ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIV. ROČNÍK / LISTOPAD 2018
Konečně jsme se dočkali!
Africké muzeum Dr. Emila Holuba netrpělivě
vyhlíželo svého milionapůltého návštěvníka,
bohužel počasí nám bylo letos velkou konkurencí, ale přece jsme se dočkali! Pověstný metr
jsme začali stříhat na konci září a druhý říjnový
týden bylo již jasno.
Těžko však odpočítávat návštěvníky, zvláště
když se najednou objedná několik školních
tříd z různých měst. Poslední odpočítávání vyšlo na žáky ZŠ Rychnov nad Kněžnou
v pondělí 15. října. A teď babo raď, kterého
žáka či paní učitelku vybrat. Po krátké poradě

jsme se rozhodli udělit čestný titul jubilejního
návštěvníka oběma třídám ze zmíněné školy.
Žáci 7. A a 7. B byli příjemně překvapeni,
po předání upomínkových předmětů a pamětního listu následovalo nezbytné foto. Po komentované prohlídce, kterou žáci pozorně vyslechli,
došlo i na mnoho zajímavých dotazů.
Věříme, že si žáci z našeho muzea odvezli nejen
drobné dárky, které je potěšily, ale i mnoho zajímavých informací.
Petra Hrubanová, Jitka Koudelková

POZVÁNKA
NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
v pondělí 5. listopadu 2018 od 18.00 hodin,
ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice.
V programu ustavujícího zasedání je složení slibu členů nově zvoleného zastupitelstva města, volba starosty,
místostarosty města a dalších 5 členů rady města a dále volba předsedů výborů zastupitelstva.
Srdečně zveme občany na ustavující zasedání zastupitelstva města Holic pro volební období
2018–2022
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 24. září 2018

V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo pravidelné zasedání rady města. Rada nejprve projednala
a vzala na vědomí zprávu o činnosti majetkové komise a poté se radní zabývali rozpočtovou změnou v rozpočtu roku 2018 a schválili
13. rozpočtovou změnu a související smlouvu
s Linkou bezpečí na příspěvek ve výši 4 tis. Kč.
Rada schválila: přidělení bytu č. 1 v domě Palackého čp. 1131 dle pořadníku uchazečů pro
III. čtvrtletí 2018, firmu Voto plyn s.r.o. Holice
pro provedení rekonstrukce bytu č. 21 v domě
Holubova 761, ukončení nájmu prostor k podnikání v objektu Palackého čp. 38 a zveřejnění
záměru pronájmu těchto prostor, pronájem části
pozemku o výměře 3m2 pro provozované Bistr retro est. na náměstí T. G. Masaryka čp. 11,
neschválila zpoplatnění za umístění dočasných
staveb (12 poštovních schránek České pošty s.p.
na pozemcích města). Rada na základě výběrového řízení schválila firmu ČEZ ESCO a.s. jako
dodavatele elektrické energie pro město Holice
a stejnou firmu ČEZ ESCO a.s. jako dodavatele zemného plynu pro město Holice, schválila
smlouvu se společností CENDIS s.p. Praha
o poskytnutí technického zařízení pro odbor dopravy MÚ Holice, žádost manželů Němcových
na provozování trhů v Holubově ulici pro rok
2019 dle přiloženého návrhu, přijetí daru od Destinační společnosti Východní Čechy Pardubice
(infokiosek u KD), po zrušení usnesení č. 316
z 10. 9. 2018 (přidělení nebytových prostor
v objektu nám. T. G. Masaryka 29) schválila
přidělení těchto prostor novému nájemci, Tenisovému klubu Holice úhradu nájmu haly v Moravanech pro tréninky dětí pro období od 1. 10.
2018 do 15. 4. 2019 a smlouvu na pronájem
tělocvičny Gymnázia Dr. E. Holuba Holice pro
oddíl atletiky Jiskry Holice, fotbalový klub SK

Holice a TK Holice na období od 1. 10. 2018
do 30. 6. 2019.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 8. října 2018

Protože mandát rady města trvá až do zvolení
nového složení rady, tak ještě v pondělí dne
8. 10. 2018 (už po volbách) proběhla poslední schůze rady města ve složení pro období
2014/2018. Rada města schválila 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2018, přidělení bytu
č. 8 v domě Holubova 46 uchazeči z pořadníku pro IV. čtvrtletí 2018, schválen byl sociální
komisí předložený pořadník uchazečů o byty
v domech U Kapličky 1042 a Palackého 1131
na IV. čtvrtletí 2018, uzavření dodatku č. 1
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holice
a Pardubice na služby městské policie Pardubice v Holicích. Rada projednala předloženou
zprávu o možných úpravách rybníka Blažkovec
a schválila způsob provedení úprav pro zpracování projektové dokumentace a doporučila
zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci
na akci „Odbahnění rybníka Blažkovec“. Rada
schválila dodatek č. 6 smlouvy s firmou Kerson
s.r.o. na navýšení investice na akci „Město Holice – sociální bydlení“, dodatek smlouvy č. 1
s firmou Profistav Litomyšl na navýšení investice na akci „Hospodaření se srážkovou vodou
ve sportovním areálu Holice“, schvaluje se firma
V-STAV RK s.r.o. z Rychnova n. K. jako příkazník technického dozoru stavby „Rekonstrukce
domu čp. 319 – domek na hřbitově“ a zároveň
pro tuto stavbu firma TURKE CZ s.r.o. Vrbová
jako příkazník koordinátora BoZP.
Rada schválila nové technické řešení prostorů
stávající kůlny u domu Vysokomýtská čp. 319
– domek na hřbitově s tím, že se zde postaví stěna s kolumbáriem a vyřeší se v těchto místech
vybudování skladových prostor. Rada schválila

dodatek č. 2 smlouvy „Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holic“ s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o. a oddílu
TJ Jiskra Holice – oddílu Skoromistři Holice
– florbal bezplatné použití znaku města v rámci
propagace konání plesu.

Bezplatné rekvalifikace
„Šance pro padesátníky a OZP“

Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028“,
podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kterým
je více než 50 let, jsou v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje nebo jsou osobami se
zdravotním postižením (OZP/OZZ).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací:
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
•….. případně další rekvalifikace dle vlastního
výběru
Termíny zahájení kurzů: listopad 2018 – březen 2019, rezervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací: Pavlína Valentová, tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz

Volby do Zastupitelstva města Holic – konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Zvolení zastupitelé Holice 2018/2022
číslo
2
2
2
2
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3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
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Název strany

příjmení, jméno, tituly

věk

členství

Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků ČR
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
Komunistická str.Čech a Moravy

Effenberk Ladislav Mgr.
Bartoníček Josef
Rychlík Petr
Chotěnovská Lenka Bc.
Duba Marek Ing. Ph.D.
Vojtěch Václav PaedDr. CSc.
Bajer Petr
Myslivcová Miroslava Mgr.
Rychlíková Marcela
Kačer Petr
Vondrouš Vítězslav Ing.
Skála Petr MUDr.
Výborný Ondřej Mgr.
Peška Lukáš Mgr.
Marková Veronika Mgr.
Hojka Pavel Mgr.
Půlpánová Dana Mgr.
Jirsa Miloslav Ing.
Mikuláš Radek
Formánek Tomáš
Oliva Antonín

62
56
55
53
42
69
51
57
49
58
55
58
38
43
41
50
50
69
40
44
68

ČSSD
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ČSSD
BEZPP
Soukromníci
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM

abs.

v%

790
703
598
555
523
637
602
486
469
518
438
427
1 075
1 036
1 030
1 025
831
876
725
764
232

8,12
7,23
6,15
5,70
5,37
7,81
7,38
5,96
5,75
8,54
7,22
7,04
6,23
6,01
5,97
5,94
4,82
5,08
4,20
4,43
9,17
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Ukončení svozu biologického odpadu bude v pátek 30. listopadu !!!

V aktuální informaci o odděleném svozu bioodpadů, který v Holicích probíhá již od roku 2013
znovu apelujeme na občany, aby do hnědých popelnic odkládali pouze biologický odpad a hlavně bez plastových sáčků a tašek. Ke zkompostování jsou určeny pouze sáčky rozložitelné
(možno je zakoupit v papírnictví na náměstí).
Nejdůležitější informací je, že vzhledem k průběhu letošního podzimu jsme dohodli se svozovou firmou ODEKO ukončení odděleného sběru
„hnědých popelnic“ s biodpadem až v posledním listopadovém týdnu, to znamená, že poslední svoz bude proveden v pátek 30. listopadu
2018.

Informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí na Holicku

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v celé ČR
volby do obecních zastupitelstev. V Holicích
se volilo v 9 volebních okrscích a v obvyklých
volebních místnostech, volební lístky obdrželo
5263 občanů s trvalým bydlištěm v Holicích.
Kandidátní listiny podalo 6 volebních stran
a do volebního klání vstoupilo celkem 114 kandidátů. Volební místnosti se otevřely v pátek
ve 14 hodin, účast voličů byla v pátek na celostátním průměru kolem 25 % a po volební sobotě se volební účast dostala na 45,05 %. Z porovnání s rokem 2014 přišlo k urnám o 134 voličů
více, v roce 2014 byla účast 42,3%.
Z volebních výsledků, které jsou v úplné podobě na stránkách www.volby.cz je patrné, že

ve všech volebních okrscích zvítězilo Sdružení
nezávislých kandidátů PRO Holice, přičemž
nejlepšího výsledku dosáhlo ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Staroholická) se 48 % a nejmenší
zisk mělo v okrsku č. 4 (MŠ Pardubická) 29,8%.
Nejvyšší volební účast 50,68% byla ve 4. okrsku, kam spadají například ulice Pardubická,
a její přilehlé ulice, naopak nejmenší účast
38,8% byla v okrsku č. 5 – volební místnost
v ZŠ Komenského.
V holickém správním obvodu je dobré zmínit
Jaroslav, kde k volebním urnám přišlo 79,38 %
voličů – voliči tam volili 5 zastupitelů z 8 nezávislých kandidátů, naproti tomu v Dolních
Ředicích se voleb zúčastnilo jen 26,63% voličů,
protože voliči pouze potvrzovali jednu předloženou kandidátku.
V přiložených tabulkách jsou oficiální volební
výsledky v Holicích. Protože Josef Bartoníček,
kandidát zvolený za ČSSD, rezignoval 11. 10.
2018 na svůj mandát, na ustavujícím zasedání
zastupitelstva bude skládat zastupitelský slib již
první náhradník z této strany pan Radek Chotěnovský.

V Holicích už běží „Mobilní rozhlas“

V březnovém vydání Holických listů jsme Vás
informovali o přípravě na novou službu na předávání informaci z městského úřadu tzv. Mobilní rozhlas. Součástí HL byl i leták s informací
jak se do aplikace přihlásit s registračním útržkem. Po potížích se způsobem shromažďování
a odesílání zpráv jsme v tomto měsíci konečně
začali na shromážděné kontakty rozesílat pří-

Volby do Zastupitelstva města Holic ve dnech 5. a 6. října 2018
poř. č. příjmení, jméno, tituly

Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků ČR
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
PRO Holice, SNK
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy

3
4
8
6
5
7
4
11
7
9
10
11
2
4
10

Chotěnovský Radek
Krátká Zdeňka Mgr.
Flekrová Hana
Růžička Jiří
Doubravský Vít
Branda Josef
Kulhavá Dagmar Bc.
Hladík Pavel Mgr.
Hlava Roman
Janečková Jaroslava Mgr.
Holub Karel
Králová Jitka Mgr.
Lohniský Jaromír
Šáda Petr JUDr.
Kozel Josef

Na Městský úřad Holice hledáme
nové pracovníky

MĚSTO HOLICE vyhlašuje, ve smyslu § 7
zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst na Městském úřadu
v Holicích:
Odborný referent(ka) pro správu městských
budov
VŠ nebo SŠ technické (stavební), praxe v investiční činnosti nebo při správě majetku, zkušenosti s dotacemi a výběrovým řízením
Odborný referent(ka) stavebního úřadu
VŠ nebo SŠ stavební s min. 3 roky praxe ve stavebnictví nebo v projekci
Odborný referent(ka) pro sociálně právní
ochranu dětí
VŠ nebo VOŠ sociální – splnění požadavku
na vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb.
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 31.10.
2018, informace na tel. 466 741 203, podrobné
podmínky jsou na www.holice.eu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tři náhradníci z každé strany dle výsledku
název

slušné informace. Součástí tohoto vydání je
opět leták s návodem na přihlášení se do systému a registrační útržek pro ty, kteří se budou
přihlašovat přes úřad.
Na stejném formuláři potom zaškrtnete skupinu
informací o kterou máte zájem a nebudete obtěžováni dalšími informacemi, které vás nezajímají. Proti počátku je skupin více a stávající
uživatelé si mohou změnit a upravit své požadavky buď telefonicky na č. 466 741 200 nebo
osobně v kanceláři Informací na městském
úřadu. Změny můžete také učinit po přihlášení
na https://holice.mobilnirozhlas.cz/, či přes aplikaci „Zlepšeme Česko“ – viz leták.

věk		

abs. v %

48
54
60
45
30
44
60
67
40
76
71
27
70
65
69

448
489
462
462
387
381
414
397
388
753
738
828
222
197
165

ČSSD
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
KSČM
BEZPP

4,60
5,02
4,75
5,67
4,74
4,67
6,82
6,54
6,39
4,37
4,28
4,80
8,77
7,78
6,52

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Vítání nových občánků dne 10. 9. 2018
Jakub Škaloud, ul. Mládežnická
Aneta Kabeláčová, ul. Staroholická
Laura Skopová, ul. Staroholická
Emma Espinosa, ul. Holubova
Lucie Jirsová, ul. Vysokomýtská
Bára Truncová, ul. Vítězná.
Rozálie Vágnerová, ul. Na Povětrníku
Patrik Welsch, ul. Pardubická
David Jelínek, ul. Neptalimova
Nina Elischer, ul. Holubova
Mikuláš Schejbal, ul. Husova
Albert Kamenický, ul. 5. května
Zuzana Veselá, náměstí T. G. Masaryka

Pozvánka na 5. městský ples

Přednáška

Město Holice Vás zve 23. listopadu 2018 na 5. městský ples

Odbor mototuristiky Autoklubu Holice pořádá pro všechny řidičky a řidiče z Holic a okolí
přednášku o novinkách v předpisech o silničním provozu, které jsou stále doplňovány. Zájemci o poučení se sejdou v klubovně Kulturního domu města Holic ve čtvrtek 22. listopadu
v 18.00 hodin. Přednášet bude majitel autoškoly
Josef Bartoníček. Těšíme se na vaši účast, vstup
zdarma.

Kde: Základní umělecká škola Karla Malicha
Hudba: Bylo nás pět, zahájení ve 20 hodin, vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v KD Holice,
svoz a rozvoz zajišťuje  Milan Pištora, www.autobusy-dolniroven.cz
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2018

Velmi zdařilá kulturní akce seniorů

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

V pátek 21. září přivítal Antonín Janeba 180 posluchačů, kteří si přišli poslechnout populární
moravskou dechovku Mistříňanku, která procestovala celý svět. Dále přivítal starostu města
Mgr. Ladislava Effenberka, který ocenil akce
pořádané výborem seniorů. Antonín Janeba přítomné informoval o činnosti v uplynulých pěti
letech. Výbor seniorů uspořádal 17 akcí, kterých se zúčastnilo 2 300 návštěvníků. Zároveň
poděkoval za podporu městu Holice, kulturnímu domu, ZUŠ Karla Malicha a firmám Feifer,
Oční optika Olivová, Kamenický – voda, plyn
a TOM service s.r.o..
Krásné moravské písničky si v průběhu vystoupení často zazpívali všichni přítomní a domů
odcházeli velice spokojeni. Věříme, že nové
zastupitelstvo dále bude podporovat činnost výboru seniorů.
Antonín Janeba

datum hodina program
vstupné
3. 11.
9.30 Národní přehlídka jednoaktovek
sobota		Přehlídka toho nejlepšího v žánru jednoaktovka z celé republiky i defilé oceněných
na Pohárku ČSDO. Představí se soubory z Libic, Teplic, Děčína, Libochovic, Domažlic a Jinonic. Podrobný program přehlídky na samostatném plakátu.		
Pořádá Kulturní dům Holice ve spolupráci s ČSDO Praha.
zdarma
9. 11.
10.30 Honza a zakletá víla
pátek		Výpravné představení s klasickým pohádkovým příběhem s prvky pantomimy
a černého divadla v provedení Divadla Pohádka Praha.
50 Kč
11. 11. 15.00	Čtyřlístek v pohádce
neděle		Na motivy známého komiksu. Kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
Fifinku, Myšpulína, Pinďu a Bobíka. Do pohádky se naši hrdinové dostanou ve snu,
právě díky profesorově vynálezu. Velká vichřice pak odvane každého do jiného
kouta pohádkové země. Dokáže se Čtyřlístek dostat ze všech těch svízelných situací
a vrátit se společně domů do Třeskoprsk? Přijďte za námi a uvidíte!
		Scénář a režie: Libor Jeník Hudba: Libor Jeník, Mili Sirotková, Zdeněk Berry Beran.
		Uvádí Divadlo D5 Praha.
90 Kč
29. 11. 18.00 Banda di Feste – adventní koncert
čtvrtek		Koncert swingové kapely Konzervatoře Pardubice Banda di Feste se skvělými sólisty. Těšit se můžete na krásné filmové a muzikálové melodie. Zazní samozřejmě
i swingová klasika a čeká vás spousta překvapení pod uměleckým vedoucím tohoto
orchestru pedagogem školy Mgr. Jaromírem Hönigem. Dirigent P. Hlubuček
		 Bonus pro předplatitele ABO 2018/19.
150 Kč, studenti 90 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
6. 11.
19.30 Chata na prodej
úterý		Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou nemají využití. Před předáním chaty
se matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Tahle setkání
bývají vždy dost náročná. Naděje na idylický víkend u lesa rychle skončí, ale
opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí že se kamsi
vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
		Režie: Tomáš Pavlíček.
		Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Jan Kačer, Judit Bárdos
a další.
		Žánr: komedie/drama. Délka 80 minut.
80 Kč
13. 11. 19.30	Neznámý voják
úterý		Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako
poznamenala celý národ. Stalin a Hitler si v roce 1939 domluvili rozdělení vlivu
v sousedních zemích a nikdo jim v tom příliš nebránil. V listopadu 1939 vtrhla Rudá
armáda do Finska a vybojovala část území. V roce 1941se situace změnila a německá
armáda vtrhla do Sovětského svazu a Finsko se rozhodlo vybojovat pohraničí zpět.
		Režie. Aku Louhimies.
		Žánr: válečné drama/historický. Délka 135 minut.
80 Kč
20. 11. 17.00	Malá čarodějnice
úterý		Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi se dočkal
filmového zpracování. Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat
na slavný sabat na vzdálené hoře. Když je prozrazena, hlavní čarodějka Bimbula
ji uloží, že do roka musí složit mistrovskou zkoušku.
		Režie: Mike Schaerer.
		Žánr: pohádka/fantasy/rodinný. Délka 103 minut.
80 Kč
27. 11. 19.30 Důvěrný nepřítel
úterý		Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv.
inteligentního domu. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má zajišťovat maximální
luxus i bezpečnost. Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou, se nastěhují do funkčního prototypu domu uprostřed nádherné přírody. To,
co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu mění v noční můru…
		Režie: Karel Janák.
		Hrají: Gabriela Marcinková, Vojtěch Dyk, Ondřej Malý, Zuzana Porubjaková,
Ady Hajdu.
		 Žánr: mysteriózní/drama. Délka 108 minut.
80 Kč
datum hodina
13. 11. 16.00
úterý		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Obrazy Malé Strany v Nerudově díle
Přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, Csc.

GALERIE – VÝSTAVA
1.–30.11.		
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Jan Mařík – Okouzlení dřevem
Pokračování výstavy intarzií Jana Maříka

vstupné
50 Kč

Z archívu Václava Kmenta
2. listopadu 1883 (135 let) Dr. Emil Holub se
oženil s Rosou (Růženou) Hoffovou, osmnáctiletou dcerou správce vídeňské Rotundy. Pár oddával africký misionář. O dvacet dní později s ní
a se šesti průvodci se Holub vydává na druhou
cestu do Afriky.
4. listopadu 1918 (100 let) se v Holicích konala
vlastní oslava vzniku naší republiky. Za nevlídného počasí vyšel průvod škol, spolků a občanů
od sokolovny na náměstí, kde z balkonu domu
Josefa Zemana promluvili: starosta města Štěpán Mikoláš, starosta sokola Dr. Čeněk Zemánek a učitel Otokar Pospíšil.
6. listopadu 1878 (140 let ) se v Holicích, v rodině přednosty okresního soudu narodil JUDr. Jan
Jirauch. Tajemník Ústřední matice školské
v Praze, kulturní, osvětový a vlastivědný pracovník, holický patriot, autor soudobých kreseb
z holicka a rukopisu „Holice mého dětství“. Zemřel 16. 11. 1964 v Praze.
15. listopadu 1948 (70 let) prezident republiky
Klement Gottwald byl jmenován čestným občanem našeho města. Čestné občanství mu bylo
odňato rozhodnutím zastupitelstva 3. září 1991.
18. listopadu 1893 (125 let) se v Holicích narodil
JUDr. Felix Bělohlávek, notář též básník a povídkář, autor básnických sbírek a drobných literárních
děl. Působil jako notář v Pardubicích, Rakovníku
a Bratislavě, kde také neznámo kdy zemřel.
20. listopadu 1898 (120 let) se v Sedlčánkách
u Českého Brodu narodil Josef Arazim, legionář
a četník. Po mnoha místech od r. 1938 velitel
četnické stanice v Holicích, pracoval v holickém odboji. Z jeho vzpomínek JUDr. M. Dlouhý zpracoval knihu „Humoresky vážně“, podle
ní byl natočen v letech 1997–2007 úspěšný televizní seriál Četnické humoresky. Arazim zemřel
14. listopadu 1975 a je pochován na Lesním
hřbitově v Malšovicích.
22. listopadu 1913 (105 let) Okresní hejtmanství v Pardubicích vydalo souhlas s užíváním
nového židovského hřbitova v Holicích.
24. listopadu 1933 (85 let) se konal „pochod
hladu“ z Holic a Sezemic do Pardubic, před Pardubicemi byl rozehnán četníky.
Václav Kment
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Pojedenácté v Holicích

Konkrétní podzim

Ano, dva roky uplynuly jako nic a my se 3. listopadu 2018 sejdeme v sále
kulturního domu již pojedenácté na Národní přehlídce jednoaktovek.
Tentokrát nás čeká sedm představení. A aby toho nebylo málo, tak ještě
osm představení z Národní přehlídky Pohárku Svazu českých divadelních
ochotníků, což je přehlídka monologů a dialogů.
Začneme už v 9.30 hodin a jako první se představí soubor z Libice nad
Cidlinou. Po něm následují Teplice a Holice (s Vytrvalostí od Johna Patricka). Odpoledne od 13.30 hodin pak nastoupí Libochovice a Děčín, večer od 18.30 hodin pak Domažlice a Jinonice. Odpolední a večerní pořad
uzavřou ocenění z již zmíněné přehlídky monologů.
Bývá to vždy velice zajímavé, vždyť máme možnost vidět nejlepší amatérské soubory, a proto vás co nejsrdečněji zveme. Což děláme pokaždé, ale
není to moc platné. Tak že by letos?
Pavel Hladík

Holičák Michal Mládek ve StarDance

Michal Mládek je nováčkem v letošní deváté řadě StarDance, kde tančí s moderátorkou Danielou Písařovicovou. Je také českým šampionem
v standardních tancích a v 10 tancích. Je vystudovaný trenér, porotce
a učitel tělesné výchovy.
Při přípravě na tuto soutěž se Michal v říjnu zúčastnil Mistrovství světa
profesionálů v lucemburské Bretange, kde se svou taneční partnerkou Šárkou Hesovou získal v tanečním sportu bronzovou medaili ve STT tancích
a stal se tak po páté medailistou MS.
Letos byl taneční sport zařazen jako nová třetí soutěžní disciplína na III. olympijských letních hrách pro mládež v Buenos Aires, což svědčí o tom, že fyzická náročnost a výkon při soutěžích je srovnatelný s ostatními sporty.
Jak vlastně vznikl z tance sport? Sportovní tanec je sportovní disciplína,
která vychází ze společenského tance, který má u nás v České republice
dlouhou tradici a vyučoval se dříve především v kurzech tance – lidově
řečeno v tanečních. Po roce 1989 vznikla řada tanečních škol, kde se společenskému tanci začaly věnovat i malé děti.
Tak také Michal v Holicích s tancem začínal a soutěžnímu tanci se aktivně
věnuje již dvacet pět let. Tanec se stal jeho velkou láskou, jeho smyslem života. Velké nasazení a čas věnoval a věnuje právě teď soutěži StarDance. Účast
v ní znamená pro Michala opět velkou výzvu. Sleduji jeho taneční kariéru
a jeho úspěchy a věřím, že další získá i v této soutěži. Michale, fandím Ti!!
Podpořit Michala v této soutěži můžete i vy, nejen tanečníci a známí, ale
i ostatní holičáci.
Hana Flekrová

HOLICKÉ LISTY

Začátkem měsíce skončila v místní galerii Kulturního domu města Holice výstava Konkrétní podzim 2018 – trikolora. Tato výstava byla součástí
cyklu celkem šesti výstav realizovaných také v Pardubicích (galerie IBIS
a Zámecká kavárna) a v Hradci Králové (galerie AMB, galerie U přívozu
a budova filharmonie). Celý cyklus výstav prezentoval tvorbu českých a slovenských konkretistů a jejich hostů včetně kolegů ze zahraničí (Švýcarsko).
Speciálně v Holicích vystavovali autoři: Šárka Hrouzková, Martina Jurčeková-Kopecká, Jaromír E. Brabenec, Alena Foustková,Václav Sika, Jaroslav Jebavý a v Holicích žijící Štěpán Málek.
Celá kolekce artefaktů se nesla v duchu reduktivní geometrie, reflektujícím barevnost trikolory, tedy téma související s letošním výročím vzniku
Československé republiky. Pokud divák přistoupil na možnost tichého
dialogu s vystavenými díly, měl možnost si odnést meditativní, zklidňující a přesto bohatý zážitek. KK3 klub konkretistů po dohodě s vedením
zdejšího kulturního domu by rád v tradici podzimní výstavy, realizované
v sérii dalších výstav Konkrétního podzimu, pokračoval i letech příštích.
Mgr. Štěpán Málek, akad. soch.
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ZUŠ reprezentovala

Se zpožděním, ale přece, přinášíme informaci o vystoupení dětského dechového orchestru BaŠaPa ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu
ČR. Mladí muzikanti, které pozval senátor JUDr. Miroslav Antl, se sem
vrátili po čtyřech letech a opět sklidili velký úspěch.
Začátkem října (3. až 6. října) se trojice kontrabasistů ze třídy Mgr. Františka Machače mladšího zúčastnila 8. ročníku mezinárodní kontrabasové
soutěže C. Dittersdorfa v Banské Bystrici. V konkurenci studentů ze Slovenska, Polska, Bulharska, Turecka, Maďarska, Rakouska a Ruska získal
Jakub Janíček (14 let) 2. cenu, Ondřej Kamenický(13 let) 3. cenu a Kryštof Dostál (12. let) čestné uznání. Soutěž proběhla v rámci festivalu Bass
Fest 2018, který pořádala Akademie muzických umění v Banské Bystrici.
Petr Kačer

TANEČNÍ POZVÁNKA
Taneční studio Hany Flekrové a taneční klub Tancklub Holice Vás zve
na tyto akce:

Taneční 2019

Kurz společenského tance a společenského chování
pro mládež.
Pro žáky devátých tříd a studenty středních škol a učilišť.
Přihlášky od 9. 11. 2018: online, elektronicky, osobně při
zápisu 16. 11. a 30. 11. v sále ZUŠ od 18.15 do 20.00 hod.

Holický kramflíček

Neděle 18. listopadu – jubilejní 25. ročník.
Celostátní soutěž ve sportovním tanci od 9 hod. do 17.00 hod.
Postupové a Hobby soutěže, pro děti, mládež a dospělé taneční páry.
Soutěž se koná pod záštitou města Holice.

Prodloužená srdíčková – kurz společenského tance a společenského chování pro mládež
Sobota 24. listopadu – od 20.00 do 23.00 hod.
Prodloužená pro oba kurzy: mládež + dospělé, společná lekce.

Ve víru tance

Sobota 15. prosince od 20.00 do 02.00 hod.
Společenský ples na závěr tanečních kurzů, pro rodiče a širokou veřejnost.
Předtančení, tombola, půlnoční překvapení, občerstvení zajištěno.
Hraje kapela Fantasy music. Přijďte si s námi zatančit!
AKCE SE KONAJÍ V SÁLE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
KARLA MALICHA.

Podpora podnikání na území MAS Holicko
Místní akční skupině Holicko se v letošní výzvě pro programový rámec Program rozvoje venkova podařilo podpořit 9 podnikatelských záměrů na svém území v celkové částce cca 2,9 mil.
Kč. Projekty byly zaměřené jak na podporu zemědělské prvovýroby, tak i na rozvoj drobného nezemědělského podnikání.
Letos se do výzvy MAS Holicko přihlásilo více projektů (11)
než loni (4), a tak výběrová komise MAS měla před sebou těžký úkol:
vybrat takové projekty, které by měly smysl jak pro žadatele, tak i pro
celé území Holicka. Výběr byl o to těžší, protože téměř všichni žadatelé
se letos zaměřili převážně na nákup nových, výkonnější a ekologičtějších
strojů a technologií, které rozšíří jejich současnou výrobu nebo zlepší poskytované služby.
Nakonec tedy byly vybrány tyto projekty k podpoře:
Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků
• Ranč Bělečko Agro s.r.o. – Svinovací lis – výše schválené dotace:
540.000 Kč
• Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. – Moderní technika v zemědělství
– výše schválené dotace: 1 000 000 Kč
• Jiří Motyčka – Rozvoj ovčí farmy - pastevní areál – výše schválené dotace: 94 380 Kč
Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků
• Ranč Bělečko Agro s.r.o. – Sýrárna v Bělečku – výše schválené dotace:
95 000 Kč
• Věra Skutilová – Nákup dopravního prostředku na rozvoz brambor –
výše schválené dotace: 350 000 Kč
• Vladimíra Krejčíková – Výrobna pro ZEGITU – výše schválené dotace:
127 210 Kč
Fiche 3 – Podpora malých podniků
• Antonín Jablonský – Modernizace a rozšíření vybavení pro zajišťování
cateringových služeb – výše schválené dotace: 387 900 Kč
• Mgr. Leona Málková – Jezdecká škola – výše schválené dotace:
81 810 Kč
Fiche 4 – Ochrana lesních porostů
• „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ – Ochrana MZD oplocením
MAS 2 – výše schválené dotace: 244 240 Kč
Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům
• Nebyl zaregistrován žádný projekt
MAS Holicko na začátku roku 2019 má v plánu vyhlásit výzvu na stejná
opatření v celkové výši cca 4 mil. Kč.
Pokud si myslíte, že by vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“
a pomoci zrealizovat váš podnikatelský záměr, přijďte na seminář „CO
VÁM NABÍZÍ MAS HOLICKO A JEJÍ STRATEGIE V LETECH 2016
– 2023“, který se bude konat ve středu 7. 11. 2018 v 15 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Holice.
Případně nás neváhejte kontaktovat buď osobní návštěvou v kanceláři
MAS Holicko, Náměstí T. G. Masaryka 24, Holice nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:
michaela.kovarova@holicko.cz.
Michaela Kovářová, MAS Holicko

Nenechte si ujít 5. skautský ples v řadě!
1. prosince se uskuteční další ročník skautského plesu, na který vás tímto
srdečně zveme. Již čtyřikrát se našemu středisku podařilo zorganizovat
výbornou kulturní akci plnou hudby, tance a pozitivní energie. Stejně jako
v minulých letech se můžete těšit na hraní skvělé a všemi ročníky plesu
ověřené kapely Bylo nás pět, možnost zakoupení lístků do tomboly s krásnými cenami, fotokoutek s originálními rekvizitami a další doprovodný
program. Pokud jste skauty, přáteli skautů nebo zkrátka jen rádi tančíte
a máte chuť vyrazit s námi v sobotu 1. prosince od 20.00 h do ZUŠ Karla
Malicha, moc rádi vás uvidíme. Od 20. listopadu budou k zakoupení lístky
v KD Holice za 150 Kč. Těšíme se na viděnou.
Kateřina Kozlová
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Listopad v Mateřské škole Holubova

„Záložka do knihy spojuje školy“ a jiné akce

V době psaní tohoto článku (14. 10.) je krásné babí léto a snad kromě barevného listí nic nepřipomíná blížící se zimu. Čas však neúprosně běží bez
ohledu na počasí, a tak se pomalu blíží adventní čas. Na počátku listopadu nás tak čeká fotografování s vánoční tématikou. V listopadu budou děti
nadále navštěvovat solnou jeskyni. V pátek 9. listopadu navštíví starší děti
kulturní dům a setkají se se zakletou vílou a s Honzou. 15. listopadu pro nás
Vanda a Standa připraví zajímavý program s názvem Jíme zdravě. V pondělí
26. listopadu naši školu navštíví divadelní společnost Víla Srdíčková a budeme svědkem toho, jak se anděl potkal s čertem. V listopadu se děti mohou
také těšit na babičku Haničku, která bude chodit číst dětem pohádky. Chystáme se navštívit Domov důchodců na Horním Jelení a společně si vytvořit
něco hezkého na adventní období. 12. listopadu se děti setkají s Martinem
a možná je sveze jeho koník. V pátek 30. listopadu slavnostně rozsvítíme
vánoční strom na školní zahradě, společně si zazpíváme koledy a atmosféru
provoní sladké občerstvení.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická informuje

Jakmile jsme se po prázdninách rozkoukali, už se na nás hrnuly super akce.
Nejdříve jsme pomohli malým dětem se zvykáním na kolektiv v beruškové třídě. Děti z kytiček spolu s učitelkami dlabaly a zdobily dýně na výstavu Podzimníčků v Domě chovatelů v Holicích.
Také jsme začali pravidelně každý pátek navštěvovat solnou jeskyni kvůli
zdravému dýchání. Celá mateřská škola jela na podzimní výlet – mladší
děti navštívily Minizoo v častolovickém zámeckém parku a starší děti jely
na Hartu u Vysokého Mýta do zvěřince a zahradního centra.
Máme za sebou také několik pohádkových divadelních představení, logopedickou pohádku O líném jazýčku a výukový program Jak se rodí kytara.
Na začátku října zahájily svoji činnost zájmové kroužky:
DĚTSKÝ AEROBIK s paní Daškovou, SPORTOVNÍ KROUŽEK vede
paní učitelka Miluše Horáková, KROUŽEK ANGLIČTINY paní učitelka
Ivana Slabá, TAJEMSTVÍ PŘÍRODY – POKUSY s paní učitelkou Ivou
Kroutilovou, BUBNOVÁNÍ NA DJEMBE s Mgr. Soňou Thérovou.
Na školní zahradě máme novou houpačku, kterou si děti velmi oblíbily.
Užívali jsme si babího léta na vycházkách do města i do přírody, kde jsme
pozorovali barevný podzim.
V listopadu nás čeká pohádka Jak se anděl potkal s čertem a pomalu se
začneme připravovat na adventní čas…
Krásné podzimní dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
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Je tu říjen a s ním spousta akcí, které proběhly, a kterých jsme se zúčastnili. Děti z 1. stupně se tradičně každý rok účastní projektu „Záložka
do knihy spojuje školy“. Naší partnerskou školou byla zvolena Základní
škola s mateřskou školou Jozefa Murgaša v Šaľe. Balík se záložkami a informacemi o Holicích a naší škole poputuje na Slovensko.
Protože je podzim, proběhl koncem září 1. ročník školní Drakiády. Účast
dětí byla překvapivě vysoká a děti si s rodiči pouštění draků moc užily.
S podzimem souvisí i další soutěž Podzimníček- Květinový skřítek, kterou vyhlásil ČSZ Holice. Děti ze školní družiny ze Základní školy Komenského se svými skřítky vyhrály 1. místo a získaly krásné ceny.
V říjnu naši školu navštívila chovatelka psů paní Milada Žváčková a seznámila nás se svými třemi erdelteriéry. Vysvětlila nám, jak správně vychovávat svého pejska a jak se chovat při setkání s pejskem cizím. Na vzájemném chování dvou psů nám ukázala, že pes je sice skvělý kamarád,
ale vzápětí může také kousnout. Učila nás, jak se chovat v rizikových
situacích a jak je zvládat, či – ještě lépe – jak jim předcházet. Žáci se
aktivně zapojili do rozhovoru i do hry a dozvěděli se zajímavé a důležité
informace o tom, jak se bezpečně chovat v psí společnosti.
Začal nový školní rok a s ním se rozběhl kurz pro předškoláky „ Hrajeme
si na školu“. První hodina proběhla 8. října a příští se bude konat 5. listopadu. Na první hodině budoucí školáci naplnili celou třídu do posledního
místa.
Děti z 1. ročníku navštívily Africké muzeum Dr. Emila Holuba, kde se
podívaly na pohádku „O Šípkové Růžence.“
Během měsíce října třída 1. A vyrazila na vycházku s dopravní tématikou.
Procházku ukončily děti i paní učitelka Šmejcová nákupem akvarijní rybky, která teď čeká ve třídě na svůj křest.
Třída 1. B s paní učitelkou Doupalovou na přírodovědné vycházce plnila
úkoly týkající se změn v přírodě, které probíhají právě na podzim.
Mgr. Helena Žižková

Co možná nevíte o naší škole
Víte, že na základní škole v Komenského ulici se připravuje celkem
40 žáků ve 4 studijních skupinách na Cambridgeské zkoušky?
Víte, že byla navržena loga pro Projekt Erasmus, tři nejlepší návrhy byly
odeslány. Stejně tak učinily ostatní partnerské školy z Litvy, Sicílie, Polska a Irska. Nyní proběhne hlasování a nejlepší logo se stane symbolem
celého projektu. Bude to některý z našich návrhů? Nechte se překvapit.
Budeme vás informovat.
Víte, že představitel jedné z hlavních rolí v detektivním seriálu Dáma
a Král, Michal Dalecký, byl žákem naší školy? Seriál můžete sledovat
každou neděli večer v hlavním vysílacím čase.
Víte, že také tanečník Michal Mládek, partner moderátorky Daniely Písařovicové v taneční show Star Dance, také seděl v lavicích naší školy?
Dívejte se každou sobotu a hlavně posílejte hlasy.
Mgr. Blanka Málková
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Gymnázium Dr. Emila Holuba na cestách
Do Španělska nejen za delfíny
Hned na začátku tohoto školního roku jsme
ve dnech 7. až 16. září absolvovali již 5. tematicko-výukový zájezd do Španělska do letoviska
Blanes do campingu S´Abanell, který se nachází v oblasti Costa del Maresme/Costa Brava.
Byla to dlouhá cesta – za 26 hodin jsme najeli
přes 1850 km. V letovisku jsme byli ubytováni ve stanech a stravování jsme měli zajištěno
formou české polopenze přímo v kempu, který
jsme měli celý pro sebe.
Zájezdu se zúčastnilo 29 studentů – španělštinářů napříč všemi ročníky naší školy. Vše, co jsme
si na místě naplánovali, se nám podařilo uskutečnit, ba dokonce jsme podnikli výšlap na pozůstatky hradeb v Blanes, nechyběla klasická
návštěva hlavního města Katalánska – Barcelony s prohlídkou nejvýznamnějších míst /průjezd
hlavní avenidou, monument Kryštofa Kolumba,
fotbalový stadion Camp Nou, tržnice Boquería,
Montjüick – vyhlídka na město, večerní fontány
a návštěva Marinelandu s vystoupením delfínů,
papoušků a tuleňů. Několikrát jsme navštívili
rybářské městečko Blanes, nejen na koupání,
ale i za poznáním místních trhů.

Součástí pobytu byla rovněž pravidelná setkání
nad studijními materiály zaměřenými na španělská slovíčka, reálie a komunikační hry. Doufáme, že tento pobyt jen posílí motivaci studentů
k dalšímu studiu jazyka a budeme moci zájezd
zopakovat již 6. ročníkem v září 2020.
Mgr. Linda Nováková Schättingerová
Malebná jižní Anglie
V sobotu se skupina 28 studentů vrátila z týdenního zájezdu do jižní Anglie a Londýna
a přivezla si s sebou nezapomenutelné zážitky
z mimořádně vydařeného poznávání malebné krajiny, historie, pamětihodností a kultury
země, jejíž jazyk se snaží ovládnout.
Program zájezdu byl opravdu velmi pestrý a různorodý. K bílým doverským útesům jsme připluli
z francouzského Dunkerku a prohlédli si malebné městečko Canterbury s jeho katedrálou – centrem anglikánské církve, a ještě týž den se prošli
po pověstném zábavném molu v Brightonu, kde
jsme navštívili mořské akvárium a podívali se
na orientální palác Royal Pavilion. Jako běžní
Angličané jsme se svezli vlakem do městečka
Lancing, kde nás přivítaly na dvě noci přívětivé
rodiny. Stejně jako předchozí den nám počasí
přálo i následující den, takže jsme si prošli histo-
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rické pole osudové bitvy anglické armády krále
Harolda s Vilémem Dobyvatelem u Hastingsu. Prošli se po pěší zóně a promenádě kolem
moře v útulném lázeňském městě Eastbourne.
V odpoledním příjemném slunci jsme se dostali k nádherně osvětleným útesům Seven Sisters
a absolvovali túru po hřebenech útesů k nejvyššímu z nich, zvanému Beachy Head, s překrásným výhledem na moře. Další den byl věnován
nejvýznamnějšímu přístavu zejména válečných
lodí – Portsmouthu, kde si studenti mohli „prolézt“ všechny paluby legendární lodi admirála

SŠA Holice informuje
Střední škola automobilní Holice v minulém
školním roce vstoupila do projektu RIDE TO
LEARN IN EUROPE společně se třemi partnery, a to s Itálií, Francií a Tureckem. Díky tomuto projektu a spolupráci s Českou federací
klubů vozítek se šlapacími pedály jsme zahájili
novou etapu školní zájmové činnosti. Důležité
je nadšení našich studentů a jejich pedagogů
a také podpora ředitele školy Mgr. Bc. Michala
Šedivky. V průběhu roku jsme se již zúčastnili
závodů v Holicích a v Hradci Králové, o obou
jsme vás již informovali, mnoho z vás nás podporovalo a drželo nám pěsti, toho si velmi ceníme a děkujeme.
V září jsme naši aktivní účast na závodech posunuli zas o kousek dál a se šlapacím vozítkem
MONTI CAR jsme se vydali na dva závody do Francie. První závod se konal ve městě
Champagnole a druhý v Delle. V tvrdé konkurenci francouzských a italských týmů jsme obsadili krásná místa v první polovině a zároveň
jsme získali pohár ve třídě juniorů. Nasbírali
jsme mnoho užitečných poznatků a rad. Samozřejmě jsme také okusili atmosféru závodů
v jiné zemi, a to bylo asi největším přínosem.
Už teď plánujeme další sezónu a v ní i mnoho
novinek. O těch vás budeme průběžně informovat a těšit se na setkání s vámi v jarní sezóně.
Team MONTI CAR

Nelsona Victory a projet se po přístavu, kde kotví nejmodernější válečné lodi královské flotily.
Z Portsmouthu jsme zamířili do města Winchesteru – a prohlédli si gotickou katedrálu s nejdelší
chrámovou lodí na světě. Poslední den byl věnován Londýnu s jeho ikonickými památkami
– Buckinghamským palácem, Westminsterským
opatstvím, Big Benem i mostem Tower Bridge.
Po celou dobu byli studenti trpěliví, přizpůsobiví
a zvídaví, takže si celý zájezd opravdu užili i se
svými vrstevníky z třebechovické střední školy
Trivis a se svými učiteli paní Raabenstein Schejbalovou, Matějem Hrubým a velmi erudovaným
průvodcem cestovní kanceláře Alpin Tour Michalem.
Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
Den otevřených dveří
Srdečně zveme holickou veřejnost i všechny zájemce o studium na den otevřených dveří, který
se bude konat ve středu 21. listopadu od 15.00
do 18.30 hod.

Velký sportovní úspěch žáků
z Holubovky

Základní škola Dolní Roveň pořádá pravidelně
každý rok Memoriál Jaroslava Brože ve skoku dalekém. Letos se vše uskutečnilo 27. září.
Celá akce je pravidelně skvěle zorganizovaná.
Pro děti i jejich doprovod je nachystané tradiční
občerstvení. Akce se účastní i rodina bývalého
reprezentanta a roveňského rodáka Jardy Brože.
Úspěšní skokani obdrží kromě diplomu i věcné ceny. Letos se memoriálu zúčastnilo okolo
70 žáků několika základních škol Pardubického kraje. Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci
a žákyně a starší žáci a žákyně. Memoriálu se
zúčastnila i naše Základní škola Holubova ul.
Obě zúčastněné holické školy byly ve velké
nevýhodě. Atletický stadion v Holicích je v rekonstrukci, takže se nic z atletických disciplín
nemohlo natrénovat.
Tím větší bylo překvapení z vystoupení borců
z Holubovky. Všichni postoupili do 8 členného
finále. Ovšem královskou disciplínu (starší žáci)
zcela ovládli naši chlapci a odvezli si putovní
pohár, který bude po celý rok umístěn na čestném místě v naší škole.
Na 1. místě skončil Filip Jeřábek s výkonem
496 cm, druhý skončil Martin Mančál s 455 cm.
Velkou pochvalu zaslouží Sára Klasovitá, Nicol
Formánková, Anna Řeháková, Václav Komárek
a Michael Bahník.
Naďa Harčárová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

PODZIMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY V HOLOUBKU
I letošní podzim srdečně
zveme do Holoubka babičky
a dědy na vzdělávání v oblasti tréninku paměti, práce
na PC a tvoření.
Trénink paměti v úterý 13. 11.,
20. 11. a 27. 11. od 8.30 do 10.30 s Mgr. Ludmilou Valešovou.
Práce na PC ve čtvrtek 8. 11. a 15. 11. od 8.30
do 11.30 s Mgr. Danielem Janatou.
Tvoření – drátkování ve čtvrtek 29. 11. od 8.30
do 10.30 s Radkou Dostálovou.

vždy v pondělí a v pátek od 8 do 16 hod. (celkem 6 dní / 48 hod.) Vzdělávání včetně hlídání
dětí je bezplatné.
V kurzu se zaměříme na práci se sdílenými soubory, daty a kalendáři, dále na vytváření vlastních webových stránek, prezentaci na sociálních
sítích, nové aplikace a jejich praktické využití.
Lektor počítačového kurzu, IT odborník a pedagog Mgr. Daniel Janata říká: „Počítačové technologie se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Ustrnout a nerozvíjet se v této oblasti může být pro
člověka do budoucna nevýhodné. A to zejména
v jeho uplatnění na trhu práce.“
Poslední volná místa, neváhejte proto s přihlášením!
Kontakt a přihlášení: Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@
gmail.com, www.zenypro.cz
kolektiv Holoubka

Zlatá svatba

Zájemce o vzdělávání prosíme o přihlášení
na tel. čísle 606 911 379.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Dále zveme ve středu 21. 11. od 16 do 17.30
hodin na povídání na téma Jak zvládnou péči
o seniory s pracovnicemi Oblastní charity Pardubice, středisko Holice, s Markétou Vaškovou
a Mgr. Ladou Študentovou. Zodpoví Vám konkrétní dotazy na toto téma a poradí.
Informace a přihlášení na tel. čísle 606 911 379.
Pravidelné programy Holoubka naleznete
na našich stránkách.
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

Zveme na počítačový kurz od 19. 11. do 7. 12.
2018 do RVC Holoubek. Setkávat se budeme
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Dne 16. 11. 2018 oslaví zlatou svatbu manželé
Jaromír a Marie Sedláčkovi. Do dalších společných let jim přeje hodně štěstí a lásky, syn Marcel s rodinou.

Téma LÍPA děti zaujalo

V letošním roce naše republika slaví 100 let
vzniku a národním symbolem, jak dobře víme,
je nádherný strom lípa. Už Alois Jirásek ve své
Lucerně použil lípu jako motiv ve svém díle.
Základní škola Holubova, pro své žáky druhého stupně, vypsala již druhý ročník fotografické
soutěže jehož námětem byla tentokrát již zmiňovaná LÍPA. Přemýšlel jsem o tomto tématu,
jak bych jej řešil já a musím přiznat, že to je
fotograficky velmi obtížná záležitost. A v duchu
jsem si myslel, že do soutěže se asi moc dětí nepřihlásí se svými fotografiemi. Jsem velmi rád,
že jsem se mýlil. Svá dílka předložilo celkem
34 dětí.
Mým úkolem bylo vybrat a určit tři nejlepší
autory a navíc dvěma čestnými uznáními ocenit další. Po zralé úvaze, kde jsem bral hlavně
v úvahu výtvarnou stránku, jsem vybral tyto autory a určil toto pořadí :
1. místo : Anna Pavlíková
2. místo: Jan Včelák
3. místo: Vendula Veselá
Čestné uznání: Anna Koubková
Čestné uznání: Filip Jeřábek
Oceněným autorům jistě všichni blahopřejeme
a já jim přeji, aby se fotografování pro ně stalo
koníčkem a možná někdy třeba i povoláním.
Všichni se už určitě těší na třetí ročník fotografické soutěže příští rok v Základní škole Holubova v Holicích. Vítězná fotografie je zveřejněná u tohoto článku.
Ladislav Formánek
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Bike Freaks Holice v roce 2018
Cyklistický oddíl Bike Freaks Holice má za sebou další úspěšnou sezónu. V minulých letech naši mládežníci jezdili na podzim a v zimě Český
pohár cyklokrosu, po letošní náročné sezóně jsme se ale rozhodli naordinovat jim klid. Zaslouží si ho. Závodní sezóna začala již 8. dubna silničním Českým pohárem ve Zbraslavi a hned tento první závod nám přinesl
obrovský úspěch, když Vojta Hendrych poprvé v historii klubu dosáhl
na stupně vítězů na závodě nejvyšší republikové úrovně. Získal bronz.
Pavel Šumpík dojel jen těsně za ním na pátém místě. Pavel pak v průběhu
sezóny dokázal páté místo ještě dvakrát zopakovat. Celkově se ČP na silnici zúčastnilo 7 našich závodníků.
Na silnici jsme se zúčastnili i mezinárodního žákovského etapového závodu Malý Závod Míru v Lanškrouně.
Závodů ČP horských kol se zúčastnilo 13 našich mládežníků. Družstvo
mladších žáků bylo hodnoceno na celkovém 5. místě (a nebýt zdravotní absence V. Hendrycha, bylo by o dost výš). V individuálním hodnocení ČP byl
nejlepší Pavel Šumpík, který obsadil celkové 13. místo. Pavel nám připravil
úžasný zážitek na Mistrovství ČR, když se v prvním kole objevil na výjezdu
z lesa na prvním místě. Vedení sice neudržel, ale i tak 11. místo z národního
šampionátu je skvělé. Další dva naši závodníci byli v TOP 20.
Z krajského mistrovství horských kol jsme přivezli 8 medailí, z toho 4 zlaté.
Na horských kolech jsme závodili i v Rakousku na jednom z největších evropských závodů Salzkammergut Trophy, odkud jsme přivezli zlato a stříbro.

Velká část našich dětí závodila v seriálu Kolo pro život, což je 16 závodů
po celé republice, na kterých se v dětských kategoriích utkávají nejlepší
čeští jezdci. Náš tým zde za poslední roky vybojoval hodně výborných
výsledků, a i letos obsadili naši závodníci 5 míst na stupních vítězů v celkovém hodnocení seriálu.
Dospělí závodníci se zúčastnili velkých silničních závodů v Přerově, Trutnově či Teplicích. Na horských kolech se zúčastnili závodů ČP v maratonu.
Kromě výše uvedených republikových či zahraničních závodů každý víkend závodíme na regionálních závodech, kde naši mládežníci pravidelně
obsazují místa na stupních vítězů.
Pavel Bečka

Vyjádření DDM Holice k článku SK Holice z minulého vydání Holických listů o ukončení spolupráce
SK Holice informoval veřejnost o důvodech ukončení spolupráce. Vzhledem k tomu, že byly formulace z velké části zkreslené a zavádějící, rozhodl jsem se k jednotlivým bodům vyjádřit.
Dvojkolejnost členství
S tím se dá v podstatě souhlasit. Tato dvojkolejnost však nevznikla
z popudu DDM. Zhruba před dvaceti lety navrhlo město Holice zastřešit
mládežnické sportovní oddíly pod DDM jako kroužky. Hlavním důvodem
bylo kontrolovat tok peněz města směrem ke klubům, protože ne vždy se
finanční podpora využívala ve prospěch mládeže a ke stanovenému účelu.
Od té doby doposud vše probíhalo transparentně a v účetnictví DDM je
doložitelné.
Zvyšování příspěvků v DDM
DDM je ze zákona povinen vybírat za kroužky tzv. úplatu (zápisné).
V minulém školním roce 2017/2018 (10 měsíců) platili rodiče za dítě
900,--/školní rok, u přípravky 600,--/školní rok. Příjmy za zápisné
od mládeže SK Holice činily 84.900,--. Ve stejném období DDM Holice vyplatil na mzdy trenérů SK 118.850,--, na dopravu mládeže na utkání 17.671,--, na sportovní materiál 5.000,--, na odškodnění úrazů jako
spoluúčast 2.000,-- (celková výše odškodnění 37.551,--). Celkem DDM
uhradil ve prospěch SK Holice 143.521,--, tedy dodotoval fotbal částkou
58.621,-- ze svého rozpočtu. Jestli pro někoho vzájemná spolupráce byla
nevýhodná, tak to nebyl fotbal.
Možnost získávání dotací na členy
Spolupráce SK s DDM nevylučovala možnost fotbalu ucházet se o dotace na členy mládežnických oddílů tak, jak bylo uvedeno. Dle pravidel
dotačního programu MŠMT „Můj klub“, mohl SK Holice od roku 2016
o tuto podporu žádat a v případě správného vyplnění žádosti by zcela jistě
podporu obdržel, jako všichni žadatelé v Holicích. Např. v roce 2017 tato
podpora činila 3.000,-- na osobu. SK měl v té době přes 100 členů mládeže. Nepožádáním se připravil o více než 300.000,-- na činnost s mládeží.
Mohlo to být způsobeno neznalostí tohoto dotačního programu. Pro rok
2018 program „Můj klub“ pokračuje. Sportovní kluby o tom byly informovány a většina z nich využila příležitost, žádost si podala a finanční
podporu obdržela. SK Holice tak neučinil. Důvod neznám.
Celoroční pojištění
Školský zákon ukládá DDM zajistit pojištění veškeré činnosti. Vyhláška
o zájmovém vzdělávání stanovuje pravidla činnosti. Kroužky jsou provozovány ve školním roce zpravidla od října do května. Zákon neumožňuje
provozovat kroužky na dobu neurčitou a každý školní rok musí být samostatný. Kroužek fotbalu byl dle dohody zahájen v měsíci září a ukončen
v měsíci červnu. Po tuto dobu byla činnost řádně pojištěna a DDM postupoval v duchu zákona. Aktivity mládeže SK Holice v červenci a srpnu
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mohl připojistit pouze SK Holice. Kroužek v tu chvíli neexistoval, tedy
DDM nemohl a nesměl zodpovídat za činnost, tedy ani pojištění. SK Holice si na toto období nikdy žádné připojištění nezajistil. Důvod neznám.
Neschopnost DDM zajistit podmínky pro zimní trénování
SK Holice jako jeden z mála sportů má pro svoji činnost vlastní sportoviště, tedy stadion se dvěma travnatými plochami, sociální zázemí, kompletní provoz a údržbu včetně správce v režii Technických služeb. DDM sportovním klubům od počátku spolupráce zajišťuje administrativu, sportovní
stránku si řeší kluby sami. Tedy DDM nikdy nebyl zodpovědný za zajišťování tréninkových prostor. Přesto jsem se snažil být vždy nápomocný a nabízel fotbalu spolupráci při řešení těchto problémů. Inicioval
jsem jednání se Sokolem Holice, společné jednání s Tenisovým klubem
Holice o optimalizaci tréninkových možností na gymnáziu, se správcem
haly v Moravanech, každou uvolněnou hodinu v městské sportovní hale
jsem nabízel právě fotbalu, zjišťoval možnosti o víkendech, nabízel jsem
předsedovi SK Holice společné hledání řešení s paní ředitelkou gymnázia
o navýšení hodin pro sportovní mládež v jejich tělocvičně. Ten tuto nabídku nevyužil.
Věřím, že rozumný čtenář si sám udělá úsudek o tom, jak se věci opravdu
mají a o co v původním článku vlastně šlo.
Děkuji redakci Holických listů za možnost v rámci objektivity reagovat
na článek SK Holice o ukončení spolupráce s DDM Holice.
Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice
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Florbal DDM Holice
Do letošní sezóny vstoupil florbalový klub při DDM Holice do se 4 týmy
ve třech věkových kategoriích.
Elévové zahájili domácím turnajem pořádaným 23. 9., výsledky se v této
kategorii neevidují.
Starší žáci – zde máme přihlášeny 2 týmy A a B, kde tým B je převážně
složen z dětí kategorie mladší žáci.
Výsledky:
30. 9. 2018 DDM Holice A : Orel Přelouč 12:2 (O. Machatý 2+3, F. Jeřábek 3+1, J. Říha 1+2, L. Jeřábek 1+2, R. Nešetřil 2+0, J. Šimák 1+1, F.
Záhrobský 1+0, J. Stehno 1+0)
30. 9. 2018 DDM Holice A : FbC Hradec Králové C 1:5 (J. Stehno 1+0)
30. 9. 2018 DDM Holice A : FBC Titáni Pardubice 3:5 (F. Jeřábek 2+0, F.
Záhrobský 1+1, O. Machatý 0+1)
14. 10. 2018 DDM Holice A : Orel Přelouč 11:1 (O. Machatý 6+2, L.

Zprávy z badmintonu
Dne 22. září byl náš badmintonový oddíl BK DDM Holice, pověřen uspořádáním republikového turnaje kategorie U13. Do městské sportovní haly
se sjelo 50 hráček a hráčů z Pardubic, Prahy, Hradce Králové, Olomouce,
Opavy, Lanškrouna, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou, Brna a domácího
pořádajícího oddílu. Náš oddíl reprezentovali mezi chlapci Ondra Kaplan
a mezi děvčaty Viki Jánská, hrající kategorii U11. Po velmi dobrém výkonu postoupila Viki do druhého kola, kde však už nestačila na starší a zkušenější protihráčku. Za její bojovný výkon zasluhuje velkou pochvalu.
Výborného výsledku dosáhl Ondra Kaplan, který ve dvouhře chlapců našel přemožitele až ve finálovém utkání a podlehl Filipovi Jurčovi z Lanškrouna.
Ve smíšené čtyřhře nastoupil Ondra s Denisou Valentovou ze Sokola Polabiny. Po velmi dobrém výkonu, postoupili do finále. Zde sehráli vyrovnaný zápas, ale štěstí se přiklonilo k soupeři a po zápase hraném na tři sety
obsadili druhé místo.
To nejlepší přišlo ve čtyřhře chlapců. Zde Ondra nastoupil s Filipem Jurčou a celý turnaj vyhráli.
Bilance Ondry Kaplana je dvakrát stříbrný a jednou zlatý. Ondrovi
za předvedený výkon gratulujeme a držíme pěsti do dalších turnajů.
V sobotu 13. října Ondra Kaplan nastoupil opět na republikovém turnaji
U13, tentokrát v Přerově. Turnaje se zúčastnilo šedesát hráčů a hráček.
Ondra vyhrál svoji základní skupinu a postoupil opět do bojů o medaile.
Po dobrém výkonu však nestačil na výborně hrajícího hráče z Orlové, kterému podlehl a obsadil pěkné páté místo. Za reprezentaci našeho oddílu
a města Holic Ondra zasluhuje velkou pochvalu.
Další turnaje čekají naše hráče:
• Oblastní přebor kategorie U15
20. říjen 	
Pardubice
• turnaj na Kometě Brno
28. říjen 	
Brno
• Oblastní přebor kategorie U13	  3. listopad v naší městské hale
Mirek Pacovský

Jeřábek 0+3, F. Jeřábek 2+0, M. Tlučhoř 1+1, J. Šimák 1+0, R. Nešetřil
1+0, J. Stehno 0+1, M. Šimák 0+1)
14. 10. 2018 DDM Holice A : Sokol Pardubice C – MŽ 14:0 (O. Machatý
5+4, L. Jeřábek 3+0, F. Jeřábek 2+0, J. Stehno 2+0, F. Záhrobský 1+1, J.
Šimák 0+2, M. Tlučhoř 0+2, R. Nešetřil 1+0)
14. 10. 2018 DDM Holice A : ŽSK Třemošnice 3:0 (O. Machatý 0+3, F.
Jeřábek 1+0, F. Záhrobský 1+0, J. Stehno 1+0)
30. 9. 2018 DDM Holice B – MŽ : TJ Lanškroun 3:13 (V. Šefranko 1+0,
D. Valenta 1+0, V. Pražák 1+0, M. Fliger 0+1, V. Chmela 0+1)
30. 9. 2018 DDM Holice B – MŽ : FBK Piráti Sokol Chrudim 2:5 (B: J.
Tošovský 1+0, V. Pražák 1+0, D. Valenta 0+1, F. Machálek 0+1)
30. 9. 2018 DDM Holice B – MŽ : FBC Hvězdy Česká Skalice 4:2 (B: J.
Tošovský 3+0, V. Pražák 1+2, F. Machálek 0+1, V. Chmela 0+1)
14. 10. 2018 DDM Holice B – MŽ : Žacléř TJ Spartak Vrchlabí 2:9 (B: R.
Novák 1+0, V. Pražák 1+0)
14. 10. 2018 DDM Holice B – MŽ : FbK Orlicko-Třebovsko bílí 6:3 (B:
V. Pražák 3+0, J. Tošovský 2+0, R. Novák 1+1, D. Machatý 0+1, O. Picek
0+1, V. Šefranko 0+1)
14. 10. 2018 DDM Holice B – MŽ : FBC Letohrad Orel Orlice 0:3
Dorost – 3. liga dorostu
Výsledky:
28. 9. 2018 DDM Holice – TJ Sokol Dvůr Králové nL 5:3 (A. Kovařík
1+1, P. Černý 1+1, A. Starý 1+0, L. Picek 1+0, V. Schejbal 1+0)
28. 9. 2018 DDM Holice – HAGA Pardubice 13:8 (A. Kovařík 5+2, M.
Viktora 2+1, P. Černý 2+1, A. Starý 3+0, L. Picek 2+0, V Schejbal 0+2,
M. Matěj 1+0, M. Šmidberský 1+0)
13. 10. 2018 DDM Holice – Florbal Primátor Náchod B 5:5 (J. Tlučhoř
2+1, L. Picek 0+3, V. Schejbal 2+0)
13. 10. 2018 DDM Holice – Orel Přelouč 15:3 (A. Kovařík 10+0, M. Šmidberský 1+3, A. Starý 1+2, M. Viktora 1+2, V. Schejbal 1+2, J. Tlučhoř
1+0, J. Machatý 0+1, M. Novák 0+1, O. Schejbal 0+1)
Přijďte naše hráče podpořit na další domácí utkání:
Dorost – 10. 11. 2018 – 9.00 Orel Rtyně v Podkrkonoší, 14.00 FBC
Dobruška
Starší žáci (B-MŽ) – 25.11.2018 – rozpis zápasů bude vyvěšen v hale cca
týden předem.

Holičtí veteráni na Motokrosu národů

Největší letošní svátek veteránského motokrosu se odehrál 15. září
na známé trati v jihočeském Pacově. Mistrovství Evropy týmů též zvané
jako Motokros národů se zúčastnilo 250 jezdců z 15 států Evropy. Ani
v tomto závodě se neztratili holičtí motokrosaři. V kategorii do 50 let získala holická dvojice David Říha, Jarda Kořínek spolu s Martinem Žeravou
a Radkem Tomanem titul. Sestava Branda (Holice), Kotrla, Nejedlý a Liška obsadila v kategorii 60 až 66 let druhou pozici za vítěznými reprezentanty Holandska.
Závody probíhaly ve vynikající atmosféře, diváci nadšeně fandili jezdcům oblečeným v českých dresech, a tak nejeden z účastníků si vzpomněl
na zlaté časy českého motokrosu.
Vítězslav Branda
HOLICKÉ LISTY
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Na konci měsíce září se rozběhla nová mistrovská sezóna holických basketbalistů 2018/2019
a v současné době je již v plném proudu. BVK
Holice vyslal do této sezóny celkem 6 týmů.
2 liga mžů:
BVK Holice : BK Kondoři Liberec
81 : 44 (10:5 37:18 57:30)
Macela 14, Baťa 13, Žaba a Kolář 11, Welsch
Michal a Eichler 9, Horký Adam 8, Trojan 4
BVK Holice : BA LYNX Liberec
75 : 66 (17:17 34:33 51:51)
Macela a Žaba po 24, Joska 11, Bartheldi a Trojan 5, Kolář, Welsch Michal a Eichler 2
Holičtí muži zahájili novou sezónu dvěma vítězstvími v prvním dvoukole na domácí palubovce.
Nováček soutěže Kondoři z Liberce zaplatili
v sobotním utkání hned na úvod nováčkovskou
daň a podlehli v Holicích jednoznačným výsledkem. Nedělní utkání pak už bylo o něčem jiném.
Domácí muži se střetli se soupeřem, kterému
na jaře letošního roku podlehli ve druhém kole
Play off tím nejtěsnějším možným rozdílem
jednoho bodu a byli tak vyřazeni z dalšího boje
o první basketbalovou ligu. Utkání proto mělo
ze strany domácích tak trochu nádech odvety,
která se nakonec povedla. Utkání mělo od začátku až dokonce velice vyrovnaný průběh a skóre se přelévalo o jeden, dva body tam a sem.
V samotném závěru pak domácí muži prokázali
větší touhu po vítězství a zaslouženě zvítězili.
Za pozornost stojí střelecké představení Tomáše
Macely a Františka Žaby v tomto utkání.
Divize kadetů U17:
BK Přelouč – BVK Holice
86 : 60 (20:19 32:29 61:42)
Chmelík 19, Mrázek 13, Adamec 10, Ulrych 7,
Mikuláš 5, Pluhař Josef 4, Hanzlík 4
v odvetě 95 : 59 (29:13 48:28 68:45)
Mikuláš a Chmelík 17, Mrázek 9, Ulrych, Kubánek Broňa a Adamec 4, Novotný a Hanzlík 2
Liga starších žáků U15:
TJ Sokol Praha Kbely – BVK Holice
53 : 73 (17:20 27:28 35:49)
Mrázek a Pluhař Josef 20, Mikuláš 17, Slawisch
10, Šindelář 4, Kamitz 1
BA Sparta Praha – BVK Holice
39 : 78 (6:21 15:40 26:67)
Mrázek 23, Slawisch 17, Mikuláš 9, Pluhař Josef 8, Hanzlík 7, Kamitz a Kubánek Broňa 6,
Brandejs 2
BK Děčín – BVK Holice
58 : 65 (6:21 15:40 26:67)
Mrázek 31, Slawisch 11, Mikuláš a Kamitz 7,
Pluhař Josef 4, Brandejs 3, Šindelář 2
BK SLUNETA Ústí nad Labem – BVK Holice
56 : 69 (19:24 32:37 48:50)
Mrázek 27, Mikuláš 18, Slawisch 10, Pluhař Josef 7, Kamitz 5, Šindelář 2
BVK Holice – BK Kondoři Liberec
72 : 70 (27:30 39:43 54:58)
Mrázek 20, Kamitz 18, Mikuláš 13, Pluhař Josef
12, Slawisch 7, Šindelář 2

BVK Holice – BA Nymburk
62 : 76 (16:18 33:44 43:61)
Kamitz 15, Mikuláš a Pluhař Josef 13, Slawisch
8, Šindelář 5, Hanzlík a Mrázek 4
Liga starších žáků začala ze všech soutěží nejdříve a tak mají holičtí žáci za sebou už 6 utkání. Úvod ligy neměli vůbec jednoduchý, protože
začínali sérií čtyř utkání na palubovkách soupeřů. Holičtí žáci však ve všech těchto utkáních
prokázali velkou kvalitu, nadšení a bojovnost
a přivezli „domů“ plný počet bodů.
V prvním domácím dvojkole pak na ně čekali
favorité Liberec a Nymburk. V sobotním utkání
holičtí žáci předvedli heroický výkon a přes velkou smůlu v posledních 30 sekundách utkání,
kdy po vlastních chybách málem ztratili šestibodový náskok, dovedli utkání do nečekaného
vítězného konce. V nedělní utkání s Basketbalovou akademií Nymburk pak neměli proti tomuto
basketbalovému gigantu co ztratit. Po vyrovnané první čtvrtině utkání se začal projevovat širší a vyrovnanější kádr soupeře a zejména jeho
výšková převaha a domácí žáci tak utrpěli první
porážku v sezóně, za kterou se ale vůbec nemusejí stydět.
Naopak, dosavadní výsledky jim dávají velkou
naději k postupu do Extraligy starších žáků,
do které v prosinci postoupí vždy čtyři nejlepší
týmy ze tří základních skupin Ligy U15.
Východočeský oblastní přebor minižáků U14:
TJ Sokol Jaroměř Josefov – BVK Holice
40 : 76 (0:30 9:50 18:65)
Krejčík Ondřej 18, Holub 17, Kubánek Jan 16,
Pluhař Jan 12, Patlevič 6, Dostál Kryštof 4,
Klouček 2, Študent 1
v odvetě 31 : 87 (3:23 8:45 18:67)
Krejčík Ondřej 22, Pluhař Jan 16, Holub 15,
Kubánek Jan 12, Patlevič 6, Klouček a Pažout
4, Kašpar 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
Královští sokoli Hradec Králové – BVK Holice
65 : 31 (14:8 19:19 39:24)
Dostál Kryštof 15, Pokorný Vít 8, Urbánek 6,
Kmošek Vojta 2
v odvetě 108 : 14 (27:4 53:6 82:8)
Dostál Kryštof 6, Štembera 4, Urbánek a Pokorný Vojta po 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – BK Pardubice
20 : 62 (8:14 12:34 18:38)
Urbánek, Pokorný Vít a Dostál Antonín 6, Štembera 2
v odvetě 22 : 76 (8:10 12:40 20:52)
Pokorný Vojta 10, Urbánek 6, Metelka, Dostál
Antonín a Štembera 2
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
26 : 86 (8:22 12:42 16:68)
Urbánek a Libánský 24, Pokorný Vojta 18,

Kmošek Vojta 8, Pokorný Vít a Metelka 4, Kmošek Matěj a Krejčík Vojta 2
v odvetě 26 : 64 (8: 18 13:36 15:48)
Urbánek 22, Pokorný Vít 14, Pokorný Vojta 12,
Libánský 10, Kmošek Vojta, Kmošek Matěj
a Metelka 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich
soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.
cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové
a extraligové soutěže).
Další holický basketbalista si zahraje v Americe !!!

Po Jiřím Welschovi, který se v loňském roce
rozloučil s bohatou sportovní kariérou, v rámci
které hrál jako druhý Čech čtyři roky v nejlepší basketbalové lize světa v NBA, je na cestě
do Ameriky i jeho synovec Marek Welsch. Tento nadějný, teprve devatenáctiletý basketbalista
je v současné době hráčem Národní KOOPERATIVA basketbalové ligy, kde působí v týmu
BK DEKSTONE Tuři Svitavy. Svými výkony
v dorosteneckých kategoriích a v reprezentačních týmech ČR se dostal do hledáčku několika amerických univerzit. Nakonec ho získala
Jaksonville State University. K jeho čtyřletému
studiu a herní praxi v prestižní universitní soutěži v USA už mu chybí jen úspěšné složení
maturitní zkoušky na Sportovním gymnáziu
v Pardubicích. Marku, za „rodinu“ BVK Holice
ti přejeme hodně úspěchů na tvé cestě do velkého basketbalového Světa.
BVK Holice oznamuje holické veřejnosti, že
na základě doposud dostupných historických
pramenů slavíme v letošním roce 60. výročí
od první písemné zmínky o hraní basketbalu
v Holicích.

SK HOLICE – přehled utkání
A – tým (10.15 hodin)
sobota 3. listopad
sobota 17. listopad
Dorost (13.00 hodin)
sobota 3. listopad

Lanškroun
Heřmanův Městec
Jablonné n. O.
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