokrát bude hlavním malérem neplánované těhotenství. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že si bude muset
vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku“.
		Režie: Sharon Maguire.
		Hrají: Renée Zellwer, Colin Firth, Patrik Dempsey, Emma Thomson a další.
		Žánr: Komedie/ Romantický. Délka 123 minut.
80 Kč
7. 3.
17.00	Hledá se Dory
úterý		Na plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory. Dory se i s kamarády vydá napříč
oceánem až do Mořského akvária v Kalifornii hledat své ztracené rodiče. Při
hledání dojde k poznání, že nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.
		 Žánr: Animovaný /Dobrodružný. Délka 103 minut.
70 Kč
datum hodina
14. 2.
16.00
úterý		

4. 2.–28. 2.		
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AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Přežila jsem Osvětim
Přednáší Eva Pytelová (roz. Beerová)

vstupné
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
PETR SAMEK KRESBA / MALBA
Prodejní výstava děl náchodského malíře. Vernisáž v sobotu 4. 2. od 17 hodin.

Vím, že není standartní psát reporty o vlastní
výstavě, která proběhla v lednu v Galerii kulturního domu, ale nakonec je mi to záminkou k vyznání se této instituci a nádhernému výstavnímu
prostoru, jaký by mohla jiná města závidět.
Jak napovídá název výstavy, kolekce závěsných objektů a reliéfů je vytvořena převážně
z dektur, kartonů a podobných materiálů, které jsou posléze povrchově upraveny. Všechny
práce jsou laděny v konstruktivní a nezobrazivé
linii takzvaného Konkrétního umění. Kolekce
vychází z fascinace materiály, často považovanými za pouhý odpad, způsob uvažování je
motivován i určitým napětím mezi dekonstrukcí
a konstruktivním ,mimo jiné přirozenými vlastnostmi použitých materiálů. Ve výsledku mi jde
o harmonii, která zároveň nepostrádá jisté napětí, dynamiku či neklid, to vše s cílem vytvářet
artefakty, které nejsou drásavé, znervozňující,
ale naopak klid vyžadující a uklidňující.
Až na jeden artefakt celá kolekce vznikla zde
v Holicích a jsem přesvědčen, že velkou měrou reflektuje i genia loci města – místa vzniku.
Myslím, že díky mému pobytu v Holicích, kde
jsem objevil mnoho inspirativního, jsem i více
pochopil, či spíše procítil dílo zdejšího rodáka
umělce Karla Malicha, jehož tvorba je v mnohém laděna obdobným směrem.
V případě zájmu jsem ochoten uspořádat přednášku – besedu o mojí tvorbě, jakož i tendencích ve kterých se tato, obdobně jako Malichova
a jiných, pohybují.
V besedách jsem ochoten pokračovat i v souvislosti s dalšími výstavními počiny. Tyto besedy
jsem schopen i podřídit požadavkům cílové skupiny (tedy školy apod.)
V případě zájmu nechte avizo u vedení Kulturního domu města Holic.
Mgr. Štěpán Málek akad. soch.

Přehled společenských akcí
Maturitní ples Gymnázia Dr. Emila Holuba
pátek 10. února od 19.00
Sezemický dům, Sezemice
k tanci a poslechu hraje skupina „Bylo nás pět“
Holický masopust
sobota 18. února od 9.00 do 16.00
začátek: u KD Holice, konec: hřiště na sídlišti
Muška
více informací na: www.kulturapromesto.cz
Karneval ZŠ Komenského
sobota 18. února od 15.00
ZUŠ Karla Malicha, Holice
Okresní kolo ve hře na kytaru
čtvrtek 23. února od 19.00
ZUŠ Karla Malicha
Dětský karneval
sobota 25. února od 15.00
restaurace Na Trandě, Holice
Děti zdarma, dospělí: 50 Kč
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Karneval v Holoubku

Masopust zamíří na Mušku

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice zve děti
a rodiče na KARNEVAL.
V úterý 14. února dopoledne uvítáme všechny děti
(mohou se přidat i rodiče) v maskách a společně protančíme a užijeme si celé dopoledne písniček a soutěží. Čeká nás tvoření královské koruny a je připravena
i malá, sladká odměna.
Keramika s Radkou je každou sudou středu v měsíci, tedy 8. a 22. února
od 16.30 do 17.30 hodin. www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Tvořivé hrátky s Radkou jsou připraveny na středu 15. února od 16.30
do 17.30 hodin a při práci se dřevem si vyrobíte krmítko pro ptáčky.
Dočasná změna v programu Holoubka. Už od poloviny ledna jste se
setkali se změnou čtvrtečního cvičení. Toto cvičení je přesunuto na středu
a je jedna skupina dětí od 9.30 do 10.30 hodin. Ve čtvrtek je volná herna
bez programu, můžete si přijít pohrát. Zároveň v herně probíhá hlídání
dětí žen ze vzdělávacího projektu ŽenyPRO.
Od března se cvičení pro děti do dvou let vrací zpět na čtvrtek. Děkujeme
za pochopení.
Ostatní programy jsou beze změny a najdete je na našich stránkách.
Akce v březnu pro seniory:
Nově nabízíme jógu smíchu ve středu 1. března od 16.00 hodin v dolní
herně Holoubka.
Jóga smíchu vám umožní prožít 60 až 90 minut smíchu, radosti a uvolnění. Společně si odpočineme, probudíme v sobě dětskou hravost. Pomocí
jednoduchých, nenáročných smíchocviků okysličíme naše těla i mozky
a posílíme tak pocit zdraví a energie v nás. Dovolte svému tělu smích
a vaše mysl ho bude následovat. Těší se na vás lektorka jógy smíchu Monika Pavlisová.
Zveme babičky, dědy a vnoučata ve středu 29. března od 16.00 hodin
na společné velikonoční tvoření.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz,

Tradice holického maškarního průvodu nezanikne ani v roce 2017. Jeho
čtrnáctý ročník se uskuteční v sobotu 18. února a znovu projde po inovované trase. „Letos je naším hlavním cílem sídliště Muška a relativně nově
osídlená oblast Pod Homolí. Myslíme si, že tato lokalita v sobě skrývá
značný potenciál. Navíc chceme s masopustní tradicí seznámit i obyvatele
dalších částí Holic a umožnit jim, aby se do ní aktivně zapojili,“ shrnul
důvody této změny Lukáš Peška, předseda spolku Kultura pro město, který společně s Dechovým orchestrem Kulturního domu města Holic akci
pořádá za podpory Kulturního domu města Holic.
Právě od kulturního domu vyjdou masky po 9. hodině ulicí Holubova směrem na náměstí T. G. Masaryka a budou pokračovat ulicemi Komenského,
Klicperovou, Pardubickou, Tylovou, Mládežnickou, U Kapličky a dále
Havlíčkovou, Husovou se zastávkou v Topasu 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. Masopustní rej skončí na hřišti na Mušce, kde se můžete od 15.30 hodin těšit na jízdu na koňském povoze, neodmyslitelné
stínání kominíka a další atrakce, včetně občerstvení.
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 se však můžete
stát i vy. Pokud se chcete pobavit a užít si neopakovatelnou atmosféru,
kontaktujte pořadatele prostřednictvím e mailu info@kulturapromesto.cz
nebo telefonního čísla 605 364 624. Zároveň uveďte, zda budete mít vlastní převlek nebo vám ho mají zajistit organizátoři z půjčovny kostýmů.
Mgr. Lukáš Peška

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ!
Taneční studio Hany Flekrové pořádá 22. ročník tradičního podzimního
kurzu společenského tance a společenského chování pro mládež.
Kurz bude zahájen v sobotu 16. září 2017, další lekce vždy v pátek.
ZÁPIS DO KURZU SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 27. ÚNORA
2017 OD 18.15 – 19.00 hodin v PŘÍZEMÍ ZUŠ KARLA MALICHA.
TSHF pořádalo první soukromé taneční kurzy v Holicích v roce 1994.
Začínali jsme v sále Na Špici, následně jsme tančili v sálech Na Trandě,
v Kulturním domě města Holic, v Litětinách, na Poběžovicích, v Býšti či
v Ředicích u Červinků. Během 21 let prošlo našimi základními tanečními
kurzy okolo 2000 dívek a chlapců, někteří z nich absolvovali kurz i třikrát.
Investice vložené do kurzů tance a společenského chování jsou investicemi do vzdělání a do budoucnosti mladých lidi. Nabízíme zvýhodněné
kurzovné pro páry a kolektivy.
Jarní kurz tance pro dospělé:
Výuka 6 lekcí probíhá v neformálním oblečení a odlehčené
formě bude v tělocvičně ZŠ Holubova. První lekce se uskuteční v neděli 12. března od 20.00 hodin.
Přihlášky e-mailem, nebo telefonicky do 5. března 2017.
Více informací na webových stránkách: www.tshf.cz.

ŽenyPRO ženy – PRO svůj rozvoj – PRO rodinu – PRO práci
Dalších dvanáct účastnic tohoto vzdělávacího projektu v lednu zahájilo
cyklus pravidelných setkávání v RVC Holoubek. Zachycení atmosféry
kurzů a informace o dalších vzdělávacích příležitostech pro vás naleznete
na www.zenypro.cz.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel.:
603 566 141, 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.
kolektiv Holoubka
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Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Malí výtvarníci a mladí spisovatelé na ZŠ Holubova

Dovolte nám, abychom se prostřednictvím těchto řádků ještě vrátili na samotný konec loňského roku. Zdálo by se, že se během posledních prosincových dnů ve škole už nic zvláštního neděje, tedy kromě nedočkavého
odpočítávání našich žáků (a konec konců našeho také), kolikrát ještě budou muset usednout do lavic, než začnou ty krásné sváteční dny. Abychom jim tento čas zkrátili, připravili jsme pro ně dvě soutěže.
Třídy prvního stupně se zapojily do výtvarného projektu „Maxipes Fík
má narozeniny“. Ani se tomu nechce věřit, ale Fík slaví čtyřicetiny. A jaký
dárek Fíkovi věnovat? Přeci mu něco namalujeme! Úkol poroty nebyl vůbec lehký, tolik obrázků a výtvarných nápadů! Nejvíce zaujala kolektivní
práce třídy 2. A, která pod vedením paní učitelky Svobodové zachytila Fíkův život od narození po jeho velké výročí tak, jak si ho představují sami
žáčci. Na druhém místě skončila třída 5. B. Společně s paní učitelkou

Kopřivovou vytvořili z krabic prostorovou podobiznu v téměř nadživotní
velikosti nejen Maxipsa Fíka, ale také Maxipsy Fíkové. Vždyť každý ví,
že ve dvou se to lépe táhne! Tohoto rčení a také stejné výtvarné techniky
se drželi i majitelé pomyslné bronzové medaile – třída 3. B. S paní učitelkou Lédlovou ztvárnili Maxipsa Fíka, tentokrát však s jeho nám známou
lidskou kamarádkou Ájou. Pro čestné uznání si přišli žáci 2. B paní učitelky Hálové. O tom, jak se práce našim výtvarníkům povedly, se můžete
přesvědčit ve vestibulu školy, kde je uspořádaná výstava.
Pro žáky druhého stupně jsme vyhlásili literární soutěž, jejíž téma „Vánoce mám rád“ jsme si vypůjčili od Františka Nepila. Sešlo se nám celkem
23 prací. V I. kategorii, která zahrnovala 6. a 7. ročník, se na nejvyšší
příčce umístil Jan Alexander Roháč ze 7. B. Za obyčejným názvem Jedny narozeniny se skrývá velmi hluboký příběh, který bychom Vám rádi
zprostředkovali. Stříbro obsadila Michaela Jelínková z 6. A a její povídka
o chlapci, kterému se podařilo díky cestování časem zachránit svého tatínka. Třetí místo získal Ondřej Kamenický z 6. A, jehož práce zachycovala
život vánočního stromečku. Protože byly texty opravdu vyrovnané, byla
udělena dvě čestná uznání, a to Sáře Klasovité z 6. A za její pohled hvězdy
a Anetě Vašíčkové z 6. A, která nám představila další vánoční stromeček.
Do druhé kategorie se zapojili žáci 8. a 9. třídy. Porotu nejvíce zaujal
příběh Rolnička z pera Adély Theimerové. A kdo by čekal, že hlavní roli
bude hrát zvonivý nástroj, mýlil by se. Rolnička je jméno pro pejska, který
se na Štědrý den zatoulal. Druhé místo získala Tereza Koubová z 9. A,
ve svém Snu štědrovečerní noci popsala, co prožívá dívka, která už nikdy
nestráví Vánoce se svým otcem. Na třetí stupeň dosáhla Nikol Machatá
z 9. A se svým zamyšlením nad současnými oslavami Vánoc. Tereza Velinská z 9. A obdržela čestné uznání za Vánoce očima puberťáka.
Pokud jsme vás navnadili a vy si chcete ohodnocené práce přečíst, navštivte naše internetové stránky. A teď již slíbená povídka Jana Alexandera
Roháče. 
Mgr. Jana Krejčová

Jan Alexander Roháč – JEDNY NAROZENINY
(babičce)
Malý chlapec vyběhl do mlhavého, studeného rána. Boty mu klouzaly
po rozblácené cestě a prsty křehly v zavlhlých rukavicích. Přesto jeho oči
zářily jak uhlíky. Těšil se na dnešní večer. Zašel do parku, prohlížel si spící
stromy a náhle zahlédl muže sedícího shrbeně na osamělé lavičce.
„Dobrý den,“ pozdravil chlapec.
„Konstatuješ, přeješ, nebo je to ironie?“ odvětil muž, aniž by vzhlédl.
„Vlastně všechno najednou, když vás tak vidím.“
„Tak odejdi. Tvému konstatování nevěřím, přání se nesplní a ironie bolí
jako skutečnost sama.“
Chlapec jako by neslyšel jeho slova, pokračoval.
„Proč jste sám?“
„Jsem sám, protože mám narozeniny,“ odpověděl muž.
„To je konstatování, přání, nebo ironie?“
Muž překvapeně vzhlédl a jeho vousatá tvář poprvé rozpraskala v drobném úsměvu.
„Ty máš narozeniny rád?“
„Ty svoje ano. Vaše narozeniny jsou jiné?“
„Teď už jsou,“ odpověděl znovu smutně muž.
„Už? Bývaly jiné? Povídejte mi o nich.“
„Víš, mé narozeniny bývaly šťastným dnem. Tím skutečně nejšťastnějším
v roce. Lidé se sešli na krásně vyzdobeném místě. Rodiny i úplní cizinci se
k sobě chovali s úctou a pokorou ve snaze působit jeden druhému radost.“
„Na vaše narozeniny se scházelo tolik lidí?“ podivil se chlapec.
„Vlastně to byli lidé ze všech koutů Země, co znáš.“
„Dnes už nechodí?“
„Ale ano. Jenže je to jiné. Dřív dýchaly jejich domovy teplem a smíchem.
Zářily světlem svíček, lidé si v nich dávali dárky, které vyráběli sami
s myšlenkou na toho druhého.“
„Lidé na vašich narozeninách nedávali dárky jen vám?“
„Ne, opravdu. Nebyla to oslava pro jednoho člověka.“
„A proč se to změnilo, když to bylo tak krásné?“
„Já nevím. Snažím se už dlouho nalézt odpověď, proč dnes svítí studenýHOLICKÉ LISTY

mi světly a dívají se na sebe studenýma očima. Proč se ženou za radostmi,
které je těší tak krátce, proč nenaslouchají radám, které jsem se jim snažil
dát.“
„Jaké to byly rady?“
„Víš, chtěl jsem je varovat před chováním, které by jim mohlo ublížit.“
„Takovou radu bych si poslechl rád.“
„Opravdu?“ nevěřil muž, přesto pokračoval, „Tak si představ, že jsem
pojmenoval a prostřednictvím jiného člověka seznámil lidi se sedmi
emocemi a skutky, kterým by se měli vyhýbat. Lakotu, Pýchu, Závist,
Nestřídmost, Lenost, Hněv a Smilstvo. Dnes se mi zdá, že lidé slaví mé
narozeniny právě v duchu těchto hříchů. Lakomí obchodníci se snaží
na nich vydělat a lidé v jejich obchodech nakupují. Ať už z pýchy, že si
tolik dovolit mohou, nebo ze závisti, že nemohou. Nakupují příliš mnoho
jídla a dopouští se nestřídmosti, která jim nepřináší potěšení. Žezla se pak
ujme je lenost a hněv.“
„A smilstvo?“ tázal se chlapec zvědavě.
„Ještě jsi moc malý, abych ti to vysvětlil,“ odvětil muž s úsměvem, „ale je
to jediný hřích, který jsem se jim naučil přát.“
„Podívejte, sněží!“ odbočil chlapec znenadání a ukazoval na jedinou osamělou vločku poletující vzduchem.
„Tomu říkáš sněžení? Jediné vločce?“
„A kdo jste, že můžete soudit, kolik vloček je potřeba? Ani neznám vaše
jméno!“
Muž se zamyslel, a aby se vyhnul otázce, odbočil v řeči stejně náhle jako
chlapec předtím: „Řekni mi, kdybys potkal někoho, kdo by ti mohl splnit
jakékoli přání, co by to bylo?“
„Přál bych si nesmrtelnost pro svoji babičku. A vám bych chtěl vrátit narozeniny,“ vykřikl chlapec.
Muž chvíli váhal, než odvětil.
„První část přání nesplním, protože nesmrtelnost je prokletí. A tu druhou
jsi právě splnil ty sám. Myslel jsi na mne, aniž bys znal mé jméno.“
Rozhlédl se po tichém parku a dodal: „Skutečně stačí jedna vločka. I kdyby byla jedna jediná.“
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Na co se mohou těšit děti v mateřské škole Holubova v únoru?
jí s Cepíkem, kdy je čeká další pohádka o zdravé výživě. 21. února se
v pohádce dozvíme, jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru, Pohádka
bude pro děti připravena v kulturním domě. Zajímavá akce bude v únoru připravena i pro paní učitelky, které se zúčastní v Pardubicích besedy
o zdravé stravě pro děti, beseda je pořádána v rámci projektu Cepík. Již
nyní si dovolujeme také pozvat širokou veřejnost na 17. ročník oblastního
kola Holické Mateřinky, která se bude konat 2. března v Kulturním domě
města Holic. Opět se můžete těšit na zajímavá vystoupení dětí z Rychnova nad Kněžnou, Hronova, Hostovic, Sezemic, Pardubic… Samozřejmě
nebudou chybět holické mateřské školy. Dopolední program začíná v 9.00
hodin, odpolední potom od 15.00 hodin. Podrobné informace o Holické
Mateřince, ale nejen o ní najdete na našich internetových stránkách www.
msholubova.cz a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská
Již v průběhu prvního letošního měsíce byly děti seznamovány s aktivizačním cvičením, které bude nadále pokračovat i v únoru. Cvičení probíhají v rámci mezinárodního programu MISP. Program byl založen v roce
2000 Miou Elmsäter ze Švédska a Sylvií Héta z Kanady. Cvičení podporuje fyzický a emocionální rozvoj. Snižuje účinky stresu na vývoj dítěte.
Snižuje výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou
bolesti hlavy, astma, hyperaktivita… Zlepšuje se pozornost dětí, soustředění. Dochází ke snížení agresivního chování. Děti se učí cvičení pod vedením lektora a po celý rok budou tato cvičení provádět v jednotlivých
třídách. V pondělí 13. února čeká děti pohádka v kulturním domě – Kdo
si počká, ten se dočká. Od 14. února začínají již tradiční lyžařské kurzy. Děti budou 2× týdně dojíždět do Ski areálu Hlinsko, kde budou pod
vedením instruktorů z outdoorové organizace Ski Fanatic zdokonalovat
své lyžařské schopnosti, někteří se budou s tímto zimním sportem teprve
seznamovat. Zatím to vypadá, že letos problémy s nedostatkem sněhu tak
jako v minulém roce nebudou. Ve středu 15. února se děti opět setka-

POSLEDNÍ TEČKA ZA STARÝM ROKEM
ANEB ADVENTNÍ VEČER

Zima v MŠ Pardubická

„Sněží, sněží, mráz kolem běží,“ zpívali jsme si v naší mateřské škole
začátkem nového roku 2017. Když jsme s dětmi probrali všechny vánoční
zážitky a odstrojili stromečky, vrhli jsme se na bílé svahy, kopce a kopečky. Stavěli jsme sněhuláky, sáňkovali, bobovali.
Tak jako každý rok v zimním období jsme zahájili saunovací sezónu, tentokrát v pátek 13. ledna. Všechny děti z MŠ mají možnost navštěvovat
naši „teplou chaloupku“. Také k nám docházejí děti z družiny ZŠ Holubova. Saunování nám posiluje imunitu a obranyschopnost, dále nás otužuje
a navozuje dobrou náladu.
Kulturní zážitky jsme měli ve čtvrtek 26. ledna při pohádce O strachu
a štěstí a v pondělí 30. ledna Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši.
V únoru nás čeká lyžařský kurz. Přihlášené děti budou jezdit dvakrát týdně na dopoledne do lyžařského areálu v Hlinsku, kde na ně budou čekat
lyžařští instruktoři a zasněžená pláň.
Také se už moc těšíme na tradiční únorový karneval.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
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V pondělí 19. prosince proběhl v Gymnáziu Dr. Emila Holuba tradiční
Adventní večer. Slavnostní program v 17 hodin nejprve zahájila paní ředitelka Mgr. Andrea Daňková, která přivítala hosty a poděkovala sponzorům, poté se slova ujala výtvarnice Václava Macků, aby představila
očekávanou vernisáž obrazů regionálních autorů s poetickým názvem
Kouzlo Vánoc. Ve svém krátkém projevu upozornila i na několik unikátních starých výtisků knih Julesa Verna, zapůjčených ze soukromé sbírky
pana Hendrycha z Holic, které jsme si také mohli prohlédnout. Poté následovala vystoupení našich studentů.
„Zlatý hřeb večera“ nastal v 18.00 hodin, to jsme na „scéně“ naší auly přivítali čtveřici známých herců z Východočeského divadla v Pardubicích –
Petru Janečkovou, Dášu Novotnou, Janu Ondruškovou a „věčného komika“
Láďu Špinera. Ti nám ze svého repertoáru představili celou plejádu muzikálových hitů z Pomády, Noci na Karlštejně, Hello, Dolly či Cabaretu.
Výtěžek dobrovolného vstupného činil 8 500 Kč a byl odeslán na konto
Adventních večerů při České televizi.
Mgr. Eva Pýchová

CHYSTÁME SE DO BRUSELU
Na jaře 2016 se šestice našich studentů ze třídy 3. A v čele s Lukášem
Mikuleckým zúčastnila soutěže o znalostech Evropské unie. Žáci natočili krátký film v podobě fiktivního příběhu, v němž v prostorách našeho
gymnázia představili své názory na tuto organizaci. Video se porotě velmi
líbilo, studenti v soutěži zvítězili a jako bonus přišlo pozvání od europoslankyně za hnutí ANO Dity Charanzové do Bruselu. Naše třídenní cesta
se uskuteční v březnu 2017 a již nyní vytváříme její podobu. Na prvním
místě se chceme zúčastnit několika jednání Evropského parlamentu, prohlédnout si příslušné budovy, poznat chod celé instituce. Naším cílem je
také návštěva Velvyslanectví České republiky v Bruselu, prohlídka pamětihodností hlavního belgického centra i návštěva dalších slavných měst
– Antverp či Brugg. Těšíme se i na osobní setkání s paní europoslankyní
a jejími spolupracovníky.
Mgr. Eva Pýchová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1936
V tomto roce se konečně začala výrazněji snižovat nezaměstnanost.
Holický obuvnický průmysl zaznamenal vzestup výroby. Nastala poptávka po dělnících, nikoliv však továrních, ale vyučených odbornících. Ti si
vydělali 200 korun týdně, což sice bylo méně než v době před krizí, ale
přece jenom se viditelně zlepšila životní úroveň jejich rodin. Pocítili to
i obchodníci a další živnostníci, jakož i peněžní ústavy, u kterých rostly
vklady. V hospodaření města však přetrvávala neutěšená situace a otázky
financí se řešily prakticky na každém jednání zastupitelstva. Vinu na nedobrém stavu nesli i dlužníci, kteří obecní dávky buď neplatili vůbec, nebo
velmi liknavě.
Kromě zmíněných finančních záležitostí, řešilo zastupitelstvo i další
otázky běžného chodu města. Na schůzi 6. února tak odsouhlasilo zákaz
jízdy těžkými nákladními auty v Palackého ulici. Na další schůzi 12. března se řešily záležitosti kolem Lesního družstva ve Vysokém Chvojně. Podle usnesení z roku 1933 byla uzavřena půjčka ve výši 680 000 korun
u Občanské záložny v Jičíně, za což město zaplatilo podíly v družstvu
a stalo se majitelem 47 % podílů Lesního družstva. Při jednání zastupitelů 30. října byla kladně vyřízena žádost Jana Holuba o propůjčení titulu
městského kapelníka a dále byly zdejší měšťanské školy podle nového
zákona označeny jako újezdní školy měšťanské. V sociální oblasti byla
schválena podpora pro vyvařování polévek ve školních kuchyních pro děti
nezaměstnaných v zimním období 1936/1937. V prosinci podala městská
rada žádost na ministerstvo obrany, aby byla do Holic umístěna vojenská
posádka a náhradní vojenský průmysl. Žádost byla zamítnuta, protože
z hlediska vojenských zájmů to nebylo potřeba.
Vzhledem k mezinárodní situaci se otázky armády a obrany státu
dostávaly do popředí veřejného života. V polovině června vypsala vláda půjčku na obranu státu, která se setkala s neobyčejným pochopením
(a to i v našem městě) a vynesla čtyři miliardy korun. Holic se dotkla
i praktická cvičení armády. 10. července se zde i v okolí konalo cvičení
s bezdrátovou telegrafií, od 14. do 18. července pak cvičení letectva v nočních i denních náletech na Hradec Králové, Pardubice i Holice. Za jasných
hvězdných nocí sledovaly davy lidí nálety, střelbu protiletadlových děl
a práci světlometů. V době od 25. do 30. července zde probíhalo cvičení
s polním telegrafem a telefonem. To vše byla přípravná cvičení na srpnové vojenské manévry ve východních Čechách. Holice se staly místem
přímých srážek v neděli 23. srpna, kdy „červení“ obsadili při ústupu potočiště Ředičky a „modří“ na ně útočili od Podlesí, Poběžovic a Kamence.
Vojákům se dostalo v Holicích vřelého přijetí a děkovali za dobré ubytování i pohostinnost občanů.
Nyní obraťme pozornost na slavnostní chvíle, které prožívali občané
Holic v roce 1936. Oslavy narozenin prezidenta T. G. Masaryka proběhly 7. března za celodenního deště. V rámci těchto oslav sehrál divadelní odbor československé církve 1. března v sále u Konrádů (Na Trandě)
hru „Děti plukovníka Berana“ a 8. března Spolek divadelních ochotníků
Klicpera v sále Na Špici Langrovu hru „Jízdní hlídka“.
Ve dnech 6. a 7. června konala náboženská obec československé církve
v Holicích slavnost otevření sboru, který byl upraven z bývalé tovární
dílny firmy K. Branda v čp. 15 na náměstí (tehdy v majetku Občanské záložny Holice, dnes je tam finanční úřad). První den se po slavnostní schůzi v sále „Na Špici“ konal slavnostní večer, na kterém vystoupil kromě
pěveckého sboru Hlahol i holický rodák, houslový virtuos Josef Holub.
Druhý den se uskutečnilo vlastní otevření sboru. Největší zásluhu o nový
sbor měl předseda zdejší náboženské obce Václav Jelínek z Roveňska.
Slavnostní řeč pronesl duchovní Ladislav Kopal z Prahy a sbor otevřel
místní farář Jan Vaněk. První slavnostní bohoslužby v novém sboru vykonalo všech 11 přítomných duchovních.
O několik dní později, 20. a 21. června, se při příležitosti 15. výročí holické jednoty Československé obce legionářské konal Den legií. První den
se večer uskutečnilo v sále „Na Špici“ divadelní představení vlastenecké
hry „Bílý lev“. Následující den ráno se vydal průvod legionářů z ulice
plukovníka Švece (dnešní Puškinova) na přeplněné náměstí, kde proběhl
tábor lidu. K přítomným promluvil starosta města Josef Hlaváček, člen
předsednictva ČOL Moravec z Kolína, předseda Bezdíčkovy župy František Kolášek a velitel 4. divize v Hradci Králové brigádní generál Karel
Kutlvašr. Ano, je to ten, který vejde později do dějin jako vojenský velitel
Pražského povstání v roce 1945 a kterého v roce 1949 pošlou komunisté
do vězení na doživotí. Po předání praporu, na který byla připnuta stuha
od městské rady, se účastníci odebrali k pamětní desce, kam byla uložena
prsť z legionářských bojišť. Slavnost byla zakončena odpoledne na sokolském hřišti koncertem Holubovy hudby. V rámci těchto oslav byla v zaHOLICKÉ LISTY

sedací síni na radnici uspořádána výstava památek zahraničního odboje
a památek na cestovatele Dr. Emila Holuba.
Další červnovou slavností bylo okrskové cvičení Orla na hřišti SK
dne 28. června. Slavnostní náladu pokazil jen hustý déšť. V tradičním
duchu se uskutečnila památka na Mistra Jana Husa. Ve stejných dnech,
5. a 6. července, si třicet let svého trvání připomněl Sportovní klub (SK)
Holice, hlavně několika fotbalovými zápasy. Nad hlavním vchodem radnice byla 16. srpna odhalena pamětní deska prezidentu T. G. Masarykovi,
kterou věnovala mládež sociální demokracie. V bývalé Steinově továrně
se od 20. do 28. srpna konala první výstava ovoce a zeleniny zdejšího
spolku zahrádkářů, která byla hojně navštívena občanstvem z Holic i okolí a sklidila velký obdiv uspořádáním i množstvím exponátů. V obvyklém
provedení proběhla oslava 28. října, na které byl hlavním řečníkem řídící
učitel ze Starých Holic František Pilný.
V únoru schválili zastupitelé uspořádat veřejnou sbírku na výdlažbu
žulovými kostkami cesty ke hřbitovu. Sbírka, která probíhala od 8. března i mezi rodáky mimo Holice, vynesla 21 566 korun (město přispělo
5 000 korunami). Největším soukromým dárcem byla Anna Emlerová,
která věnovala na sbírku 1 000 korun. Celkový náklad na výdlažbu cesty
a osázení akáty podél ní činil 24 358 korun a schodek 2 792 korun byl
uhrazen z účtu hřbitova.
O počasí jenom stručně. Nic neobvyklého se nepřihodilo – podle přírodního řádu proběhlo jaro, léto, podzim a zima. Květnové deště pomohly vzrůstu obilovin a zelené píce, červnové teplo senoseči. Ovšem koncem června byly neustálé deště a větry a obilí polehlo. Deštivý červenec
komplikoval žně a říjen zase setí ozimů, které se dosívaly až v listopadu.
V prosinci začalo mrznout až před Vánoci (20. 12. bylo ještě +12,5 stupně
Celsia).
Tak takový byl rok 1936, ve kterém se mimo jiné narodili prezident
Václav Havel, herec a režisér Jan Kačer či profesor gymnázia František
Janeček a kdy začala Libuše Straková chodit do školy.
Pavel Hladík

HOLICKÉ LISTY • 3

9

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK HOLICE – cesta za obhájením titulu
Solidní bodový zisk v podzimní části krajského přeboru sezony 2016/2017
stačil Holicím na druhé místo. Pod vedením nového trenéra se fotbalová
mašina Holic rozjela na plné obrátky hned od začátku. Pět zápasů – patnáct bodů. Malé zaváhání v Žamberku jim vynahradila domácí výhra
s Přeloučí 5:1. První holická prohra se zrodila v Třemošnici. Až tři prohry
v závěru podzimní části rozhodly o tom, že Holice přezimují na druhém
místě tabulky se ztrátou 7 bodů na první Slatiňany. Cíl – pohybovat se
u vrcholu tabulky se splnil. Z 15 zápasů bylo 9 výher, 3 remízy, 3 prohry,
skóre 44:15, 31 bodů. Navíc Tomáš Jedlička patří k nejlepším střelcům
krajského přeboru. „S podzimní částí sezony vládne celkem spokojenost.
Nicméně na moje gusto jsme mohli mít alespoň o čtyři body více, protože
více jak polovinu podzimu nám to vycházelo, jak herně, tak výsledkově,“
podotkl trenér SK Holice Tomáš Chlumecký. A jak pan trenér vidí jaro
2017 v krajském přeboru? „Udržet se na předních příčkách, posílit kádr
a hlavně dobře potrénovat. Chci také poděkovat lidem a fanouškům, kteří
se u holického fotbalu pohybují, za podporu našeho mužstva“.
Zápasový program zimní přípravy
„Příprava byla zahájena v půlce ledna. Tentokrát mužstvo neabsolvuje
žádné soustředění. Většina utkání se plánuje do Hradce Králové na tamní

umělou trávu. Naším cílem bude umístění do třetího místa. Mimo jiné se
nám na podzim do týmu podařilo začlenit i mladé hráče a to je příslibem
do budoucnosti,“ uvedl vedoucí mužstva Tomáš Čejka.
„A“ – tým:
29. leden – Jaroměř, 4. únor – Nové Město, 18. únor – Kostelec, 26. únor
– Letohrad, 4. březen – Ředice.
Vladimír Faltys

Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání. Též socialistické.
Tel. 608 420 808.
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Zprávy Badmintonového oddílu BK DDM Holice
17. prosince proběhl 3. Ročník tradičního Vánočního turnaje Victor Cup.
Do bojů o vítězství se přihlásilo 16 mixových dvojic. Všechny páry bojovaly v plném nasazení a předvedly kvalitní výkony. Celkovými vítězi se
po sedmi kolech stali Ondra Prusek a Míša Kopřivová, na druhém místě
se umístili Pája a Líba Opletalovi a třetí skončili Radek Borský s Marikou
Kantorovou.
Dne 29. prosince se v Městské sportovní hale konal již druhý amatérský badmintonový turnaj pod záštitou nové provozovatelky Bowling baru
Sparta. Po pozitivních ohlasech z prvního turnaje, který se konal v červnu
2016, bylo jasné, že další bude určitě následovat. Oproti 18ti soutěžícím
v červnu, přišlo na sklonku roku do haly 34! natěšených sportovců.
Po úvodním rozlosování, kdy k nasazeným, papírově lepším, byli nalosováni zbývající hráči, došlo na úvodní přípitek a pak se již svižně soutěžilo.
A bylo se na co dívat: ti, co uměli, předváděli efektní kousky, ti co uměli
méně, se nenechali zahanbit a místy vykouzlili opravdu pěkné zákroky.
Atmosféra byla perfektní, tak jak se na konec roku sluší, bylo vidět, že
jsme se přišli zejména bavit, nikoli si něco dokazovat. Za symbolické startovné 100 Kč, bylo k dispozici i pivečko, sem tam i něco tvrdšího, takže
čím víc se blížil konec turnaje, tím byla nálada ještě lepší. Nakonec se
odehrálo sedm kol. Za zmínku ještě určitě stojí sportovní úbor „Kraťáka“,
kdy tak krátkou sukénku, by mu asi záviděla i Kvitová. Stupně vítězů
nejsou zas tak důležité, nicméně, aby bylo učiněno zadost, tak jako první
skončila dvojice Milan Schejbal, Jakub „Včelka“ Jedlička, druzí byli Mirek Pacovský a Petra Křízová a třetí skončili Marcela Šimonová a Viktor
Bukovský.
Velký dík patří místním badmintonovým guru – Mirkovi Pacovskému
a Milanu Schejbalovi, kteří vzali veškerou organizaci v hale na sebe a přispěli ke skvělé atmosféře. Dále se sluší poděkovat určitě pořadatelce, sice
vzrůstu nevelkého, o to však většího srdce, Andrejce Kupkové – provozovatelce Bowling baru Sparta, (kdo chce, tak Synotu), která turnaj zaštítila
a pro každý pár sehnala pěkné ceny.

V sobotu 7. ledna se náš pár Marcela Šimonová a Milan Schejbal zúčastnili „Novoročního turnaje“ neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách, zúčastnilo se celkem 26 dvojic, smíšených (žena/muž) a mužských. Dvojice byly
nejen z Břeclavi a blízkého okolí, ale i Brna, Prostějova, Olomouce, Pardubic a tedy i Holic. Hrálo se švýcarským systémem na 6 kol. Konkurence
byla veliká, přesto byly zápasy velice vyrovnané. Celková atmosféra byla
velmi přátelská. Náš pár obsadil krásné 8. místo, kdy na druhé místo mu
chyběly pouhé 3 body. Následovalo „posezení“, kde několik párů projevilo zájem si přijet zahrát turnaj i k nám do Holic.
14. ledna uspořádal oddíl TJ Sokol Dobruška turnaj GPC U19. Náš oddíl
zde reprezentovala Terka Weinerová. Vedla si velice dobře a ve čtyřhře
dívek vybojovala po velmi vyrovnaném boji krásné druhé místo. 15. ledna tentýž oddíl byl pořadatelem oblastního přeboru dospělých. Na tomto
turnaji opět bojovala Terka. Po prohraném semifinále s dvojicí domácích
ligových hráček, tak obsadila dělené třetí místo. K těmto úspěchům Terce
gratulujeme.

Poslední kopec roku 2016
Mírný mrazík, slunečné počasí a všichni pořadatelé v čele s Cyklo Profi
přivítali 101 cyklistů na již 21. ročníku závodu Poslední kopec v Poběžovicích. Tvrdá trať měřila 300 metrů a nebýt toho strmého převýšení byl by
to jednoduchý závod. Pro starší diváky bylo skoro až nepochopitelné, že
i ti nejmenší se s kopcem poprali neuvěřitelným způsobem. Vítěz dětské
kategorie Pavel Šumpík ročník 2006 to zvládl v čase 1:04.79 min což
znamenalo, že mezi všemi, tedy i mezi dospělými skončil celkově na 38.
místě. Ve srovnání s rokem minulým, bylo dětí na startu méně.
Tentokrát se domácí borci museli sklonit před Tomášem Kutinem z Chocně, který ujel tuto trať za 0:39.98 min. Nebylo to však velké překvapení,
že vyhrál. On byl i účastníkem Mistrovství světa v cyklokrosu v Belgii
v kategorii Masters. Druhý Michal Cimburek a třetí Josef Schejbal ztratili
proti minulému ročníku jedno místo v celkovém pořadí.
Pohár, který vítězi předal starosta města Holic Ladislav Effenberk skončil
ve správných rukách.
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Po rozdání cen v sále místní restaurace celá akce pokračovala taneční zábavou. Pro každého byla připravena některá ze zabíjačkových specialit.
Přejme všem cyklistům mnoho šťastně najetých kilometrů v roce 2017.
Foto i text: Ladislav Formánek
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
Tesla Pardubice – BVK Holice
51 : 78 (12:17 25:37 36:56)
Eichler 16, Macela 15, Kratochvíl 13, Petric 9,
Kolář 8, Trojan 7, Voráček 4, Tylchrt, Welsch
a Adam Horký 2
BVK Holice – Tesla Pardubice
47 : 72 (6:20 22:34 38:47)
Macela 12, Trojan a Kolář 11, Kratochvíl 4,
Joska, Eichler a Tylchrt 3
Poslední předvánoční dvojkolo 2. ligy mužů
svedlo proti sobě v tzv. dvojičce BVK s Teslou
Pardubice. Toto tradiční okresní derby mělo
dva rozdílné průběhy jako den a noc. V sobotní utkání, na palubovce Tesly Pardubice holičtí
muži předváděli moderní basketbal a zaslouženě svého rivala přehráli o 27 bodů. V nedělní
odvetě zřejmě uchlácholeni snadným sobotním
vítězstvím začali holičtí muži velice vlažně.
Tesla se chytila a jasně vyhrála první čtvrtinu
o 14 bodů. Holičtí muži se pak přes veškerou
snahu marně snažili manko z první čtvrtiny dohnat. Hráči Tesly začali trefovat koš i z nemožných pozic a tak holičtí muži dohrávali utkání
v naprostém zmaru.
BVK Holice – Basketbal Svitavy
88 : 56 (24:24 40:38 66:49)
Žaba 20, Kolář a Kratochvíl 10, Joska a Petric
9, Adam Horký, Lahůčký a Voráček 8, Trojan 6
V prvním dvojkole roku 2017 přivítali holičtí
muži na své palubovce pouze poslední tým tabulky ze Svitav. Hosté ze Šumperka se z důvodu
chřipkové epidemie v týmu k utkání nemohli dostavit. Holičtí muži nenechali v utkání se
Svitavami nikoho na pochybách o svém úmyslu
udržet 2. ligu v Holicích minimálně i pro další
sezónu. Svitavští sice v první polovině utkání
kladli tuhý odpor, ale pak jim došli síly a domácí muži zakončili utkání exhibičním způsobem
sérií úspěšných tříbodových střeleckých pokusů.
Divize Juniorů U19:
BK Velké Meziříčí – BVK Holice
55 : 54 (8:15 28:27 38:38)
Janoš 22, Štěpánek 15, Kulhavý 9, Vrbický 3,
Novák a Pařízek 2, Špaček 1
v odvetě 62 : 57 (15:20 25:37 41:47)
Štěpánek 17, Vrbický 12, Janoš 11, Kulhavý 8,
Novák 5, Maršálek a Pařízek 2

BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
79 : 71 (17:14 37:36 71:53)
Adam Horký32, Štěpánek 23, Janoš 14, Vrbický
5, Vlasák a Pařízek 2
v odvetě 68 : 58 (13:12 28:34 51:47)
Adam Horký 21, Štěpánek 13, Vrbický 12, Vlasák 8, Kašpar a Pařízek 2
BVK Holice – Basket Poděbrady
81 : 49 (27:18 42:29 63:38)
Adam Horký 31, Janoš 15, Štěpánek 11, Kulhavý 9, Špaček 6, Vlasák 4, Novák 3, Pařízek 2
v odvetě 73 : 45 (19:16 37:26 57:34)
Adam Horký 19, Štěpánek 18, Janoš 13, Kulhavý 6, Špaček a Pařízek 5, Novák 4, Vlasák 3
Divize žáků U15:
LOKO Trutnov – BVK Holice
21 : 95 (2:18 6:43 15:64)
Špaček 25, Filip Horký 23, Tran Hai Son 20,
Chmelík 13, Novák 8, Mikuláš 6
v odvetě 26 : 85 (2:23 10:47 18:65)
Tran Hai Son 28, Špaček 20, Novák 17, Filip
Horký 15, Chmelík 3, Mikuláš 2
Oblastní přebor minižáků U13:
ZVUS Hradec Králové – BVK Holice
58 : 47 (16:17 35:29 42:40)
Mrázek 12, Josef Pluhař 11, Brandejs 10, Mikuláš 6, Šindelář 5, Holub 2, Hanzlík 2
v odvetě 66 : 48 (14:13 31:22 44:40)
Mrázek 10, Josef Pluhař 9, Krejčík a Šindelář 6,
Brandejs a Holub 4, Mikuláš 3, Lhoták, Hanzlík
a Jan Pluhař 2
Oblastní přebor minižáků U12:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
61 : 37 (17:2 34:14 50:22)
Krejčík 17, Kašpar 10, Jan Kubánek a Holub 5,
Klouček 3
v odvetě 56 : 45 (14:10 37:24 54:29)
Krejčík 18, Jan Kubánek 9, Hojka 6, Kašpar
a Klouček 4, Holub 3
BVK Holice – Sokol Nová Paka
89 : 52 (25:7 47:21 67:37)
Krejčík 33, Kobrle 15, Jan Kubánek13, Hojka
10, Klouček 8, Kašpar 6, Holub 4
v odvetě 64 : 40 (11:8 25:23 52:28)
Klouček 20, Krejčík 13, Hojka 11, Jan Kubánek
9, Holub 5, Růžek 4
Oblastní přebor minižáků U11:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice

Halový fotbalový turnaj
Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další halový mládežnický fotbalový turnaj, který se uskutečnil v sobotu 14. ledna. Holice cup 2017 byl
turnajem starších elévů, ročník 2006.
Pořadí turnaje:
1. FC Olympia Hr. Králové
2. SK Holice – červení (Svoboda, Vojtěch, Kubelka, Machatý, Tošovský, Kora, Vohralík, Tlapák)
3. MFK Trutnov
4. FK Šumperk
5. SK Holice – bílí (Výborný, Starec, Moghiliov, Nývlt, Říha, Hájek, Pištora, Trojan)
6. SK Holice – modří (Šefranko, Karlík, Uh-

líř, Peštál, Flasch, Bydžovský, Voříšek, Giňa,
Prokop, Růžička)
Nejlepší brankář: Karel Oláh – MFK Trutnov,
nejlepší hráč: Patrik Berka – FK Šumperk, nejlepší střelec: Matěj Prchlík – FC Olympia Hr.
Králové, 11 branek.
Informace k turnaji: každý s každým, dále zápasy o umístění. Počet hráčů 4+1 s hokejovým
střídáním, čas hry 1 × 15 minut. První tři týmy
obdržely medaile a poháry. Všechny celky pak
dostaly věcné dárky.
Další mládežnické turnaje se uskuteční 12. a 19.
března 2017.

53 : 86 (10:29 23:50 35:71)
Jan Kubánek 31, Kašpar 20, Krejčík 18, Benešová 8, Hojka 5, Urbánek 2, Novák 2
v odvetě 55 : 75 (14:24 20:42 34:59)
Krejčík 20, Jan Kubánek 16, Kašpar 14, Hojka
10, Benešová 8, Urbánek 4, Štembera 2
BVK Holice – ZVUS Hradec Králové
79 : 54 (32:7 49:22 65:39)
Krejčík 30, Jan Kubánek 29, Kašpar 14, Hojka
4, Benešová 2
v odvetě 58 : 55 (21:11 33:22 47:34)
Krejčík 27, Kašpar 14, Jan Kubánek 12, Hojka
3, Benešová 2
LOKO Trutnov – BVK Holice
15 : 152 (1:40 4:78 9:116)
Krejčík 60, Jan Kubánek 33, Kašpar 25, Hojka
16, Dostál 12, Libánský 4, Novák 2
v odvetě 14 : 167 (4:46 8:84 10:122)
Krejčík 70, Jan Kubánek 40, Kašpar 25, Hojka
16, Novák 10, Dostál 6
Sokol Josefov – BVK Holice
42 : 48 (12:15 22:31 38:35)
Krejčík 21, Kašpar 13, Jan Kubánek 12, Hojka 2
v odvetě 41 : 69 (7:15 15:27 27:46)
Krejčík 37, Kašpar 13, Jan Kubánek 11, Hojka 8
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).

Florbal

Dne 3. prosince se v městské sportovní hale
konal devátý ročník Vánočního turnaje mužů
ve florbalu za účasti šesti družstev. Hrálo se
systémem každý s každým a o celkovém pořadí rozhodovalo umístění v tabulce. Pohár zůstal
v Holicích, neboť se vítězem stal tým Holické A,
který v tabulce neztratil ani bod. Gratulujeme.
Konečné pořadí:
1.
Holické A
2.
TJ Sokol Roveň
3.
Hradec Králové
4.
HAGA Pardubice
5.–6. Blížňovice, Skoromistři
Vítězná sestava Holické A: zleva – Adam Kovařík, Lukáš Moravec, Roman Hypský, Lukáš
Dědič, Jiří Morávek, Martin Bolehovský, Marek
Randus, Ondřej Kroutil, Jakub Sušil
Chybí: Tomáš Jedlička a Milan Kučera
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