ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / ÚNOR 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc roku 2019.
Věřím, že tento rok bude úspěšný nejen
pro město Holice, ale že si každý z nás
najde během roku chvíli k zastavení
a radování se i z malých úspěchů.
Tento rok je pro naše město rokem,
kdy si budeme připomínat řadu výročí. Uplyne 670 let od doby, kdy je naše
město poprvé uvedeno pod českým jménem (tehdy ještě jako Holicz),
před 280 lety byla dokončena stavba kostela sv. Martina, 120 let si připomeneme od zahájení provozu na železniční trati Holice – Chrudim, 60 let

od otevření městského stadionu a tenisových kurtů, 50 let od založení MŠ
Holubovy, 20 let od zahájení provozu gymnázia… Je ještě mnoho dalších
malých či větších výročí.
Když píši tento úvodník, tak jsme na prahu doby označované Palachovým
týdnem. Je to období, které bylo pro další dějiny našeho národa velikým
milníkem a po dalších dvaceti letech odstartovalo proces obnovy demokracie. Pečovat o svobodu musíme každý tak, jak umíme. Historie se nebude ptát na to, co jsme měli k obědu, ale na věci zásadního charakteru.
Jak se v naší době žilo, jaký byl stav mezilidských vztahů, co jsme přenechali dalším generacím. Mějme to na paměti a učme se od předků – bez
nich by rok 2019 nebyl rokem plným výročí.
Ondřej Výborný, starosta města

Další setkání občanů u kávy se starostou, se uskuteční ve středu 13. února od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti
městského úřadu.

Šuby duby Amerika

Kdyby vás starý Morales lákal na cestu do Ameriky, kam ho svými dopisy vábí mladý Taussig, zdvořile ho odmítněte, abyste nedopadli jako
Isidor Sluníčko a další vystěhovalci z Čech. Protože když to neuděláte,
může se vám stát totéž, co se stalo 15. prosince loňského roku na prknech
holického kultutního domu těm, kteří se na cestu zlákat dali. Přepadnou
vás nejen cikáni, ale i indiáni a v Novém světě zjistíte, že není všechno
zlato, co se třpytí. Možná ale budete mít štěstí a potkáte, tak jako učitelova milá Terezka, lesní pannu Jasanu, která vám za tři vlasy slíbí, že

Isidorka ohlídá. (Co na to asi děd Vševěd?) Nakonec se všichni vystěhovalci s její pomocí šťastně vrátí do Čech a vše dobře dopadne. Vždyť je
to přece báchorka.
A dobře dopadlo i holické představení Tylovy Lesní panny, ve kterém režisérka Jitka Juračková ukočírovala dva…. tři... no prostě hodně herců,
a které publikum odměnilo zaslouženým potleskem. A kdo u toho nebyl,
může litovat.
Luděk Kaplan, foto Ladislav Formánek
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Na této stránce se vrátíme k jednáním zastupitelstva města a rady města
v roce 2018 a uvádíme zde složení výborů zastupitelstva a komisí rady
města pro volební období 2018–2012:

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 17. prosince 2018
V pondělí 17. 12. 2018 od 16 hodin proběhlo v klubovnách kulturního
domu zasedání rady města, které předcházelo večernímu jednání zastupitelů. Rada schválila rozpočty příspěvkových organizací města na rok
2019, odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na léta 2020 až 2021.
Rada projednala a schválila způsob likvidace movitého majetku města,
včetně nálezů, na které město po 3 letech získalo vlastnické právo. Rada
předjednávala několik bodů, o kterých potom rozhodovali zastupitelé
a zastupitelstvu doporučila nevyužít předkupního práva k výkupu chaty
na pozemku v podílovém vlastnictví 16-ti měst a obcí a schválit věcné
břemeno za úplatu na kabelového vedení ke stavbě po městském pozemku ke stavbě v Roveňsku, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za odpad, složení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zástupce města ve společnostech s majetkovou účastí města, kronikářem města
pana Václava Kmenta a Radioklubu Holice změnu účelu využití městem
poskytnutých finančních prostředků.
Rada dále projednala a schválila: na základě žádosti směnu garáží v městském objektu Na Mušce čp. 1103, nájemci bytu č. 8 v tomto domě pro
hrubé porušení nájemní smlouvy podání výpovědi z nájmu, na základě žádosti nájemce bytu č. 1 v čp. 761 v ulici Holubově změnu nájemní smlouvy na společný nájem tohoto bytu, zvýšení ceny a zpracování dodatku

ke smlouvě na „Výměnu vrat do objektu Hradecká 876“ (hasičárna). Rada
uložila sportovní komisi revidovat Plán rozvoje sportu města Holic a technickým službám provést sjednocení poplatků za užívání sportovní haly dle
platného ceníku.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 14. ledna 2019
V pondělí 14. 1. 2019 proběhla první schůze rady města v letošním roce
a rada schválila plán veřejnosprávních kontrol městských příspěvkových
organizací na rok 2019, vzala na vědomí výsledky kontrol za rok 2018
a 1. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2019, oddílu SK Holice z.s. proplacení pronájmu sokolovny v roce 2018, domu dětí a mládeže dodavatele ubytovacích a stravovacích služeb pro akce jim pořádané, uzavření
veřejnoprávních smluv s obcemi správního obvodu k výkonu přenesené
působnosti na úseku sociální péče a na výkon sociálně právní ochrany
dětí na období do 31. 12. 2022, uzavření smlouvy s technickými službami
na zajištění úklidu v budově čp. 29 (poliklinika) a přidělení nebytových
prostor v objektu Palackého čp. 38 paní Vondroušové. Rada vzala na vědomí přehled o dlužnících na nájemném a službách v městských bytech
a informaci o možnostech navýšení nájemného v bytech pro rok 2020,
dále byla seznámena s možností podání žádosti o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště „Na Lipáku“, řediteli technických služeb bylo
uloženo provést monitoring využívání sportovní haly v době od 15. 1.
2019 do 31. 3. 2019 a předložit aktuální smlouvy „na halu“ pro rok 2019
a na závěr rada jmenovala Petra Sopoligu členem majetkové komise RM
a Mgr. Janečkovou členkou SPOZ.

Složení komisí rady města a výborů zastupitelstva města na období 2018–2022
Kontrolní výbor zastupitelstva města:
Antonín Oliva – předseda
Petra Pekáčová – tajemnice
Stanislav Kovalčík
MVDr. Otto Filip
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
Bc. Dagmar Kulhavá
Tomáš Formánek
Mgr. Daniel Tocháček
Finanční výbor zastupitelstva města:
Petr Bajer – předseda
Ing. Eva Vorlová – tajemnice
Petr Rychlík
Josef Kozel
David Urbánek
Martin Blažej
Ing. Josef Koška
Petr Sopoliga
Sportovní komise:
Mgr. Pavel Hojka – předseda
Martina Výborná – tajemnice
Zdeněk Nývlt
JUDr. Petr Šáda
Tomáš Bartoníček
Roman Hlava
Lukáš Horský
Petr Půlpán
Roman Kašpar
Sociální a zdravotní komise:
Mgr. Ondřej Výborný – předseda
Lenka Machatá, Dis. – tajemnice
Šárka Bajerová
Antonín Janeba
Radek Chotěnovský
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Hana Dalecká
Iveta Hanzlíková
Lada Študentová
Majetková a bytová komise:
Ing. Vítězslav Vondrouš – předseda
Lenka Kovaříková – tajemnice
Ing. Jaroslav Presse
Mgr. Ladislav Effenberk
Lukáš Horský
Ing. Miloslav Jirsa
Petr Půlpán
Petr Bajer
Petr Sopoliga
Školská komise:
Mgr. Dana Půlpánová – předsedkyně
Dagmar Spitzerová – tajemnice
Mgr. Miroslava Myslivcová
Mgr. Marie Poláčková
Bc. Lenka Chotěnovská
Mgr. Roman Matoušek
Lenka Netolická
Jitka Kosařová
Komise dopravy, bezpečnosti a prevence:
Mgr. Veronika Marková – předsedkyně
Petr Voženílek – tajemník
Jiří Růžička
Václav Janda
Petr Rychlík
Zdeněk Hloupý
Kulturní komise:
Mgr. Lukáš Peška – předseda
Bc. Radka Vohralíková – tajemnice
Mgr. Art. František Machač

Vít Doubravský
Jaromír Lohniský
Hana Flekrová
Ing. Karel Král
Radek Mikuláš
Sbor pro občanské záležitosti – SPOZ:
Petr Kačer – předseda
Dana Truplová – tajemnice
Alena Lochmanová
Marcela Pavlisková
Hana Voříšková
Marie Beková
Hana Horodyská
Mgr. Jaroslava Janečková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 15. 12. 2018
Antonín Schnitzel
Dominika Pospíšilová
Johana Petkov
Kristýna Koptišová
Josef Grúz
Filip Stráník
František Šišán
Jan Erben
Rosalie Eliška Vrábelová
Vilém Kostelecký
Barbora Boltíková
Sarah Frydrychová
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Porušování povinností nájemníků městských bytů
Již delší dobu se Město Holice potýká s nevyhovující platební morálkou
nájemníků městských bytů.
V lednu roku 2018 činil dluh nájemníků cca 200 tisíc Kč. Ještě v polovině
roku 2018 se částka vyšplhala na téměř 250 tisíc Kč. Díky razantnímu přístupu města se podařilo zlomit narůstající tendenci dlužné částky. Město
opakovaně a důrazně vyzývalo všechny dlužníky, aby svoje pohledávky
vůči městu co nejdříve vyrovnali. S některými dlužníky byly dohodnuty
splátkové kalendáře.
V tuto chvíli, na začátku roku 2019, se výše dluhu na nájmech pohybuje
na hranici 100 tisíc Kč. Tato částka bohužel vzniká především opakovanými opožděnými splátkami nájemného u stále stejných nájemníků.
Město nadále s těmito dlužníky jedná o vyrovnání dluhu. V několika
konkrétních neúnosných případech byla celá záležitosti předána advokátní kanceláři, která podniká kroky k vystěhování dlužníka soudní cestou.
Dalším velkým problémem, který se v poslední době objevil, je neoprávněné pronajímání městského bytu nájemníkem další „třetí“ osobě.
Toto nájemníkovo jednání je hrubým porušením povinnosti, které
vyplývá z nájemní smlouvy a ze strany města je řešeno okamžitým
vypovězením nájemní smlouvy!
V souvislosti s touto situací chceme upozornit všechny nájemníky
bytů, aby si prověřili zda byt ve kterém bydlí není v majetku města
Holice.
Tuto informaci je možné ověřit na MěÚ Holice odbor SMVM – bytový úsek u paní Šibřinové, tel: 466 741 236 nebo u paní Klasovité, tel:
466 741 231.
Závěrem bychom chtěli všem uživatelům městských bytů přislíbit, že
Město, jako vlastník městských bytů, bude nadále pokračovat v revitalizaci městského bytového fondu, jak tomu bylo v předešlých letech.
Ing. Oldřich Chladna, vedoucí odboru správy majetku a výstavby města

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2019
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém prosincovém jednání obecně závaznou vyhlášku č. 6/2018 o místním poplatku za odpad. Poplatek
pro rok 2019 se bude platit ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 600 Kč
na osobu a rok.
Složenky na placení poplatku za odpad budeme do domácností rozesílat
až v průběhu března 2019, přičemž poplatek bude možno zaplatit na poště, dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě hotově v pokladně radnice. Splatnost poplatku je jednorázově k 30. červnu 2019.

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

Plán práce zastupitelstva a rady města Holic
na 1. pololetí 2019
Prosincové jednání zastupitelstva schválilo plán práce zastupitelstva
a rady města na rok 2019. Jednání rady, která jsou neveřejná začala již
v pondělí 14. ledna 2019, potom již následují schůze rady města v dvoutýdenních intervalech až do 8. července 2019.
První jednání zastupitelstva je 18. března 2019, další je 13. května
a poslední 24. června 2019. Schůze zastupitelstva města jsou veřejné
a konají se ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha
vždy od 18 hodin.
Podrobný plán práce je na úřední desce městského úřadu i na stránkách
města na www.holice.eu.

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 sociální odbor, agenda OSPOD – kolizní
opatrovník
VŠ nebo VOŠ sociálního směru, praxe v sociální oblasti
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 15. 2. 2019, informace na tel.
466 741 203, podrobné podmínky jsou na www.holice.eu.

Nová sportovní hala v Holicích – jak na tom jsme
Jak jistě víte, minulé vedení města ve spolupráci se zastupitelstvem připravilo projekt výstavby nové sportovní haly v Holicích. Tato původně
navrhovaná tréninková hala v odhadované výši nákladů do 15 mil. korun
byla postupně „vylepšována“ natolik, že se z haly tréninkové stala regulérní sportovní hala. To se ovšem promítlo do odhadované ceny, která činí
bez vnitřního vybavení přibližně 62,5 mil. korun. Na tuto halu byla vypracována i projektová dokumentace.
V současné době musí město dokončit rozjetou rekonstrukci městského
stadionu, který bude využíván nejen fotbalisty, ale i hasiči, atlety, školami
a dalšími zájemci o sport. Investice zde dosáhnou odhadované výše cca
60–70 mil. Kč. Za tyto peníze vzniká kvalitní atletická dráha, sběrné nádrže na srážkovou vodu, rozšíří se skladovací prostory, opraví komunikace
a nově vybudují parkovací místa pro automobily. Tato akce je rozjetá a je
třeba ji dokončit. Je požádáno o dotaci na vodohospodářské prvky, která
by měla být na hranici 15 mil. Kč.
Pro řádné fungování areálu je nutné zrekonstruovat šatny, sociální zázemí
pro sportovce a veřejnost. Zároveň je velkým otazníkem současný stav
kiosku, který se začal rozpadat. Tato část investic si vyžádá dalších několik miliónů korun.
HOLICKÉ LISTY

Celkové zadlužení města činí v současné době přibližně 70 mil. Kč bez
úroků. Jedná se o splácení úvěrů za výstavbu ZUŠ, nákup hasičského
vozidla, souhrnný úvěr na sportoviště a další akce, které proběhly v minulosti. Není to ovšem dluh, který by byl v tuto chvíli pro město ohrožující.
Protože ale chceme pečovat o veřejné finance – tedy o peníze našeho města – s péčí řádného hospodáře, není postavení nové sportovní haly v připraveném rozsahu možné. Město na ni nemá finanční prostředky, navíc
nebyly po výstavbu nových sportovních hal vypsány žádné dotační tituly.
Rada města vnímá skutečnost, že ne všechny sportovní kluby mají v zimních měsících kde trénovat. Jsme rádi, že je stále zájem mezi dětmi a mládeží o aktivní sport a chceme i nadále tyto aktivity podporovat. A ruku
na srdce – stávající podpora ze strany města je masivní. Do sportu obecně
město v rámci dotací, podpor, údržby sportovišť atd. ročně posílá přes
8 mil. Kč.
Vašimi případnými podněty se na svých zasedáních bude jistě zabývat
sportovní komise a na základně jejích závěrů i rada města.
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc leden 2019

Z archívu Václava Kmenta

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

1. února 1999 (20 let) zemřel Jiří Platenka,
umělecký fotograf, nositel řady ocenění a titulu
ASČF (Autor svazu českých fotografů). Narodil
se v Holicích 1. března 1932.
12. února 1844 (175 let) se v Kněževsi narodil Martin Bohuslav Hornof, učitel, spisovatel
a chrámový skladatel, působil jako řídící učitel
v Holicích. Zemřel 8. dubna 1902 v Pardubicích.
14. února 1929 (90 let) zemřel v Praze Ing. Ludvík Rautenkranz, vynikající mostní odborník
(pod jeho vedením bylo postaveno několik železničních mostů v Alpách). Narodil se v Holicích 28. srpna 1857.
17. února 1929 (90 let) se v Sezemicích narodil Josef Sedlařík, hudební pedagog a koncertní
umělec, dlouholetý ředitel Lidové školy umění
v Holicích a sbormistr pěveckého sboru Hlahol.
Patřil k průkopníkům hry na elektronické varhany. Po odchodu z Holic žil v Praze a Vídni.
Zemřel 1. srpna 1988 v Praze.
21. února 1864 (155 let) se v Holicích-Podhrázi narodil Jan Zahrádko, předseda správní rady
Elektrických podniků města Holic a dlouholetý
radní. Zemřel 15. 2. 1941.
23. února 1904 (115 let) se narodil JUDr. Jaroslav Šafařík, městský tajemník, zemřel 6. 7. 1988.
26. února 1944 (75 let) se zde uskutečnilo hokejové utkání SK Holice – LTC Praha. Tehdy
neporazitelné pražské mužstvo porazilo domácí
30:2. Hrálo se na zamrzlém fotbalovém hřišti.
Václav Kment

datum hodina program
vstupné
16. 2.
15.00	Princezna ze mlejna
sobota		Muzikálová divadelní pohádka pro děti od tří let, o tom, kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce. Divadelní výpravné zpracování oblíbené filmové pohádky Zdeňka Trošky se známými písničkami. Délka představení 60 minut.
		Režie: Jiří Sequens ml. Supervize: Zdeněk Troška
		Hrají: Nikol Ďuricová, Aleš Kubát, Milena Soukupová, Daniel Koťan, Dana Bartůňková.
		Uvádí Divadlo Pegas Praha.
90 Kč
18. 2.
10.30	Pohádky z pařezové chaloupky
pondělí		Veselá pohádka, plná hravosti a rytmických písniček na motivy Václava Čtvrtka.
		Uvádí Divadlo Scéna Zlín.
50 Kč
23. 2.
19.30	D.C. Jackson Můj romantický příběh
sobota		Komedie mladého skotského autora je svým námětem v mnohém typická pro dnešní mladou generaci, která je často nazývána generací „singles“. Vtipný a trefný příběh Toma a jeho kolegyně ze zaměstnání Amy, kteří spolu začnou nečekaně chodit.
Oba pohledy – muže a ženy na stejné události se pochopitelně liší. Představení je
vhodné od 15 let!
		Režie: Tomáš Svoboda
		Hrají: Jan Hušek, Vendula Fialová, Ivana Wojtylová, Jan Vlas, Radek Valenta a Petra Horváthová.
		Uvádí Divadlo pod Palmovkou Praha.
		Zařazeno v divadelním předplatném ABO 2018/19.
400 – 380 – 360 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
5. 2.
17.00	Úžasňákovi 2
úterý		Vrací se oblíbená rodina superhrdinů. Hlavní hvězdou je Helen, zatímco Bob
zůstal v domácnosti. Když se objeví nový padouch, tak rodina musí najít způsob,
jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá, i když
jsou všichni doslova úžasní.
		Režie: Brad Bird.
		Žánr: animovaný/akční/dobrodružný. Délka 118 minut.
70 Kč
12. 2.
19.30 Po čem muži touží
úterý		Charismatický sympaťák Karel je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne
však dostane výpověď, naštve ho manželka a nabourají mu auto. Karel se opije
a přeje si, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě jednodušší“. Ráno
Karel zjistí, že se následkem alkoholické jízdy a zásahem vědmy stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Jak se Karel jako Karla vyrovná s novým vzhledem a opravdu to mají ženy snazší?
		Režie: Rudolf Havlík.
		Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka.
		 Žánr: komedie. Délka 95 minut.
80 Kč
19. 2.
19.30 Chvilky
úterý		Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý
a klidný, a to i za cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat nedorozuměním,
sporům. Film vypráví příběh o vztazích, emocích, které potkávají každého člověka, o lásce a také o naději.
		Režie: Beata Parkanová.
		Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger.
		Žánr: drama. Délka 95 minut.
80 Kč
26. 2.
19.30	Svátky klidu a míru
úterý		Hořká komedie o tom, že rodina je největší požehnání … i prokletí. Svoje o tom
ví Katrine, která se děsí vánočních svátků. Znamená to pro ni nejen navařit pro
třináct členů rodiny, ale i vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní Vánoce jsou zvlášť stresující, protože má přijet i její sestra, která právě
vyšla z protialkoholní léčebny.
		Režie: Paprika Steen.
		Žánr: komedie/drama. Délka 101 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

datum hodina
12. 2.
16.00
úterý		

program
Pověsti Pardubického kraje
Přednáší Mgr. Karla Jará.

vstupné

2.–28. 2.		
		
		
1.–28. 2.		
		

Malujeme pro radost
Prodejní výstava obrazů výtvarné skupiny X-Art Pardubice.
Vernisáž dne 4. 2. 2019 od 17 hodin.
Fotografie Jiřího Platenky – výstava ke 20. výročí úmrtí holického fotografa
Vitríny kulturního domu – první poschodí.

50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
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Bezplatné rekvalifikace

„Šance pro maminky po mateřské a dlouhodobě nezaměstnané“
Evropská unie v rámci projektu „Nevzdávej to!,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106“, podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří jsou
za poslední 2 roky déle než 12 měsíců v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje. Vztahuje
se i na maminky na mateřské, které se před
nástupem na mateřskou zaevidovaly na Úřad
práce (stačí 1 den).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací:
• Řidičský průkaz skupiny B nebo C
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
• ….. případně další rekvalifikace dle vlastního
výběru
Z projektu je možné hradit i cestovné na rekvalifikaci.
Termíny zahájení kurzů: od února 2019, rezervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací: Petra Polanská,
tel. 604 262 780, polanska@tpzpk.cz
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Dobrovolní hasiči informují
Dne 14. prosince 2018 proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Holicích.
Zahájení provedl starosta Vít Binko přivítáním členů a hostů a seznámil
je s programem. Ve zprávě o činnosti, kterou zpracoval a přečetl jednatel
Miroslav Vaniš, zaznělo, že členové během roku plnili celou škálu úkolů
a mají za sebou velký kus, v některých případech velmi náročné a zodpovědné práce. Hlavním posláním výjezdové jednotky, do které je zařazeno
21 členů sboru, je chránit majetek, zdraví a životy spoluobčanů. V roce
2018 byla jednotka volána celkem k 117 případům. Z toho k 18 požárům,
12 dopravním nehodám, 23 případům technické pomoci (spadlé stromy,
uvolněné plechy na střeše), 61 k ostatní činnosti (otevření uzavřených
prostor, odstranění nebezpečného hmyzu a odchyt psů), v 1 případě také
k vyhledávání ztracené osoby a ve 2 se jednalo o planý poplach. Z těch
závažnějších jmenujme požáry nízké budovy na Starých Holicích, zemědělské haly (rybí farmy) v Rokytně, zemědělských objektů v Moravanech,
tragickou dopravní nehodu nákladního a osobního vozidla na holickém
obchvatu, těžkou nehodu dvou osobních vozů ve Chvojenci, nehodu osobního vozu s míchačem v Holicích a převrácený autobus s 50 cestujícími
za Horními Ředicemi. Jednotka provedla ukázku vyproštění zraněných
osob v Chotči, v Býšti a na Poběžovicích. 7 členů zajelo do Chrudimi, kde
probíhalo mistrovství republiky ve vyprošťování. Členové jednotky musí
projít i školeními dýchací techniky, obsluhy motorových pil, rozbrušovacích agregátů, kurz předlékařské první pomoci, strojníků, velitelů a řidičů.
Sbor zabezpečil dozor při novoročním ohňostroji, pálení čarodějnic,
uspořádal Memoriál Jiřího Kerouše na holickém náměstí a tradiční ples
v holickém Maximu. Vyslány byly delegace k oslavám založení sboru do Chotče, Velin, na Poběžovice a slovenského Medzeva. Hasiči též
provedli ukázku na dětském dni ve staroholické školce, připravili pěnu
na dětském táboře na Mlejnku ve Velinách a na cvičišti pro mladé hasiče při ukončení školního roku. Zabezpečili lanové centrum při ukončení
prázdnin na městském stadionu, které pořádá Strana soukromníků ČR.
53 členů pochodovalo v průvodu při oslavách založení 100 let republiky, kterou pořádal spolek Kultura pro město. Při dnech města Holic si
naši hasiči společně s hasiči ze slovenského Medzeva prohlédli Legiovlak
na holickém nádraží, oboru na Vysokém Chvojně a hrad na Kunětické
hoře. Při slavnostním obědě v klubovnách kulturního domu převzal velitel
sboru i výjezdové jednotky Zdeněk Meliš z rukou starosty města Ladislava Effenberka a místostarosty Petra Bajera Cenu města Holic. Ocenění
se též dostalo i dalším členům – Václav Švancara převzal v Rytířském
sále hradu Kuňetické hory z rukou starosty okresního Sdružení Bohuslava
Cermana medaili III. stupně za dlouholetou a aktivní činnost ve sdružení.
Při setkání zasloužilých hasičů pardubického kraje a nositelů řádu svatého
Floriana, které se konalo v Ostřetíně, obdrželi medaili František Mrňávek,
Zdeňek Červinka a Miroslav Vaniš. O práci mladých hasičů informovala
jejich vedoucí Sabina Marvanová. Kolektiv čítá 53 dětí, které jsou rozděleny do čtyř kategorií: přípravka 15, mladší žáci 17, starší žáci 14 a dorost
7. Naše družstva se celkově zúčastnila 23 závodů a dohromady získala
14 zlatých, 10 stříbrných a 6 bronzových medailí. Děti se též zdokonalují
ve zkouškách odbornosti preventistů, strojníků, velitelů, instruktorů, kronikáře a hasičátko. Družstva dětí provedla ukázky pro veřejnost, pochodovala ve dvou průvodech a absolvovala během roku 2 soustředění – jarní
ve stanech na našem cvičišti a podzimní na chatě holických basketbalistů
v Orlickém Záhoří. O práci žen informovala Aneta Šišánová Rychlíková. Družstvo žen navštívilo více, než dvě desítky závodů z toho desetkrát
skončilo mezi třemi nejlepšími. Tým objel celou sérii závodů Perštejn
ligy pardubického okresu a v konečném součtu obsadil bronzové místo.
Nejvíce ženy potěšilo, že obhájily 1. místo na domácí půdě při memoriálu a rovněž tak i ve Slepoticích a Hrobicích. Revizi účtů a plán činnosti
na příští období přečetl David Pavelka. Poté následovala prezentace jednotky a slovo velitele Zdeňka Meliše, který poděkoval všem za odvedenou práci. V diskusi vystoupili velitel směny HZS detašovaného pracoviště Ladislav Tomiška, starosta města Ondřej Výborný, bývalý místostarosta
města Petr Bajer, vedoucí technických služeb, zástupci sborů okrsku č. 11
a o závěrečné slovo se postaral starosta sboru Vít Binko. Ke konci roku
2018 evidoval sbor 119 členů včetně mladých hasičů.
Za SDH Miroslav Vaniš
HOLICKÉ LISTY

Starosta města Holic Mgr. Ondřej Výborný a místostarosta Petr Kačer
položili květiny u hrobu čestného občana města Holic pana Františka
Bednáře (Jéžiška) u příležitosti 100 let od jeho narození.

Rozpustilé maškary ovládnou město. I s koňmi!
Masopustní veselí je v plném proudu, a proto si jej užijme i v našem městě. V pořadí 16. Holický masopust se uskuteční v sobotu 2. března roku
tohoto. Maškarní průvod se vypraví na stejnou trasu jako v předchozích
dvou letech a do třetice zamíří na sídliště Muška. Pozor – letos i s koňským povozem! Maškarádi vyjdou v 9.00 hodin od kulturního domu,
před kterým požádají o vládu nad městem. Přes náměstí T. G. Masaryka půjdou ulicemi Komenského, U Kapličky, Klicperovou, od ní Pardubickou do ulice Tylovy, dále Mládežnickou, Družstevní, Zborovskou,
Dudychovou, Havlíčkovou a Husovou ke křižovatce na Podlesí. Pak se
maškary budou o přízeň ucházet v lokalitě Muška. Průvod tam potkáte
v ulicích Pod Homolí, Ottmarova, Pospíšilova, Lohniského, Neptalimova
a Na Mušce. Na Mušce také maškary zakončí svoji vládu nad městem
obřadem odpravení kominíka (cca v 17.00 hodin). Stane se tak na vybraném dvorku v ulici Pospíšilova. Čí dvorek masky zvolí? Toť překvapení, které se odhalí až na samém konci akce, těsně před obřadem. Občané, kolem jejichž příbytků povede laufer svou maškarní družinu, budou
ve svých schránkách v předstihu informování letákem s dalšími informacemi. Chcete-li, aby vás maškary navštívily, označte své domy či vrata
viditelným způsobem nebo zkrátka vyjděte na ulici, jakmile zaslechnete
tóny maškarních hudebníků. Můžete se ale zapojit i tím, že rozšíříte řadu
maškarádů. Pokud se chcete pobavit a užít si neopakovatelnou atmosféru
masopustního průvodu, kontaktujte pořadatele prostřednictvím e-mailu:
info@kulturapromesto.cz nebo na telefonním čísle 737 726 128. Zároveň
uveďte, zda budete mít vlastní převlek nebo vám ho mají zajistit organizátoři z půjčovny kostýmů. Holický masopust pořádá spolek Kultura pro
město s Dechovým orchestrem Kulturního domu města Holic, za podpory
kulturního domu.
Mgr. Lukáš Peška,
předseda spolku Kultura pro město, z.s
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Karneval v Holoubku
V úterý 12. února od 16.30 do 18.00 hodin zveme
veřejnost na seminář o Biorezonanci s Michaelou
Třískovou. Biorezonanční metoda BICOM je speciální diagnostický a terapeutický postup, který kombinuje poznatky tradiční čínské medicíny, kvantové
fyziky a německé technologie.
Terapie BICOM je založena na celostním přístupu
a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků. Více informací na https://biorezonanceholice.webnode.cz/o-nas/.
Přihlásit se můžete přes přihlašovací formulář na webu Holoubka nebo
na tel. č. 733 141 960.
V úterý 19. února dopoledne zveme děti a maminky na KARNEVAL.
Herna Holoubka je jako každý den otevřena od 8.30 hodin, KARNEVALOVÉ DOVÁDĚNÍ začne v 9.30 hodin. Těšíme se na všechny masky jak
dětské tak i dospělé (není podmínkou).
V době jarních prázdnin od 4. do 8. února je Holoubek uzavřen.
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,

Tříkrálová sbírka 2019

Dne 5. ledna se v Holicích konala tradiční Tříkrálová sbírka. Letos již podevatenácté vyšli koledníci vnášet požehnání do domovů a žádat občany o příspěvek pro potřebné. Sbírka probíhala ve spolupráci s holickou farností.
Občané města Holic přispěli do pokladniček celkovou částkou 82 537 Kč.
Oblastní charita Pardubice děkuje za vstřícnost a štědrost!
Velký dík patří koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se nezalekli nepříznivého počasí a přišli nám pomáhat.
Nejlepší odměnou je pocit z práce pro ty, kteří si sami pomoci nemohou.
Výnos sbírky bude na Pardubicku věnován převážně na rozšíření služeb
pro rodiny s dětmi, pěstounským rodinám, financování mobilního hospice, hendikepovaným, atd.
V sobotu 12. ledna byla pro všechny koledníky z Holic i okolních obcí
přichystaná odměna ve formě diskotéky v Maxim party hall v Holicích.
Děkujeme panu Lubomíru Lukešovi s kolektivem za přípravu a bezplatné
zapůjčení prostor „Maxima“ a panu Miroslavu Vránovi za to, že dětem
zahrál písničky dle jejich přání, taktéž bez nároku na honorář. Děti si dovádění při muzice náležitě užily.

Počítačový kurz

Nabízíme poslední příležitost vzdělávání v projektu ŽenyPRO – počítačový kurz 13. až 31. května v RVC Holoubek. Setkávat se budeme vždy
v pondělí a v pátek od 8 do 16 hod. (celkem 6 dní tj. 48 hodin). Vzdělávání
včetně hlídání dětí je bezplatné.
Znáte nejnovější možnosti sdíleného prostředí? Víte jak propojit svůj počítač
s chytrým telefonem? Zajímá Vás jak na administrativní práci z domova?
Lektor počítačového kurzu, IT odborník a pedagog Mgr. Daniel Janata
vás provede sdíleným prostředím – aplikacemi GoogleApps. Vytvoříte si
vlastní webové stránky, naučíte se prezentovat na sociálních sítích „svoji
značku“, objevíte nové aplikace a jejich praktické využití.
Kontakt a přihlášení: Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141
mail: krejcikova.zenypro@gmail.com, www.zenypro.cz
kolektiv Holoubka
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Holický kostel sv. Martina letošním jubilantem

Byl-li pro naší zemi důležitý loňský rok s mnoha různými „osmičkovými“
výročími, pak pro Holice a zvláště pro náš kostel sv. Martina je důležitý
rok letošní a jeho „devítková“ výročí.
V souvislosti s církevními reformami císaře a krále Karla IV. byla pražská
diecéze povýšena na arcibiskupství a jemu bylo podřízeno nově vzniklé
biskupství v Litomyšli. Ve výčtu farností a kostelů, které mu v roce 1349
byly svěřeny vynětím z pražských církevních držav se poprvé objevuje
i holický kostel sv. Martina. Je to tedy již 670 let od první zmínky o našem svatostánku, jež byl víceméně na místě dnešního barokního kostela.
Ve stejné papežské listině se poprvé objevuje české označení „Holicz“ pro
osadu kolem kostela, jež bylo v jiných listinách (1336, 1340) důsledně
jmenováno v jeho latinské podobě „Eclinisvilla“. Kostel však musel být
nepochybně ještě mnohem starší, protože papežská bula tehdy jmenovala
pouze kostely považované za „dobře stavěné“, tedy z převažujícího kamene a nikoliv jen nějaké provizorní dřevěné kaple.
Přestože o tomto starém kostele víme jen málo, je nepochybné, že byl
vícekrát přestavován, ale v době kdy dosloužil, tedy na počátku 18. století,
měl ještě zřetelně gotickou podobu. Osada i kostel dobře prosperovaly,
takže na koncem 15. století bylo rozhodnuto pořídit kostelu nový zvon
zasvěcený stejně jako kostel sv. Martinu (1499), který nynější kostel opatruje dodnes. Tedy 520 let – opět krásné „devítkové“ výročí.
Poté co se Holice vzpamatovaly z útrap Třicetileté války, konsolidovala se
církevně i hospodářsky farnost a její kostel sv. Martina. Už v průběhu 17.
století bylo jasné, že jeho stávající podoba i sama velikost zcela nedostačují
potřebám stále početnějšího obyvatelstva, nehledě k tomu, že se musel neustále opravovat, protože opakovaně hrozil zřícením. Nakonec bylo rozhodnuto z podnětu správce pardubického panství a také místního faráře Václava
Františka Tichého vystavět kostel nový, větší a prostornější, v duchu tehdy
převládajícího barokního slohu (1736–1739). Plány pro novostavbu kostela
připravoval již od konce 20. let 18. století dvorní stavitel a architekt Tomáš
Haffenecker, nakonec je částečně upravil a stavbu samou provedl jeho nástupce mnohem slavnější architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, jež společně se
svým otcem Kryštofem patří mezi hlavní osobnosti specificky české podoby
barokního slohu zvaného radikální baroko. To se ale na našem kostele moc
neprojevilo – kostel tak nemá ani prohnuté obvodové zdi ani zvlněnou fasádu,
protože stavbu kostela financovala z větší části šetřivá císařská komora a nikoliv velkorysejší šlechtický donátor dbající více na vnější reprezentaci.
A právě k novostavbě našeho kostela se váže jeho třetí „devítkové“ výročí. V roce 1739 – tedy před 370 lety – byla totiž jeho stavba dokončena
a kostel předám k bohoslužebnému využívání obyvatelů tehdejšího městečka. Na jeho vnitřní výzdobě se však pracovalo ještě další léta. Kostel
sám však neměl vždy jen štěstí, jeho peripetie se nejvíce odráží v jeho
zvonech. Nejstarší, ještě gotický, zvon byl už zmíněn. Každé další století
přidalo svůj velký zvon (1574, 1743), takže v době kolem roku 1800 měl
tři velké zvony, dále ještě umíráček (1809) a sanktusní zvonek. Vzhledem k tragickým válečným událostem 20. století byly nakonec zvony (až
na ten nejstarší) zrekvírovány a odvezeny definitivně z Holic. Mezi oběma
válkami však holičtí patrioti na „své“ zvony znovu peníze vybrali a do
věží je v roce 1931 opět zavěsili. Zvonům však nebylo přáno, protože už
v roce 1942 byly opět zabaveny.
Milí obyvatelé Holic, rád bych vás i v příštích číslech Holických listů
letošního roku seznamoval s historií našeho chrámu a společenskými aktivitami kolem kostela v tomto roce, jež mají za cíl chrám a jeho výbavu
znovu objevit a rehabilitovat a samozřejmě nakonec i novými zvony definitivně (doufejme) vybavit, protože ve zdech kostela a jeho okolí je vepsán podstatný kus dějin našeho města. Měli bychom mu tedy, jako hlavní
dominantě města, věnovat náležitou pozornost.
Pomozte, prosím, abychom společně napsali jeho další kapitolu.
P. Radek Martinek, farář
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Tajemství obrazů
Jan Alexander Roháč
Tajemství obrazů
(mámě)
Chlapec procházel sluncem prozářeným lesem a nemohl se dočkat svého
cíle. Mířil k chatě svého dědečka ukryté na břehu rybníka, mezi kmeny
stoletých buků. „Ty dají člověku nejvíc síly,“ říkával děda. Našel mezi
listím dlouhou suchou větev a krátil si cestu tím, že s ní plácal do trávy. Najednou polekal velikou žábu. Ta skočila do vody, kde vyplašila
stříbřitou rybu. Viděl, jak zavlnila ocasem a zmizela v hlubině. Ale jen
na chviličku. Znovu ji spatřil, když vyskočila a plácla sebou zpátky
do vody. Na hladině se objevily kruhy a jejich droboučké vlnky se šířily přes celou hladkou vodní plochu, až narazily do břehu, kde se právě
chtěla napít srna. Nečekaný pohyb vody ji polekal, odskočila a odběhla
zpátky do lesa.
Chlapec překvapeně pozoroval podivný sled událostí. Uvažoval, jak
mohl jediným svým pohybem ovlivnit život hned tří živých bytostí.
Byť jen na okamžik. Co když to ale není konec? Srny jsou plaché. Co
když proběhla lesíkem až k silnici plné aut? Co když do ní skočila
a vylekala další bytost, která narazila svým vozem do stromu a zemřela? Co když nevinná hra na jednom břehu způsobila strašlivou tragédii
na druhém?
Chlapec se prudce rozeběhl. Utíkal po lesní cestě rychleji a rychleji,
ve snaze uniknout tíživým myšlenkám. Konečně viděl obří stromy, smaragdovou trávu a dědovu starou dřevěnou chatu, opřenou o bok veliké
skály. Toužil se taky opřít o svou skálu. O tu, která ho nikdy nezradila,
která mu uměla odhalit ta nejzáhadnější tajemství a předávat nejvzácnější
moudrost.
Starý muž už na něho čekal. Seděl za zaprášeným stolem, plným štětců,
barev a zdánlivě zbytečných útržků papíru pokrytých skicami nejkrásnějších zázraků přírody. Mlčky vyslechl celý chlapcův podivný příběh. Ani
jednou se neusmál jeho dětskému strachu, jak to často dělávají dospělí.
Nesnažil se o plané konejšení, které dětem brání v touze přemýšlet.
„Něco ti ukážu,“ řekl vstávaje od stolu. Sejmul ze stojanu starý obraz,
na němž byla překrásná ženská tvář. Položil ho na stůl a lehce přejel špičkami prstů po něžné linii vlasů.
„Kdo je to?“ tázal se chlapec zvědavě.
„To je má paní, tvá babička. Tak jak jsem ji poprvé uviděl,“ odvětil starý
muž. Potom vzal do ruky sklenici vody a po kapkách ji rozléval po celé
ploše obrazu. Barvy se začaly rozpíjet, vytvářely duhové kaluže, dokonalé
rysy tváře mizely a znovu se spojily v záhadných skvrnách.
„Co to děláš?!“ rozkřičel se chlapec a v jeho očích se objevily slzy, které
pomalu stékaly na zničené plátno.
„Nemusíš se bát. Znám tu tvář lépe než svou vlastní. Dávno nepotřebuji
hmotný obraz, abych se k ní mohl vracet.“
Chlapec stále nechápal, jaký význam má ničit krásný obraz. Ale uklidnil se, protože děda nikdy nelhal. Žádná věc, kterou kdy udělal, nebyla zbytečná. Sledoval nadaného malíře, jak pevnými tahy štětce vytváří
z rozpitých barev nové dílo. Už rozpoznal dům a dvě osoby v objetí pod
velikou jabloní. Byl to dědův a babiččin dům. Z dalších několika tahů se
zrodilo malé dítě a chlapec věděl, že je to jeho maminka, když byla malá.
Obrazy před jeho očima se měnily. Objevovala se nová zvířata, rostliny,
osoby a jiné mizely. V jedné chvíli se umělec zachmuřil a jeho tvář jakoby
zůstala uzamčena v hlubokém smutku. Plátno zaplnil obraz sychravého
podzimního dne, skupiny šedivých osob a tmavé rakve. Ale znovu dokázal nalézt dostatek zbylých barev, aby obraz rozzářily sluneční paprsky
a chlapec v pár okamžicích rozpoznal dokonalý portrét vlastní tváře. Díval
se na starého muže a v jeho očích už nezahlédl ani stopu předešlého smutku. Viděl jen bezmeznou něhu a vděčnost. Stejnou, jakou by mohl vidět
ve svých vlastních.
„Jsem součástí všeho.“ poklidně konstatoval chlapec, „Já jsem všechno
a všechno je já.“
Starý muž se potěšeně usmál jeho porozumění. Váhal, zda dnešní lekci
HOLICKÉ LISTY

ukončit. Ale znal svého vnuka příliš dobře. Tušil, že se s nedokonalou
odpovědí nespokojí.
„Kde se tedy vzaly všechny barvy, dědečku? Kdo rozhodl o prvním obraze?“
Starý malíř mlčky nadzvedl plátno a v každém rohu je podepřel starou
rezavou plechovkou. Pod něj položil plátno další. Zcela nové, čisté, bílé.
Obrátil mezi prsty štětec a ostrým hrotem na jeho druhém konci prorazil
v horním rohu obrazu s chlapcovým portrétem malý otvor. Ten už se neptal, nekřičel, neplakal. Jen uchváceně sledoval, jak se barvy znovu rozpíjí, jak se formují do droboučkých potoků a říček, směrují k hladkému
trychtýři otvoru a pomaličku odkapávají na spodní neposkvrněné plátno,
kde vytváří zcela nový barevný svět.
„Představ si, prostor, v němž není nahoře a dole. Kde není vlevo a vpravo. Představ si soustavu takových plátěných, barevných světů, uzavřenou v nekonečném kruhu. Mohou se k sobě přiblížit, mohou se oddálit
na vzdálenost, pro niž neznáme jméno. Mohou se ohýbat, mohou se natáhnout do nekonečné přímky a zase nalézt původní hranici svého bytí.
V každém plátně je otvor, kterým se přelévají barvy, aby byla zachována
rovnováha. Stejným odešla i část tvé babičky, aby mohla svou duhou
ozvláštnit jiný svět. Jednou jím odejde část mne i tebe. Ale neboj se. Je to
jen proto, abychom se vrátili, až se náš kruh uzavře.“
„Když tedy část člověka odejde, není to konec, dědečku?“
„Ne, můj chlapečku, není to konec. Není to ani začátek. Je to ta nejúžasnější věčnost!“

MAS Holicko vyhlašuje výzvu č. 5 – PRV
MAS Holicko upozorňuje malé podnikatele
z území Holicka, že dne 8. ledna vyhlásila výzvu č. 5 – PRV pro příjem žádostí o dotaci
v rámci těchto opatření:
1. Podpora potravinářských podniků (výstavba nebo rekonstrukce provozovny, pořízení strojů a technologií),
2. Podpora malých podniků (výstavba nebo
rekonstrukce provozovny, pořízení strojů
a technologií),
3. Ochrana lesních porostů (oplocenky melioračních a zpevňujících dřevin),
4. Zpřístupnění lesa návštěvníkům (stezky
pro turisty, odpočinková místa, herní a naučné prvky).
Příjem žádostí poběží v termínu od 8. 1.–14. 3. 2019 a je na ně alokováno
více než 4,7 mil Kč. V průběhu této doby budeme přijímat žádosti o dotaci výrobců potravin, malých nezemědělských podnikatelů a vlastníků
lesa, kteří působí na Holicku. Projekty musí být investičního charakteru
(výstavba nebo rekonstrukce provozovny, nákup technologie) o velikosti
50 tis. – 5 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 45% do 100%, dle typu
opatření.
Pokud si myslíte, že by vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“
a pomoci zrealizovat váš podnikatelský záměr, neváhejte nás kontaktovat
buď osobní návštěvou v kanceláři MAS Holicko, Náměstí T. G. Masaryka
24, Holice nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz.
Více informací k vyhlášené výzvě najdete na webu https://holicko.cz/clld2014-2020/vyzvy/category/57-4-vyzva-prv-rok-2019.html.
Michaela Kovářová, MAS Holicko
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Co přinese únor v Mateřské škole Holubova

Nový rok na Základní škole Komenského

Po jarních, i když letos spíše zimních, prázdninách nás hned v pondělí
11. února čeká první kurz lyžování. Děti si opět budou zdokonalovat své
lyžařské dovednosti s lektory z Outdoorové organizace Ski Fanatic ve Ski
areálu Hlinsko. Dále se děti moc těší na pokračování aktivizačního cvičení
s paní Šimonovou. Cvičení jsou zaměřena proti šikaně a ubližování, pro
sblížení dětí a rodiny. Cvičení jsou organizována v rámci programu MISP,
program je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení
kvality života dětí ve školách. Program byl založen v roce 2000 Miou
Elmsater ze Švédska a Sylvií Hétou z Kanady. Časem se program rozšířil
do více než třiceti osmi zemí po celém světě. V úterý 19. února na děti
čeká pohádka v mateřské škole – Strach má velké oči. Nadále pokračujeme ve čtení pohádek, pravidelně nás navštěvuje babička Hanička, která
nejenom přečte pohádku, ale děti si s babičkou i povídají. Své zážitky
přenesou i na papír a babičku obdarují obrázky. Pomalu se naše škola také
připravuje na 19. ročník oblastního kola Holické Mateřinky. V letošním
roce se Mateřinka uskuteční v úterý 5. března. V příštím čísle Holických
listů přineseme bližší informace. Přejeme čtenářům krásné zimní dny.
Lenka Chotěnovská

Začátek kalendářního roku na Holubovce…
Vánoční a novoroční svátky jsou za námi, venku začala konečně pořádná
zima a my pokračujeme ve školní práci. Absolvovali jsme letos opravdu
sněhový lyžařský kurs v Jizerských horách, zúčastnili jsme se několika
soutěží, o jejichž výsledcích vás budeme informovat v příštích číslech.
Ve školní družině si zatancovaly na karnevalech krásné masky a klub
předsedů uskutečnil sbírku hraček právě pro děti ze školní družiny. Zároveň proběhly a ještě proběhnou dílny pro předškoláky. Ta nejbližší se bude
konat ve středu 13. 2. 2019. Zveme všechny předškoláky k nám do školy.
Na přelomu ledna a února pojedou naši nejmladší žáčci na dopravní akci
„Mladý silničář“ do Chrudimi a páťáci na turnaj ve vybíjené do Moravan.
A nakonec bych se s vámi rozdělila o krásný zážitek z práce našeho žáka,
který si povídkou „Tajemství obrazů“ (je na straně 7) opět přivezl vavříny
z krajské literární soutěže „Pardubické střípky“, pořádané Krajskou knihovnou Pardubice.
Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

8

Začal nový rok 2019 a já bych ráda připomněla poslední akci roku 2018,
které se zúčastnily nejen děti z našeho 1. stupně, ale i jejich rodiče. Byla
to sbírka na pomoc farmě Apolenka, která byla na konci roku zapálena
neznámým žhářem. Děti nasbíraly 6 pytlů tvrdého pečiva, deky, jablka
a kukuřici. Všechno bylo odvezeno na farmu, tam kde to bylo potřeba
– ke koním. Tímto bych chtěla všem dětem a rodičům, kteří se na sbírce
podíleli, moc poděkovat.
Rok 2018 je nenávratně pryč a my si všichni přejeme, aby ten nový rok
byl ještě lepší, než loňský.
Hned v druhém lednovém týdnu vyrazili třeťáci do divadla Drak, kde
zhlédli divadelní představení „Mimoň“.
V dalším týdnu zamířili páťáci do Hradce Králové. Navštívili Planetárium,
kde se zúčastnili výukového programu Sluneční soustava.
Následovalo divadelní představení „O křišťálovém srdci“ v Kulturním
domě v Holicích a pak už jenom dlouho očekávané vysvědčení, které je
výsledkem práce za celé první pololetí.
Mgr. Helena Žižková

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE STAROHOLICKÁ
PANÍ ZIMA JEDE
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne ať je zima,
zimní sporty ty jsou prima.
V zimě nás čeká „Velké sněhové dovádění “. Letošní začátek měsíce ledna
byl opravdu bílý.
Už dlouho si děti neužily radovánek na sněhu jako letos. Vyšlapování cestiček ve sněhu, stavba sněhuláků, hod sněhovou koulí na zahradě školy
patří k oblíbeným aktivitám dětí při pobytu venku. Na zimu, sníh si hrajeme i ve školce. Z papíru mačkáme koule, které koulíme po zasněžené pláni (koberci), lepíme je a seskupujeme. Dále vyrábíme papírové zasněžené
stromy, sněhuláky, přiřazujeme stopy ke zvířátkům…
Zima přináší i nemoci, kterým bychom chtěli předcházet. Proto MŠ
do svého programu zařadila pobyt v solné jeskyni. Pravidelný pobyt vede
k takovému ovlivnění imunitního systému, že dochází k poklesu virózních onemocnění dýchacích cest. Dítě si uvědomuje své tělo, osvojuje
si zručnost při oblékání a svlékání, zouvání, nazouvání bot, uspořádání
odloženého oděvu atd.
Plánované akce na únor
- Karneval v mateřské škole
- Divadelní představení v naší MŠ
- Návštěva kamarádů v základní škole
- Pobyt v solné jeskyni
Na obrázku jsou tři králové z MŠ Staroholická
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

MŠ Pardubická informuje
Nastala zima a krásný povánoční lednový čas. Radujeme se z postavených sněhuláků a někdy ani nemůžeme vystrčit nos kvůli větru, mrazu,
ale i dešti. Stále nás ještě provázejí vzpomínky na Vánoce a předvánoční
akce. K těm nejzajímavějším patřil výlet na zámek Doudleby (na obrázku), kde byl připraven vánoční program, prohlídka zámku, zpívání koled,
vyrábění dárku.
Zimní měsíce u nás v mateřské škole patří pravidelnému saunování
ve vlastní sauně. Každý pátek děti přicházejí s ručníky, jdou si užívat tepla
a tím si zvyšují odolnost svého organismu.
Ve středu 16. ledna jsme přivítali v naší MŠ divadélko s pohádkou Ferda
mravenec a ve čtvrtek 17. ledna jsme vyráběli ze dřeva každý svůj výrobek v Dřevíčkově dílně.
Také nám začíná lyžařský kurz, 14. února se poprvé vypravíme do lyžařského střediska Skiareál v Hlinsku, čeká nás pět lekcí s lyžařskými
instruktory.
Krásné zimní dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Lesní mateřská škola Hlubáček – Už přituhuje!

Přestože se příroda uložila k zimnímu spánku, v LMŠ Hlubáček přes zimu
neodpočíváme. Naopak, v prosinci a lednu jsme si užili spoustu krásných
setkání. Začalo to informačním stánkem na slavnostním rozsvícení vánočního stromu, kde jsme se s mnohými z vás velmi rádi potkali a touto
cestou bychom vám chtěli poděkovat za zájem o naší školku. Při pravidelných čtvrtečních setkáních jsme například zdobili stromek ovocem
a zeleninou pro zvířátka. Sešlo se nás tolik, že jsme jim připravili pořádnou hostinu. Při společném zpívání vánočních koled, těsně před Štědrým
dnem, už zavládl i v lese klid a slavnostní nálada.
Po svátcích jsme se naopak pěkně zapotili – víte, co je v zimě pořádná zábava, když kaluže zamrznou? No přece rozbíjení ledu a objevování toho,
co se pod ním skrývá! A co teprve když zima přinese sněhovou nadílku.
To je pak ta pravá legrace. Pořádná koulovačka baví dospělé i děti. Také si
vyprávíme o zvířátkách, která se před zimou neschovala a můžeme je tak
při svých cestách lesem stále pozorovat. Pojďte objevovat s námi – každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin (sraz u recepce Autokempu Hluboký).
Sledovat nás můžete také na našem facebookovém profilu https://www.
facebook.com/hlubacek/ nebo na webových stránkách www.hlubacek.cz
Tým LMŠ Hlubáček
HOLICKÉ LISTY
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Gymnázium rozvíjí technické a přírodovědné vzdělávání
Gymnázium Dr. Emila Holuba rozšiřuje své aktivity zaměřené na podporu přírodovědného a technického vzdělávání. V rámci projektu I-KAP
(Implementace Krajského akčního plánu) se od podzimních měsíců pomalu rozbíhá spolupráce se základními školami v regionu. Pro žáky ZŠ
Horní Jelení a obou holických škol připravujeme projektové dny. Každá
ze zapojených základních škol se v letošním a příštím roce celkem čtyřikrát vypraví na gymnázium. Žáci základních škol budou mít možnost
pracovat v rekonstruovaných laboratořích a učebnách, které jsou vybavené novými pomůckami. V měsíci březnu nás čekají první projektové
dny, zaměřené na laboratorní úlohy, či měření nejrůznějších fyzikálních
veličin. Důležitou součástí spolupráce je také setkávání učitelů a sdílení
dobrých zkušeností a nápadů pro výuku.
Do nabídky volnočasových aktivit, které gymnázium pořádá, od října
nově přibyly kroužky teraristiky a astronomie. Také do těchto kroužků
se mohli přihlásit žáci z místních základních škol. Kroužek teraristiky
se stará o užovku Terezku, agamu Darwina, africké obří šneky a šváby
z Madagaskaru. V následujících několika měsících by měla být dokončena nová učebna biologie, ve které plánujeme velkou terarijní stěnu. Příprava nových terárií a výběr vhodných druhů je dalším úkolem kroužku
mladých teraristů. Naším cílem je absolvování celého procesu od přípravy
terária, výběru vhodných živočichů až po odchov mláďat. Zájem o teraristický kroužek byl tak velký, že jsme museli vytvořit dvě skupiny, které se
střídají po čtrnácti dnech.
Pokud jste si v uplynulých týdnech všimli, že na střešní terase gymnázia
je po setmění neobvykle živo, pravděpodobně jste zastihli během večerního pozorování oblohy členy kroužku astronomie. Pro pozorování vesmírných objektů máme k dispozici 90 mm čočkový a 200 mm zrcadlový

školním roce navíc plánujeme kroužek programování a robotiky a badatelský kroužek zaměřený na přírodní vědy a otázky životního prostředí.
Mgr. Marek Janů, učitel přírodních věd

Výsledky florbalového oddílu DDM Holice
Dorost
Poslední zápasy roku 2018, přes výraznou podporu holických fanoušků,
kterých přijelo fandit do Dvora Králové více jak třicet, se našim hráčům
nevydařily a ve vyrovnaných zápasech utrpěli první porážky v sezóně.
DDM Holice: TJ Sokol Dvůr Králové 2:3, branky: A. Kovařík (M. Matěj),
M. Matěj (V. Schejbal)
DDM Holice: Orel Rtyně v Podkrkonoší 3:6, branky: M. Viktora (A. Starý), J. Machatý (V. Schejbal), V. Schejbal
Dorostence můžete podpořit v boji o další body a návrat na nejvyšší příčky tabulky v domácí hale 3. února ve 12.00 hodin proti FBC Dobruška
a v 17.00 hodin proti Orlu Přelouč.
Starší žáci
10. února můžete přijít podpořit v boji o ligové body Áčko na domácím
turnaji – rozpis turnaje bude vyvěšen ve sportovní hale.
Elévové
Nejmladší hráči Holic odehráli 13. ledna své zápasy v domácí hale za hlasité podpory diváků.
Další možnost vidět na vlastní oči naše nejmenší budete mít 17. února
ve 12.00 hodin proti Vysokému Mýtu, v 13.30 hodin proti FbK Orlicko-Třebovsko a v 15.40 hodin proti FbC Hradec Králové
J. Kment

DTJ – vánoční kulečníkový turnaj
dalekohled. Díky tomu jsme mohli pozorovat např. planetu Mars, kulové
i otevřené hvězdokupy, barevné dvojhvězdy, krátery na Měsíci, Mezinárodní vesmírnou stanici a další zajímavé objekty. Zatím bohužel nenastaly
vhodné podmínky pro sledování nazelenalé komety Wirtanen. Doufáme,
že v případě úplného zatmění Měsíce v druhé polovině ledna budeme mít
více štěstí. Mimo pozorování oblohy jsme stavěli lihovou raketu, účastnili
se astronomické olympiády a vyráběli středověký navigační přístroj – Jakubovu hůl.
Od začátku prosince máme ve škole nového „spolužáka“. Jmenuje se Lukáš a je to delta robot, použitelný zejména jako 3D tiskárna. Během
dvoudenního workshopu na gymnáziu v Poličce jsme si toto zařízení sami
postavili a uvedli do provozu. Díky tomu rozumíme více do hloubky fungování robota a 3D tisku, což je oproti nákupu hotového výrobku nesporná
výhoda. Můžeme tak žákům lépe popsat základní principy a snáze opravit
případné poruchy. Naším záměrem je 3D tisk co nejvíce zpřístupnit studentům. Začínáme s jednoduchými úkoly. Touto dobou například někteří
studenti navrhují pevnější držadla k rýsovacím pomůckám na tabuli, abychom mohli nahradit ta, která jsou po letech používání polámaná. Relativně nízké provozní náklady umožňují také tisk trojrozměrných učebních
pomůcek, které jsou mnohdy názornější než sebelepší vyobrazení.
V těchto aktivitách budeme pokračovat i ve druhém pololetí. V příštím
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Sportovci Dělnické tělocvičné jednoty Holice neodpočívali ani o Vánocích a již o prvním vánočním svátku 25. prosince 2018 se sešli v kulečníkové herně DTJ v budově mateřské školky ve Starých Holicích na tradičním a tentokráte už dvacátém prvním vánočním turnaji v kulečníku.
Vítězem se stal Miloš Hájek, druhý byl Karel Kačírek a třetí místo obsadil
Jakub Hendrych (na obrázku).
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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TJ JISKRA Holice, z. s.
FLORBAL

Trasa: po modré na Studenou vodu, kde proběhla exkurze ve vodárenském objektu a dále kolem hájovny s cílem restaurace na Poběžovicích –
cca 11 km. Pěkně strávené silvestrovské odpoledne na čerstvém vzduchu
se vydařilo – viz foto skupiny turistů.
Turistika a cykloturistika má ve svých řadách schopné organizátory a nadšence, kteří pro své členy, ale i pro širší veřejnost pravidelně připravují,
podle počasí (čtvrtek, neděle), pěší výšlapy nebo výlety na kole.
V prosinci 2018 se uskutečnily tyto pochody:
2. 12. – Trasa: Podhráz – Horní Ředice, kostel – 300m po silnici ke křížku
– po polní cestě na Hořánek – Roveňsko a zpět
6. 12. – autem do Škrovádu. Trasa: Svidnice – Práčov – Peklo – Nasavrky
– České Lhotice, Hradiště – Křižanovice, Slavice, Šiškovice, Monako –
po silnici do Škrovádu – cca 22 km
9. 12. – Trasa: rybník Hluboký – Židovka – zámeček – park V. Chvojno
– Poběžovice a zpět
13. 12. – Trasa: H. Jelení – Lodrant, Neulust, Uhersko – autobusem nebo
vlakem zpět – cca 20 km
20. 12. – autobusem do Hradce K. Trasa: Nový Hradec – Milíř – Koliba –
Hoděšovice – Poběžovice a zpět – cca 22 km
Miroslav Hornych, www.kct-holice.cz

Dne 22. 12. 2018 se konal v Dačicích Vánoční turnaj ve florbalu, kategorií
mužů a amatérů. Tak jsme první!!! Se skóre 30:3 v šesti zápasech jsme
vyhráli podruhé Vánoční florbalový turnaj v Dačicích v kategorii AMATÉRŮ. Za zmínku také samozřejmě stojí, že náš hráč Jan Fišar získal
individuální ocenění nejlepšího střelce turnaje.
Děkujeme našemu hlavnímu sponzorovi spol. PENTA – servis spol. s r.
o. a spol. Café V Zahradě. Velké díky za zapůjčení vozu od DDM Holice.
Na obrázku je vítězný tým.
Více informací na: http://www.florbaldacice.cz
Tomáš Faltejsek
Florbalový ples
V pátek dne 11. ledna 2019 se v budově ZUŠ K. Malicha uskutečnil
1. Florbalový ples. Ke spokojenosti pořadatelů florbalového oddílu TJ Jiskra Holice z.s., se plesu zúčastnilo cca 170 účastníků. Ples byl připraven
pořadateli tak, že nebylo co vytknout. Plesu vládlo převážně mládí, což je
dáno tím, že florbal má svoji základnu složenou z mladých chlapů a oddíl
má své příznivce v řadách rodičů dětí, které florbal aktivně hrají a mají
ho rády.
Tak pánové pořadatelé, díky za skvělou organizaci a za rok opět na shledanou na tanečním parketě. Věřím, že bude vyprodáno.
Marie Hybšová
ASPV – atletika
Atletika TJ Jiskra Holice, ASPV zahájila v říjnu druhou sezónu s trenéry
Janou a Tomem. Tréninky probíhají, stejně jako vloni, v hale gymnázia
Holice. Časová kapacita – jedna hodina týdně opravdu nestačí. Nová hala
není a tak musíme počkat na jaro a delší dny, abychom mohli běhat venku
na atletickém ovále.
Děkujeme paní ředitelce gymnázia Mgr. Daňkové za skvělý přístup k nám
atletům a dík patří také tělocvikářům za vstřícnost a spolupráci.
Dětí nám v letošním roce přibylo, registrovalo se 15 atletů a dokonce si
již vychováváme dalšího trenéra – instruktora Matěje Ročka. Chystáme
se navázat spolupráci s okolními atletickými kluby a spolky a na jaře, až
počasí a podmínky dovolí, vyhlásíme první ročník atletických závodů
ASPV v Holicích. První závody nás čekají o víkendu 19.–20. ledna 2019.
O umístění našich dětí vás budeme informovat.
Jana Soukupová
KČT
Zakončení kalendářního roku silvestrovským pochodem je již v Holicích
tradicí. Nejen členové KČT, ale i další příznivci turistiky se zúčastnili
(v počtu 40 lidí) turistického výšlapu.
HOLICKÉ LISTY

STOLNÍ TENIS
Na závěr roku 2018 oddíl stolního tenisu uspořádal 14. ročník Nestorova spinu pro své členy a pozvané. 20 hráčů se utkalo v pěti skupinách
a následně ve vyřazovacím pavouku. Vítězem se stal René Koubek, který
ve finále porazil Lukáše Vraštila.
Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Holice z. s. pořádá v sobotu 2.února 2019
ve spolupráci s ČMKV mezinárodní turnaj pod názvem „Velká cena Českomoravského klubu veteránů“.
Hrát se bude na 18 stolech ve sportovní hale a v Modré aréně (herna stolního tenisu – 1. patro sportovní haly) od 8.30 hodin do pozdních večerních
hodin. Očekává se opět účast kolem 200 hráčů a hráček ve 13 turnajích.
Letošní zahajovací turnaj v Holicích bude pro řadu hráčů a hráček přípravou na 12. ME veteránů v Budapešti, kam míří i holičtí hráči František
Kyncl a Jan Švec.
Přijďte do sportovní haly podpořit holické hráče, vstup je volný.
Nejen o činnosti výše uvedených oddílů, ale i o činnosti oddílu ASPVcvičení předškolních dětí, zdravotního cvičení žen, cvičení mužů, kroužku ringo a aktivitách volejbalového oddílu vás budeme informovat v těchto listech v průběhu celého letošního roku.
Do nového roku 2019 vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Za TJ Jiskra Holice, z. s., výkonný výbor
www.jiskraholice.cz
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
72 : 62 (25:18 42:32 53:44)
Macela 32, Žaba 12, Štěpán 10, Bartheldi 8,
Welsch Michal 4, Horký Adam a Voráček 2, Kolář a Trojan 1
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
58 : 64 (11:17 26:25 43:45)
Baťa 22, Bartheldi 18, Žaba 14, Štěpán 9, Voráček 1
BA LYNX Liberec – BVK Holice
103 : 67 (25:19 46:40 72:51)
Baťa 27, Žaba 18, Welsch Michal 13, Štěpán 7,
Jánoš 3
Kondoři Liberec – BVK Holice
125 : 70 (35:19 73:37 98:54)
Baťa 21, Štěpán a Žaba po 18, Jánoš 11, Welsch
Michal 4
Ve 2. lize sehráli holičtí muži v uplynulém období opět čtyři utkání. V posledním dvojkole týden
před Vánocemi uzavřeli první polovinu základní
části soutěže tzv. dvojičkou s BK NAPOS Vysoká nad Labem. Utkání slibovala dramatický průběh, protože šlo o místní derby a současně také
o souboj o první místo v tabulce. Hráči z Vysoké měli navíc v hlavách dvě jarní porážky ze
vzájemných utkání v play off minulého ročníku
2. ligy, které znamenaly jejich vyřazení ze soutěže a ztrátu možnosti postupu do 1. ligy, který
měli za cíl včetně ztráty finanční odměny, kterou měli od majitele klubu za postup slíbenou.
Na drama bylo tedy zaděláno víc než dost. V sobotním, domácím utkání ale holičtí muži neponechali nic náhodě. Od prvních minut utkání šli
cílevědomě za vítězstvím a ani na chvíli nedali
soupeřům šanci pomyslet na vítězství. Jejich vítězství bylo přesvědčivé a potvrdili tak letošní
neporazitelnost na domácí palubovce. V nedělní odvetě ve Vysoké bylo na domácích vidět,
že si moc nevěří, přesto se po prohrané první
čtvrtině dokázali vzchopit a vyhrát poločas o 1
bod. Ve třetí čtvrtině si však holičtí muži vzali
vedení v utkání zpět a s přehledem ho udrželi až
do konce. Závěr utkání domácí hráči dohrávali
frustrovaní, že zase s Holicemi prohráli a z celkového počtu dosud šesti vzájemných utkání
odešli vždy poraženi. Dvě vítězství nad Vysokou znamenala posun holických mužů v tabulce
na první místo, což je historické maximum holického basketbalu.
Vyhřívání na prvním místě tabulky si holičtí muži užívali až do nového roku 2019. První dvojkolo v novém roce však přineslo opět
stejný problém s účastí hráčů na venkovním
tripu s noclehem jako v podzimní části soutěže. K utkáním v Liberci s tamními BA LYNX
a Kondory odjeli z různých důvodů jen 4 hráči
doplnění o 2 nezkušené dorostence. V sobotním
utkání s BA LYNX přesto dokázali držet krok
celý první poločas a prohráli jej jen o 6 bodů navzdory tomu, že liberečtí v této části trefili 6 trojek z toho tu šestou v poslední vteřině až z půlky

hřiště. Tato šťastná trojka zapůsobila, jakoby liberecké hráče políbila střelecká múza a ve druhé části utkání nastříleli dalších, neuvěřitelných
13 trojek. Prostě každý kdo to zvedl, tak se trefil a o vítězi utkání nebylo pochyb. Druhý den
v neděli pak sedmi holických statečným (včetně
trenéra) nedali mladí liberečtí kondoři absolutně
žádnou šanci. Od začátku až do konce utkání
presovali po celém hřišti a následně snadno zakončovali z rychlých protiútoků. Konečný výsledek pak mluví za vše.
Divize kadetů U17:
BVK Holice – Sokol Nová Paka
71 : 42 (17:12 30:29 54:34 )
Chmelík 22, Pluhař Josef 16, Mikuláš 13, Adamec 12, Brandejs 6, Hanzlík 2
v odvetě 51 : 70 (17:22 36:38 48:55)
Adamec 14, Pluhař Josef 13, Mikuláš a Brandejs 8, Kubánek Broňa 6, Hanzlík 2
Extraliga starších žáků U15:
BŠ Tygři Praha – BVK Holice
76 : 79 (18:24 42:41 65:59)
Mrázek 33, Pluhař Josef 15, Slawisch 11, Mikuláš 9, Šindelář 7, Kamitz a Brandejs 2
Sokol Písek Sršni – BVK Holice
83 : 44 (21:13 47:21 73:35)
Pluhař Josef 12, Mikuláš 7, Mrázek, Brandejs,
Slawisch a Kubánek Broňa 4, Kamitz 3, Holub,
Hanzlík a Šindelář 2
Sokol Pražský – BVK Holice
91 : 55 (19:11 39:25 65:40)
Pluhař Josef 13, Mikuláš 12, Hanzlík 9, Slawisch 8, Šindelář a Kamitz 3, Kubánek Broňa
a Brandejs 2
USK Praha – BVK Holice
52 : 43 (12:11 26:24 39:37)
Pluhař Josef a Slawisch po 9, Mrázek 8, Kamitz
7, Mikuláš 6, Šindelář a Brandejs 2
Na první trip v extralize odjeli holičtí žáci
do Prahy a do Písku. Po splněném snu na začátku
ligové soutěže, kterým byl postup do extraligy,
si Holičtí žáci dali nový cíl, a to neskončit v této
elitní skupině dvanácti nejlepších týmů v ČR
na posledním místě. Hned v prvním sobotním
utkání s Basketbalovou školou Tygři Praha se
jim podařilo zvítězit o 3 body a udělat tak první
úspěšný krok ke splnění svého nového cíle. V neděli v Písku to už potom bylo jiné. Písečtí Sršni
jednoznačně potvrdili svoje výsostní postavení
vrcholového střediska pro celou jihočeskou oblast a ukázali holickým žákům, jak se dnes hraje
moderní a rychlý basketbal podepřený agresivní
obranou. Stínem utkání pak byl zlomený malíček
holického rozehrávače Radka Mrázka.
V dalším řádném hracím termínu odjížděli holické U15ky na druhý turnaj Evropské basketbalové ligy do tureckého Istanbulu a tak si další
extraligová utkání v Praze předehráli v týdnu.
Loňští mistři ČR v kategorii U14 ze Sokola
Pražského, kteří od začátku soutěže ještě neprohráli, ukazují, že titul mistrů budou chtít obhájit
i v kategorii U15. Holičtí žáci bez svého kapitána Radka Mrázka bojovali, co mohli, ale jasné

porážce stejně jako v Písku zabránit nedokázali.
Druhé utkání na USK Praha pak bylo vyrovnané
od začátku do konce. Oběma týmům se nedařila
střelba a oba týmy dělaly spoustu zbytečných
chyb. Od začátku utkání bylo jasné, že tentokrát
vyhraje ten, kdo bude mít víc štěstí. Štěstěna se
nakonec přiklonila k pražským žákům. Holičtí
kluci si mohou vyčítat, že tentokrát jejich chyby nebyly vynucené agresivní obranou soupeře, ale byly způsobeny nedodržováním základních herních návyků a dovedností, které se učí
v tréninku. Svoji roli hrála také určitá bojácnost
a neochota vzít na sebe zodpovědnost za Radka
Mrázka, který si předčasně sundal sádru a nastoupil do utkání, aby mohl svůj tým podpořit.
Dvoutýdenní absence v tréninku a stejně dlouhé
znehybnění zápěstí ruky si však vybralo svoji
daň zejména pak v přesnosti střelby nejlepšího
střelce týmu. Škoda, druhé vítězství v extralize
by byl další velký úspěch.
Východočeský oblastní přebor minižáků
U14:
BVK Holice – SŠB Pardubice
90 : 33 (18:3 41:11 64:24)
Holub 34, Krejčík Ondřej 21, Kubánek Jan 10,
Pluhař Jan a Skutil 6, Klouček 5, Patlevič 2
v odvetě 81 : 36 (21:4 35:19 56:29)
Krejčík Ondřej 29, Holub 21, Kubánek Jan 19,
Patlevič 8, Klouček a Skutil 2
SKB Česká Třebová – BVK Holice
32 : 46 (7:15 16:25 24:33)
Krejčík Ondřej 15, Holub 13, Kubánek Jan 10,
Patlevič 6, Skutil 2
v odvetě 39 : 46 (11:12 24:21 35:37)
Krejčík Ondřej 13, Holub 9, Patlevič 8, Skutil 6,
Kubánek Jan 5, Pluhař Jan 3, Klouček 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
91 : 23 (26:2 48:7 77:13)
Urbánek 10, Pokorný Vít 6, Pokorný Vojta, Dostál Kryštof a Johanová 2, Metelka 1
v odvetě 81 : 21 (10:6 30:14 58:17)
Urbánek 8, Dostál Kryštof 6, Pokorný Vít 3, Pokorný Vojta a Kmošek Vojta po 2
BVK Holice – TJ Svitavy
35 : 63 (13:13 21:43 27:57)
Dostál Kryštof 21, Pokorný Vít 6, Libánský 5,
Pokorný Vojta 2, Johanová 1
v odvetě 15 : 59 (2:24 5:28 9:52)
Pokorný Vojta 5, Libánský 4, Johanová, Kmošek Vojta a Dostál Kryštof 2,
Východočeský oblastní přebor minižáků
U11:
Nejmenší holičtí žáčci v době uzávěrky tohoto
vydání ještě v novém roce nehráli.
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).
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