ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / LEDEN 2015
Pár otázek pro starostu
Rok 2014 je z větší částí již minulostí, a tak
zraky nás všech se upírají k tomu s číslicí pět
na konci. Snad každého
občana Holic zajímá,
jaké akce nebo změny
ho čekají a na to jsem
se nemohl nezeptat našeho starosty.
Na co se mohou naši
spoluobčané těšit v roce 2015?“
„Rok 2015 bude na investiční akce trochu skromnější. Větší pozornost bude zaměřena na přípravu
akcí v souvislosti na vypsané dotační tituly, které
by mohly být zveřejněny v únoru 2015. Přesto je
již připravena na příští rok rekonstrukce kuchyně
v MŠ Holubova, kuchyně v MŠ Pardubická přijde
na řadu o rok později. Věřím, že se nám podaří vyřešit majetkové záležitosti pro osadní výbor
Roveňsko, vyvrcholí přípravy pro akci kanalizace
v uličce za Vitínovými. Zaměříme se i na údržbu

místních komunikací, chodníků a bytového fondu
města. Na přesnější výčet akcí je potřeba počkat až
na březnové zasedání zastupitelů města.“
Součástí práce vedení města jsou i pro veřejnost
nepříjemné věci. Máme se něčeho obávat?
„Určitě nechceme občanům komplikovat život, ale
pokud se tak stane, prosím je o okamžitou reakci.
V návrhu rozpočtu města na rok 2015 se nepočítá
se zvýšením poplatku za svoz komunálního odpadu
zůstane (600 Kč na hlavu), nebude se zvyšovat ani
nájemné v městských bytech, které nyní činí 45 Kč
za m2, není navrhováno ani zvýšení nájemného
v nebytových prostorech o inflaci. Představenstvo
Vaku Pardubice již schválilo cenu vodného a stočného na rok 2015 ve stejné výši jako letos, to jest
80 Kč za m3. Připravují se podmínky pro zadání
studie parkování ve městě. Tato problematika bude
řešena za pomoci široké veřejnosti ať už na webových stránkách našeho města nebo veřejným projednáním s občany. Chceme najít nejlepší řešení,
ale těžko se vyhoví úplně všem. Nějaké nepříjemnosti vzniknout mohou.“

Vraťme se ještě trochu zpět. Co ti v roce 2014
udělalo největší radost a naopak, je něco, co tě
vysloveně zklamalo?
„Největší radost mám z nové budovy základní
umělecké školy. Je to důstojná stavba města.
Její využití je maximální a dětem se v ní líbí.
Radost mi dělá i nové veřejné osvětlení města
a zateplení budov ZŠ a MŠ. Zklamán jsem z nekonání „tanečních“, které se po 20 let konaly
po sálech v okolních obcích. Letos pro ně byl
připraven nový sál v bodově „zušky“, ale nebyl
zájem.“
Čtenáře jistě bude zajímat, co dělá starosta Holic
když má volno? Máš nějaké koníčky a kolik na ně
máš času?
„Času je málo, přesto se snažím i nadále sportovat. Kontaktní fotbal jsem již dávno vyměnil za cykloturistiku, jízdu na kolečkových bruslích, sjezdové lyžování a rekreační tenis.“
Tak ti přeji hodně proměněných mečbolů nejen
na kurtu, ale i v osobním a profesním životě.
Otázky kladl Petr Kačer

Posezení u kávy
Sbor dobrovolných hasičů v Holicích byl založen
v roce 1875 a každý průměrný počtář si spočítá, že
v roce 2015 oslaví 140 narozeniny. To byl hlavní
důvod, proč jsem si tentokrát na kávu pozval jeho
současného starostu pana Víta Binka.
1. Pane Binko, jak se z vás stal dobrovolný hasič
a od kdy holickému sboru „šéfujete“?
Do kroužku mladých hasičů jsem vstoupil už jako
dítě v deseti letech. Tehdy jsem navštěvoval základní školu v Holubově ulici a zmíněný kroužek
patřil do nabídky kroužků pro mimoškolní činnost. Členem sboru dobrovolných hasičů jsem se
stal až od ledna 1990, tedy od roku, v němž jsem
dosáhl patnácti let. Dříve to prostě nešlo. Starostou jsem byl členy sboru zvolen za jednadvacet let,
tedy v lednu 2011, a to po předčasném úmrtí našeho dlouholetého starosty Jiřího Kerouše.
2. Představte našim čtenářům náplň vaší činnosti. Čím vším se zabýváte?
Škála činností holických dobrovolných hasičů je
velmi pestrá, především se věnujeme mládeži,
kterou seznamujeme se základy hasičské průpravy
a připravujeme ji tak třeba na práci u dobrovolných nebo profesionálních hasičů. S tím souvisí
i pravidelná školení a zdokonalování těch členů
sboru, kteří slouží ve výjezdové jednotce. Věnujeme se také soutěžím v požárním sportu. Účastní
se jich mládežnická družstva – přípravka, mladší
a starší kategorie, a ženské družstvo. Podílíme se
i na společenském a kulturním životě města. Pořádáme hasičský ples, masopustní průvod, den otevřených dveří plný soutěží pro děti v rámci Dnů

Holicka a zajišťujeme ohňostroj či ukázky činnosti při dětských dnech, loučení s prázdninami
nebo na letních dětských táborech. V rámci družby spolupracujeme s hasiči z polského Kadlubu
a slovenského Medzeva. Nedílnou součástí sboru
je i zmíněná výjezdová jednotka. Ta pomáhá při
povodních, požárech a podobných situacích.
3. Kolik má sbor v současnosti členů, co jim můžete nabídnout a přijímáte nové?
Počet členů našeho sboru se vyšplhal na rovnou
sedmdesátku, z níž je 31 dětí. Nové členy mezi
sebou rádi uvítáme. A co jim můžeme nabídnout?
Dětem rozhodně smysluplnou náplň volného času,
neboť se naučí nové dovednosti, zazávodí si a užijí
si i zábavy a dobrodružství. Dospělým pak možnost realizovat se při pořádání akcí, při práci s dětmi nebo při pomoci potřebným. Nesmím zapomenout, že náš sbor je i skvělou partou skvělých lidí.

4. V roce 2015 uplyne 140 let od založení sboru. Jak se chystáte toto jubileum oslavit?
V první polovině jubilejního roku připravujeme
akci na každý měsíc. Zahájíme 16. ledna v pořadí již pátým Hasičským plesem v klubu Maxim
a o měsíc později bude 14. února následovat masopustní průvod městem. Novinkou pro Holičáky
bude soutěž v požárním sportu Memoriál Jiřího
Kerouše, kterou připravujeme na 11. dubna a rádi
bychom ji uskutečnili na holickém náměstí. V neděli 3. května, před svátkem patrona hasičů svatého
Floriana, se v kostele svatého Martina uskuteční
mše za zemřelé členy sboru a následně v červnu,
v rámci Dnů Holicka, uspořádáme Dětský den

v hasičské zbrojnici. Hlavní program oslav 140.
výročí založení sboru se uskuteční na holickém
náměstí 19. září. V celodenním programu se představí náš sbor, dobrovolné sbory z okolí a našich
družebních měst, a také profesionální hasiči. Připravujeme výstavu historické a současné techniky,
recesistické soutěže pro malé i velké, sekyrkové
cvičení v podání členů našeho sboru a bohatý
kulturní program. O den dříve otevřeme vernisáží
také výstavu o dějinách a současnosti sboru v galerii kulturního domu.
Děkuji za odpovědi a přeji co nejméně neplánovaných výjezdů.
Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 24. listopadu 2014

Rada města na své schůzi dne 24. listopadu vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015 a uložila ho zveřejnit na úřední desce městského úřadu, vzala na vědomí technickou zprávu o stavu
komunikace k nemovitosti manželů Kaskových
a uložila jejich žádost projednat v majetkové
komisi. Rada města schválila 19. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2014, projednala a schválila ukončení nájemní smlouvy
s firmou O2 Czech Republic, a.s. (antény O2
na ZŠ Holubova) ke dni 30. 11. 2014, schválila
i ukončení nájemní smlouvy s paní Blažejovou
k bytu č. 7 v domě Hradecká ul. čp.107 dohodou ke dni 30. 11. 2014 a nařídila zveřejnění
záměru odprodeje tohoto bytu. Radní schválili
Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno bezplatné
užívání části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka za účelem prodeje vánočních stromků
ve dnech 10. a 11. prosince a prodeje kaprů dne
22.prosince 2014, dále schválili bezplatné užívání veřejného prostranství ve dnech 1. 12. 2014
až 28. 2. 2015 holickému kulturnímu domu pro
výstavní činnost, bezplatné použití městského
znaku oddílu SK Holice na kalendář pro rok
2015, schválili vyplacení mimořádné odměny
řediteli DDM Holice a kulturnímu domu změnu
účelu využití dotace, původně určené na sbírko-

Složení komisí rady města
r. 2014–2018:
Sportovní komise:
předseda: Mgr. Pavel Hojka
tajemník: Martina Klasovitá
Tomáš Bartoníček
Michal Vojtěch
Miroslav Pacovský
David Velinský
Roman Hlava
Ondřej Branda
Ondřej Dobrovolský
Lukáš Horský
Milan Novotný
Stanislav Kovalčík
Sociální komise:
předseda: Radek Chotěnovský
tajemník: Lenka Machatá, DiS.
Hana Schejbalová
Milan Štěpánek
Šárka Bajerová
Hana Dalecká
Vít Doubravský
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vou činnost, na nákup výpočetní techniky. Rada
schválila nový ceník za parkování motorových
vozidel na náměstí T. G. Masaryka – podrobnosti jsou v následujícím samostatném článku!
Rada města na tomto zasedání jmenovala na základě výběrového řízení ing. Evu Vorlovou vedoucí odboru finančního a školství s platností
od 1. 1. 2015 a projednala a jmenovala členy
a tajemníky komisí Rady města Holice pro volební období 2014/2018.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 8. prosince 2014

Rada města na své schůzi 8. prosince projednávala za účasti všech zastupitelů tzv. 2. čtení
rozpočtu na rok 2015, zastupitelé byli seznámeni
se žádostí o půjčku pro MAS Holicko i o radou
schváleném nařízení č. 4/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v Holicích, zastupitelé se měli možnost vyjádřit k žádosti BW
Stavitelství o zaplacení „víceprací“, které vznikly během výstavby budovy ZUŠ Holice a které
nebyly součástí smlouvy. Rada města schválila
20. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok
2014, smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí příspěvku na činnost JSDH, schválila Technické služby Holice jako „zhotovitele“ úklidu
v městských objektech čp. 29 (bývalá poliklinika), čp. 1042 v ul. U Kapličky a Palackého

Martina Výborná
Dana Kačírková
Antonín Janeba

čp. 1131(nová DPS) a výši nákladů za úklid
společných prostor v objektech čp. 1131 a 1042
pro nájemníky těchto domů. Rada města dále
schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy
na nebytové prostory v Palackého čp. 38 ke dni
31. 3. 2015 a zveřejnění záměru k nájmu těchto
prostor od 1. 4. 2015. Nájemci bytu v Hradecké ul. čp. 107 byl schválen splátkový kalendář
na vyrovnání nedoplatku nájemného po dobu
12 měsíců. Rada schválila pokácení a likvidaci 3 stromů na pozemku p. č. 5699 na náklady
paní Štěrbové a manželům Němcovým z Chotěboře schválila provozování trhů v Holubově
ulici v roce 2015 v navržených termínech. Rada
města projednala vyhlášku č. 3/2014 o poplatku
za odpad a doporučila ji schválit na následujícím
jednání zastupitelstva, dále doporučuje zastupitelstvu schválit plán práce na 1. pololetí r. 2015
a rada vzala na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 22. 12. 2014.
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Palackého čp.
1173 (bývalá pohotovost), schválila bezplatný
pronájem pozemků na náměstí T. G. Masaryka
pro akci „Předvánoční zastavení 2014“, kterou
pořádá o. s. Kultura pro město Holice a schválila i uvolnění částky 40 tisíc Kč na reklamu
v kalendáři města Holic na rok 2016 a 15 tis.Kč
na nákup těchto kalendářů.
Ing. Jaroslav Presse

Bytová komise:
předseda: Dana Půlpánová
tajemník: Roman Kašpar
Milan Štěpánek
Hana Voříšková
Martin Blažej
Veronika Horčičková
Helena Knappeová
Marie Petrášová

Komise dopravy:
předseda: Josef Bartoníček
tajemník: Petr Voženílek
Jiří Micka
Marcela Jeřábková
Tomáš Sosnar
Ondřej Matoušek
Jiří Růžička
Tomáš Krátký st.
Ondřej Branda
Radek Vácha
Zdeněk Hloupý
Václav Janda

Školská komise:
předseda: PaedDr.Václav Vojtěch
tajemník: Dagmar Spitzerová
Bc. Lenka Chotěnovská
Hana Flekrová
Markéta Vohralíková
Mgr. Miroslava Myslivcová
Jiří Daněk
Mgr. Kateřina Fialová
Ing. Josef Koška
Mgr. Marie Poláčková

Majetková komise:
předseda: Ing.Vítězslav Vondrouš
tajemník: Lenka Kovaříková
Roman Hybš
Ing. Miloslav Jirsa
Miroslav Pinke
Zdeněk Juračka
Ing. Karel Vrbický
Petr Půlpán
Lukáš Horský
Helena Brychová

Sbor pro občanské náležitosti –
SPOZ:
předseda: Mgr. Ladislav Effenberk
tajemník: Magdalena Kamenická
Hana Voříšková
Zuzana Bajerová
Světlana Udržalová
Libuše Straková
Iva Kmentová
Marcela Pavlisková

Kulturní komise:
předseda: Ing. Karel Král
tajemník: Bc. Radka Vohralíková
Zdeňka Havelková
Hana Flekrová
Petr Černý
Petr Kačer
Vít Doubravský
Mgr. Lukáš Peška
Hana Horodyská
Jaromír Lohniský
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Omezení provozu Městského úřadu
Holice na konci roku 2014
Z důvodu nařízeného čerpání dovolených bude
ve středu 31. prosince 2014 městský úřad uzavřen.

Bez povolení lze kácet pouze ovocné
stromy a malé dřeviny
Vyhláška o dřevinách, která dávala vlastníkům
oplocených pozemků u bytových nebo rodinných domů právo volně kácet stromy na svém
pozemku, přestala platit. Ministerstvo životního prostředí přijalo novelu vyhlášky účinnou
od 1. 11. 2014, která vrátila do legislativy nutnost žádat obec o vydání povolení ke kácení
vzrostlých stromů. To se však netýká velkých
ovocných stromů.
Dle platné legislativy může vlastník pozemku, nebo jeho oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka, kácet bez povolení stromy
s obvodem kmene do 80 cm měřený ve výšce
130 cm nad zemí a souvislé porosty o rozloze
do 40 m2. Dále není třeba povolení pro ovocné
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území obce evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití jako
zeleň.
Ing. Zdeňka Poláková, DiS.

Zákaz podomního a pochůzkového
prodeje v Holicích od 25. 12. 2014
Rada města Holic se na svém zasedání dne
8. 12. 2014 usnesla vydat nařízení – Tržní řád
města Holic č. 4/2014.
Tímto nařízením je na území města Holic zakázán podomní a pochůzkový prodej.
V tomto nařízení je definován tento způsob prodeje.
Pochůzkový prodej je prodej a poskytování
služeb provozovaný formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
Podomní prodej je prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména
v domech určených k bydlení.
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení
provádí Městský úřad Holice prostřednictvím
pověřených zaměstnanců a strážníci Městské
policie Pardubice, přičemž porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje
podle přestupkového zákona a podle zákona
o obcích.
Toto nařízení nabývá účinnosti 25. 12. 2014.

Parkovací karty pro rok 2015 zlevňují
o 600 Kč!
Rada města Holic rozhodla, že celoroční parkovací karty zlevní z 1800 Kč na 1200 Kč, t.j
o 33%. Toto razantní zlevnění je zdůvodněno
zpřístupněním celoročních karet širší holické
veřejnosti. Pokud se na cenu nové karty podíváme podrobněji, tak při původní ceně 1800 Kč
HOLICKÉ LISTY

za rok vychází cena na 1 den 5,75 Kč, na týden (PO_SO) 34,50 Kč a za měsíc (cca 25 dnů)
143,75 Kč. Při nové ceně 1200 Kč je to za 1 den
3,83 Kč, za týden 22,98 Kč a za měsíc 95,75 Kč.
Srovnejme tyto ceny s nezměněnou cenou měsíční parkovací karty, která stojí 100 Kč + manipulační poplatek 100 Kč (poplatek za výrobu
karty), tj. celkem 200 Kč/měsíc. Při průměru
cca 25 dnů parkování za 1 měsíc vychází cena
za 1 den parkování 8 Kč a za týden 48 Kč. Srovnejte si to s normální cenou za parkovací lístky
během týdne a měsíce (10 Kč/1 hod.). Pro srovnání ještě např. cena v parkovacím domě v HK
je 17 Kč na den, ale při podmínce, že auto bude
zde zaparkováno minimálně 1 měsíc. Využijte
proto tuto jedinečnou nabídku.
Parkovací karty na rok 2015 bude možno zakoupit v pokladně městského úřadu od 2. ledna 2015.
dr. V. Vojtěch, CSc.

k 1. 1. 2015) dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku od 1. 1.
2015 neučiní oznámení o tom, na jaké adrese je
vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití, považuje se vozidlo za zaniklé. K zániku vozidla
dojde 1. 1. 2016. Vozidlo ztratí zcela technickou způsobilost a nebude jej možné provozovat
na pozemních komunikacích.
Bc. Petr Vitman, vedoucí odbor dopravy

Odbor dopravy – informace o novele
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti pod
č. 239/2013 Sb. obsáhlá novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákona č. 56/2001 Sb.), která přináší
mimo jiné i významné změny týkající se vedení
registru silničních vozidel, registrace vozidel
i schvalování jejich technické způsobilosti.
Registrace ojetého (provozovaného) vozidla
na jednom místě
Úkon se provede na jednom místě. Příslušným
bude obecní úřad obce s rozšířenou působností
v místě, kde bylo vozidlo původně registrováno. Registrace je provedena na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka
silničního vozidla. Registrační značka vozidla
(spz) se nemění. Dochází tím ke zrušení tzv.
„polopřevodu“.
Zastoupení na základě úředně ověřené plné
moci
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla písemnou plnou
mocí, musí být tato opatřena úředně ověřeným
podpisem zmocnitele.
Zánik vozidel, u kterých není v registru
silničních vozidel zapsán vlastník (vozidla
v tzv. „polopřevodu“)
Pokud k 1. 1. 2015 není u vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník (vozidlo
je v tzv. „polopřevodu“) a do 6 měsíců od 1. 1.
2015 není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru, považuje se vozidlo
za zaniklé. K zániku vozidla dojde 1. 7. 2015.
Vozidlo ztratí zcela technickou způsobilost
a nebude jej možné provozovat na pozemních
komunikacích.
Zánik vozidel, která jsou dočasně vyřazená
z registru silničních vozidel (vozidla uložená
dlouhodobě v tzv. „depozitu“)
Pokud je vozidlo ke dni účinnosti zákona (tj.

Přejeme Vám
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2015.
Město Holice

Město Holice i jeho příspěvkové organizace přejí všem holickým občanům hodně štěstí a zdraví
v nadcházejícím roce 2015, k přání se připojuje
i redakce „Holických listů“.

Společenská kronika
Vítání občánků dne 22. listopadu 2014
Jan Böhm, Na Mušce 1028
Pavel Sokolovič, Palackého 233
Stela Dubová, Na Mušce 1124
Jakub Hejzlar, Dudychova 400
Adéla Moravcová, Ottmarova 1223
Sofia Stružinská, Na Mušce 1031
Jan Čížek, Koudelka 38
Matyáš Karlík, Dukelská 355
Jakub Červinka, Jiráskova 588
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc leden 2015

Vážení spoluobčané,

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ , KOMPONOVANÁ PÁSMA A AKCE

dne 5. 12. 2014 jsem rezignoval na funkci člena
Zastupitelstva města Holic.
K tomuto kroku mě vedou změny v právních
předpisech, které způsobily neslučitelnost výkonu mého zastupitelského mandátu s mou nynější pracovní pozicí ve finanční správě.
Chápu, že mnozí z vás budou tímto mým krokem
zaskočeni, zklamáni či dokonce na mě rozzlobeni. V době odevzdávání kandidátních listin ani
v čase komunálních voleb však nebyl osud příslušných právních norem jasný a nebylo zřejmé,
zda vůbec a případně kdy vstoupí v platnost.
Ocitl jsem se ve složité situaci. Je mně velmi
líto, že jsem musel k tomuto kroku přistoupit,
a to hlavně kvůli silné důvěře, kterou mně voliči svými hlasy prokázali a jíž si velmi vážím.
Vzhledem k celkovému rozložení politických sil
jsem se nestal uvolněným zastupitelem a komunální politika tedy není mým zdrojem obživy. Situace na trhu práce je stále velmi složitá, a proto
si nemohu dovolit opustit své současné zaměstnání, protože jinou pracovní nabídku nemám.
Jsem přesvědčen, že můj nástupce bude zastupitelský mandát vykonávat stejně kvalitně, či
dokonce lépe, než bych činil já. I nadále se hodlám zajímat o veřejné dění a přispívat k rozvoji
města Holic prostřednictvím svého působení
v kulturní komisi.
Věřím, že moji situaci pochopíte a předem vám
za to děkuji.
Karel Král

datum hodina
9. 1.
19.30
pátek

23. 1.
pátek
23. 1.
pátek

11.00

25. 1.
neděle

15.00

27. 1.
úterý

10.15

19.00

datum hodina
13. 1.
19.30
úterý

20. 1.
úterý

17.00

27. 1.
úterý

19.30

datum hodina
13. 1.
16.00
úterý

program
vstupné
Šťastné a veselé
Repríza úspěšné hry o Štědrém dnu tak, jak ho prožívá obyčejná rodina i se svými
zvyklostmi. Přijďte si zavzpomínat na dobu zase ne tak dávnou a pobavit se.
Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
Scénář a režie: Pavel Hladík.
100 Kč
Jan Hus
Komponované pásmo pro střední a základní školy.
Jan Hus
Komponované pásmo věnované 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Dobové
texty, hudba gotiky a také reformace. Jako Mistr Jan Hus vystoupí Jan Potměšil,
postavu inkvizitora ztvární známý sólista Národního divadla František Zahradníček.
Hudební doprovod: houslista Václav Návrat a loutnista Přemysl Vacek.
Představení je zařazeno v divadelním předplatné.
150 Kč
O Kačence a Raráškovi
Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi nás
provede všemi ročními obdobími. Připomene lidové zvyky, svátky, tradice,
písně i říkadla.
Pojďme tedy spolu oslavit vítání jara, žně, jarmark, sv. Mikuláše i Štědrý den.
Divadlo Láryfáry Praha.
70 Kč
Pohádky o mašinkách
Veselé vyprávění o mašinkách na motivy známého večerníčku pro školy.
Divadlo Tramtarie Olomouc.
40 Kč

KINO

program
vstupné
Století Miroslava Zikmunda
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století
očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se po vzniku
první republiky, přežil 2. světovou válku, nástup komunismu i jeho pád. Pobýval
v Africe, kde zanikal koloniální systém. Nechme si vyprávět zajímavý příběh.
Režie: Petr Horký.
Žánr: Dokumentární. Délka 97 minut.
70 Kč
Pošťák Pat
Nejoblíbenější listonoš na světě. Animovaná komedie, ve které nechybí humor,
akce, písničky a také světla ramp, protože z Pata je najednou hrdina a pěvecká
hvězda, zatímco jeho městečko ohrožuje stovka robotů. Režie: Mike Disa.
Žánr: Animovaná komedie. Délka 88 minut.
70 Kč
Díra u Hanušovic
Učitelka němčiny Maruna, nyní hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé
vesnici je o vhodné muže nouze. Sestra Jaruna, se kterou pečují o panovačnou
matku, odjíždí do Mnichova a u Hanušovic dojde k nečekané události.
Režie: Miroslav Krobot.
Hrají: T. Vilhelmová, L. Krobotová. J. Tesařová, I. Trojan, J. Plesl, S. Babčáková.
Žánr: Komedie-drama. Délka 102 minut.
70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Po Horním Nilu starověkým Egyptem
Přednáška s videem představí chrámy a další pozoruhodnosti Horního Egypta.
Přednáší RNDr. Petr Rybář.
30 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
15. 1.–31. 1.

Jan Němec PLACES – fotografie
Výstava fotografií.

Předvánoční tvoření v DDM Holice
Letošní „ADVENT“ jsme v Domě dětí a mládeže zahájili předvánočním tvořením pro
děti. Jednalo se o dva poslední víkendy v listopadu. 20 účastníků přišlo vždy v pátek odpoledne a domů se vraceli na sobotní oběd.
Většinu času věnovali pod odborným dohledem našich zkušených vedoucích Jindry
Brandové a Martiny Kubíčkové vlastnímu
tvoření krásných vánočních dekorací z kera-

4

miky, fima a korálků, nechyběla ani výroba
svíček a vánočních svícnů. O hladové krky
se starala Olga Petráková a zřejmě skvěle,
neboť na mě vůbec nic nezbylo. Neopakovatelným zážitkem pro všechny bylo i nocování
v DDM.
Krásné časy sváteční a příslib brzkého setkání
při akcích DDM Holice přeje za všechny zaměstnance Pavel Hojka.

DDM HOLICE
DDM HOLICE OD LEDNA 2015 NOVĚ
OTEVÍRÁ KURZY ANGLICKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA PRO STUDENTY
A DOSPĚLÉ.
• Anglický jazyk pro začátečníky
• Anglický jazyk pro mírně pokročilé
• Příprava na maturitu z anglického jazyka
• Francouzský jazyk pro začátečníky
• Francouzský jazyk pro mírně pokročilé
Začátek kurzů: leden 2015
Místo konání: DDM Holice
Cena kurzů: 15 × 90 minut/800 Kč
Přihlášky najdete na našich internetových
stránkách: www.holice.cz/ddm.
Pro více informací pište na ddm@holice.cz
nebo volejte na 723 106 392.

Mladí chovatelé Holice – rok 2014
Kroužek Králičího hopu pokračuje ve své
činnosti. Zvyšující se úroveň tohoto sportu
v České republice klade na mladé chovatele
a jejich sportovní králíky stále vyšší požadavky, ale díky své houževnatosti se naši drží stále
na špičce. O tom hovoří i výsledky celostátního závodu „Mistrovství králičího hopu ČR“
v Chotěboři 8. 11. 2014. V parkuru ve střední
třídě se umístila na 3. místě Natálie Kubelková s králíkem Barneyem, v lehké třídě se na 2.
místě umístila Adéla Křížová s králíkem Maxem, na 3. místě Natálie Moravcová s Žolíkem.
V kroužku králičího hopu však nejde jen o vítězství na závodech, ale hlavně o radost při hře
s králíkem, o komunikaci s tak milým zvířátkem. Scházíme se, abychom se těšili společně
z chovatelské činnosti.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

LEDEN V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice Vás
zdraví v roce 2015 a přeje Vám krásný a úspěšný
celý nový rok.
Holoubek se pro Vás v tomto roce otevře v pondělí 5. 1. 2015.
Hernu můžete navštěvovat v pondělí, úterý, středu a pátek od 8.30 do 11.30 hodin. V době mezi
9 a 10 hodinou jsou pro děti připraveny programy
zaměřené na tvoření, písničky, pohádky a pohyb. Čtvrteční dopoledne je
pro menší účast dětí dočasně přerušeno.
Od nového roku je změna u Baby studia, přesouvá se na liché čtvrtky
od 14 do 16 hodin a začínáme 15. 1. 2015.
Ohlédnutí za loňským prosincem.
Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš, popovídal a zazpíval si s dětmi a odměnil je malým dárkem.
V úterý 16. 12. jsme se zaposlouchali do pohádkového příběhu O bílém
čertovi s využitím prvků muzikoterapie, v přednesu Markéty Havlové
s netradičními hudebními nástroji.
V prosinci Holoubka opět hojně navštěvovali senioři, vzdělávali se při
práci s počítačem, trénovali svoji paměť a základní anglická slovíčka, která běžně v dnešním životě slýcháváme.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-sluzby/holoubek.

Ohlédnutí za projektem MATAPE v roce 2014
Během roku 2014 úspěšně proběhly celkem 3 tříměsíční vzdělávací cykly, které absolvovalo 46 žen. Dámy získaly podporu v osobním rozvoji,
v dovednostech při práci s počítačem a prohloubily si znalosti v anglickém jazyce. „Moc se mi líbí styl a způsob vedení kurzu, nechybí zaujetí,
humor, příklady, odlehčení, a přitom se o všem dozvím spoustu zajímavých a přínosných informací,“ říká Lenka z 5. cyklu projektu.
Vzdělávání v MATAPE prozatím pomohlo zahájit podnikání nebo si u zaměstnavatele vyjednat flexibilní úvazek 16 ženám.
V oblasti práce se zaměstnavateli byly společně s gender expertkou tento
rok provedeny v Pardubickém a Královéhradeckém kraji další 4 genderové miniaudity. Firmám Protronix s.r.o., Chrudim a ČSOB Pojišťovna a.s.,
Pardubice byl udělen certifikát „PRORODINNÁ FIRMA“.
V rámci veřejnosti otevřeného vzdělávání mohli lidé navštívit celkem 18
seminářů. Nejžádanější byl seminář Emoční inteligence, který lektorovala světově uznávaná personalistka Rostya Gordon-Smith. Zúčastnilo se
ho více než 140 lidí.
Během realizace projektu MATAPE vznikly tři originální výstupy. Dokončeno bylo video Rodina a práce, vytištěna Příručka o slaďování
a Praktický průvodce slaďováním pro zaměstnavatele. Výstupy můžete
najít na www.matape.cz.

V roce 2014 se realizačnímu týmu podařilo získat podporu v rámci programu Erasmus+. Díky projektu „MATAPE do světa“ mohli realizátoři
prezentovat myšlenky a práci MATAPE v šesti zemích Evropy. Na podzim 2014 se tedy o MATAPE dozvěděli účastníci konferencí a vzdělávacích institucí v Belgii, Rakousku, Švédsku, Slovinsku a Holandsku.
Prezentace MATAPE, při níž koordinátorka a lektorka projektu představily záměr, obsah a způsob práce s cílovými skupinami projektu, zaujala
mezinárodní publikum na listopadové konferenci ICERI14 ve Španělsku,
které se účastnilo přes 600 lidí ze 75 zemí světa. Dne 18. 9. 2014 byla
Oblastní charita Pardubice za projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ
oceněna „Národní cenou kariérového poradenství“ za komplexnost a propojení práce se zaměstnavateli a zaměstnanci při slaďování pracovního
a osobního života.
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ, bude realizován
do června 2015. Začátkem roku proběhne poslední tříměsíční vzdělávací
cyklus. Ještě je možné přihlásit se na veřejnosti otevřené semináře.
Bližší informace najdete na stránkách www.MATAPE.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je
financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Místem realizace je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova
782, Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Oblastní charita Pardubice pořádá ve dnech
2.–11. ledna 2015 tradiční Tříkrálovou sbírku.
Ulicemi Holic a okolních obcí budou skupinky
tří králů procházet v sobotu 10. ledna. Koledníci
Vám popřejí štěstí, zdraví a pokoj do nového roku
a poprosí Vás o příspěvek do zapečetěné pokladničky s charitním logem. Všechny skupinky u sebe budou mít průkazku,
kterou se mohou kdykoliv prokázat. Výtěžek sbírky je určen zejména
na pomoc lidem v nouzi na Pardubicku a Holicku.
Koledníci se sejdou druhou lednovou sobotu v 8 hodin na holické faře.
Slavnostní zahájení sbírky s požehnáním koledníkům pak proběhne
v 9 hodin v kostele sv. Martina. Pro koledníky bude od 17 do 20 hodin
připravena za odměnu diskotéka v klubu Maxim. Chcete-li se do Tříkrálové sbírky 2015 sami aktivně zapojit, kontaktujte prosím paní Ladu
Študentovou na tel. 775 296 831 nebo e-mailem na lstudentova@charitapardubice.cz. Zúčastnit se mohou jednotlivci i celé rodiny.
Sbírka bude slavnostně zakončena Tříkrálovým koncertem v podání
chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího Kuchválka, který se uskuteční
v neděli 11. ledna od 16.30 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích.
Bližší informace o Tříkrálové sbírce naleznete na stránkách www.pardubice.charita.cz.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT A PŘEJEME
VÁM RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A POHODOVÝ ROK 2015.

Jak se máš
Jak se máš? Snad nejčastěji používaná otázka. Sám jsem ji mnohokráte položil a stejně tak dostal. No a jaké jsou na ni nejčastější odpovědi? Stojí
to za h… , nestojí jí to za nic, stojí to za prd, mohlo by to být lepší, líp už bylo a podobně. Už vám někdo řekl, že se má dobře? Pokud ano, tak to
jste měli štěstí. Vězte ale, že já se dobře mám a když to někomu řeknu, hodně podezřele se na mě dívá. Já se ale opravdu mám dobře. Mám práci,
která mě baví, někdy více, někdy méně a někdy na ni dokonce nadávám, ale mám ji. Mám co jíst, jak ke snídani, tak k obědu a sedmkrát týdně
i k večeři. Mám kde spát, doma mi teče studená i teplá voda, v televizi je tolik programů, že se to nedá ani sledovat. Mám auto, není nové, ale
jezdí, mám kolo, musí se na něm šlapat, ale do hospody i zpět mě zatím vždycky dovezlo. Mám několik přátel, občas je štvu, ale zvykli si na to
a nechávají mě žít. Na dovolenou jezdím celkem pravidelně a nemusím si na ni půjčovat.
Myslím si, že takto podobně se má většina lidí v naší republice, ale pro většinu je to málo. I já bych mohl mít lepší práci a tím pádem více peněz,
i já bych mohl jísti pouze bio potraviny na stříbrných talířích, i já bych mohl mít lepší postel, studenější a teplejší vodu, i já bych mohl mít více
programů v televizi. Samozřejmě bych mohl mít lepší a úplně nové auto a do hospody se nechat vozit taxíkem, mohl bych mít i lepší přátele, kteří
by mi přikyvovali a říkali, jak jsem úžasný. Na dovolenou bych mohl jet dál a na delší dobu, a tak dále, a tak dále.
V poslední době se mi zdá, že nadávání patří k dobrým mravům, kdo nenadává je nějaký divný a kdo o sobě prohlašuje, že se má dobře, je magor
nebo spíše zločinec. Pokud je to tak, chtěl bych, aby magorů a podobných zločinců bylo co nejvíce.
Petr Kačer
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Advent na naší škole
Blíží se Vánoce a v Základní škole Komenského se pořád něco děje. Koncem listopadu
se tělocvična naší školy rozezněla písničkami malých zpěváků. Proběhla soutěž Základní škola Komenského hledá Superstar.
Začátkem prosince třeťáci navštívili vánočně vyzdobený zámek u Nechanic. 10. prosince škola ožila Vánočním jarmarkem.
Výtěžek z prodeje byl věnován na onkologickou léčbu naší žákyně Katky Říhové. Informace o tom, jak jí můžeme pomoci jsou
na webových stránkách naší školy. Součástí
výstavy byla veřejná sbírka. Na jarmarku
se prodávaly výrobky žáků naší školy. Celé
této akci předcházel dopolední projektový
den s tématem Advent. Těsně před prázdninami jeli žáci první třídy tradičně do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou.
Páťáci navštívili Afipalác v Pardubicích, kde
shlédli filmové představení.
Mgr. Helena Žižková

MŠ STAROHOLICKÁ
Mikulášská nadílka
a rozsvícení vánočního stromu
Všichni si přejeme, aby nás poklidná atmosféra
vánoc vonící chvojím, vanilkou a purpurou
oslovila. V naší školce začalo předvánoční období čekáním na Ježíška. Přípravy začínají pečením perníčků, zdobením větviček, sušením
ovoce. Všichni se těšíme na Mikulášskou nadílku a besídku, na které zveme rodiče a kamarády
naší školky. K tradičním rituálům patří rozsvícení Vánočního stromu před budovou mateřské
školy, které k příjemné vánoční atmosféře přispěje.
Velkým zážitkem byl také výlet do Třebechovic
a návštěva muzea. Pastýři, muzikanti, ovečky
a jiné postavy potěšily všechny.
Přejeme všem, ať jsou Vánoce šťastné a veselé!
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

Dokonale čiré vidění
pro každého!
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Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541
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Základní škola Komenského v adventu
Na konci kalendářního roku bývá v naší škole
spousta práce, a to nejen proto, že se říká: „Co
se nenaučí do Vánoc, to už se nenaučí vůbec!“
Je to doba, kdy se žáci účastní soutěží, vytvářejí vánoční dekorace a připravují se na adventní
veřejná vystoupení.
Žáci sedmé třídy, Berenika Huňáčková, Adam
Opluštil a David Málek, se zúčastnili jazykově
umělecké soutěže 5 jazyků na pódiu, která se
uskutečnila 3. 12. v holickém gymnáziu. Ačkoliv žáci nevěděli, co je čeká, protože to byl
první ročník této soutěže, jejich obavy byly
zbytečné, obsadili třetí místo.
V pátek 5. 12. do školy nečekaně vnikli Mikuláš
a čert s andělem. Zmíněná trojice prošla všemi
třídami na druhém stupni a přinesla sebou trochu zábavy, trochu sladkostí a taky trochu uhlí.
Ne všichni žáci naší školy jsou totiž hodní a poslušní! O tuto milou legraci se zasloužili žáci
sedmé třídy, Iva Pilařová, Erik Štěpánek a Vojta
Roučka.
Pěvecký sbor „RADOST“připravil v adventu dvě
vystoupení pro seniory. Přibližně dvacetiminutový blok vánočních písní a koled s klávesovým
a flétnovým doprovodem doplní a oživí děvčata
ze sedmé třídy tanečním vystoupením. Všichni

PC_ák

Ve středu 26. 11. se vybraní žáci 8. a 9. ročníků
zúčastnili počítačové soutěže PC_ák, kterou organizuje Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Školy
si v ní mohou vzájemně poměřit znalosti a dovednosti svých žáků v práci s počítačem. Soutěžící během 2,5 hodiny museli vytvořit grafický
návrh či prezentaci na zadané téma. Letošním
tématem byla Velká pardubická. Komise odborných učitelů ihned poté práce vyhodnotila, vyhlásila vítězné práce a předala hodnotné ceny.
Žáci naší školy se účastnili ve třech kategoriích
a ve všech byli úspěšní. V kategorii grafický
návrh na plné čáře zvítězila (z 52 soutěžících)
Adéla Pajerová z 8. A, za svůj výtvarný talent a zároveň práci s počítačem získala tablet.
V kategorii tvorba prezentace v Powerpointu
9. tříd získala 3. místo Nikola Bajerová z 9.
A (z 65 soutěžících) a v kategorii tvorba prezentace v Powerpointu 8. tříd obsadila 5. místo
Karolína Křenová z 8.A (z 51 soutěžících).
Letošní soutěž byla tedy pro žáky naší školy
velmi úspěšná. Děvčatům gratulujeme!
Mgr. Pavla Fidrhelová

věří, že babičkám a dědům v domě pro seniory
SIMEON v Horním Jelení a v sanatoriu TOPAS
v Holicích udělají doopravdy RADOST.
Dne 10. 12. se uskutečnil v odpoledních hodinách v budově prvního stupně tradiční adventní
jarmark. Drobné výrobky, vesměs různé vánoční dekorace, vytvářeli žáci při hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy, ve školní
družině a při adventním tvořivém dopoledni.
V dílničkách, které připravili učitelé v jednotlivých třídách, děti zkoušely své dovednosti,
šikovnost a mnohdy i trpělivost. Vyráběly se
například vánoční ozdoby z čajových sáčků,
sněhuláci z ponožek, lampičky z plechovek
od nápojů, tašky a krabice na dárky z krabic
od mléka… Při těchto aktivitách se podporuje
nejen fantazie a tvořivost dětí, ale také umění
vtipně a ekologicky využít již nepotřebné obaly. Děti se při těchto aktivitách nenudí, mají
radost, když se jim práce podaří. Často se jim
výrobek líbí a chtěly by si ho ponechat, ale nemohou. Je to tak správně. Je přece hezčí darovat
něco, k čemu máme citový vztah, a dárky vyrobené vlastní rukou jsou proto cennější. Letos
měli žáci při předvánočním tvoření ještě jednu
motivaci, zejména ti, kteří chodí do 6. B. Peníze utržené na školním jarmarku, budou využity
na léčbu jejich spolužačky Kačky Říhové, která
onemocněla leukémií. Kéž by ti, Kačenko, tyto
peníze co nejrychleji pomohly navrátit ztracené
zdraví!
Mgr. Blanka Málková

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

5 jazyků na pódiu auly gymnázia
Ve středu 3. 12. 2014 byl v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích zahájen 1. ročník jazykově-umělecké soutěže 5 jazyků na pódiu. Do soutěže,
která je určena žákům 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií,
přijelo celkem 70 účastníků z 12 škol Pardubického a Královéhradeckého
kraje. Do porot zasedli 4 rodilí mluvčí z Ameriky, Německa a Francie.
Žáci předvedli sólová i skupinová vystoupení v kategorii mluvené slovo
a zpěv písně v cizím jazyce. Podle slov poroty byla vystoupení zejména
v anglickém jazyce na velmi vysoké úrovni. Alespoň jedním medailovým umístěním se mohou pochlubit všechny holické školy: ZŠ Holubova
v kategorii AJ – mluvené slovo prvním místem Anny Dojčánové, pro ZŠ
Komenského vybojovali v téže kategorii 3. místo Berenika Huňáčková,
Adam Opluštil a David Málek. Domácí gymnazisté si odnesli 3. cenu
v kategorii AJ – zpěv (Vojtěch Vlach, Jan Vlach) a 1. cenu v kategorii NJ
– mluvené slovo (Kateřina Pospíšilová, Dan Sedlák).
V tomto roce se pro malý počet přihlášených neotevřela kategorie ruský
jazyk a španělština, však v roce příštím přislíbily některé školy vyslat své
zástupce i sem. Celkově soutěž proběhla v přátelském a tvořivém duchu
a vyvrcholila závěrečnou přehlídkou všech vítězných vystoupení. Z tváří
diváků bylo možné vyčíst, že si odvezli příjemný dojem z výkonů, které
zhlédli a sami předvedli.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a zdárném průběhu této
akce – především předmětové komisi cizích jazyků, porotcům ze spřízněných škol, všem dalším kolegům, ochotným studentům asistentům, studentům soutěžícím, dále sponzorům a paní ředitelce, která kromě mnohého
dalšího svým proslovem podtrhla atmosféru celého soutěžního dopoledne.
V neposlední řadě děkujeme rovněž Ing. Janě Pernicové, náměstkyni hejtmana Pardubického kraje, za převzetí záštity nad celou akcí. Sponzorsky
nás podpořily firmy Pacific Direct, modino.cz a Oxford Bookshop.
Věříme, že v příštím roce se uskuteční soutěž v plném rozsahu i s oběma
dalšími jazyky. Soudě podle ohlasů byl položen základ tradici setkávání
cizojazyčného slova, hudby a mladé energie.
Mgr. Zdena Schejbalová

Víte, co jsou GIS?
Letos již potřetí probíhají na holickém gymnáziu akce spojené s mezinárodní osvětovou akcí Den GIS. Účelem kampaně je informovat o možnostech využití geografických informačních systémů. Geografické informační systémy (GIS) slouží ke zpracování prostorových dat s pomocí
počítačových technologií. V současné době se jedná o velmi perspektivní
a dynamicky se rozvíjející obor. Proto je velmi žádoucí o této problematice informovat veřejnost již od školního věku.
Žáci devátých tříd holických základních škol absolvovali na gymnáziu
dvouhodinový program zaměřený na základní principy práce s vektorovými daty. Také se seznámili s celou řadou praktických aplikací geoinformačních technologií.
Další akcí uspořádanou při příležitosti Dne GIS byla exkurze žáků 1. C
na Kunětickou horu. Hlavním tématem byla práce s mapou a orientace
v terénu. Vedle papírové mapy a buzoly si studenti vyzkoušeli práci se
satelitní navigací GPS.
Studenti maturitního ročníku v rámci specializovaného semináře GIS připravili výukové materiály, které prezentovali v hodinách různých předmětů. Cílem bylo dokázat, že geografické informační systémy zdaleka
nemají uplatnění pouze v geografických oborech. Technologie GIS tak
našly uplatnění při výuce českého jazyka (rozšíření nářečí a příjmení), dějepisu (územní vývoj Rakouska-Uherska), fyziky (vlastnosti atmosféry,
výroba a distribuce elektrické energie), chemie (těžba surovin), španělštiny (kolonizace Latinské Ameriky), angličtiny (historie Velké Británie,
kolonie) a v neposlední řadě i zeměpisu (rozšíření nemocí v Africe).
Základní funkce při práci s vektorovými daty si vyzkoušeli i uchazeči o studium na naší škole během tradičního podzimního dne otevřených dveří.
Celkem se akcí spojených se Dnem GIS účastnilo asi 250 žáků gymnázia
a místních základních škol. Rozmanitost programu a zájem žáků jsou důkazem toho, že možností využití technologií GIS je skutečně mnoho a že
se jedná o obor, který na školách nepochybně má své místo.
Mgr. Marek Janů
HOLICKÉ LISTY

MŠ Pardubická informuje

Prosinec i celý rok končí, chceme se s vámi podělit o zážitky z posledního
měsíce tohoto roku.
Skončili jsme návštěvy v solné jeskyni, od ledna 2015 se budeme těšit
do sauny, kterou máme přímo v naší mateřské škole.
V tělocvičně jsme zhlédli pohádku „O sněhové královně“, a tím jsme
přivítali zimní období.
V pátek 5. prosince k nám dorazila vzácná návštěva – Mikuláš, čert a anděl. Donesli nám balíčky plné sladkostí a dobrůtek, my jsme na oplátku
zazpívali písničky a zarecitovali básničky.
Jako každoročně nás čekala „Zahradní vánoční slavnost“, na které nám
zahráli „Hubertovi trubači“ na lesní roh a děti zazpívaly koledy. Slavnost
byla provoněna vánočním cukrovím, štrůdlem, vánočkou, horkým čajem
a punčem pro rodiče u ozdobeného rozsvíceného stromečku. Ježíšek pak
nechal pod stromečky ve třídách plno dárků.
Tím ale všechny akce nekončily. Čekala nás ještě Vánoční show s dárky
v MŠ a děti z hudebně-pohybového kroužku zazpívaly 26. 12. 2014 u jesliček v kostele sv. Martina.
Od ledna budeme také jezdit na lyžařský výcvik.
Přejeme všem čtenářům krásné, klidné, cukrovím provoněné vánoční
svátky, plné pohody. A co víc vám můžeme přát? Aby štěstí i zdraví bylo
tak akorát!
Zaměstnanci a děti MŠ Pardubická

Nový rok v Mateřské škole Holubova
Po vánočních prázdninách zahájí v pondělí 5. ledna mateřská škola provoz ve všech třídách.
Již v úterý 6. ledna projde celou školou průvod Tří králů, kteří dětem
i zaměstnancům popřejí štěstí a zdraví po celý rok. K lednovým tradicím
patří i karnevaly v jednotlivých třídách.
Některým dětem nadělil ,,Ježíšek“ lyže, které můžou vyzkoušet v lyžařské škole. Od 15. ledna bude naše mateřská škola jezdit do Orlických
hor, kde budou děti na sjezdovce v Deštném zkoušet své lyžařské dovednosti pod vedením zkušených instruktorů. Připraveno je celkem 6 lekcí.
Na stejné místo se chystá mateřská škola na zimní školu v přírodě, kde
děti své načerpané zkušenosti využijí při týdenním lyžování, opět pod
vedením instruktora. 20. ledna přijde na řadu kulturní vyžití. Bajky pana
Ezopa, to je název divadelního představení, které se uskuteční v tělocvičně mateřské školy. V lednu zahájí škola také přípravy na tradiční přehlídku pódiových vystoupení mateřských škol Mateřinka 2015, letos se bude
opět konat v měsíci březnu.
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.
msholubova.cz.
Přejeme všem čtenářům šťastný a pohodový rok 2015.
Lenka Chotěnovská
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK HOLICE
Halové turnaje odehrané
V neděli 30. 11. 2014 byl odehrán první žákovský halový turnaj. Hrálo se ve dvou skupinách
po čtyřech týmech. V turnaji se představili všichni domácí elévové, kteří byli rozděleni do týmu
Holice 2007 , který byl složen z mladších
a méně zkušených hráčů a týmu Holice 2006.
Ten byl naopak složen z opor mladší elévů.
OPTIKA CUP Olivová
1. FK Kolín
2. MFK Nové Město nad Metují
3. TJ Přelovice
4. TJ Dobruška/Opočno
5. SK Holice 2006 (Machatý, Kubelka, Vojtěch,
Vohralík, Fliger, Tošovský, Svoboda)

6. Slavia Hradec Králové
7. AFK Horní Jelení
8. SK Holice 2007 (Uhlíř, Peštál, Nývlt, Výborný, Trojan, Kejzlar, Dvořák)
nejlepší hráč: Marek Zámečník – MFK Nové
Město n/M
nejlepší střelec: Aleš Kubelka – SK Holice
2006 (24 branek !!!)
nejlepší brankář: Tomáš Tobiáš – FK Kolín
V neděli 7. 12. 2014 byl odehrán v místní sportovní hale další žákovský fotbalový turnaj.
Představili se nám starší elévové ročník 2004
a mladší. Přihlásilo se tentokrát deset mužstev,
která byla rozdělena do dvou základních skupin po pěti týmech. Po sedmi hracích hodinách

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BVK Holice – Tesla Pardubice
65 : 61 (9:24 25:31 36:39 52:52)
Eichler 15, Joska 14, Voráček 12, Šrámek 7,
Tylchrt a Bartheldi 6, Trojan 3, Kolář 2
BVK Holice – BK Přelouč
81 : 80 (29:19 46:39 68:64)
Joska 20, Bartheldi 13, Eichler 12, Tylchrt 10,
Voráček a Šrámek 8, Trojan 10, Oliva 3, Kolář 1
TJ AŠ Mladá Boleslav – BVK Holice
81 : 62 (16:11 46:36 64:47)
Oliva a Tylchrt 15, Bartheldi 14, Kolář 9, Joska
4, Voráček 2
Sokol Nová Paka – BVK Holice
83 : 80 (19:16 40:36 57:59)
Joska 22, Voráček 18, Bartheldi 13, Tylchrt 12,
Oliva 11, Kolář 4
Oblastní přebor kadetů U17:
BVK Holice – SKB Česká Třebová
49 : 75 (6:27 23:43 38:67)
Mycak 27, Janoš 1a0, Havelka 4, Kašpar a Kulhavý 3, Svatoš 2
v odvetě 67:82 (12:20 32:41 45:55)
Mycak 32, Havelka 12, Janoš 10, Hloušek 5,
Kašpar 4, Svatoš a Štěpánek 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – BK Přelouč
71 : 37 (25:6 34:19 53:29)
Dvořák 19, Půlpán 16, Tran Hai Son 13, Mrá-

zek 11, Špaček 5, Horký 4, Chmelík 2, Mergl 1
v odvetě 97 : 44 (29:8 50:18 80:30)
Půlpán 22, Dvořák 20, Tran Hai Son 16, Mrázek
14, Špaček 10, Horký 8, Mergl 5, Chmelík 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – BK Studánka Pardubice
144 : 35 (37:5 68:19 104:24)
Mrázek 45, Půlpán 28, Mikuláš 18, Chmelík
17, Hanzlík 12, Vlček 10, Brandejs 8, Klouček,
Horký a Král 2
Oblastní přebor minižáků U11:
BK Litomyšl A – BVK Holice
82 : 49 (22:13 46:24 66:36)
Mikuláš a Hanzlík 15, Brandejs 14, Kubánek
Broňa 3, Klouček 2
BVK Holice – Jiskra Litomyšl B
133 : 7 (43:0 63:5 98:7)
Brandejs 51, Hanzlík 31, Klouček 17, Mikuláš
14, Lhoták 9, Kašpar a Krejčík po 4, Růže
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).

Slušný výkon na úvod zimy

solár • voda • topení • plyn • koupelny

Na Mikuláše 6. 12. 2014 se uskutečnil v Jaroměři žákovský fotbalový turnaj FOTTUR
Jaroměř. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev mj.
Rychnov n/K., Třebechovice p/O., Jičín, Česká
Skalice, Broumov a také naši mladší žáci SK
Holice. Hrálo se ve dvou skupinách každý s
každým, poté play off. Turnaj vyhrálo mužstvo
SK Jičín, naši borci obsadili šesté místo. Průběh utkání mladších žáků lze shrnout následně:
nepovedený rozjezd, vyrovnaný souboj, snaha
jen nestačila, naprosto nevydařený zápas, nejlepší zápas, šťastný konec pro soupeře.
Sestava: brankáři – Svoboda, Viktora, hráči –
Tlučhoř, Roučka, Horáková, Černý, Starý, Roček, Kovařík, Nešetřil.
Vladimír Faltys

OD LEDNA 2015 ZNOVU NABÍZÍME ODBORNÉ
PORADENSTVÍ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
pro Holice a okolí včetně širokého
sortimentu v naší prodejně.
Nenechte vodu kapat, přijďte k nám
a doma to bude klapat.
Vše odborně posoudíme, Vaši koupelnu opravíme.
Kvalita vysoká, ceny nízké,
potěšíme Vás i Vaše blízké.

Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách,

email: info@dvorak-karlik.cz
tel.: 466 923 141, mobil: 602 272 619

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So:
8:00 – 11:00

bylo konečné pořadí.
MORDÝŘ CUP 2014
1. MFK Chrudim
2. SK Holice (Sedlák, Záhrobský, Suchanová,
Kožant, Betáková, Vodák, Šprta, Mikuláš,
Machatý)
3. MFK Nové Město n/M
4. SK Solnice
5. TJ Jiskra Ústí n/O
6. FK Čáslav
7. SK Vysoké Mýto
8. SK Třebechovice p/O
9. TJ Svitavy
10. TJ Borohrádek
nejlepší hráč: Adam Mikuláš – SK Holice
nejlepší střelec: Petr Čerenkov – MFK Nové
Město n/M (8 branek)
nejlepší brankář: Jakub Tlustý – MFK Chrudim
Za uspořádání těchto turnajů patří poděkování
všem funkcionářům SK, trenérům a rodičům,
kteří těmto akcím věnovali svůj předvánoční
volný čas.
Halové turnaje připravované
neděle 21. 12. 2014 žáci ročník 2002 a mladší
neděle 4. 1. 2015 žáci ročník 2006 a mladší
neděle 24. 1. 2015 žáci ročník 2004 a mladší
Vladimír Faltys

Pavel Kop mistrem světa

V listopadovém čísle Holických listů jsme uveřejnili rozhovor s nohejbalistou Pavlem Kopem.
V té době jsme ještě netušili, že na Pavla čeká
za pár týdnů životní úspěch. Poslední listopadový víkend proběhlo v Brandýse nad Labem
Mistrovství světa družstev, kterého se zúčastnili zástupci patnácti států ze čtyř kontinentů.
Do středních Čech to měli nejdále borci Jižní
Koreji, Kanady nebo exotického Mali, naopak
nejblíže to měl obhájce titulu a věčný rival českých hráčů tým ze Slovenska. Pavel Kop patřil
k oporám domácího družstva a podle mnohých
odborníků byl největším tahounem na cestě
za titulem, který mohli naši borci oslavit po suverénním finálovém vystoupení právě proti favoritům ze Slovenska. Český nohejbal se na nejvyšší příčku vrátil po šesti letech a tento triumf
by měl za dva roky obhajovat v Jižní Koreji.
Po uzávěrce tohoto čísla jsme se ještě dozvěděli výsledky ankety Nejlepší nohejbalista roku
2014. Podle očekávání mnohých první místo
obsadil právě Pavel Kop a na druhém skončil
jeho nejčastější tréninkový partner Jakub Mrákava. Oběma gratulujeme.
Petr Kačer
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