ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XII. ROČNÍK / LEDEN 2016
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, adventní čas běží jak voda,
sníh v nedohlednu, ale
vánoční svátky již se nezadržitelně blíží.
Zastupitelé
města
na chvíli přerušili své přípravy na vánoce a sešli
se v pondělí 14. prosince
2015 na svém posledním
zasedání v tomto roce. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtu města
na rok 2016. Příjmy rozpočtu byly stanoveny
mírně pod doporučeným odhadem Pardubického kraje. Úsporným přístupem k výdajům
se podařilo sestavit mírně ztrátový rozpočet
ve výši – 1 727 800 Kč. Účetní ztrátu způsobuje
zatím neuskutečněný nákup hasičské stříkačky,
který bude kryt výhodným úvěrem. Finanční výbor zastupitelstva i tak doporučil bedlivě

sledovat příjmy v rozpočtu od samého počátku
roku a neprodleně reagovat úspornými opatřeními na jejich případný propad.
Z dalších zajímavých bodů zasedání – zastupitelstvo schválilo na základě výsledku
veřejného hlasování občanů přemístění sochy
„Barikádníka“ ze sokolského parku před parkoviště místního hřbitova a zadalo zpracování
podkladů studie revitalizace parku na projektovou dokumentaci.
Jednání ZM byl přítomen ředitel Zdravotní
záchranné služby PK MUDr. Pavel Svoboda,
který zastupitelům přednesl záměr vybudovat
v Holicích novou budovu pro záchrannou službu, neboť ta stávající je ve zcela nevyhovujícím
stavu a objekt již nesplňuje některé nové přísné
předpisy. Zastupitelstvo jasně deklarovalo, že
má zájem nalézt vhodný pozemek města pro
tuto stavbu. V průběhu měsíců leden – únor
2016 by mělo dojít ke shodě města se Zdravotní

záchrannou službou PK na vhodném pozemku
k výstavbě a první zastupitelstvo v novém roce
by mělo celou záležitost uzavřít ke spokojenosti všech.
Dále zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o likvidaci odpadu v Holicích
na rok 2016 se sazbou 600 Kč na poplatníka,
stejně jako v roce 2015. Závěrem jednání byl
schválen plán práce zastupitelstva a rady města
na I. pololetí roku 2016.
Věřím, že se k Vám Holické listy dostanou
do ruky ještě před koncem roku a tak bych Vás
chtěl pozvat na novoroční ohňostroj, který se
bude konat na fotbalovém stadionu v Holicích
1. ledna 2016 od 17,00 hodin. V kulturním programu vystoupí skladatel a zpěvák Bohouš Josef ze skupiny Burma Jones.
Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví a trochu potřebného štěstí, ať se Vám daří, no
prostě ať se všem v Holicích dobře žije.

Posezení u kávy
Dětský domov v Husově ulici letos oslavil
85. výročí od svého založení, a tak jsem si dal
schůzku s jeho ředitelem Mgr. Ondřejem Výborným.
Pane řediteli mohl byste představit našim čtenářům váš dětský domov?
Dětský domov v Husově ulici byl vystaven
na náklady holického občana pana Růžičky
v roce 1930 jako okresní sirotčinec. O děti se
zde staraly až do roku 1948 řádové sestry. Poslední přestavba proběhla před pěti lety. Dnes
se náš dětský domov snaží nabídnout dětem co
možná nejpřirozenější alternativu rodinného
prostředí a pomoci jim při vnitřním zpracování
jejich životního příběhu. Děti k nám umisťuje
soud na základě rozhodnutí o ústavní výchově.
V budově jsou dětem k dispozici čtyři oddělené rodinné byty, kde je vždy maximálně 8 dětí.
V těchto bytech je dětem i zaměstnancům k dispozici vše, co známe z běžných domácností.
Co vám ve vaší práci dělá největší radost a naopak, co vás nejvíce trápí?
Trápí mě někdy až nadbytečná byrokracie. Na-

proti tomu máme největší radost vždy ze situací, kdy končí ústavní výchova a dítě odchází
buď zpět do konsolidované rodiny nebo se pro
něj najde vhodná náhradní rodina. Jakkoli dobře promyšlená ústavní péče totiž kvalitní rodinu
nikdy nenahradí.
Největším oceněním vaší práce asi je, když se
vaši svěřenci nejen začlení, ale i prosadí v běžném životě, nebo se mýlím?
Skutečně se najdou děti, které stráví část svého
dětství a dospívání v dětském domově. Příprava všech dětí na samostatný život je nedílnou
součástí života každé rodinné skupiny. Součástí
této přípravy je nejen hospodaření s penězi, ale
též kompletní péče o domácnost, včetně praní
prádla, žehlení, úklidů a víkendového vaření,
které probíhá na jednotlivých rodinných skupinách. Také v současnosti přestavujeme bývalý
služební byt na bydlení pro děti, které jsou starší 18 let a chtějí u nás zůstat, aby jejich osamostatňování probíhalo co možná nejintenzivněji.
Uvedu jeden pozitivní příklad za všechny.
V loňském roce jedna z našich dívek dokončila

vysokou školu a nalezla zaměstnání i bydlení
v Praze. Dnes máme velikou radost z toho, že
úspěšně pokračuje v samostatném životě.
Oslovují vás děti pane řediteli nebo strejdo?
Pro mnohé je to překvapující, ale oslovení teto
a strejdo platí pro všechny zaměstnance dětského domova, tedy i pro mě.
Co byste popřál dětem, tetám, strejdům a vám
do roku 2016?
Především hodně důvodů k úsměvům.
Děkuji za váš čas a přeji vám, dětem, tetám
a strejdům 366 dní v příštím roce plných úsměvů.
Petr Kačer

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2016
NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V AREÁLU FOTBALOVÉHO STADIONU
OD 17 HODIN VYSTOUPENÍ BOHOUŠE JOSEFA
18.10 NOVOROČNÍ ZDRAVICE STAROSTY MĚSTA HOLIC
18.15 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 16. listopadu 2015

Rada města na své schůzi dne 16. listopadu vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016, uložila ho zveřejnit na úřední desce městského úřadu
a vyhlásila termín inventarizace majetku města
ke dni 31. 12. 2015, zároveň schválila hlavní
inventarizační komisi, schválila 22. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2015 a technickým
službám pravidla pro provozování mobilního
pódia. Manželům Němcovým byl schválen
návrh na provozování trhů v Holubově ulici
v roce 2016 i s termíny, které uveřejníme v sekci úřední deska. Radou bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory
v domě U Kapličky 1042 pro ordinaci MUDr.
Machytky a převedení této nájemní smlouvy
na firmu Pediatr Holice s.r.o., schváleno bylo
i ukončení smlouvy na pronájem nebytových
prostor, domě čp. 406 v ulici Husova, majetkovou komisí předložený seznam movitého majetku města určeného k likvidaci a vyplacení
mimořádných odměn ředitelům školských příspěvkových organizací. Rada souhlasila s prodloužením termínu vyúčtování přidělené dotace
Oblastní charitě Pardubice do 30. 11. 2015, ale
zamítla žádost DDM Holice o navýšení příspěvku na provoz na rok 2015. Na závěr vzala
rada na vědomí žádost manželů Červinkových
o spoluúčast města na opravě kanalizační přípojky k domu čp. 67 ve Staroholické ulici s tím,
že město zajistí výkopové práce po městském
pozemku.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 30. listopadu 2015

Rada města na své schůzi 30. listopadu projednávala za účasti všech zastupitelů tzv. 2. čtení rozpočtu na rok 2016 s tím, že tento návrh
bude předložen ke schválení na jednaní zastupitelstva města 14. prosince 2015. Rada města
schválila smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace holické
jednotce dobrovolných hasičů, dále bylo schváleno: prodloužení termínu pro vyúčtování poskytnuté dotace do 15. 12. 2015 pro sportovní
oddíly BVK Holice, SK Holice a Jiskra Holice,
vyřazení majetku města z evidence dle návrhu
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majetkové komise, zhotovitel akce „Úklid v objektu čp. 29 na náměstí T. G. Masaryka, zhotovitel akce „Úklid v objektech čp. 1042 U Kapličky a čp. 1131 v Palackého ulici a uhrazení
části nákladů za úklid společných prostor v objektech U Kapličky 1042 a v Palackého 1131
nájemníky ve výši 94 Kč za osobu a měsíc. Dále
rada schválila:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zateplení objektu čp. 1103 Na Mušce“, dodatek č. 1
ke smlouvě „Chodník v ul. Holubova“ s firmou Agrostav Pardubice, posunutí termínu
dokončení výstavby chodníku na Podhrázi
do 30. září 2016, dohodu o ukončení nájmu
k bytu v domě čp. 236 v ulici Staroholická,
platební kalendář na vyrovnání nedoplatku
nájemného a služeb na dobu 5 měsíců pro nájemce bytu č. 4 – Holubova čp. 749, platební
kalendář na vyrovnání nedoplatku nájemného,služeb a za penále na dobu 8 měsíců pro
nájemce bytu č. 17 v domě na nám T. G. Masaryka čp. 2. Rada doporučila zastupitelstvu
města: převedení částí kanalizace do společnosti VAK Pardubice a.s. za příslušný počet
akcií přepočtený dle znaleckého posudku,
schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015
o poplatku za odpad a vyhlášku č. 4/2015
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Rada trvá na usnesení č. 29 z 24. 11.
2014, t. j. zachování stávajícího ceníku parkovného na náměstí T. G. Masaryka. Při projednávání nových žádostí o změnu územního
plánu rada nedoporučuje zastupitelstvu schválení změn územního plánu pro žadatele Jana
Karause, pro žadatele Ing. Valentu a žadatele
Tomáše Kamenického, ale doporučuje pořízení změny pro žadatele Město Holice. Rada
bere na vědomí program zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2015 a doporučuje zastupitelstvu schválit plán práce ZM a RM na 1. pololetí 2016. Rada schválila LD Vysoké Chvojno,
s. r. o. žádost o bezplatné užívání části parkoviště dne 11. 12. 2015 pro prodej vánočních
stromků a na 22. 12. 2015 pro prodej kaprů,
pro Svaz postižených civilizačními chorobami
byl schválen příspěvek 3,5 tis. Kč na zajištění
členské schůze dne 9. 12. 2015.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 14. prosince 2015

Rada města na své schůzi dne 14. prosince schválila 24. rozpočtovou změnu a doporučila zastupitelstvu schválit 23. i 25. rozpočtovou změnu
v rozpočtu na rok 2015. Rada schválila: dohodu
o ukončení nájmu k bytu v domě čp. 9 na náměstí
T. G. Masaryka a přidělení tohoto bytu dle schváleného pořadníku na 4. čtvrtletí 2015 od 1. 2.
2016, přidělení bytu v domě čp. 236 na Staroholické ulici pro zaměstnance ZŠ Komenského
od 1. 2. 2016, bytovou komisí předložený pořadník žadatelů o městský byt a sociální komisí předložený pořadník na byty v objektech čp.
1042 U Kapličky a v čp. 1131 v Palackého ulici,
pronájem části pozemku o výměře 9,5 m2 žadatelce paní Pasekové za cenu 50 Kč/m2/rok. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku (v areálu stadionu) od pana Krejčíře a výkup
pozemku (v areálu stadionu) od pana Velinského
za vzájemně dohodnutých podmínek, schválit
předložený ceník pozemků ve vlastnictví města.
Rada zamítla žádost o rozšíření chodníku v Holubově ulici před domem čp. 847 dle žádosti a návrhu společenství vlastníků ze dne 9. 10. 2015,
schvaluje na základě výběrového řízení jmenování ing. Jana Chaloupky k 1. 1. 2016 vedoucím
odboru správy majetku a výstavby města. Rada
schvaluje na 19. 12. 2015 bezplatný pronájem
části parkoviště pro Kulturu pro město o. s. Holice – pořadatele akce „Předvánoční zastavení“,
na základě poptávkového řízení firmu Amper
Market a.s. Praha jako dodavatele el. energie pro
ZŠ Komenského, uzavření smlouvy na poskytování právních služeb s Mgr. Zwyrtek Hamplovou
od 1. 1. 2016, žádost DDM Holice na prodloužení termínu vyúčtování smlouvy na projekt „Mládež v akci“ do 31. 1. 2016, technickým službám
změnu č. 2 odpisového plánu na rok 2015 a změnu č. 2 odpisového plánu na rok 2015 i základní
umělecké škole, na základě předloženého návrhu
mimořádnou odměnu řediteli technických služeb
z prostředků organizace.
Rada zamítla žádost Farní charity Litomyšl
o poskytnutí příspěvku a žádost pana Bubeníčka
o změnu způsobu napojení kanalizační přípojky, tj. překopem komunikace místo protlakem.
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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 2015
Z důvodu nařízeného čerpání dovolených bude
ve čtvrtek 31. prosince 2015 městský úřad uzavřen; z provozních důvodů budou zkráceny
úřední hodiny Městského úřadu Holice ve středu 23. a ve středu 30. prosince, úřad bude otevřen do 15 hodin.
V souvislosti s těmito omezeními dále upozorňujeme na odstávku systému pro přijímání
žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 28. až 31. prosince
2015.
Ve dnech 28. až 31. prosince 2015 nebudou,
v souvislosti se schválenou novelou zákonů
o občanských průkazech a cestovních dokladech, přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu, ani cestovního dokladu, a to
na žádném z úřadů v ČR. Stejně tak nebude
možné v uvedeném období vydávat již vyhotovené doklady.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu
a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady
bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na městských úřadech
nejpozději do 23. 12. 2015 včetně. Důvodem

plánované odstávky informačních systémů MV
ČR je přechod na nový technický systém, který
bude muset reagovat na schválené legislativní
změny. Doporučujeme proto všem občanům,
kteří musí do konce roku 2015 požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního
pasu, aby tak učinili co nejdříve. VÝJIMKOU
v uvedené dny zůstává možnost v naléhavých
případech požádat o doklad tzv. blesk (OP
i CD), s omezenou platností. Platí to i pro nahlášení ztrát dokladů.

Trhy v Holubově ulici v roce 2016
Rada města na schůzi 16. listopadu projednala
a schválila Ivetě a Jiřímu Němcovým z Chotěboře provozování trhů v Holubově ulici na rok
2016.
Trhy budou v těchto termínech:
21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 18. 7., 22. 8., 12. 9.,
17. 10., 14. 11., 12. 12. a 19. 12. 2016.

Vyměňte starý kotel za nový – dotace jsou připraveny
Ministr životního prostředí Richard Brabec
a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
na tiskové konferenci 15. 12. 2015 oznámili, že

od 17. prosince bude vyhlášena výzva na získání takzvané kotlíkové dotace, jejímž prostřednictvím kraj rozdělí mezi žadatele téměř 180
milionů korun na výměny stávajících ručně
plněných kotlů na pevná paliva v rodinných
domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku
2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200
kotlů.
Příjem žádostí začne 27. ledna 2016.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a jsou pravidelně aktualizovány.

Společenská kronika
Vítání občánků 5. 12. 2015:
Adéla Svobodová, Na Mušce 1028
Eliška Kučerová, K Zastávce 372
Julie Záleská, Husova 393
Nikol Lžičařová, Josefská 430
Tomáš Vojáček, Koudelka 106
František Blažej, Hradecká 107
Martin Oldřich Hejl, Bratří Čapků 342

KOMENTÁŘE…
Vánoční osvětlení města
Předpokládám, že jste téměř všichni zaregistrovali velice zajímavé nové vánoční osvětlení
vánočního stromu, kašny, městského úřadu,
náměstí a některých přilehlých ulic. Na tomto
místě je třeba za to poděkovat hlavně Technickým službám. Vloni došlo pouze k malé obnově žárovek za kvalitnější a úspornější. To však
nebylo zadarmo a hlavně to bylo stále stejné
vánoční osvětlení. Letos, díky jejich iniciativě
a podpoře rady města se jim podařilo navrhnout výraznou změnu, která spočívala v tom,
že vánoční osvětlení se nové nenakoupilo, ale
díky dobrým referencím o firmě, která vánoční
osvětlení pronajímá, se pouze pronajalo. Pronájem je na 5 let a dle smlouvy je možné v tomto období cca 2× změnit výzdobu. Důležitým
faktorem je, že ozdobné prvky jsou tvořeny
na základě požadavku města a lze říci, že stejné
vánoční osvětlení v ČR nenajdete. Jedná se tedy
o originální dekory, které jsou vyrobeny pouze pro naše město. Firma, která toto osvětlení
městu pronajala, má o něho veškerou starost,
postará se o nutné revize a dává plnou záruku.

HOLICKÉ LISTY

Nejdůležitější je, že cena pronajatého osvětlení je oproti úplně novému osvětlení pouze cca
10–20%. A dle zprávy z TS se máme v roce
2016 těšit ještě na lepší a zajímavější vánoční osvětlení města. TS děkují za kladné ohlasy. Pracovníci jsou velice rádi, že se osvětlení
líbí a uvítají náměty na zlepšení. Určitě dojde
i na „ozdobení“ KD a ZUŠ.
Rozšíření a úprava sběrných míst odpadů
ve městě
Sběrná síť ve městě aktuálně disponuje 36 stanovišti s celkovým počtem 121 ks odpadních
nádob. Město Holice v rámci schváleného plánu Obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob využitelných složek komunálních odpadů, přistoupilo, prostřednictvím Technických služeb města,
ke zpevnění ploch zámkovou dlažbou kontejnerových stání a zvelebení stávajícího stavu těchto odpadových hnízd. Tři místa odpadových
stání budou navíc z praktického hlediska vy-

bavena oplocením. Jedná se o hnízdo v sídlišti
Na Mušce – ul. Ottmarova, u výrobny Valma
– ul. Družstevní a u hřiště – ul. Mládežnická.
Další změnou je náhrada nádob typu „zvon“
za kontejnery s horním výsypem u komodit
plastu a papíru a obměna již dosluhujících zvonů na sklo. Tato výměna proběhla v prosinci
2015. Rozšíření sběrné sítě v rámci optimalizace je ve čtyřletém horizontu schváleno pro
následující místa:
1. Podlesí – u vjezdu k autovrakovišti
2. Husova (Podlesí) – naproti čp. 70
3. 6. května – u potoka nebo ulice Vítězná – dle
možností
4. Staré Holice – před křižovatkou K Zastávce
5. Šafaříkova – před garáží (kolnou)
V roce 2015 došlo k výměně 60 ks nádob
a o 18 ks nádob se rozšířila sběrná síť.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města),
foto Ladislav Formánek
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KULTURA

DTJ Holice – nábor
nových členů

Kulturní kalendář na měsíc leden 2016
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina
15. 1.
19.30
pátek

23. 1.
sobota

19.30

24. 1.
neděle

15.00

29. 1.
pátek

20.00

datum hodina
12. 1.
17.00
úterý

19. 1.
úterý

19.30

26. 1.
úterý

9.00

26. 1.
úterý

19.30

2. 2.
úterý

19.30

program
vstupné
Carlo Goldoni Treperendy
Repríza úspěšné komedie ve stylu žánru „commedie dell´arte“, která pranýřuje
ženské klepaření a zároveň rozehrává celou galerii postav tehdejších Benátek.
Režie: Pavel Hladík.
Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
100 Kč
Jaan Tätte Každý den, šťastný den!
Vydařená komedie, v níž tento estonský mistr nadsázky popisuje svéráznou léčbu manželské nudy. Do spokojeného, jen trochu unaveného manželství přivede
Bára Hrzánová svůj nový idol. Režie: Lída Engelová.
Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Pavla Vojáčková a Zbigniew Kalina.
Uvádí Divadlo Kalich Praha.
Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016.
300–280–260 Kč
Krysáci
Divadelní hra na motivy známých Večerníčků. Dva krysáci, Hubert a Hodana
žijí poklidným životem na skládce kdesi poblíž Vizovic, když do jejich života
vpadne Eda, laboratorní potkan z Prahy.
Součástí představení jsou písničky, které napsal Miroslav Wanek.
Uvádí Divadlo Špílberg Brno.
70 Kč
Reprezentační ples města
Budova ZUŠ Karla Malicha Holice.
120 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Karel Čapek
Přednáší doc. PhDr. Hana Bartůňková, CSc.

datum hodina
22. 1.
18.00
pátek

program
Přednáška o grafologii
Dagmar Kravčíková

KLUB U HOLUBA

GALERIE – VÝSTAVA
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Tradice mikulášské nadílky
v Holicích stále přetrvává

KINO

program
vstupné
Velká šestka
Komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem
Hiro Hamada a jeho kamarádech. Když se parta ocitne uprostřed nebezpečné
hry, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda – robota Baymax – a vyřeší
vzniklou záhadu.
Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 108 minut.
60 Kč
Kobry a užovky
Užovka je ztracen ve vlastním životě. Je mu skoro čtyřicet a nemá holku ani práci,
a cítí že má poslední šanci se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra je magor a feťák.
Užovka se rozhodne dát mu pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Režie: Jan Prušinovský.
Hrají: M. Hádek, K. Hádek, J. Hájek, L. Žáčková, D. Máj. L. Polišenská.
Žánr: Drama. Délka 111 minut.
70 Kč
Ledové království
Velkolepá výprava nebojácné Anny v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho
věrného soba ledovým královstvím Arendelle. Filmové představení pro školy.
Žánr: Animovaný. Délka 102 minut.
40 Kč
Věčně mladá
Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a stane se zázrak – nehodu
přežije, ale už nikdy nezestárne a žije dalších 80 let. Věčné mládí se však projeví
v běžném životě jako překážka. Adaline bezmocně sleduje, jak její dcera stárne.
Hrají: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Amanda Crew.
Žánr: Romantický/Drama. Délka 112 minut.
70 Kč
Gangster Ka
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Využívá lsti, armády právníků a monstrózního kapitálu. Káčka
však nečekaně zradí jeho pravá ruka. Režie: Jan Pachl.
Hrají: H. Čermák, P. Bjelac, V. Svátková, F. Čapka, A. Pyško, J. Hanzlík.
Žánr: Drama/Thriller. Délka 100 minut.
70 Kč

datum hodina
19. 1.
16.00
úterý

10.–31. 1.

DTJ nabízí pohybový kroužek se základy
MUAY – THAi pro děti od 1. do 9. třídy a pro
ženy a dívky Fitbox. Fito podporuje formování postavy, snížení nadváhy, zlepšení kondice,
možnost konzultace s výživovým poradcem.
Cvičí se v tělocvičně ZŠ Komenského, a to
v pondělí od 17.00 do 18.30 hodin a ve středu od 16.00 do 17.00 hodin. Cvičení vedou
a na dotazy odpoví: Martin Roček 777 748 873
a Vašek Tlučhoř 737 518 085.
Milan Štěpánek

Jezdec mění barvu pole – Petra Lomnická a Michal Janiga
Vernisáž v sobotu 9. ledna od 17 hodin.

vstupné
50 Kč
vstupné
doborovolné

Mikuláš, anděl a čert navštívili v sobotní prosincový podvečer sídliště Na Mušce. Štědrý Mikuláš s laskavým andělem obdarovali děti nadílkou. Nezbedný čert s dětmi laškoval a trošku
postrašil. Naštěstí nikoho neodnesl. Tak buďte
všichni hodní, protože za rok přijdou zas!
Michaela Pírková

Nový rok
v Mateřské škole Holubova
Pohodový čas vánočních svátků utekl jako
voda a před námi jsou všední dny nového roku.
Věřme, že nám přinesou štěstí, zdraví a radost
ze života. V naší mateřské škole na děti i v novém roce čeká pestrý program. Hned první den,
tedy 4. ledna, začneme sportovně. Zahájíme
lyžařský kurz, který se letos opět koná ve ski
areálu Jedlová v Orlických horách. Na děti
čeká 6 lekcí lyžování pod vedením zkušených
instruktorů z lyžařské školy Ski Fanatic. První týden nebude samozřejmě v mateřské škole
chybět průvod Tří králů. Ve středu 13. ledna se
mladší děti můžou těšit na pohádku v mateřské
škole, Hrnečku vař. Starší děti 26. ledna navštíví Kulturní dům města Holic, kde je pro ně připravena pohádka Ledové království. Od pondělí 11. ledna budou opět pokračovat oblíbené
pondělní hrátky pro děti, které ještě mateřskou
školu nenavštěvují.
Více informací o naší škole najdete na našich
internetových stránkách www.msholubova.cz
a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL

MŠ Pardubická informuje

Naposledy v tomto roce otevíráme okénko do naší mateřské školy. V prosinci se toho událo mnoho, ale tou nejdůležitější akcí byla Vánoční zahradní slavnost. Této slavnosti se zúčastnily děti, rodiče, prarodiče i přátelé naší MŠ. Společně jsme se připojili k projektu „Česko zpívá koledy“
a zazpívali si u rozsvíceného vánočního stromu a jesliček. Děti na závěr
pustily do nebe svá přání Ježíškovi na nafouknutých balóncích. Vše bylo
provoněno vánočním cukrovím, závinem, vánočkou, perníkem, citronovým čajem a punčem.
Na sv. Štěpána 26. 12. 2015 se děti z hudebně-pohybového kroužku zúčastnily zpívání u jesliček v holickém kostele pod vedením p. učitelek
Evy Rázkové a Miroslavy Vaculíkové. Děti měly připravené jak koledy
nové – moderní, tak tradiční; na vystoupení se velice těšily.
Od ledna se začínáme saunovat. Pobyt v sauně blahodárně působí na zdraví dětí. Paní učitelky se snaží pobyt v „teplé chaloupce“ dětem zpříjemnit
vyprávěním pohádek, říkankami a písničkami.
Rok 2015 končí a my vám přejeme, ať vám stále svítí hvězdička plná
štěstí, lásky, spokojenosti a do nového roku 2016 přejeme všem hlavně
hodně zdraví!
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Vánoce přicházejí
I naše děti z 1. stupně Základní školy Komenského se nemůžou dočkat
Vánoc. Celá škola se zahalila do vánoční nálady. Na chodbách se objevila
krásná vánoční výzdoba. Ve vstupní hale stojí nazdobený vánoční stromeček. Na oknech a dveřích se smějí veselí čerti. Ve třídách se na nástěnkách
začínají objevovat sněhuláci, vánoční ozdoby a sněhové vločky. Děti se
začínají těšit na Vánoce.
Hned první pátek v prosinci jsme dopoledne přivítali děti z mateřských
škol a naši žáci jim pomohli s výrobky s vánoční tématikou. Každé dítě si
odnášelo domů svůj vlastní výrobek. Po obědě se škola otevřela pro veřejnost. Ve škole vypukl Adventní jarmark. Tělocvična a přilehlá chodba
se zaplnila stoly, na kterých si mohli návštěvníci zakoupit výrobky žáků
naší školy. V nabídce bylo i vánoční občerstvení, děti mohly pracovat
ve výtvarných dílničkách. A tak si každý, kdo přišel, mohl na chvilku odpočinout od předvánočního shonu.
Za celou Základní školu Komenského v Holicích přejeme krásné Vánoce
a hodně štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce 2016.
Mgr. Helena Žižková

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZŠ HOLICE, HOLUBOVA UL.
Motto naší školy:
„Ne pro školu, ale pro život se učíme“
Jednotný zápis do první třídy pro školní rok 2016–2017 se koná
ve dnech 21. a 22. ledna 2016
od 14.00 do 17.00 hodin.
Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
Dostaví se i žáci s odkladem školní docházky.
Vezměte s sebou rodný list dítěte.
ZÁPIS SE BUDE KONAT VE TŘÍDÁCH
1. B a 2. B
V PŘÍZEMÍ BUDOVY
Podle vyhlášky města Holice č. 13/2003 o stanovení spádových obvodů
škol patří do spádového obvodu ZŠ Holice Holubova tyto ulice:
Hradecká, Bratří Čapků, Husova, Holubova, Tyršova, Polní, Dukelská,
Jiráskova, Žižkova, Růžičkova, Luční, Na Mušce, Ottmarova, Pospíšilova, Lohniského, Neptalimova, Pod Homolí, městské části Podlesí a
Kamenec, ul. Puškinova, Vítězná, Revoluční, 5.května,6.května, Mírová, 9. května,1. máje, Staroholická, Hanzlova, Nezvalova, Vrchlického,
K Zastávce, Josefská, Na Balkáně, Šrámkova, Zástěrova, Ve Drahách a
městská část Koudelka.
Zápisu se zúčastní také děti z obcí Poběžovice a Vysoké Chvojno.
Podle § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. má zákonný zástupce právo
zvolit si jinou než spádovou školu, pokud to umožňuje kapacita zvolené
školy.
Mgr. Miroslava Myslivcová
HOLICKÉ LISTY
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Novinky ze ZŠ Komenského,
naposledy v tomto roce...
Konec kalendářního roku na druhém stupni naší školy byl pestrý, zajímavý a úspěšný. Na prvním místě chci zmínit účast žáků v 21. ročníku
soutěže v počítačové gramotnosti PC_ák.
Soutěž, na kterou přijalo pozvání 27 škol se 158 přihlášenými žáky, připravila pro účastníky výzvu v podobě tématu „Rybolov“. Soutěžní práce
žáků byly tak plné šupin, vodní hladiny a podvodní fauny.
Organizátoři nabídli účastníkům tři kategorie. V první z nich mohli ukázat, co v nich dřímá a jak jsou kreativní při zpracovávání grafického návrhu na zadané téma. Soutěžící mohli využít některý z předem zvolených
profesionálních grafických editorů od společnosti Adobe, Corel, Gimp
nebo Zoner. Další kategorií v této soutěži byla tvorba prezentací. Byla
při hodnocení rozdělena na žáky 8. tříd a žáky 9. tříd. Téma bylo společné – představit kouzlo rybaření a podat základní informace začínajícím
rybářům. Vše mělo být zpracováno hravou a zábavnou formou pomocí
počítačové prezentace. Poslední kategorií byla tvorba webových stránek.
Zde museli soutěžící předvést nejen svou kreativitu, ale zároveň i znalost jazyka HTML, CSS či Javascriptu, což vyžaduje důkladnou přípravu,
soutěž tudíž byla poměrně náročná.
Naše úspěchy v 21. ročníku v soutěži PC_ák:
Adéla Racková – 1. místo v kategorii Grafický návrh
Adéla Pajerová – 4. místo v kategorii Grafický návrh
dále se zúčastnili: Sabina Ročková, Dominik Kříž a Vojta Roučka
Všem jmenovaným žákům gratulujeme a doufáme, že jejich úspěch bude
inspirací pro účast v příštím ročníku.
Julie Kaplanová a Vojtěch Petzný, žáci devátého ročníku, se umístili
na třetím místě v soutěži Jazyky na pódiu, která se uskutečnila na Gymnáziu Dr. Emila Holuba. Do soutěže si připravili scénku v anglickém jazyce.
Úspěšný byl i náš dívčí florbalový tým. Holky obsadily v krajském kole
cenné druhé místo.
Pěvecký sbor Radost připravil společně s country skupinou Hotovo vystoupení v hudebním klubu U Holuba a na náměstí T. G. M. Děti zazpívaly seniorům v Simeonu v Horním Jelení a v Topasu v Holicích.
Rok 2015 utekl jako voda. Co nám přinese ten nový? Přejeme si, aby byl
stejně úspěšný, klidný a pohodový.
Všem čtenářům Holických listů též přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2016.

Město Holice
Vás zve 29.1.2016 na

2. městský ples
Základní umělecká škola Karla Malicha
Hudba Lucky Band
Zahájení ve 20:00 hod
Předtančení
Barmanská SHOW
Soutěž o ceny
Hlavní cena:
wellness pobyt
Občerstvení zajištěno

Vstupné 120Kč
Předprodej vstupenek: KD Holice
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Třikrát z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Gymnázium sponzorující…
V listopadu se v budově gymnázia uskutečnil již druhý ročník úspěšné
akce Předvánoční bazar nejen hraček. Studenti, učitelé i veřejnost nosili
do školy nepotřebné hračky, knížky, stavebnice, dětské a společenské hry.
Vše bylo prodáváno veřejnosti za symbolické ceny. Získané peníze pokryjí
roční studium naší adoptované africké holčičky Salome, která letos studuje
7. ročník základní školy. Děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc!
Gymnázium aspirující…
Naše škola se na sklonku loňského kalendářního roku stala místním
centrem programu DofE, který je součástí Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu. Jde o prestižní, celosvětově rozšířený vzdělávací program
podporující osobní růst, samostatnost, zodpovědnost, vede mladé lidi
k objevování talentů, zlepšování dovedností, formování osobních postojů
a schopnosti motivovat sama sebe k dosažení dlouhodobého cíle.
Program nabízí mladým lidem výzvu v podobě vstupu do smysluplných
volnočasových aktivit a dobrovolnických činností, při kterých objeví potěšení ze splnění vlastních cílů a snů, přičemž každý účastník musí pravidelně a dlouhodobě pracovat na aktivitách ve čtyřech oblastech (sportovní aktivita, rozvoj talentu, dobrovolnictví, dobrodružná expedice).
Našich prvních dvacet odvážlivců budeme na jejich cestě za splněním požadavků programu podporovat a věříme, že jejich odhodlání a vytrvalost
je dovedou k cíli, v němž budou podle délky jejich vytrvalosti oceněni
bronzovým, stříbrným, nebo zlatým certifikátem možná z rukou některého ze členů britské královské rodiny.
Gymnázium soutěžící…
V úterý 2. prosince 2015 proběhl s podporou Pardubického kraje v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích již 2. ročník jazykově-umělecké soutěže 5 jazyků na pódiu. Na 130 žáků z 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií soutěžilo celkem v 10 kategoriích – tj.
v každém z jazyků (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ) v kategorii zpěv a mluvené slovo.
Vystoupení posuzovalo celkem 6 mezinárodních porot vždy ve složení
1 rodilý mluvčí, 1 vyučující z cizí školy a 1 z pořádající školy, přičemž
všichni byli svědky vynikajících výkonů.
Obě kategorie ve španělském jazyce zcela ovládli studenti našeho gymnázia (dvě první místa – Lenka Kratochvílová, Zdeněk Doležal, Martin
Bartošek, jedno druhé – Barbora Bulánková, Sabina Shejbalová, Eva
Komárková a jedno třetí místo – Matouš Chytka, Oskar Klusoň), v silně
obsazené kategorii anglický jazyk skončily naše studentky Lenka Kratochvílová a Tereza Petrašová na 2. místě a Josefina Marie Malá získala
cenu za mimořádný výkon. Neztratily se ani reprezentace z holických
základních škol – v německém jazyce patřilo 2. místo Anně Tiché ze
ZŠ Holubova a v anglickém jazyce obsadila dvojice ze ZŠ Komenského
ve složení Julie Kaplanová – Vojtěch Petzný 3. místo.
Soutěž vyvrcholila předáváním diplomů, hodnotných cen a posléze i přehlídkou vítězných vystoupení. Soudě dle ohlasů ze strany zúčastněných,
se jednalo o příjemné setkání žáků a vyučujících z Pardubického a Královéhradeckého kraje, které rozhodně stojí zato v příštím školním roce
zopakovat.
Pokud se chcete dozvědět více o dění v naší škole, o našem školním vzdělávacím programu či o přijímacím řízení a přípravných kurzech, přijďte se
k nám podívat na den otevřených dveří ve středu 13. ledna 2016 od 15
do 18.30 hodin.
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy
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 2016 a přeje vám pohodový a úspěšný celý nový rok.
Holoubek pro vás v roce 2016 otevře své
prostory v pondělí 4. ledna.
Hernu můžete navštěvovat každý den
od 8.30 do 11.30 hodin.
Na každý den v týdnu je nachystán rozmanitý program.
Pondělí: Pojďte si hrát do Holoubka – volná herna pro setkávání a hraní
maminek s dětmi.
Úterý: Hudebně pohybové dopoledne s písničkami a doplněné tvořením
s Milenou.
Středa: Svět kolem nás, chvilka pro logopedii a tvoření s Helenou.
Čtvrtek: Cvičení pro děti do dvou let plné říkanek s Lenkou.
Pátek: Cvičení pro starší děti a doplněné tvořením s Janou.
Baby studio můžete navštěvovat každé liché úterý od 15.30 do 17.00 hodin. V tuto dobu parkuje v Holoubku mnoho dětských kočárků, přidejte
se k nám (viz. foto).
Tvořivé hrátky jsou připraveny na každou středu od 16.30 do 17.30 hodin
s Radkou.
Doučování pro děti ze základních škol je v PO, ÚT a ČT v odpoledních
hodinách.
Angličtina hrou 2 skupiny dětí se scházejí ve čtvrtek odpoledne od 16.00
do 17.00 a od 17.00 do 18.00 hodin.
Večerní zpívání pro dospělé ladně zaznívá každý čtvrtek od 18.00
do 20.00 hodin.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Kurzy Women Welcome pomáhají k dosažení cílů
„Mým cílem bylo změnit své postoje k penězům a ujistit se v tom, kudy
vede cesta. Oboje se mi povedlo. Velice se nám zlepšilo rodinné hospodaření, díky radám, typům a trikům od kolegyň + díky mastermaindové
skupině, kterou jsme absolvovala na toto téma. Dále se mi podařilo díky
koučinku uvědomit si, jak moc je pro mě podstatné, abych naplňovala
své vize o lepším světě pro všechny a nebyla „jen zaměstnaná“. Proto si
mohu nyní lépe nastavovat vlastní pracovní cíle, kterými realizuji osobní poslání. Děkuji za možnost účastnit se vzdělávání Women Welcome!“
účastnice prvního vzdělávacího cyklu.
V lednu startuje vzdělávání 2. a 3. cyklu projektu Women Welcome –
Ženy vítány. Účastnice si během tří měsíců prožitkově upevní techniky
osobního rozvoje. Pomocí koučování si ukotví své cíle a zdokonalí si svoji komunikaci v anglickém jazyce.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY realizuje Rodinné
a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. | koordinátorka: Vladimíra Krejčíková | M: 603 566 141 |Projekt je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHO fondů. | www.womenwelcome.cz.
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Zdařilá akce seniorů

Dne 13. listopadu 2015 se v prostorách klubovny kulturního domu sešlo
více jak 60 příznivců a posluchačů lidových písniček. Ve čtyřhodinovém
pořadu hrála a zpívala interpretka známá z televizního pořadu Šlágr Martina Zavadilová z Rajhradic u Brna.
Přítomní posluchači sborově zpívali a odcházeli s velmi dobrou náladou
a říkali, že to nemělo chybu.
Starosta v krátkém vystoupení ocenil, že takovéto akce pro seniory jsou
pořádány a o jejich smyslu svědčí návštěvnost.
O plánovaných 3 akcích v příštím roce informoval pan Janeba.
Za výbor seniorů: Antonín Janeba

Soustředění aerobiku Fit clubu Holice

O podzimních prázdninách se Fit club Holice při DDM Holice tradičně
vydal na čtyřdenní soustředění. Tentokrát jsme zvolily areál v Radvanicích.
Vyjely jsme v úterý večer a hned druhý den jsme začaly trénovat. Každá
skupina trénovala 4 hodiny denně. Zdokonalovaly jsme techniku aerobiku, flexibilitu, aerobní vazby, kondiční trénink. Při posilování jsme si
sáhly na dno svých sil a zjistily jsme, že máme i svaly, o kterých jsme
ani nevěděly.
I přesto, že bylo chladné podzimní počasí, tak jsme se ve volných chvílích
vydaly na krátké procházky nebo jsme tvořily dekorace, které si holky přivezly domů. Poslední večer nás čekala stezka odvahy a diskotéka, kterou
jsme si všechny užily. V sobotu po tréninku, výborném obědě a předvedením nově naučené choreografie rodičům, jsme se vydaly domů. I když
nás bolely nožičky, tak se všem soustředění moc líbilo a už se těšíme, až
si to příští rok zopakujeme.
Michaela Píšová
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1924
Nejprve se budeme věnovat samosprávě. Na schůzi obecního zastupitelstva 16. února bylo schváleno, aby správce Elektrického podniku města
Josef Jeník zastupoval město při udělení koncese k živnostenskému provozování vlastní elektrorozvodné sekundární sítě a k provozování instalací elektrických zařízení. Na téže schůzi byl dosavadní účetní praktikant
František Ottmar jmenován definitivním úředníkem při městském důchodu (dnes bychom řekli finančním odboru). Slib složil na schůzi zastupitelstva 24. května a pro zajímavost ho uvádím v plném znění: „Slibuji, že
zachovám vždy věrnost československé republice, že budu plniti přesně
povinnosti, které mi jsou uloženy úřední listinou o ustanovení i služebním
řádem, jakož i že budu ve svém úřadě přísně zachovávati platné zákony.“
Pro méně znalé uvádím, že František Ottmar byl později řadu let kronikářem města, pečlivým archivářem a obětavým vlastivědným pracovníkem.
Na schůzi 6. dubna bylo schváleno zakoupit pozemek od Antonie Michálkové, hostinské „Na Špici“, k zřízení nové ulice z ulice na Roveň
západním směrem. Naopak 24. května bylo schváleno prodat obecní pozemky Ing. Flanderkovi na stavbu pily v Hradecké ulici. A když jsme narazili na hostinské, tak uveďme, že v tomto roce byly doporučeny okresní
politické správě v Pardubicích k příznivému vyřízení žádosti o udělení
hostinské koncese pro Karla Horského (Podhráz čp. 33) a Františka Černého („Černý kůň“).
Po celý rok se obecní zastupitelstvo zabývalo projekty pro zřízení
městského vodovodu a provedení kanalizace. Pro trasování vodovodu
byly zpracovány tři varianty: 1) přes Ostřetín, 2) od Studené vody s pozdějším prodloužením do Ostřetína, 3) to samé, ale bez prodloužení. O výběru trasy dokumenty zatím nehovoří, jenom víme, že na další průzkumné
práce bylo uvolněno 6 000 korun. V otázce kanalizace probíhala po celý
rok jednání s Vodním družstvem, a to jednání nesnadná, protože družstvo
„na obci žádalo mnohem větší oběti, než by obec mohla snésti“. Nakonec
se obec zavázala k té „větší oběti“, zvláště pak po záplavách, kdy veřejnost požadovala brzké přenesení toku Ředičky za město.
Uveďme ještě několik zajímavých usnesení obecního zastupitelstva.
Na schůzi 24. května byla schválena odměna drnomistrovi B. Zelingerovi
ze Sezemic na odstraňování zdechlých zvířat, 23. srpna byl zrušen dosavadní způsob zveřejňování vyhlášek bubnováním a zaslán ministerstvu
veřejného zásobování písemný protest proti bezdůvodnému zdražování
životních potřeb, zejména mouky, chleba a masa. Na schůzi 20. prosince
byl vydán zákaz dryáčnického vyvolávání cen na území města, zejména
při trzích. Také bylo schváleno, aby Jiří Bureš byl pro veřejné pohoršení
a výtržnosti vyhoštěn z Holic.
V tomto roce byly dány do provozu nové budovy státních úřadů. Koncem října se do nových prostorů nastěhoval okresní soud a berní úřad
a 10. listopadu začala v novém úřadovat pošta. V případě soudu a berního
úřadu se tak uvolnily prostory v budově radnice, která tak byla vrácena skoro po 75 letech původnímu účelu. To si vyžádalo i značné úpravy
uvnitř budovy, při kterých došlo i k tragické události. 18. prosince zde
zahynul zedník Kovář z Vysokého Chvojna, když se na něj zřítil pilíř,
před lety přistavěný ke schodišti. Koncem léta byla vydlážděna silnice
od chlapecké školy (dnes ZŠ Holubova) k nové budově soudu.
Projevem starosty města Josefa Kňourka, přednáškou prof. Dr. Vladimíra Helferta (se světelnými obrazy!) a koncertem zpěváckého spolku
Neptalim byly 5. března v sokolovně zahájeny oslavy 100. výročí narození Bedřicha Smetany. Dne 9. března pokračovaly koncertem Bohumila,
Anny a Josefa Holubových v sále „Na Špici“ a 16. března koncertem
Ondříčkova kvarteta tamtéž. Oslavy byly zakončeny pěveckým koncertem Neptalima 23. března. A jak oslavy dopadly, ocitujeme z městské
kroniky: „Úspěch všech večerů při vyprodaném domě byl nečekaný a odměněn vždy bouřlivým potleskem.“ Dneska bychom se, bohužel, asi takové odezvy nedočkali.
Z dalších slavnostní uveďme, že 11. října (byl nádherný podzimní den)
uspořádalo za vedení učitelstva žactvo zdejších a okolních škol „Tábor
HOLICKÉ LISTY

žactva“ k 500. výročí úmrtí Jana Žižky. Po průvodu městem promluvil
na náměstí k shromážděným o významu husitského vojevůdce učitel
František Pleskot a předseda místní školní rady Karel Vohralík. Slavnost
byla zakončena koncertem holické hudby. Šesté výročí samostatnosti
bylo oslaveno 28. října důstojnou manifestací občanstva bez rozdílu politického vyznání. Od šesté hodiny procházela městem, vyzdobeném prapory, hudba. Od půl desáté se na radnici konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva a od Starých Holic přišel na náměstí mohutný průvod
se žactvem holických škol v čele. Po desáté hodině zahájil starosta města
Josef Kňourek tábor lidu, na němž byl slavnostním řečníkem JUDr. J.
Štemberka z Rychnova n/Kn. Oslavy pokračovaly večer v sokolovně
slavnostní akademií Sokola. Ve stejnou dobu pořádali slavnostní večer
v sále „Na Špici“ také legionáři. Po úvodním vystoupení „Pardubického
pěveckého kvarteta bylo sehráno divadelní představení „V předvečer republiky“. Výtěžek z obou večerních akcí (v obou případech s plnými sály)
byl věnován na charitativní účely. Poprvé kronika uvádí, že na Štědrý den
byl na náměstí vztyčen vánoční strom milodarů. Na hotovosti bylo vybráno 2 030 korun a rodák z Koudelky J. Vaniš poslal z USA 500 korun.
Pro rok 1924 máme také více zpráv o odboru sociálně demokratické
strany Svépomoc, jehož účelem byla péče o dítě a dorost. Velkou práci
zde odvedl tovární mistr Hyksa. K získání prostředků se v tomto roce
uskutečnily 33 přednášky, 2 lidové slavnosti, 1 divadelní představení,
1 promenádní koncert a koncert Bakulových zpěváčků. Hrubý příjem
činil 21 000 korun. Proto mohlo být v červenci na celý měsíc posláno
k moři do Grada 16 zdravotně potřebných dětí.
Nebyly však jen dny radostné, ale občas i ty smutné. Tak například
3. února se město zahalilo do černého, neboť zemřel bývalý prezident
USA T. W. Wilson, který se zasloužil o naši samostatnost. Ze známých
holických osobností zemřel 8. února ve věku 75 let zámečnický mistr Jan
Rychter, zakladatel slavné provozovny strojního zámečnictví. 9. května
byly zpopelněny ostatky Václava Krále, zasloužilého ředitele měšťanské
dívčí školy ve výslužbě. Byl proslulý svou lidumilností a podporováním
různých veřejných projektů. V Holicích působil od roku 1906 a řadu let
byl i členem obecního zastupitelstva a místní školní rady.
Poprvé se na stránkách kroniky objevily zprávy o počasí. Počátkem
roku tálo, teprve v polovině měsíce začalo opět mrznout (až -16° C) a napadlo tolik sněhu, že se musely cesty prohrnovat, ale také se rozmohlo
lyžování přímo ve městě. Mrzlo prakticky až do poloviny března a 17.
března napadl poslední sníh. Jaro bylo chladné a deštivé. V červenci vystoupily teploty až na +31°C ve stínu. Od 14. srpna přišly deštivé a chladné dny. Kritickým dnem se stalo 9. září. Byl to parný den a o půl šesté se
spustil krátký lijavec a za chvíli se opět vyjasnilo. V osm hodin večer se
však od západu přihnala prudká bouře s průtrží mračen. Od blesků byla
obloha stále rozevřena a přívaly vod rozvodnily potok tak, že voda odnesla mostky přes něj vedoucí a zaplavila byty přilehlých domků. Další velká
voda přišla 6. října. Hlavní příčinou nebyl ani tak déšť, ten byl celkem
drobný, ale hlavně nově zřízené odpady na melioraci, které vodu rychle
odváděly do potočiště. Opět byla zatopena řada domů, hlavně na „obci“.
Hlasy, volající po přeložení potoka za město, nabývaly na intenzitě. Podzim byl opět víceméně deštivý a chladný, první sníh napadl večer 19.
listopadu, ale druhý den již po něm nebylo ani památky. 4. prosince proměnil drobný déšť všechny cesty v moře bláta (nebyly ještě chodníky!).
Poté přišly mírné mrazíky, od 19. do 23. prosince však bylo nad nulou
a sucho. Na Štědrý den se trochu ochladilo (-5°C), ale zachumelené vánoční Holice se nekonaly. Často se setkávám s tvrzením, jak bývaly dříve
Vánoce v Holicích plné sněhu. Pravda je však jiná, zachumelené bývaly,
ale většinou ne na Vánoce. Jinak ještě uveďme, že rok 1924 přinesl na polích skvělou úrodu, kterou nikdo nepamatoval. Urodilo se všeho, pouze
brambory utrpěly značnými zářijovými přívaly dešťů a mnoho jich shnilo.
Značně se rozšířilo pěstování cukrovky.
Pavel Hladík
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BVK Holice – BK Přelouč
69 : 66 (21:15 37:36 55:48)
Synáček 21, Eichler 11, Tylchrt 9, Joska a Brožek 7, Voráček a Kolář 4, Bahník a Welsch po 3
BVK Holice – BC Darren Chrudim
62 : 65 (10:17 29:37 45:54)
Eichler 18, Synáček 16, Joska 12, Tylchrt 7,
Brožek 5, Kolář a Trojan 2
Radotínský SK – BVK Holice
63 : 39 (10:10 32:17 50:33)
Joska a Voráček 11, Welsch 7, Kolář 6, Tylchrt
3, Trojan 1
BC Benešov – BVK Holice
96 : 52 (22:11 49:18 72:35)
Trojan 19, Kolář 15, Welsch, Voráček a Tylchrt
po 6
Na trip do Radotína a Benešova odjelo pouze
„sedm statečných“ hráčů. Ostatním v účasti
zabránila zranění nebo pracovní povinnosti.
Výsledky utkání tomu pak odpovídaly. V sobotu večer v Radotíně ještě holičtí muži stačili
svému soupeři jakž takž vzdorovat, ale nedělní
utkání v Benešově už doslova jen přetrpěli.
Oblastní přebor Juniorů U19:
Holičtí junioři měli v před vánočním období
volno. Jejich soutěž pokračuje až v lednu 2016.
Divize žáků U15:
BVK Holice – BC Darren Chrudim
81 : 93 po prodloužení (24:24 50:34 65:57
79:79)
Dvořák 44, Špaček 14, Tran Hai Son 13, Mrázek 10
v odvetě 51 : 87 (10:29 22:52 44:64)
Dvořák 18, Špaček 15, Mergl a Horký 6, Mrázek 4, Tran Hai Son 2
BBK Blansko – BVK Holice
57 : 41 (12:11 23:23 43:36)
Dvořák 27, Špaček, Chmelík a Tran Hai Son 4,
Horký 2
v odvetě 60 : 45 (17:13 33:23 49:33)
Dvořák 21, Mrázek a Špaček 8, Tran Hai Son
6, Mergl 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
73 : 20 (15:8 38:14 57:16)
Mrázek 22, Horký 16, Chmelík 12, Priessnitz 9,
Kouba a Hanzlík 6, Mikuláš 2
v odvetě 97 : 34 (22:12 49:20 80:30)
Kouba 23, Chmelík 22, Priessnitz 12, Hanzlík
a Horký po 11, Mrázek 10, Brandejs 8
BVK Holice – BVK Pardubice
60: 54 (14:10 32:26 48:38)
Mrázek 26, Chmelík 18, Horký 8, Priessnitz 4,
Brandejs a Šindelář 2
v odvetě 56 : 57 (14:20 28:30 44:47)
Mrázek 32, Brandejs 8, Chmelík a Priessnitz 4,
Šindelář a Hanzlík 2
BK Litomyšl – BVK Holice
32 : 89 (7:22 15:44 23:68)
Mrázek, Šindelář a Chmelík18, Horký 12,
Priessnitz 7, Brandejs 6, Mikuláš a Hanzlík 4,
Štěrovský 2
v odvetě 43 : 78 (10:10 24:30 32:56)
Mrázek 19, Horký 17, Chmelík 14, Šindelář

a Priessnitz 10, Hanzlík a Brandejs 4
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
84 : 62 (24:15 54:22 73:41)
Mrázek 46, Mikuláš 18, Hanzlík 9, Brandejs 8,
Broňa Kubánek 2, Lhoták 1
TJ Jiskra Heřmanův Městec – BVK Holice
29 : 158 (2:43 14:86 19:124)
Mrázek 46, Brandejs 36, Hanzlík 19, Klouček
15, Mikuláš a Lhoták 14, Broňa Kubánek 8,
Krejčík 6
SŠB Pardubice – BVK Holice
50 : 89 (15:19 28:42 38:69)
Mrázek 34, Hanzlík a Šindelář 13, Brandejs 8,
Mikoláš a Lhoták 6, Klouček 4, Broňa Kubánek
3, Kašpar 1
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – SKB Česká Třebová
88 : 38 (21:6 50:14 76:22)
Krejčík 29, Klouček 26, jan Kubánek 19,
Kašpar 8, Skutil 6
BVK Holice – SŠB Pardubice
94 : 35 (31:2 46:12 67:29)
Krejčík 32, Klouček 28, Kašpar 10, Benešová
a Růžek 7, Jan Kubánek 6, Skutil a Kobrle 2
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
64 : 53 (28:12 38:27 50:36)
Klouček a Krejčík 21, Růžek 6, Kubánek Jan
a Skutil 2, Kašpar 1
Sokol Nová Paka – BVK Holice
44 : 46 (8:10 19:22 33:36)
Klouček 20, Krejčík a Kobrle 8, Holub 5, Růžek a Kašpar 2, Skutil 1

Badminton BK DDM Holice
V sobotu 7. listopadu proběhl velký dětský turnaj v BR Sport Centrum RK. Součástí turnaje
byly i exhibice sourozenců Ludíkových. Naši
hráči měli možnost si zahrát s oběma českými
reprezentanty. Ze samotného turnaje jsme se
domů vrátili s řadou medailí. Byl to tedy velice
úspěšný turnaj.
Výsledky z tohoto turnaje:
U9 Dívky: 4. místo Natálie Teplá U11 Chlapci: 3. místo Ondřej Kaplan, 6. místo Jan Topič
U11 Dívky: 3. místo Aneta Vašíčková, 4. místo Tereza Kyselová, 9. místo Denisa Eliášová
U13 Dívky: 7. místo Lucie Hendrychová U13
Chlapci: 12. místo Jakub Eliáš U15 Smíšená:
1. místo Vojtěch Roučka, 2. místo Kristýna Kyselová, 3. místo Adéla Kaisrlíková.
Další turnaje za měsíc listopad:
17. listopadu proběhl druhý díl Talent ligy
v Rychnově nad Kněžnou. Z našeho oddílu se
zúčastnilo 5 členů. Tentokrát se nám tolik nedařilo, přes bojovnost jsme na stupně vítězů nedosáhli. 22. listopadu proběhl OP U17 v Hradci
Králové, kde jsme dosáhli dobrého výsledku
i přes velký věkový rozdíl našich mladých hráčů. 28. listopadu se konal turnaj U13 v Hradci Králové, náš oddíl reprezentovala na svém
prvním republikovém turnaji Aneta Vašíčková.
Přes bojovný výkon však na daleko zkušenější soupeřky nestačila. Všichni hráči zasluhují
za předvedené výkony velikou pochvalu.
Miroslav Pacovský

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).

DOHRÁNO!!!
Alespoň pro podzim
Fotbalisté SK Holice A získali titul krajského
krále podzimu a to znamená , že holičáci přezimují na špici tabulky s 36 body . Prohráli pouze
dvě utkání a vždy na hřištích rezervních týmů
Pardubic a Chrudimi. S rezervami neprohráli rozhodně z důvodů, že by to byly nehratelní
soupeři. V prvním případě se na tom podepsala
ještě dovolenková atmosféra, v Chrudimi zase
vyvrcholilo měsíční herní trápení. K podzimnímu titulu jim pomohla hlavně vítězná série
zápasů v závěru soutěže. O uplynulé podzimní
části hovoří trenér Václav Velinský: „Sezonu
jsme rozehráli špatně, nejdříve jsme vypadli
v MOL Cupu, pak prohráli první utkání přeboru
v Pardubicích a doma s Poličkou „jen“ remizovali. Potom přišla série pěti výher, narostla nám
křídla a jak to někdy bývá, šla dolů bojovnost,
zodpovědnost a disciplína. Tak jsme s druhým
trenérem Romanem Kyralem museli zasáhnout do sestavy, což přineslo ovoce. Posledních
pět těžkých zápasů jsme zvládli parádně. Jak
herně, tak výsledkově. V současné době máme
vyrovnaný a zkušený kádr. Je prakticky jedno,
kdo nastoupí “. V poslední třetině podzimu SK
Holice pětkrát vyhráli a navíc vstřelili 25 branek. Jak vysvětluje tuto parádní bilanci Václav
Velinský? „Prvopočátek byl ve změně stylu
hry mužstva. Počkali jsme si na soupeře a pak
vyráželi do nebezpečných brejků. Styl „kobra“
(uštkneš a zatáhneš se) se plně vyplatil, stříleli
jsme spoustu branek a k tomu hráli pěkný fotbal“. A co řekl na závěr podzimní části ještě
trenér Václav Velínský? „Co mě dost mrzí, je
někdy velká a zbytečná kritika našich výkonů
z řad divácké veřejnosti. Porazíme jednoznačně a po solidním výkonu Svitavy a slyšíme „to
už nejsou ty Svitavy, co bývávaly“. Vyhrajeme
derby v Chocni a ozývá se „tak hroznou Choceň
jsme dlouho neviděli“. Rozprášíme Lanškroun
a slyšíme „ten Lanškroun byl opravdu ubohej“,
jenže my ho dva roky neporazili. Proč si nedokážeme pochválit své výkony, když byly opravdu
solidní a raději hledáme neschopnost soupeřů?“
Nejlepší střelci SK Holice: 14 – Václavek, 11
– T. Jedlička, 7 – J. Jedlička.
A kdy poprvé na jaře 2016 znovu půjdeme povzbuzovat naše hráče na holickém stadionu?
Bude to sobota – 19. březen v 10.15 hod. A pamatujme, když dokážeme kritizovat, tak přece
musíme umět i pochválit.
S použitím textů Týdeník Pernštejn
Vladimír Faltys
Pozvánka na fotbalové halové turnaje mládeže
pořádané SK Holice
Neděle 10. 1. 2016 mladší žáci
Neděle 17. 1. 2016 mladší elévové
Sobota 27. 2. 2016 starší elévové
Neděle 27. 3. 2016 mladší elévové
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