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Vážení spoluobčané,
při psaní lednového 
sloupku je advent již 
v plném proudu. Před 
námi je třetí adventní ne-
děle, přípravy na vánoce 
a nákupy dárků vrcholí. 
Věřím, že tyto „dostihy“ 
zvládnete s nadhledem 
a do Štědrého dne si při-

nesete veselou a radostnou náladu , neboť jen tak 
se nejkrásnější svátky roku vydaří.

Jelikož sloupek píši v předstihu kvůli včas-
nému vytištění Holických listů nemohu Vás in-
formovat o posledním zasedání zastupitelstva 

města v tomto roce. Jemu budu věnovat další 
sloupek nového roku.

V činnosti ZM a RM se po celý rok 2017 
objevovalo mimo tradiční témata i jedno nové 
– rekonstrukce a výstavba sportovišť. Projekto-
vá příprava na rekonstrukci atletických prvků, 
novou vodohospodářskou infrastrukturu, novou 
sportovní halu na stadionu a na nové víceúče-
lové hřiště s umělým povrchem na „Lipáku“ 
vrcholí.

Veškeré přípravné práce včetně stavebních 
povolení budou v průběhu jara 2018, nebo 
do konce příštího školního roku hotové. Nic 
nebrání tomu, aby zastupitelstvo na svých za-
sedáních (18. prosince 2017 a 12. března 2018) 

rozhodlo o jejich realizaci. Samospráva města 
by tak k předcházejícím významným prvkům 
rozvoje města (např. plynofi kace města, výstav-
ba sídliště „Muška“, iniciace výstavby areálu 
Gymnázia Dr. E. Holuba, iniciace výstavby ob-
chvatu města) přidala další neméně důležitý pro 
plnohodnotný život občanů města.

Ale již dost o práci. Vánoce a konec roku jsou 
před námi a tak mi dovolte Vám všem popřát 
šťastné a veselé prožití svátků vánočních v rodin-
ném kruhu a přátel a do nového roku hlavně pevné 
zdraví, štěstí, dostatek lásky a také osobní i pra-
covní úspěchy. Věřím, že se v hojném počtu setká-
me v pondělí 1. ledna 2018 v 18.00 hodin na fot-
balovém stadionu při novoročním ohňostroji.

Pokud si každý rok stěžujeme na nedostatek 
času k přípravě na vánoční svátky, pak o letoš-
ním nejkratším možném adventu to platí dvojná-
sob. Pozor, abychom však sobě a svým blízkým 
v tento čas jen nepomáhali vytvářet pouhou krás-
nou kulisu. K tomu totiž – tak trochu – směřu-
je představa obchodníků, kteří přeci moc dobře 
vědí, co k „pravým“ Vánocům patří. A tak v mno-
ha rodinách uprostřed krásných nasvícených ku-
lis roste napětí, často nastřádané už během roku, 
někde se dokonce objevují i hádky a jiné rozepře, 
zvláště pokud není příprava na svátky společným 
dílem. Pro křesťany je však už po staletí nejdůle-
žitějším poselstvím Vánoc právě toto „být spolu“ 
– osudově propojeni mezi sebou navzájem, ale 
i s onou nezbytnou vertikálou, která činí život 
opravdu lidským, totiž se samotným Bohem. 
Při pohledu na nově narozené dítě nejihne pou-
ze srdce jeho matky, ale každého, kdo má srdce 
na správném místě. Tak je to i s námi, když se 
s naivitou malého dítěte těšíme na blížící se svát-
ky, na koledy a další zvyklosti, které k tomu pat-
ří. Podobně jako naši předkové můžeme o Váno-
cích vyslechnout i my stejné poselství, které už 
mnoha generacím změnilo život: „Dnes se vám 
narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“ Jde o veliké 
tajemství: Bůh se stal člověkem, aby se i člověk 
mohl stát ... opravdu lidským člověkem! Tohle si 
přece nemůžeme nechat vzít!

Podobně jako v minulých letech bude v na-
šem kostele na Štědrý den k dispozici Betlém-
ské světlo. V kostele ho budou od 9 do 11 hodin 
střežit skauti, protože z rakouského skautského 
prostředí tato krásná iniciativa vzešla. Světlo 
však bude v kostele k dispozici až do 16 ho-
din. V mnoha rodinách už tento symbol pokoje 
a bezpečí na svátečním stole zdomácněl, přesto 
však doufám, že se objeví další, kteří se se svý-
mi dětmi či vnoučaty v našem kostele s lucer-
ničkou pro světlo z Betléma zastaví a prohléd-
nou si i náš krásný dřevěný betlém, který bude 
vystaven na bočním oltáři. 

Rád bych pozval také všechny obyvatele 
Holic a okolí také na některou ze slavnostních 
bohoslužeb, jež se v kostele sv. Martina a v dal-
ších, které spravuji, uskuteční. Neopakovatel-
nou atmosféru má především ta určená pro 
pravé „nedočkavce“, kteří si chtějí zprávu o na-
rození Spasitele vyslechnout přímo uprostřed 
temné noci. V Holicích bude mše svatá slave-
na v tradičním půlnočním čase a doprovodí ji 
nejenom chrámový sbor, ale i tradiční společné 
zpívání koled před bohoslužbou. Na Štědrý den 
bude bohoslužba rovněž v kostele v Ostřetíně 
(v 16 hodin) a na Vysokém Chvojně (ve 22.00 
hodin). Mimořádnou příležitostí bude rovněž 
půlnoční bohoslužba slavená v kostele sv. Mi-
kuláše v blízkých Velinách, kterou povede můj 

kamarád trvalý jáhen v armádních službách 
Milan Novotný z Brigády rychlého nasazení 
v Chrudimi. V další vánoční dny budou boho-
služby především večer (v 18 hodin), v nedě-
li 31. prosince a na Nový rok bude mše svatá 
v Holicích v 9.30 hodin. V Horních Ředicích 
bude slavena mše svatá na svátek svatého Ště-
pána, tj. 26. prosince v 11 hodin. Doprovodí ji 
nedávno opravené varhany.

Milí Holičáci, zapojte prosím do svých na-
bitých programů během vánočních svátků také 
návštěvu našeho kostela. Starobylé koledy spo-
lečně zpívané v místech, kde je po mnoho stale-
tí zpívali naši předchůdci, zní totiž úplně jinak 
než jako oposlouchaná kulisa v supermarketech 
nebo z autorádia. 

Rád bych všem občanům Holic i okolí po-
přál požehnané Vánoce strávené s co nejmenším 
stresem, zato však s co nejširší rodinou a s přá-
teli! A těm, pro které budou letošní svátky tak 
trochu smutné, protože v uplynulém roce ztratili 
někoho ze svých blízkých, bych rád připomněl 
poselství světla z Betléma, protože právě to je 
schopné zazářit i v té nejhlubší temnotě. Spojuje 
mezi sebou živé s těmi, co nás předešli, společ-
ně s těmi, kteří teprve přijdou.
Krásné Vánoce!

P. Radek Martinek, farář holický a duchovní 
správce Ostřetína a Vysokého Chvojna

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA MĚSTSKÉM FOTBALOVÉM STADIONU
18.00  Novoroční zdravice starosty města Holic

18.05  Novoroční ohňostroj

Slovo starosty

Sváteční slovo
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KOMENTÁŘE…
Rada města se zabývá mimo jiné také zlepšo-
váním bezpečnosti chodců a cyklistů ve městě. 
Proto vzniklo několik úprav přechodů pro chod-
ce. Jsou to dva přechody pro chodce na ulici 
Staroholická, které by díky modernímu pojetí 
měly výrazně zlepšit bezpečnost chodců.
Nové veřejné osvětlení ulice Pod Homolí
Ještě v předvánočním čase se povedlo díky 
Technickým službám Holice (TS) a uvolněným 
financím z rozpočtu města částečně vyřešit pro-
blém s bezpečností zejména pro chodce v ulici 
Pod Homolí v úseku od Husovy ulice po ulici 
Ottmarovu. Na sklonku roku 2017 bylo vybu-
dováno nové veřejné osvětlení a nový městský 
rozhlas pro tuto část Holic. Tento pozdní termín 
realizace celé akce vznikl díky tomu, že majitelé 
přilehlých pozemků museli dát souhlas ke stav-
bě a ta jednání nebyla vždy jednoduchá a jedná-
ní s lidmi se táhla velmi dlouho. Následně bude 
podle klimatických podmínek probíhat oprava 
vozovky v tomto úseku. Již touto úpravou do-
šlo ale k výraznému snížení rizika úrazů chodců 
a cyklistů v této části města.
Chodník v ulici Husova
Díky přízni počasí se povedlo TS dokončit 
1. část zhotovení nového chodníku na levé stra-
ně směrem na Poběžovice. V roce 2018 se celá 
akce dokončí vybudováním nového chodníku 

na pravé straně. Zároveň se rada města bude 
zabývat možností dobudovat nový chodník až 
do zatáčky na Kamencích, protože tuto záleži-
tost iniciovala firma Pacific Direct na Podlesí, 
která chce vylepšit bezpečnost zaměstnanců při 
docházce do práce.
Hradecká 59
Jak jsme již dříve informovali, město obdrželo 
dotaci na rekonstrukci č.p. 59, kde do nedávné 
doby bydleli sociálně slabší lidé a nyní bydlí 
v ubytovně v Husově ulici v bývalé LŠU, která 
byla zrekonstruována pro tyto účely.
Dotace je ve výši 90 %, což pro město prakticky 
znamená velmi malý finanční náklad.
V současné době dochází k demolici a v roce 
2018 by měla přestavba zdárně proběhnout. 
Vznikne zde 8 nových malometrážních měst-
ských bytů.
Vánoční výzdoba města a adventní čas
3. prosince 2017 proběhlo na náměstí TGM roz-
svícení vánočního stromu.
Celá akce byla podmalována hezkým vystoupe-
ním účinkujících na pódiu.
Při vánoční hudbě měli návštěvníci možnost se 
zahřát „svařáčkem“ a dát si něco dobrého v ně-
kterém stánku, kterých bylo letos zase o trochu 
více než v roce minulém. Děti si také přišly 
na své. Rada města konstatovala, že letošní ná-

vštěva této akce byla velmi dobrá a je dobře, že 
se z této akce již stává hezká tradice. Vánoční 
výzdoba se také jistě líbila (viz foto L. Formán-
ka ). Málokdo si již dnes vzpomene na tuto akci 
před 3–4 roky, kdy vystupující nebyli na pódiu 
a tudíž je nebylo tak dobře vidět, bylo horší 
ozvučení a výzdoba města byla výrazně chudší.
Rada města věří, že tato akce krásně nastartova-
la adventní čas a obyvatelé města si hezky užili 
i čas vánoční a příchod dalšího roku 2018.
Rada města přeje všem našim občanům 
do roku 2018 mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti, mnoho pracovních úspěchů a hodně 
hezkých chvil a rodinné pohody.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 20. listopadu 2017
V pondělí 20. 11. 2017 proběhlo pravidelné za-
sedání rady města. Rada projednala tzv. první 
čtení návrhu rozpočtu města na rok 2018, vza-
la ho na vědomí a uložila zveřejnit tento ná-
vrh na úřední desce městského úřadu, zároveň 
vzala na vědomí návrhy rozpočtů příspěvko-
vých organizací na rok 2018 a jejich odpisové 
plány na rok 2018. Vzala na vědomí i a návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 
2019–2022 a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtů městských příspěvkových organizací 
na roky 2019–2020. Rada schválila 20. roz-
počtovou změnu v rozpočtu roku 2017, vyhlá-
sila termín inventarizace majetku města ke dni 
31. 12. 2017, schválila složení hlavní inventa-
rizační komise a schválila složení hodnotící ko-
mise na akci „Rekonstrukce atletických prvků 
sportovního stadionu Holice“. Schválena byla 
od 1. 1. 2018 výše nájemného 60Kč/m2 pro byt 
č. 11 v domě Holubova čp. 761, schválena byla 
od 1. 12. 2017 změna nájemní smlouvy pro byt 
č. 6 v domě T. G. Masaryka čp. 9 a na základě 
výběrového řízení jako zhotovitel akce „ZŠ Ko-
menského – výměna rozvodů topení a zdravo-
techniky v bytě v objektu Holubova 500“ firma 
Voda-Plyn-Topení s.r.o. Holice. 
Rada města schválila: oddílu SK Holice propla-
cení tréninků mládeže v sokolovně za období 
leden až duben 2017 ve výši 19 900 Kč, oddílu 
TK Holice proplacení tréninků mládeže v hale 
v Moravanech ve výši 35 540 Kč, dodatek č. 4 
smlouvy s firmou Projekce Vrbický na „Zho-
tovení projektové dokumentace nové sportovní 
haly, Ivetě a Jiřímu Němcovým z Chotěboře 
provozování trhů na parkovišti u kulturního 
domu dle předloženého návrhu pro rok 2018, 
oddílu ST Jiskry Holice prodloužení termínu 
vyúčtování finanční podpory do 10. 1. 2018, 
koordinační dohodu o vzájemné spolupráci 
mezi Městem Holice a Obvodním oddělením 

PČR ČR, školní jídelně dlouhodobý pronájem 
prostor pod školní jídelnou k provozování škol-
ní družiny a kuchyňky ZŠ Holubova, Lesnímu 
družstvu Vysoké Chvojno bezplatný pronájem 
parkoviště za účelem prodeje vánočních strom-
ků dne 12. 12. 2017 a prodeje kaprů dne 22. 12. 
2017. Rada zamítla žádost AMK Holice na vy-
budování dětského hřiště v Autokempingu Hlu-
boký a žádost o pozdržení vystěhování neplatiče 
nájemného z bytu č. 14 na nám. T. G. Masaryka 
čp. 2, který je vykonatelný dnem 19. 8. 2017 
a zrušila své usnesení, které se týkalo uzavření 
smlouvy na hydrogeologický průzkum v sokol-
ském parku s firmou Vodní zdroju-Ekomonitor 
s.r.o. Na závěr byly vzaty na vědomí stanovy 
Družstva vlastníků bytů v Holicích.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 4. prosince 2017
V pondělí 4. 12. 2017 proběhla schůze rady 
města, která byla rozšířena o další zastupitele, 
aby předjednala návrh rozpočtu na rok 2018, 
který bude předložen na jednání zastupitelstva 
dne 18. 12. 2017, zároveň byla takto rozšířená 
rada informována o způsobu financování inves-
tičních akcí v roce 2018 formou úvěru. Poté rada 
projednala plán práce ZM a RM na 1.pololetí 
roku 2018 a doporučila ho ke schválení zastu-
pitelstvem a také byl radními schválen program 
jednání ZM dne 18. 12. 2017. Rada doporuči-
la ZM schválit i Smlouvu o zajištění dopravní 
obslužnosti na části území Pce kraje na období 
od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a doporučila ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za odpad pro rok 2018.
RM schválila: TS Holice přijetí dotace ve výši 
1,892 mil. Kč na dovybavení sběrného dvora, 
návrh dopravního značení- časového omezení 
parkování u bytového domu v Palackého ulici 
čp. 1131, dodatek smlouvy s firmou KASLE 
elektro Sezemice na vícepráce při akci „Rekon-
strukce elektroinstalace v domu Bratří Čapků 

61“ a zároveň dodatek ke smlouvě s touto firmou 
na provedení rekonstrukce rozvodů STA v domě 
čp. 61, dodatek smlouvy na vícepráce při výmě-
ně koupelnových jader pěti bytů v domě Bratří 
Čapků 61, žádost firmy Dan-Czech Special-
transport s.r.o. Mělník na průjezd nadměrného 
nákladu centrem města v prosinci 2017, ZŠ 
Komenského a DDM Holice nové dodavate-
le energií a to firmu Dobrá energie s.r.o.Praha 
jako dodavatele plynu a firmu Amper Market 
a.s. Praha jako dodavatele elektrické energie, 
likvidaci movitého majetku města dle návrhu 
schváleného majetkovou komisí RM, uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání sportoviště 
mezi městem a SK Holice, 1. změnu odpisového 
plánu MŠ Staroholická, 21. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2017, přidělení bytu 
č. 3 v domě čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka 
dle pořadníku a bere na vědomí náklady spoje-
né s úpravou bytu, žádost Římskokatolické far-
nosti Holice o prodloužení termínu vyúčtování 
přidělené dotace z rozpočtu města do 10. ledna 
2018, návrh postupu odboru SMVM v rám-
ci exekučního vystěhování z bytu č.17 v domě 
čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, žádost o splát-
kový kalendář na uhrazení dluhu z nájemného 
nájemci bytu č. 10 z domu Holubova čp. 761 
a na základě poptávkového řízení firmu Regio 
projektový ateliér s.r.o. z Hradce Králové jako 
zpracovatele dokumentace „Změna územního 
plánu města Holic č. 1“ Rada projednala žádos-
ti o změnu územního plánu města a doporučuje 
ZM schválit pořízení změny ÚP na žádost firmy 
Renpro s.r.o. Hradec Králové a pořízení změ-
ny na základě žádosti manželů Matouškových, 
rada ale nedoručuje ZM schválení změny ÚP 
na základě žádosti pana Udržala. Rada schválila 
změnu na pozici tajemníka bytové komise RM, 
kdy odvolala z funkce pana Kašpara a jmenova-
la od 1. 12. 2017 ing.Vrbatu a na závěr vzala 
na vědomí postup majetkového odboru ohledně 
rekonstrukce bytu č. 7 v domě Holubova čp. 46.
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ÚŘEDNÍ DESKA Podpora podnikatelů a zemědělců
na území MAS Holicko

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Ač je programovací období 2014–2020 právě v po-
lovině, proces vyhlašování výzev MAS Holicko je 
teprve na počátku. A tak bychom chtěli zažehnout 
jiskru v podnikatelském sektoru na Holicku a infor-
movat jednotlivé subjekty o tom, že MAS Holicko již 
funguje a je možné si u ní požádat o dotaci.
V letošním roce se nám podařilo vyhlásit výzvy, a to 
jak např. pro obce a školy, tak i pro podnikatele (ze-
mědělské i nezemědělské) nebo pro majitele lesních 
pozemků. Balíček peněz, který máme pro podnika-
telský sektor je malý (12 mil. Kč), když to rozdělíme 
na 5 plánovaných výzev, tak je ještě menší. Přesto 

alokace výzvy vyhlášené v letošním roce pro programový rámec PRV 
ve výši 3,7 mil. Kč nebyla celá vyčerpána. 
V rámci této výzvy jsme podpořili 3 zemědělské podnikatele (výše schvá-
lené dotace cca 3 mil. Kč) a 1 projekt na lesní oplocenku (výše schválené 
dotace cca 195 tis. Kč). Kromě toho bylo naším záměrem podpořit i malé 
nezemědělské podniky na Holicku. Bohužel nikdo z možných žadatelů 
projekt nepodal.
Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, že v příštím roce 2018 máme 
opět v úmyslu vyhlásit výzvu pro podnikatelský sektor, a to v následují-
cích opatřeních:
• Podpora zemědělských podniků,
• Podpora potravinářských podniků,
• Podpora malých podniků,
• Ochrana lesních porostů,
• Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
Pokud vše půjde dobře, výzva poběží v termínu od 3. 1.–23. 2. 2018 
a bude na ni alokováno 5,6 mil. Kč. V průběhu této doby budeme v kan-
celáři MAS Holicko přijímat žádosti o dotaci zemědělských podnikatelů, 
výrobců potravin, malých nezemědělských podnikatelů a vlastníků lesa, 
kteří působí na Holicku. Projekty musí být investičního charakteru o ve-
likosti 50 tis.–5 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 45% do 100%, dle 
typu opatření.
Pokud si myslíte, že by Vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“ 
a pomoci zrealizovat Váš podnikatelský záměr, neváhejte nás kontaktovat 
buď osobní návštěvou v kanceláři MAS Holicko, Palackého 38, Holice 
nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 
775 302 057, e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz.
Doporučujeme konzultaci s pracovníky MAS Holicko již při přípravě do-
kumentů pro stavební řízení a dále při zpracování žádosti o dotaci. Více 
informací k výzvám MAS Holicko najdete na webu http://holicko.cz/clld-
2014-2020/vyzvy.html.

Michaela Kovářová, MAS Holicko

Omezení provozu Městského úřadu Holice na konci 
roku 2017
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu budou v pátek 29. prosince 
2017 zrušeny dopolední úřední hodiny. Návštěvu úřadu v tento den předem 
konzultujte s příslušnými úředníky, protože některá oddělení úřadu budou 
uzavřena. Aktuální informace bude na městské stránce www.holice.eu.

Nové sběrné místo u Trandy
Oznamuje občanům, že sběrné místo pro odkládání vyseparovaných 
složek komunálního odpadu, to znamená plastů, papíru, skla a kovů je 
od 1. prosince 2017 přemístěno od Penzionu Staroholická na zelenou plo-
chu u autobusové zastávky proti bývalé restauraci Na Trandě.

VAK informuje o cenách vodného a stočného
od 1. 1. 2018
Na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kana-
lizace, a.s. Pardubice a v souladu s obecně závaznými předpisy pro stano-
vení cen byla schválena úprava vodného a stočného od 1. 1. 2018 takto:
Vodné – cena za 1m3 dodané vody činí 36,52 Kč + DPH stanovená záko-
nem
Stočné – cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 41,39 Kč + DPH dle 
zákona
Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, 
nebude-li proveden fyzický odpočet stavu měřidla, bude proveden pomě-
rem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny 
budou použity nové ceny. 
Pozn. redakce:
Protože občany zajímá hlavně celková a konečná cena, včetně 15% DPH, 
tak ta činí pro rok 2018 89,60 Kč/m3. A jelikož v roce 2017 byla celková 
cena 84,40 Kč/m3, připlatíme si v letošním roce 5,20 Kč za kubík vody, 
což je nárůst 6,1%.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc leden 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
5. 1. 18.00  Tříkrálový koncert
pátek   Představí se Dechový orchestr BaŠaPa a MAXIMIX. dobrovolné
13. 1.  19.30  Antonín Procházka    Přes přísný zákaz dotýká se sněhu 
sobota   Repríza brilantní komedie ze současnosti, plná dobrých nápadů se, ve které se 

opět představí panoptikum rozmanitých postav, v čele s korektním účetním Edou. 
   Režie: Luděk Kaplan. 
   Těší se Divadelní soubor Kulturního domu města Holic. 90 Kč
20. 1. 19.30  Frank Houtappels Na mělčině 
sobota   Hra disponuje životní moudrostí i humorem a zároveň odráží odvěký příběh 

času, vnímaný přes model rodiny. Tři ženy rekapitulují po smrti manžela a otce 
svůj život. Život je ale někdy zvláštní a najednou se ocitnete tam, kde byste to 
nejméně čekali. Režie: Jakub Nvota.

   Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Barbora Munzarová a Miroslav Vladyka.
   Uvádí Divadlo Kalich Praha * Divadelní předplatné ABO 2017/2018.
  360-340-320 Kč
23. 1. 9+10.30  Pověsti pro štěstí 
úterý   Setkání s praotcem Čechem a dalšími postavami českých dějin. To vše vtipně, ná-

paditě a srozumitelně v podání Nezávislé divadelní scény SemTamFór Slavičín.
 50 Kč 
28. 1. 15.00  Pískomil se vrací
neděle   Pískomilův koncert pro rodiny s dětmi. Pískomil se vrací je česká hudební sku-

pina, která se zaměřuje na písničky pro děti a jejich rodiče. Možná i styl písniček 
vám přijde známý, a není to náhoda! 90 Kč

2. 2. 19.30  Istvan Örkeny Kočičí hra
pátek   Proslulá tragikomedie o životním příběhu sester Szkallových. Užijte si s námi 

tuto hru o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně o nezdolném 
optimismu!

   Režie: Tereza Karpianus.
   Hrají: Pavla Tomicová nebo Jitka Smutná, Zora Valchařová-Poulová, Natálie Ře-

hořová, Jakub Tvrdík, Martina Nováková, Petra Výtvarová Krausová, Jan Bílek, 
Marie Kleplová a Petr Matyáš Cibulka. 340-320-300 Kč

   Uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové * Divadelní předplatné ABO 2017/2018.

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
9. 1. 19.30  Po strništi bos 
úterý   Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme 

však v Protektorátu, kdy je rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov. Svět 
dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. Podle knihy Zdeňka Svěráka.

   Režie: Jan Svěrák.
   Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser 

a další.
   Žánr: Drama / Komedie. Délka 111 minut. 80 Kč
16. 1. 17.00  Hurvínek a kouzelné muzeum 
úterý   Legendární hrdinové v nové animované komedii. Pan Spejbl pracuje jako hlídač 

Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínkovi se podaří proniknout 
do uzavřených prostor muzea, kde je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, 
ale i klíč k jeho záchraně. Režie: Martin Kotík.

   Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 85 minut. 70 Kč
23. 1. 19.30  Spider-Man: Homecoming 
úterý   Mladý Peter Parker se sbližuje se svou nově získanou identitou pavoučího super-

hrdiny. Když se objevuje nový padouch Vulture, ocitá se však v ohrožení vše.
   Režie: Jon Watts.
   Hrají: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon 

Favreau.
   Žánr: Dobrodružný / Sci-Fi. Délka 133 minut. 80 Kč
30. 1. 19.30  Milada 
úterý   Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové. Vypráví příběh 

ženy, v jejíž osobnosti i životě byly zakořeněny silné morální principy, a to 
i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Režie: David Mrnka.

   Hrají: Ayelet Zurer. Robert Gant, Daniel Rchichev, Taťjana Medvecká, Vica Ke-
reses.

   Žánr: Životopisný / Drama. Délka 130 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
16. 1. 16.00 První světová válka a vznik Československa
úterý  Přednáší Mgr. Jan Tetřev 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

5. 1.–30. 1.  Holice za první světové války
  Vernisáž výstavy v pátek 5.1. od 17.00 hodin

3. dílna pro předškoláky
středa 17. 1. od 16.00 hodin

Základní škola Holubova 47, Holice

Prohlédnete si školu, naučíte se zimní bás-
ničku a písničku, vyrobíte si sněhuláka. S se-
bou si vezměte přezůvky a dobrou náladu. 

Hasičský ples (SDH Holice)
pátek 12. 1. od 20.00

Party Hall Maxim Holice
vstupné: 140 Kč

bohatá tombola, večerní překvapení, k posle-
chu i tanci hraje kapela Drops

Badmintonový ples
sobota 20. 1. od 20.00

společenský sál ZUŠ Karla Malicha, Holice
vstupné: 120 Kč

bohatá tombola, večerní překvapení
předprodej vstupenek: Sportbar Sparta; Pa-
pírnictví Petr Bajer

Městský ples
pátek 26. 1. od 20.00

společenský sál ZUŠ Karla Malicha, Holice
vstupné: 120 Kč
předprodej vstupenek v KD Holice

Přehled společenských akcí

Období adventu a Vánoc je časem zamyšlení 
a obdarovávání. Jménem klientů a zaměst-
nanců Sanatoria Topas chci poděkovat všem, 
kteří nám věnovali to nejcennější, svůj čas. 
Už před začátkem adventu u nás vystoupili 
Jiří Lorenc a Dominika Vopařilová, kteří za-
hráli běhen předvánočního jarmarku našich 
ergoterapeutických dílen. Další, kterým patří 
náš dík a obdiv jsou učitelé a žáci ZUŠ Karla 
Malicha. Jejich vystoupení byla nádherná. 
Velikou radost a potěšení nám připravily děti 
a učitelky z MŠ Holubova. Krásný program 
nacvičili i žáci ZŠ Komenského a zpěváci 
a muzikanti souboru Radost.
Dále chci poděkovat i všem duchovním, kte-
ří se celoročně starají o naše obyvatele.
Velký dík a úcta patří paní profesorce Janeč-
kové, která k nám pravidelně dochází a do-
provází klienty při zpěvu národních písní.

Jana Izaiszová, vedoucí ergoterapie

Čas adventní, čas vánoční

KULTURA
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Celý letošní rok se nesl ve znamení oslav 170. výročí narození Dr. Emila 
Holuba. Závěrem roku se Kulturnímu domu města Holic podařilo vydat 
knihu Vojtěcha Hlásného S Čezetou po stopách Dr. Emila Holuba. S touto 
událostí souvisely i tři zajímavé akce, které vám přinášíme ve fotografii. 
První fotografie je z návštěvy velvyslanectví Jihoafrické republiky v Pra-
ze. Zde jsem předal knihy Vojtěcha Hlásného a poděkoval za spolupráci 
při realizaci jeho cesty po jihu Afriky. Druhá fotografie je z prezentace 
knihy, která proběhla v období před vánočními svátky na Letišti Václava 
Havla v Praze. Třetí snímek od Josefa Kozla je z oficiálního představení 
knihy v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba, kterého se mimo jiných zú-
častnil páter Radek Martinek a místostarosta Petr Bajer. 

Petr Kačer

Ráda bych vám představila roli síťaře v projektu Ministerstva práce a soci-
álních věcí (MPSV) „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-práv-
ní ochrany dětí“. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 
2019 v 12 krajích ČR a usiluje mimo jiné o to, aby se nadále snižoval 
počet dětí, které musí svou rodinu opustit, a podporuje a rozvíjí náhradní 
rodinnou péči. Jednou z jeho mnoha aktivit je podpora síťování služeb 
na lokální úrovni (dále jen „síťování“), v rámci které působím jako lokální 
síťařka v obci s rozšířenou působností Holice od října 2017. Holice se 
tak staly jednou ze 127 obcí s rozšířenou působností, které se do aktivity 
zapojily.
A v čem moje práce spočívá? Zaměřuji se na posílení spolupráce orgánu 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších klíčových aktérů sítě slu-
žeb pro ohrožené děti a jejich rodiny (dále jen „síť“) působících na Holic-
ku – jedná se např. sociální pracovníky, pracovníky volnočasových aktivit, 
učitele, dětské lékaře a další. V praxi se snažím o to, aby jednotliví zá-
stupci sítě znali své možnosti a potřeby směrem k fungování sítě a uměli 
efektivně spolupracovat při řešení konkrétních případů ohrožených dětí 
a rodin. 

Cílem síťařské práce je rovněž to, aby místní síť pružně reagovala na po-
třeby ohrožených dětí a jejich rodin. Jimi mohou být např. potřeba pora-
denství a podpory rodinám při zvládání výchovných a jiných obtíží, po-
třeba dostupného bydlení a jiné. Kdo tvoří místní síť služeb? Jak probíhá 
spolupráce s ostatními? Jsou nějaké služby, které dětem a jejich rodinám 
chybí? Nejen těmito otázkami se v praxi zabývám.
Moje práce proto nejprve zahrnuje mapování potřeb pracovníků OSPOD, 
sociálních služeb, školství, zdravotnictví, komunitních služeb a dalších. 
Po analýze potřeb se budu věnovat rozvoji spolupráce zástupců sítě a prá-
ci na tématech, která jsou důležitá pro fungování místní sítě služeb pro 
ohrožené děti a rodiny.
Více informací o projektu a všech jeho klíčových aktivitách naleznete 
na www.pravonadetstvi.cz.

Bc. Petra Muffová, lokální síťařka pro ORP Holice

Závěr roku Holuba

Holice mají svého lokálního síťaře

foto 3

foto 1

foto 2

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Blíží se konec roku, kdy se má bilancovat a hodnotit. Nechci vyjmeno-
vávat vše, co nás v tomto roce potkalo, ale přece jen bych vyzvedla aka-
demii, kterou máte určitě ještě v paměti a kterou jsme tentokrát věnovali 
Vánocům. A dále bych se s vámi podělila o krásný zážitek z práce našeho 
žáka, který si touto povídkou přivezl pomyslnou zlatou medaili z krajské 
literární soutěže Evropa ve škole, pořádanou MŠMT.
Přijměte tuto povídku jako přání všeho nejlepšího do nového roku od za-
městnanců a žáků základní školy v Holubově ulici.

Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

Jan Alexander Roháč
Dopis Ježíškovi
Milá maminko.
Možná je trochu zvláštní, že Ti píši dopis, ale nemám jinou možnost říct Ti 
všechno, co bych chtěl.
Sedím tady u stolu, na který jsem právě položil sváteční ubrus. Dal jsem na něj 
i vázu se smrkovou větvičkou, ověšenou ozdobami, které jsme spolu vyráběli 
z papíru. Chystám se na svůj každoroční štědrovečerní rituál. Vytáhnu tu sta-
rou krabici, co jsi schovala do skříně, a budu si prohlížet všechny věci, které 
jsi tam uložila. Fotografie babičky a dědy, naši společnou fotku s tátou, můj 
pramínek vlasů z doby, kdy jsem byl úplně malý, moje první botičky, co mi 
upletla babička. Je tu i pár dopisů a pohlednic, které jsem Ti posílal z prázdnin, 
a mezi nimi jeden zcela mimořádný. Je to můj starý dopis Ježíškovi.
Vzpomínám, jak jsem ho tenkrát psal. Pečlivě, kostrbatým rukopisem prvňá-
ka. Přál jsem si kolo a medvídka a stavebnici a knížku a spoustu dalších věcí. 
Ten seznam je úžasně dlouhý. Dnes už vím, že jste si tenkrát nemohli dovolit 
ani polovinu z toho. Jenže já v té době věřil, že Ježíšek může. Napsat mi ho 
dalo hodně práce a přemýšlení. Vybavuji si, jak spokojený jsem byl s výsled-
kem a jak pyšně jsem Ti ho běžel ukázat. Pekla jsi právě chleba. Kuchyně 
voněla a byla tak teplá, přátelská a bezpečná. Volal jsem na Tebe, ať se podí-
váš, co jsem napsal. Otřela sis ruce do zástěry, pohladila mne po tváři a vzala 
dopis do ruky. Jenže jsi ji neočistila dostatečně a na mém dopise se objevil její 
otisk. Rozplakal jsem se a křičel na Tebe, že takhle můj dopis Ježíšek nepřečte 
a nepřinese mi žádné dárky. Vím, že jsem dupal a vyčítal, že budu mít kvůli 
Tobě zkažené celé Vánoce.
Dnes tady sedím, dívám se na ten list papíru a přemýšlím, kde jsou všechny ty 
věci, co jsem si tenkrát přál. Některé jsem dostal, jiné ne. Na některé si vzpo-
mínám, většinou se ale ztratily v čase. Ani jedna z nich pro mne neznamená 
víc, než tenhle starý dopis. Držím ho v ruce a znovu cítím chuť a vůni Tvého 
chleba. Zavřu oči a znovu vidím Tvůj úsměv.
Starý muž odložil pero a prohrábl si stříbrné vlasy ve snaze vyvolat vzpomín-
ku na mámino pohlazení. Znovu se zadíval na zažloutlý list papíru. Položil 
svou třesoucí se ruku, nyní již bledou a vrásčitou, protkanou tisícem modrých 
žilek, na sotva zřetelný otisk té její. Nevěděl, jak pokračovat v psaní. Ztěžka 
vstal od stolu a, opíraje se o hůl, přešel pomalu ke kuchyňským dveřím. Díval 
se na chladnou plotnu, hmoždíř, na dřevěné vařečky ležící vedle dřezu jako 
smutné rekvizity. Náhle tam znovu byla máma. Stále se usmívala. Jenže její 
úsměv byl smutný. A pak se rychle odvrátila, aby nezahlédl záblesk slz v jejích 
očích. Slz, které se narodily díky jeho zlým slovům. Vrátil se ke stolu a chtěl 
se znovu pustit do psaní. Chtěl se omlouvat, chtěl vysvětlit, že dnes ví, jak byl 
hloupý. Chtěl vyprávět o všech těch letech, kdy mu byl ten starý dopis jediným 
společníkem. Chtěl děkovat za ty nejvzácnější a nenahraditelné dary. Za vlast-
ní šťastné vzpomínky. Jenže všechna slova mu připadala prázdná. Věděl, že je 
příliš pozdě je vyslovit. Potom znovu uchopil pero a dopsal na konec svého 
dnešního dopisu jedinou větu.
Odpusť mi, maminko.

Poslední měsíc v roce na naší škole začal vesele a to Vánočním jarmar-
kem. Účast rodičů a přátel školy na jarmarku byla velká a udělala nám 
velikou radost. Jarmarku předcházel dopolední program pro naše nejmen-
ší – pro předškoláky.
Žáci našeho prvního stupně absolvovali několik akcí. Děti z 2. a 5. roční-
ku navštívily Planetárium v Hradci Králové. Třeťáci si prohlédli vánoční 
Hrádek u Nechanic. Prvňáčci vyrazili bát se do Perníkové chaloupky pod 
Kunětickou horou.
Všechny děti z prvního stupně navštívily vánoční akademii Základní ško-
ly Holubova. Vystoupení dětí ze sousední školy bylo vydařené a bylo vi-
dět, že účinkující měli s jeho nacvičením spoustu práce.
Nesmím zapomenout na návštěvu představení „Vyšla hvězda nad Betlé-
mem“ v divadle Drak v Hradci Králové, kam naše děti odjely těsně před 
vánočními prázdninami vychutnat si pravou vánoční atmosféru.
Nakonec musím popřát za celou naši školu krásné Vánoce a hodně spoko-
jenosti do nového roku 2018. Mgr. Helena Žižková

Začátkem měsíce prosince mělo naše gymnázium velký důvod k oslavě. 
Dva z našich žáků byli vybráni mezi 12 talentovaných osobností Pardu-
bického kraje a 4. prosince 2017 převzali z rukou Mgr. Martina Kisse, 
vedoucího odboru školství, prestižní ocenění Mladý talent Pardubické-
ho kraje. První z oceněných byla Nataly Schättingerová, studentka 7. C. 
Nataly je nadaná výtvarnice, v poslední době dosahuje vynikajících vý-
sledků ve výtvarných soutěžích i při propagaci školy. S velkými úspěchy 
se účastnila uměleckých soutěží Zdravá nemocná příroda, Doba ledová 
– Igráček, Voda pro města, Komiksárium: ARNAL SUPERHRDINA 
a mnoha dalších. Druhým oceněným byl Vojtěch Burda ze 6. C. Vojtěch je 
houževnatý sportovec, člen klubu rychlostní kanoistiky. Mezi jeho úspě-
chy za poslední dva roky patří výborná umístění na Mistrovství ČR 2016 
a 2017, Mezinárodním mistrovství Moravy 2017, Regatě Olympijských 
nadějí 2016 (jedná se o nejvýznamnější světový závod v rychlostní kano-
istice v dorosteneckých kategoriích). Oběma oceněným přejeme mnoho 
dalších úspěchů a děkujeme za reprezentaci školy.
Konec kalendářního roku se nesl v naší škole ve znamení tradičních škol-
ních akcí, jakými jsou Bazar (nejen) hraček, soutěž Pět jazyků na pódiu 
a Adventní koncert.
První jmenovaný – Bazar (nejen) hraček – je charitativní akcí, tentokrát 
ve prospěch našeho adoptivního chlapce Clevelanda z Keni. Naše gym-
názium mu prostřednictvím Centra Narovinu financuje studium v tamější 
základní škole. Školné platíme každoročně v pravidelných splátkách a vý-
těžek z bazaru v celkové výši 7 738 Kč pokryje jednu z nich. 
Úterý 5. prosince patřilo již čtvrtému ročníku soutěže Pět jazyků na pó-
diu. I letošní ročník se konal pod záštitou starosty města Holice a zú-

častnilo se ho rekordních 170 žáků z 15 škol Pardubického a Králové-
hradeckého kraje. Soutěžilo se v pěti cizích jazycích (AJ, ŠJ, RJ, FJ, NJ) 
v kategorii mluveného slova a zpěvu, výkony posuzovaly mezinárodní 
tříčlenné poroty složené z rodilého mluvčího, vyučujícího pořádajícího 
gymnázia a vyučujícího z jiné školy. S potěšením můžeme konstatovat, 
že naše gymnázium získalo prvenství hned v několika kategoriích (AJ 
zpěv – Eliška Havlíková, ŠJ zpěv – Veronika Knížková, ŠJ mluvené slovo 
– Adéla Cimburková a Richard Karafiát, FJ zpěv – Monika Formánková, 
Adéla Kaplanová, Amálie Hrušková). Mezi oceněnými byli i soutěžící 
z holických základních škol – ZŠ Holice, Komenského ul. si odnesla cenu 
za mimořádný výkon v mluveném slově v AJ, ZŠ Holice, Holubova ul. 
vysoutěžila 3. místo v mluveném slově v NJ a 4. místo v téže kategorii 
v AJ. Na tomto místě je třeba poděkovat sponzorům, bez kterých by orga-
nizace celé soutěže nebyla vůbec možná. Jsou to: Pardubický kraj, Králo-
véhradecký kraj, BV Elektronik, Pacific Direct, cukrárna Valma, lékárna 
Na Poliklinice, ČSOB – pobočka Holice, Papírnictví, hračky, kojenecký 
textil (Petr Bajer), Evropské vzdělávací centrum a jazyková škola Hradec 
Králové. Jsme rádi, že se naše soutěž setkává se stále větším ohlasem ze 
strany zúčastněných škol a již teď plánujeme jubilejní 5. ročník!
Pro širokou veřejnost byl v prosinci určen Adventní koncert, který se ko-
nal 21. prosince. V aule naší školy jsme přivítali Smyčcové kvarteto Uni-
verzity Hradec Králové, vernisáž byla věnována fotografiím Petra Jana 
Juračky, absolventa naší školy a známého propagátora vědy. Dobrovolné 
vstupné bylo již tradičně poukázáno na konto Adventních koncertů při 
České televizi.
Ani v měsíci lednu nezůstane naše škola pro veřejnost úplně uzavřená. 
Ve středu 10. ledna 2018 proběhne od 15.00 do 18.30 den otevřených 
dveří a v pondělí 22. ledna 2018 začnou přípravné kurzy k přijíma-
cím zkouškám na střední školy. Více informací najdete na webových 
stránkách školy www.gyholi.cz. Těšíme se na setkání s vámi!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Ze života Holubovky Zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Předvánoční čas
na naší Základní škole Komenského

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vám přeje 
úspěšný a pohodový nový rok 2018. 
Holoubek se pro vás otvírá v úterý 2. ledna a to volnou 
hernou. Od středy 3. ledna budou opět probíhat pravi-
delné 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 cvičení pro děti od 1 do 3 let – dvě skupiny, odpoledne Angličtina 
hrou, večerní zpívání pro dospělé za doprovodu piana a kytar.
Odpolední kreativní středy s Radkou
– keramika – každé sudé středy, začínáme 10. ledna
– řemesla – 17. 1., 14. 2., 28. 3., 11. 4., 9. 5. a 6. 6. 2018
– pohádkové tvoření – 31. 1., 28. 2., 25. 4., 23. 5. a 20. 6. 2018
Ohlédnutí za akcemi koncem loňského roku.
Na Mikulášské dopoledne bylo v Holoubku pěkně živo. Přišlo 26 dětí, 
maminky, babička a Mikuláš. Společně si zazpívali a zatancovali. Mikuláš 
děti odměnil malou dobrotou a přinesl i nové hračky.

Česko zpívá koledy – již druhým rokem v Holoubku na zahradě u nasví-
ceného stromečku zněly krásné vánoční koledy a písničky.
Dále proběhlo tradiční vánoční zpívání v Holoubku za doprovodu piana 
a kytar.
BESEDA pro rodiče a děti. Jsme na mobilním světě „závislí“? Po-
třebujeme „detox“? Ve čtvrtek 18. 1. od 16 do 18.00 hodin společně 
prodiskutujeme chování lidí v zajetí mobilních technologií. Uvědomíme 
si rizika užívání mobilních technologií a dozvíme se, jak jim předcházet. 
Nutné se přihlásit.
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.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice 
je Vzdělávací institucí roku 2017 
Co se Vám dnes podařilo? Co se Vám dnes líbilo? I tyto otázky byly sou-
částí prezentace Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní 
charity Pardubice, která uspěla v celonárodní soutěži Vzdělávací insti-
tuce roku 2017. Soutěž pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých 
(AIVD) a kvalitu poskytovaných služeb jednotlivých institucí posoudili 
přední čeští odborníci na vzdělávání dospělých. Holické centrum Holou-
bek Oblastní charity Pardubice uspělo v konkurenci takových firem jako 
je mezinárodní nakladatelství Fórum a jazyková agentura Channel Cro-
ssing.
Finále soutěže, ve kterém Holoubek získal i ocenění publika za nejlepší 
prezentaci, proběhlo na slavnostním galavečeru v Praze 15. 11. 2017. 
Komentář prezidentky AIVD Mgr. Jany Brabcové: „Jak něco tak malého, 
může dělat něco tak dobrého“ pobavil všechny přítomné. A tým Holoubka 
je rád, že Holice mají být právem na co hrdé.
Kvalitní vzdělávání můžete prožít na vlastní kůži od září do listopadu 
2018. Zachycení atmosféry kurzů sledujte i na sociálních sítích: Face-
book, LinkedIn.
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

Tříkrálová sbírka opět pomůže lidem v nouzi
Oblastní charita Pardubice bude od 4. do 10. 
ledna 2018 na Pardubicku organizovat již 
osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V Holicích 
a okolí tato sbírka proběhne tradičně ve spolu-
práci s místní farností. Hlavním koledovacím 
dnem bude sobota 6. ledna. 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická 
akce v naší zemi. O tom, co se bude dít s pe-
nězi, které Tři králové nastřádají, se vždy roz-
hoduje s předstihem. Jako každý rok zůstane 
většina prostředků v regionu, kde se vybraly. 
V roce 2018 využije Oblastní charita Pardu-

bice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření pobytových odlehčovacích 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Pardubicku. 
Další prostředky pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou 
péči, na řešení mimořádných situací (povodně, požáry apod.) a na pří-
mou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní 
charity Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární projekty v za-
hraničí. Oblastní charita Pardubice je již 25 let jedním z největších po-
skytovatelů sociálních služeb na Pardubicku. Všechny služby směřují 
k tomu, aby jejich uživatelé mohli zůstat ve svém domácím prostředí 
mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jejich soběstač-
nost. Chcete vědět, jak může pardubická Charita pomoci vám nebo va-
šim blízkým? Podívejte se na webové stránky www.pardubice.charita.
cz. Všem dobrovolníkům a dárcům předem děkujeme za důvěru, pomoc 
a štědrost. 

Oblastní charita Pardubice

Rozsvícení ,,VÁNOČNÍHO STROMU“ u naší školky přispělo k příjemné 
vánoční atmosféře.
Přejeme Vám všem, ať jsou Vánoce šťastné a veselé!!!

Opět se sešel rok s rokem, všichni jsme vzpomínali na uplynulé období 
a těšíme se, co nového nás čeká. V naší mateřské škole nás toho čeká 
dost. Ale ještě se vrátíme do prosince, kdy jsme ukončili návštěvy v sol-
né jeskyni, vyzdobili jsme si vánočně školku, slavnostně rozsvítili vá-
noční strom před budovou. Také jsme pekli cukroví a martinské rohlíčky 
na vánoční besídky s vystoupením dětí a nadílkou od Ježíška, měli tvořivá 
odpoledne pro rodiče s dětmi, viděli jsme pohádky s vánoční tematikou 
a hlavně se těšili a těšili na Vánoce.
I teď v lednu se máme z čeho radovat. Konečně je venku zima a my si ji 
užíváme jak venku, tak i v mateřské škole, od 5. ledna se začínáme sau-
novat. Pravidelným saunováním se zvyšuje odolnost dětského organismu, 
proto bude probíhat každý pátek až do března.
Pohádka Nekonečný příběh nás čeká 8. ledna a 18. ledna další pohádka 
Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu. Také zveme bu-
doucí školkáčky s maminkami na naše STŘEDEČNÍ HRÁTKY, začínáme 
ve středu 10. ledna 2018 od 15 hodin!

Šťastný nový rok 2018 přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

HOLOUBEK VÁS ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE

MŠ Staroholická

MŠ Pardubická informuje

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Kdo očekává popis pochodů zajatců Holicemi, průjezdů německých 
uprchlíků z východu, zvýšené činnosti partyzánů z okolních lesů, či vlastní-
ho průběhu květnového povstání 5. a 6. května, bude zklamán. O těchto udá-
lostech bylo již popsáno velké množství papíru a já bych vše jen opakoval. 
Zájemcům proto doporučuji třeba práce Miloslava Kmenta, mimochodem 
vyznamenaného za účast v květnovém povstání, nebo z poslední doby Hany 
Faltysové. Já se ve svém přehledu chci věnovat ostatním záležitostem, které 
zůstávají ve stínu těch velkých dnů roku 1945. V květnových dnech nalezlo 
v Holicích smrt 58 civilních bojovníků a partyzánů (o čemž se všeobecně 
ví), ale také 40–45 německých vojáků (o čemž se prakticky nemluví). 

Své putování historií tohoto roku začneme tedy až 10. května dopoledne 
na holickém náměstí.  Zde nastoupilo na 300 partyzánů, aby se po hymnách 
odebrali na hřbitov uctít vojenskými poctami památku padlých při povstání. 
Ti byli na hřbitově z rozkazu německého velení soustředěni 7. května a v ná-
sledujících dvou dnech pohřbeni do společného hrobu. (Bylo to poslední 
nařízení okupantů, po něm opustili Holice.) V době tryzny přijel na hřbitov 
na koni ruský kapitán rozvědčíků a stal se tak prvním příslušníkem Rudé ar-
mády, který vstoupil do již osvobozeného města. Tentýž den odpoledne pro-
jížděly od Borohrádku kolony ruského dělostřelectva, od Rovně a Ostřetína 
pak pěchota na selských vozech. Vše směrem na Pardubice a za nadšeného 
vítání obyvatel. Na Špici se točilo pivo zdarma, ale jen pro Rusy. Toho dne 
také při odsunu železničních vagonů pod Koudelkou našli partyzáni čtyři 
schované německé vojáky, z nichž jednoho na místě zastřelili a ostatní od-
vedli. 

Následujícího dne projelo městem na 150 uprchlíků, vracejících se do Slez-
ska. U Černého kříže zastřelili partyzáni dopoledne 9 a navečer 11 německých 
vojáků, které tam i pohřbili. Od 12. května začalo zatýkání zdejších fašistů 
a kolaborantů. Zachovalé protokoly dokládají, že kromě opravdových viní-
ků byla zadržena řada nevinných, kteří se stali oběťmi udání a závisti svých 
sousedů. Klasickým příkladem je uvěznění pana Hostovského za kolaboraci, 
neboť sousedky ho udali, že měl doma obraz Adolfa Hitlera. Jak se ukázalo, 
dotyčný zatím ve svém domě skrýval skoro tři roky čtyři anglické vojáky, 
uprchlé ze zajateckého tábora v Polsku. Nakonec vše bylo řádně vyšetřeno 
a potrestáni byli ti, kteří si to zasloužili. Poznamenejme ještě, že 12. května 
bylo za Hirschovou továrnou (dnes Junker) zastřeleno dalších 10 německých 
vojáků (nezaměňovat s těmi, kteří byli v továrně zastřeleni již 9. května). 

Od 13. do 15. května bylo zde po domech ubytováno ruské vojsko, vět-
šina pak 15. května odešla. Zbývající vojáci pak od 17. května nakládali 
v Hirschově továrně a v opatrovně (dnes školní družina v Růžičkově ulici) 
vojenské oděvy, obuv a kůži na povozy, které vše odvážely na nádraží v Mo-
ravanech. Tragická událost se udála 21. května. Před polednem na náměstí 
byl při nástupu partyzánů, před jejich odjezdem k obsazení Králíků) zastře-
len jejich velitel Konstantin Korovin. Případ nebyl nikdy vyšetřen, vrahem 
byl patrně příslušník sovětské tajné služby, který hned po výstřelech nasedl 
do auta, které rychle ujíždělo k Vysokému Mýtu. K pobytu ruské armády 
ještě uveďme, že 25. května přijelo do města množství ruských traktorů táh-
noucích nákladní auta. Byly zaparkovány na sokolském hřišti, vedlejší cestě 
a na nábřeží Ředičky. Od 3. do 7. června projíždělo městem k Borohrádku 
a Vysokému Mýtu ruské vojsko všech zbraní. 23. června odjela z Holic vět-
šina ruských vojáků. Tuto událost okomentoval Antonín Šafařík v městské 
kronice takto: „Rádi jsme je uviděli a rádi jsme se s nimi rozloučili.“ Posled-
ní vojáci opustili město 22. listopadu. 

Přesuňme nyní pozornost k obnovené samosprávě. Správněji řečeno sa-
mosprávě spojené se státní správou v podobě místního národního výboru. 
V Holicích byl ustaven počátkem června a to tak, že každá ze čtyř povolených 
politických stran (národně socialistická, sociálně demokratická, komunistic-
ká a lidová) jmenovaly ze svých řad po devíti členech. Předsedou národního 
výboru se stal řídící učitel František Pilný (národně socialistická strana), kte-
rý stál již v čele ilegálního národního výboru. Náměstkem předsedy byl pak 
zvolen František Příhoda (komunistická strana). Prvním úkolem bylo určit 
sídlo národního výboru, neboť ve vypálené radnici to nešlo. Vybrána byla 
část Schickovy továrny (za války Guss-Metall, nyní automobilní škola v Ná-
dražní ulici). Ze staré radnice nebylo v podstatě co přestěhovávat a poničená 
budova se začala 25. června bourat. K zvládnutí demoličních prací byla vy-
hlášena pracovní povinnost pro všechny muže od 18 do 60 let a pro majitele 
koňských potahů. Přes 100 dobrovolných pracovníků se na bourání sešlo 
14. července, mezi nimiž byli všichni členové hasičského sboru ze Starých 
Holic, kteří vyrazili na brigádu i s hudbou. Uvažovalo se sice o stavbě nové 
radnice (její architektonický návrh vyšel dokonce na pohlednici), ale pak 
se později postavila z původního záměru jen boční část do Holubovy ulice. 

První schůze národního výboru se uskutečnila 19. června v budově sta-
roholické školy. Po zvolení náměstků předsedy a členů rady (12 členů) byly 
ustaveny komise: sociální a bytová, průmyslová a ochrany práce, vyšetřovací 
a právní, finanční, personální, zemědělská, osvětová, školská a lidovýchov-

ná, zdravotní, stavební a bezpečnostní. O nařízení pracovní povinnosti jsme 
se již zmínili. Na schůzi 23. července byl podpořen návrh sociální komise 
na vyplacení podpory pozůstalým po padlých a zraněným v odboji. Pozůs-
talým bylo rozděleno 729 000 a raněným 169 000 korun. Sbírka k tomuto 
účelu vynesla 1 500 000 korun. Zbytek ve výši 487 000 korun se stal zákla-
dem fondu Národního odboje v Holicích pro další podpory, vyplácené vždy 
5. května. Na zasedání 11. září bylo rozhodnuto přejmenovat ulici od Čer-
ného koně na konec Starých Holic (dnešní ulice Nádražní a Staroholická) 
na Stalinovu třídu, Chrudimskou ulici (dnešní Smetanova) na ulici Zdeňka 
Nejedlého. Mimo jiné vydal národní výbor 16. srpna vyhlášku, která vybí-
zela všechny občany, kteří ze železničních vagonů na trati k Borohrádku, 
v Gussmetallu, Kečkemetu, od německých a ruských vojáků získali nějaký 
majetek koupí, výměnou nebo krádeží, aby to ohlásili na národní výbor. Jaký 
byl výsledek, to jsem se zatím nedozvěděl. No, asi nic moc, pokud někdo 
někoho neudal. Po osvobození byly lesy vráceny opět obcím sdruženým 
v Družstvu pro obhospodařování lesů. Předsedou Družstva se stal předseda 
holického národního výboru František Pilný. 

Rok 1945 byl na události opravdu bohatý. Bylo to také dáno ukončením 
války a návratem k normálním poměrům. První velká oslava osvobození se 
konala na náměstí 19. května odpoledne. K shromážděným promluvil mini-
str Laušman. Tentýž den zahynuli dva příslušníci československého vojska 
ve Starých Holicích u písníku, kde měli zneškodnit dvě miny, které však 
předčasně vybuchly. Jednotná manifestace mládeže z Holic a okolí se usku-
tečnila na náměstí 2. června dopoledne. Měsíc po začátku povstání, 5. červ-
na, se na hřbitově konala tryzna na počest padlých hrdinů. O týden později 
bylo od Vysoké u Holic přepraveno německé letadlo, které muselo po zása-
hu odbojářů nouzově přistát na poli. Na památku odboje bylo umístěno před 
sokolovnu. Dne 24. června se řada občanů z Holicka vypravila do Ležáků. 
Po válečné přestávce obnovilo od 14. července promítání kino Sokol v soko-
lovně. Vytrvalý déšť pokazil 12. srpna sjezd mládeže z Holic a okolí. 

Další velká tryzna za padlé v povstání se uskutečnila 22. srpna. Průvod 
s hudbou vyšel od hasičské zbrojnice ve Starých Holicích. Na hřbitově pro-
mluvil předseda národního výboru František Pilný a velitel hasičského sboru 
Vojtěch Beránek. Odpoledne pak sehrál divadelní spolek Tyl v přírodě pod 
velinskou strání hru „Tomáš Svoboda“. Odpoledne 9. září se na náměstí konal 
manifestační projev pracujícího lidu všech čtyř politických stran, na kterém 
byl hlavním řečníkem univerzitní profesor Václav Patzák. Na výzvu předsedy 
národního výboru odhlasovali účastníci věnovat 20 000 dobrovolných hodin 
na postavení nové radnice. Po válečné přestávce se 16. září konalo na hřišti 
za sokolovnou veřejné cvičení Sokola a DTJ. Na svátek sv. Václava uspořá-
dala katolická mládež z Holic svěcení sochy patrona naší země v Kamenci. 
Náklad na sochu byl uhrazen z veřejné sbírky. Dne 30. září se na hřišti Sla-
voje konaly Tyršovy hry v atletice, házené a cyklistice. Tamtéž byly 14. října 
uspořádány okrskové junácké slavnosti v rámci oslav 25 let Junáka. Jedním 
z hlavních bodů programu byl silniční běh „O štít města Holic“. Dne 25. října 
uspořádalo dělnictvo holických továren manifestační průvod ze Starých Ho-
lic na oslavu postátnění klíčového průmyslu. V týž den uspořádal studentský 
spolek v sále Na Špici přednášku profesora Karlovy univerzity Dr. Oberfal-
zera „Tisíc let zkušeností s Němci“. Místní národní výbor pak uspořádal 27. 
října oslavu výročí republiky. Slavnostní večer se konal v sále Na Špici, druhý 
den dopoledne na náměstí zazněl promenádní koncert holické kapely. 

A můžeme pokračovat dál. V permanenci byl sál Na Špici také 4. listo-
padu odpoledne při veřejném projevu profesora Dr. B. Kozáka a 7. listopadu 
při vzpomínkovém večeru na oslavu ruské říjnové revoluce v roce 1917. 
Poslední velká slavnost se konala 11. prosince, kdy zdejší Sokol uspořá-
dal slavnostní valnou hromadu k 75. výročí svého trvání. Hlavním hostem 
byl čestný předseda České obce sokolské Josef Truhlář. Po projevu starosty 
holické sokolské jednoty Františka Pilného následovalo obnovení slibu člen-
stva. Alespoň krátce se ještě zmiňme o aféře, která byla v centru pozornosti 
občanů Holic v červnu. Zdejší továrník Karel Hendrych veřejným dopisem 
na vratech vytýkal bývalému starostovi Antonínu Pfeiferovi různé věci, 
na což tento odpověděl stejným způsobem. Střídaní dopisů ukončil Pfeifer 
dopisem místním osobnostem, který byl opisem dopisu Karla Hendrycha 
ministru Emanueli Moravcovi, což pak vedlo k zadržení Hendrycha. 

Bylo toho tentokrát k zaznamenání dost, ale o krátkou poznámku o po-
časí vás nepřipravím. V lednu mrzlo a většinu dní sněžilo, takže silnice byly 
zaváté a byla nouze o uhlí a dříví. V dalších měsících se střídalo sněžení 
s deštěm, v dubnu se oteplilo a v některých dnech bylo v poledne až +30° C. 
Květen prakticky propršel a i letní měsíce byly spíš chladné. Dne 22. červen-
ce přišla vichřice, která rozmetala panáky obilí na polích a v lesích způsobila 
mnoho vývratů. Ostatní měsíce roku byly v normálu, spíš chladnější a deš-
tivější. Což lze napsat i o vánočním čase. Od 21. prosince jenom pršelo, ba 
přímo … (no, jak říkával děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa). 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1945

Z HISTORIE
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Ve věku nedožitých 97 let 
(13. 6. 1921–27. 11. 2017) ze-
mřel občan Holic, který celý 
svůj život zasvětil zejména tělo-
výchově a sportu. Život neměl 
v mládí díky válce vůbec jedno-
duchý. V letech 1942–1945 byl 
nasazen v „Gussmetallu“ v Ho-
licích, kde se vyráběly součást-
ky pro zbraně nacistického Ně-
mecka. Zde se seznámil se svojí 
pozdější manželkou. Po válce 
vystudoval učitelství a celý 
svůj aktivní život zasvětil práci 
se žáky a studenty zejména uč-
ňovské školy v Hradci Králové 
v oblasti tělesné výchovy. Veli-
ce se angažoval v tělovýchovné 
organizaci TJ JISKRA v Holi-

cích a v krajském orgánu. Také i díky tomu se stal krajským školským 
inspektorem pro oblast tělesné výchovy. Tuto svoji činnost spojil také 
s dlouholetou prací vedoucího na dětských táborech v Orlickém Záhoří 
a u Baltického moře v Dziwnově v Polsku. Zde využíval svých šikovných 
rukou při práci zejména se dřevem. Díky němu vznikala vždy zajímavá 
zařízení a praktická vylepšení pro tábory. Ještě před několika málo lety 
jsme pana Zemánka mohli vidět na pravidelných zdravotních vyjížďkách 
na jízdním kole a později s oporou i na procházkách. I před několika 
málo lety měl v hlavě plno nápadů ohledně revitalizace sportovního sta-
dionu v Holicích a měl zájem přenášet tyto své nápady představitelům 
města a tělovýchovné organizaci Sokol. Jeho myšlenka na zlikvidování 
valu u fotbalového hřiště a tím zvětšení plochy pro další sportoviště padla 
na úrodnou půdu a je zapracována do projektu revitalizace stadionu.
Připomeňme si, že to byl manžel velice známé cvičitelky žen a náčelnice 
v TJ Jiskra – „Bobinky“ (knihovnice v KD ). Oba dva žili hlavně pro tělo-
výchovu. Poděkujme oběma za to, co zejména pro holickou tělovýchovu 
udělali. Čest jejich památce.

Paed. Dr. Václav Vojtěch, CSc. – předseda školské komise rady města
Foto: Ladislav Formánek

Dne 18. 11. 2017 proběhl turnaj OP U13 v Novém Městě nad Metují, 
kde nás reprezentovali Ondra Kaplan a Aneta Vašíčková. Ondra na svém 
prvním oblastním přeboru v této kategorii obsadil 5. až 8. místo ve čtyřhře 
a ve dvouhře obsadil pěkné 9. místo. Aneta se spoluhráčkou Apolenou 
Bártovou a Pavlem Jeništou čtyřhru i smíšenou čtyřhru vyhráli a v dvou-
hře obsadila 4. místo. Těmito výsledky ve čtyřhrách si zajistili postup 
na Mistrovství ČR.
2. 12. 2017 jsme se zúčastnili dětského turnaje BR v Rychnově nad Kněž-
nou. Svou premiéru si zde odbyly Ella a Anna Peterovy a Míša Hlouš-
ková. V kategorii nejmladších děvčat zvítězila Natálie Teplá, na druhém 
místě skončila Míša Hloušková. Viki Jánská vybojovala ve své katego-
rii U11 3. místo, ve stejné kategorii chlapců obsadil krásné druhé místo 
Dominik Hošek. Nejstarší kategorii a to U13 ovládl mezi chlapci Ondra 
Kaplan a mezi děvčaty Náťa Kozáková.
V Městské hale v Holicích se dne 9. 12. 2017 konal oblastní přebor U19. 
Na kurtech naší haly se objevila i reprezentantka ČR Míša Fuchsová se 
svým spoluhráčem, též reprezentantem, Markem Aubusem. Zvítězili 
ve smíšené čtyřhře. Ve dvouhře zvítězila reprezentantka do 17 let Lucka 
Krpatová a spolu se sestrou Pavlínou vyhrály i čtyřhru žen. Mezi chlapci 
zvítězil opět Marek Aubus a ve čtyřhře Vít Kalina a Tomáš Hynek.
Hned druhý den odjeli nejmladší hráči našeho oddílu na dobře obsazený 
turnaj v Brně a to na Kometě. V kategorii U9 nás reprezentovala Míša 
Hloušková a obsadila krásné 3. místo. V U11 nás reprezentovali sestry 
Peterovy, Viki Jánská, Ondra Kaplan, Dominik Hošek a Matyáš Čihák. 
Výborného výsledku dosáhl Ondra Kaplan, který celou svou kategorii 
vyhrál a do Holic přivezl zlatou medaili. Všem patří velké poděkování 
za reprezentaci klubu a města Holice.
Na sobotu 20. ledna 2018 zveme všechny příznivce badmintonu na 1. Bad-
mintonový ples, který se koná v ZUŠ Holice.

Miroslav Pacovský

Zemřel nejstarší občan Holic pan Jiří Zemánek Zprávy z badmintonu
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2. liga mužů:
BVK Holice – Sokol Praha Kbely
102 : 47 (27:14 57:26 77:40)
Baťa 24, Macela 23, Joska 17, Eichler 14, Kolář 
a Trojan 8, Šrámek a Drahoš 3, Bartheldi 2
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
60: 74 (16:21 29:44 45:64)
Macela 21, Baťa 14, Joska a Eichler 8, Trojan 3, 
Kolář, Voráček a Beránek 2
Tesla Pardubice – BVK Holice
65 : 83 (9:17 25:45 49:64)
Baťa 28, Macela 17, Žaba 12, Trojan 7, Kolář 6, 
Janata 5, Bartheldi 4, Welsch 2
Basket Fio banka Jindřichův Hradec B – 
BVK Holice
61 : 60 (20:12 39:31 54:46)
Baťa 15, Eichler 12, Šrámek 10, Žaba, Janata 
a Trojan 7, Welsch 2
Kbelští sokolové přijeli v sobotu 18. 11. 2017 
do Holic se sedmi hráči a tak nebylo co řešit. 
Domácí muži si s chutí zastříleli a svým soupe-
řům uštědřili nepopulární stovku. Nedělní utká-
ní už ale bylo o něčem jiném. Brandýs nastoupil 
posílen dvěma prvoligovými hráči na hostování 
a ti se ukázali být rozdílovým faktorem v utká-
ní. Holičtí muži od samého začátku utkání taha-
li za kratší konec provazu. I přes velkou snahu 
a bojovnost se jim nedařilo se soupeřem držet 
krok. Výsledná porážka o 18 bodů byla spraved-
livým vyjádřením poměru sil na palubovce.
V dalším dvojkole zajížděli holičtí muži na pa-
lubovky soupeřů. V sobotním tradičně prestiž-
ním derby s Teslou Pardubice nenechali nikoho 
na pochybách, kdo je v pardubickém okresu 
nejlepší. Holické muže tentokrát zdobila přes-
ná střelba z perimetru, ve které vynikl zejména 
nadějný dorostenec Kryštof Baťa. Tento teprve 
osmnáctiletý hráč proměnil šest ze svých sed-
mi trojkových pokusů a celkem zatížil soupeřův 
koš 28 body. 
Nedělní utkání v Jindřichově Hradci mělo pro 
holické muže nešťastnou koncovku. Po prvních 
třech prohraných čtvrtinách holičtí muži v po-
slední čtvrtině utkání zabrali v obraně a postup-
ně likvidovali náskok domácích. V závěru se 
jim podařilo jít do tříbodového vedení a ještě 
25 sekund před koncem vedli o bod. Domácí si 
vzali oddechový čas a podařilo se jim šťastnou 
a krkolomnou střelou získat vedení na svoji stra-
nu. Holičtí muži měli na zvrácení skóre k dispo-
zici ještě 8 sekund, ale jejich dva střelecké poku-
sy byly neúspěšné. Porážka o bod mrzí o to víc, 
že v závěru druhé čtvrti holičtí muži podcenili 
situaci a nechali vystřelit hráče soupeře z půlky 
hřiště, který touto šťastnou střelou o desku vsítil 
tříbodový koš současně s klaksonem ukončují-
cím druhou část hry. 
Divize juniorů U19:
TJ Šumperk – BVK Holice
78 : 46 (21:12 44:32 64:39)
Vlasák 19, Dvořák 18, Hloušek 7, Svatoš 4
v odvetě 56 : 100 (8:25 30:50 42:78)
Dvořák 58, Vlasák 21, Hloušek 7, Svatoš a Mar-
šálek 6, Le Hoang Nam 2

Divize kadetů U17:
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
74 : 44 (15:11 28:24 47:30)
Novák 20, Chmelík a Vlasák 14, Mrázek 12, 
Pluhař Josef 9, Mikuláš 4 
v odvetě 86 : 37 (16:10 40:17 62:23)
Chmelík 28, Mrázek a Vlasák 18, Novák 12, 
Pluhař Josef 7, Pšenka 6, Mikuláš 2
Spartak Rychnov nad Kněžnou – BVK Holice
82 : 48 (15:16 47: 18:47 67:38)
Chmelík 17, Mrázek 15, Pluhař Josef a Novák 6, 
Mikuláš a Pšenka po 2
v odvetě 81 : 29 (21:9 39:15 61:15)
Mrázek 12, Novák 7, Chmelík 5, Mikuláš 3, 
Pluhař Josef 2
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
43 : 45 (16:22 26:32 34:36)
Chmelík 20, Vlasák 13, Mrázek 7, Novák 5
v odvetě 44 : 68 (11:15 23:32 34:55)
Vlasák 20, Chmelík 19, Mrázek a Novák 12, 
Pluhař Josef 5
Liga žáků U14:
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
93 : 29 (25:8 50:11 80:17)
Mrázek 20, Slawisch a Pluhař Josef 16, Šinde-
lář 14, Krejčík a Holub 6, Brandejs 5, Mikuláš 
a Hanzlík 4, Pluhař Jan 2
Sokol Praha Vyšehrad – BVK Holice
29 : 87 (6:31 14:49 23:73)
Mrázek 18, Pluhař Josef 15, Slawisch 12, Šin-
delář 11, Kubánek Broňa 7, Mikuláš 6, Holub 
5, Pluhař Jan 4, Brandejs a Hanzlík 3, Krejčík 
2, Kubánek Jan 1
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice 
33 : 98 (3 : 24 5:53 21:76)
Mikuláš 20, Brandejs 15, Slawisch 14, Pluhař 
Josef 11, Šindelář 10, Mrázek 9, Holub 6, Plu-
hař Jan 5, Kubánek Broňa 4, Krejčík a Hanzlík 2
BVK Holice – Královští Sokoli Hradec Králové
71 : 41 (23:1 38:19 57:30)
Slawisch 18, Šindelář 13, Pluhař Josef 10, Mrá-
zek 9, Brandejs 6, Kubánek Broňa a Mikuláš 4, 
Holub 3, Krejčík a Hanzlík 2 
BVK Holice – BA Nymburk
68 : 78 (16:20 29:44 50:59)
Mrázek 28, Hanzlík 10, Slawisch 9, Pluhař Jo-
sef 8, Mikuláš 6, Šindelář 3
Domácím utkáním s Nymburkem skončila pro 
holické žáky základní část ligy U14. Holičtí 
žáci se ve své skupině D umístili na druhém 
místě a spolu s prvním Nymburkem a třetími 
Pardubicemi postoupili do extraligy žáků U14 
mezi nejlepších 16 týmů této věkové katego-
rie v České republice. Pro holický basketbal to 
znamená historický úspěch, protože extraligová 
mládežnická soutěž se v Holicích ještě nehrála. 
Klukům patří velké poděkování za příkladnou 
reprezentaci klubu a města Holice.
Oblastní přebor minižáků U13:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
55 : 54 (9:15 27:27 39:44)
Krejčík 24, Kubánek Jan 15, Pluhař Jan 11, Ho-
lub 4
v odvetě 67 : 59 (24:11 34:32 52:46)

Kubánek Jan 19, Krejčík 17, Holub 10, Pluhař 
Jan a Kašpar 6, Pivka 1
Oblastní přebor minižáků U12:
SŠB Pardubice – BVK Holice
26 : 101 (7:22 12:49 22:71)
Krejčík 33, Kubánek Jan 23, Pluhař Jan 21, Do-
stál Kryštof 14, Kašpar 6, Urbánek 4
v odvetě 43 : 72 (12:20 21:38 35:60)
Krejčík 27, Dostál Kryštof 20, Pluhař Jan 11, 
Kašpar, Urbánek a Novák 4, Kubánek Jan 2
BVK Holice – SKB Česká Třebová
88 : 28 (26:3 49:12 68:20)
Krejčík 32 Pluhař Jan 23, Kašpar 10, Klouček 8, 
Kubánek Jan 7, Dostál 6, Urbánek 2
v odvetě 99 : 24 (31:4 47:6 66:24 99:24)
Krejčík 34, Pluhař Jan 20, Kubánek Jan 17, Do-
stál 10, Klouček 9, Kašpar 6, Urbánek 3 
Oblastní přebor minižáků U11:
Sokol Nilfisk Hradec Králové – BVK Holice
66 : 14 (24:4 32:8 52:12)
Novák 6, Urbánek a Pokorný Vít 4
v odvetě 7 : 6 (10:0 40:0 55:4)
Urbánek 4, Štembera 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže).
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Dne 19. 11. 2017 se družstvo ASPV Holice od-
díl atletiky zúčastnilo charitativního běhu okolo 
Hlubáku. Mezi kluky do 15 let se na 1. místě 
umístil Matěj Roček, 4. místo obsadil Viktor 
Hlava a na 9. místě skončil Lukáš Roček. V dív-
čí kategorii do 15 let se na 1. místě umístila 
Natálie Němcová, 2. místo obsadila Anna Peštá-
lová a na 6. místě skončila Nicol Formánková. 
Celkově skvělé výsledky. Všem zúčastněným 
gratulujeme. 

Majka Hybšová

TJ Jiskra Holice, z.s. informuje
Oddíl atletiky ASVP

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
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