ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / DUBEN 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
V minulém měsíci se v Holicích událo
několik akcí, které mě naplňují radostí a vírou v dobré zítřky našeho města.
O většině z nich se dočtete i v aktuálním čísle listů. S radostí a velkým obdivem jsem přijal zprávu o skvělém úspěchu žákyň ZŠ Komenského, které se
dokázaly prosadit v konkurenci mnoha
desítek dalších a obsadily přední místa v rámci Festivalu vědy a techniky.
Odměnou je jim cesta do Francie, potažmo za oceán do USA. Velkým
zážitkem byla možnost účastnit se zakončení sebepoznávacího kurzu ŽenyPRO v Holoubku. V oblasti sportu byli oceněni nejen nejlepší sportovci
města za rok 2018, ale i významné osobnosti BVK při slavnostním večeru

k šedesátému výročí basketbalu v Holicích. Měsíc tradičně zahájil masopustní průvod, nejmladší děti z širokého okolí Holic se sešly na tradiční
Holické mateřince a samozřejmě proběhla ještě celá řada dalších akcí.
Velmi si vážím všech, kteří se jakýmkoli způsobem zasadili o přípravu
dětí, nebo pořádání těchto akcí, protože bez učitelů, trenérů a dobrovolníků, kteří věnují svůj čas práci s dětmi a mládeží a také těch, kteří se postaví
do funkcionářských rolí v klubech, nebo na pořadatelské úrovni by nebylo
možné se radovat z drobných, či velikých úspěchů.
Závěrem prosím všechny občany o trpělivost a pevné nervy pro nastávající dva měsíce, kdy se bude opravovat kruhový objezd na obchvatu. Jeden
pruh dopravy bude sveden do města a dají se očekávat problémy v dopravě. Policie ČR i Městská policie Pardubice přislíbily součinnost při jejich
řešení. Odměnou za tyto náročné dva měsíce nám pak bude nový kruhový
objezd při vstupu do města plný zeleně.

Pozvání na kávu se starostou

Přijměte pozvání na kávu se starostou, která se uskuteční 17. dubna od 16:00 do 18:00 v zasedací místnosti Městského úřadu.

Mezi nebem a zemí
Život po smrti má různá úskalí. Třeba, že už nemáte šanci zemřít, protože
mrtví jste. Nebo že vás svatý Petr nepustí do nebe, neb jste ateista, musíte
proto zůstat coby duch na zemi a manželka se rozhodne být s vámi, i když,
jako věřící, má vstupenku do nebe. Naštěstí tenhle život neživot přináší i drobné radosti - třeba přivádění realitního makléře na práh blázince.
A když se do „vašeho“ domova nastěhují mladí manželé Simon a Flic,
kde on je začínající spisovatel, ona čeká dítě a společně mají hluboko
do kapsy, musíte jim časem začít pomáhat nejen s knížkou, protože jste
býval úspěšným spisovatelem, ale i s mateřstvím, protože jste vždy toužila
po miminku a probudí se ve vás mateřské city. Až si s tímto nenadálým
problémem nastěhovaným k vám už nevíte rady, požádáte o pomoc trochu
potrhlého anděla, který kupodivu pomůže alespoň s komunikací. Potrhlý
však není jen anděl, ale i rádoby snobská matka Flic, předvádějící názorně
pravdivost rčení „tchýně a uzený, nejlepší jsou studený“. (Aby bylo jasno,
osobně nemám nic proti tchýním.)
Když tohle všechno někdo jako je pan Pam Valentine smíchá umně dohromady, není o výbornou zábavu nouze. Proto se v sobotu 9. března náramně bavil a zajikal smíchem naplněný sál Kulturního domu města Holic.
Nepřísluší mi hodnotit jednotlivé role, protože všichni herci Divadelního
souboru mladých předvedli výborné výkony daleko za hranicí ochotnického divadla a Kryštof Šimek opět přesvědčil, že nejen anděl, ale hlavně režie

mu sedí. Ochotnické divadlo v Holicích se o svou budoucnost bát nemusí.
Luděk Kaplan
Foto: Ladislav Formánek

Město Holice a kulturní komise rady města Vás zve na

Čarodějnice 2019

úterý 30. dubna
Prostranství mezi kulturním domem a ZUŠ Karla Malicha Holice
18.00 – zahájení, zábavný program pro děti i dospělé
Občerstvení zajištěno
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Zpráva z jednání Zastupitelstva a Rady města Holic dne
25. února 2019

Na pondělí 25. února 2019 bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva,
které proběhlo od 18 hodin v zasedací místnosti městského úřadu za účasti
veřejnosti. Zastupitelé byli svoláni, aby schválili podání žádosti o dotaci
na akci „Rozšíření separace odpadu ve městě Holice“, kterou nám zpracovává firma ISES s. r. o. Praha a bylo ji potřeba odeslat do konce února 2019.
Zároveň ZM schválilo dodatky ke zřizovacím listinám kulturního domu
a DDM Holice a 4. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2019, která
se týkala posílení a přesunu v rozpočtových kapitolách na rekonstrukci atletických prvků na stadionu.
Po tomto jednání zastupitelstva pokračovalo jednáním rady města za účasti
přítomných zastupitelů. Diskutovalo se o rozpočtových změnách, které doplní kapitálovou část rozpočtu a rada doporučila zastupitelstvu, aby na zasedání 18. března tyto změny schválilo, dále bylo se zastupiteli projednáno
po jednotlivých položkách rozdělení finanční podpory organizacím a spolkům, schválení tohoto návrhu proběhne opět 18. března. Poté následovala
prezentace ing. arch Hrdého a ing. arch. Šafra, kteří se ucházejí o pozici
městského architekta města Holic, radní na schůzi 25. 2. 2019 rozhodnou
o doporučení pro ZM. Starosta na závěr informoval radní a zastupitele o situaci na MŠ Staroholická, která následovala po neodeslání účetní závěrky
školky do konce ledna 2019.
Na už samostatné schůzi rada města projednala a schválila výsledky hospodaření městských příspěvkových organizací, jejich účetní závěrky za rok
2018, včetně převodů finančních prostředků z výsledku hospodaření do jejich rezervních fondů, vše bylo schváleno bez Mateřské školky Staroholická, která neodeslala v požadovaném termínu výsledky hospodaření za rok
2018. Na základě této skutečnosti rada uložila městskému úřadu provést
mimořádnou kontrolu v MŠ Staroholická a kulturnímu domu uložila odvod 95 tis. Kč z fondu investic do rozpočtu města. Rada schválila změnu
ubytovací smlouvy k bytu č. 7 v objektu Husova čp. 406, ukončení nájmu
k bytu č. 16 v domě Na Mušce čp. 1103, přidělení tohoto bytu od 1. 3.
2019 dle aktuálního pořadníku, panu Hlavovi ukončení pronájmu vývěsky
ke dni 28. 2. 2019 a pronájem této skříňky od 1. 3. 2019 paní Müllerové,
způsob likvidace movitého majetku dle návrhu, uzavření veřejnoprávních
smluv s obcí Veliny k výkonu přenesené působnosti na úseku sociální péče
a na úseku sociálně-právní ochrany dětí do 31. 12. 2022.
Rada vzala na vědomí informace o dopravních opatřeních při opravě kruhové křižovatky na obchvatu I/35. Rada doporučila zastupitelstvu trvat na již
schváleném postupu majetkoprávního vypořádání připlocených/užívaných
pozemků, doporučila ZM schválení výkupu stavby od pana Bidla (sklad
ve dvoře domu čp. 2) za kupní cenu 50 tis. Kč, výkup spoluvlastnického podílu pozemků od Jiskry Holice za navrženou cenu (15 Kč/m2 za ornou půdu
a 140 Kč/m2 za ostatní plochu). Rada schválila zveřejnění záměru na pronájem pozemku pro DSK stavebniny s. r. o. Pardubice (pozemek přilehlý
k jejich areálu) a neschválila zveřejnění záměru odprodeje a zároveň i nedoporučila ZM prodej pozemku v ul. Bratří Čapků (pozemek pod obchvatem). Rada vzala na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva dne 18. března
2019 , schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě „Rekonstrukce atletických prvků
stadionu Holice“ s firmou VYSSPA Technology Plzeň a firmu ADONIS
PROJEKT s. r. o. jako zhotovitele projektové dokumentace inženýrských
objektů v areálu stadionu.
V bodě převody nemovitého majetku rada schválila zveřejnění záměru
na odprodej pozemků, které zastupitelstvo navrhuje prodat těm, kteří mají
tyto pozemky zaplocené, užívají je a mají zájem o jejich odkup za podmínek, která město stanovilo. V této etapě se jedná o 21 zájemců, jedná se tedy
o 21 usnesení od usnesení č. 86 až po usnesení č. 106.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 11. března 2019

Hlavním bodem programu tohoto jednání bylo projednání závěrečného účtu
města za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018 a doporučení jejich schválení městským zastupitelstvem.
Bytový úsek odboru SMVM předložil návrh postupu při porušování ubytovacího řádu v objektu čp. 406 v Husově ulici, který rada schválila. Od 15. 3.
2019 bylo schváleno přidělení bytu č. 8 v domě Na Mušce 1103 dle pořadníku a k tomuto datu přidělení bytu č. 16 v domě Na Mušce 1103 dle pořadníku
a bytu č. 8 v čp. 59 v Hradecké ulice dle předloženého návrhu. Rada schválila
výpůjčku nebytového prostoru o výměře 12 m2 v domě čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka organizaci „SPOLU!“ k provozování sociálního šatníku,
a propachtování zemědělských pozemků o celkové výměře 10 203 m2 Zemědělské společnosti Ostřetín a. s.
Rada projednala a schválila zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele
akce „Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holubova“ a vyhlášení veřejné zakázky a složení výběrové
a hodnotící komise. Stejný postup rada schválila také na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ Holubova“ včetně zadávací dokumentace a komise pro výběr a hodnocení této veřejné zakázky. Rada schválila
jako zhotoviteĺe akce „Zajištění vstupů videovrátným v MŠ Holubova“
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firmu pana Jokeše, uzavření nefinančního partnerství s Oblastní Charitou
Pardubice – Rodinným a vzdělávacím centrem Holoubek v připravovaném
vzdělávacím projektu s názvem Rovnoprávnost s rozumem (výzva č. 81
z OP zaměstnanost), převod družstevního podílu v Družstvu vlastníků bytů
v Holicích k bytu C6 v domě Lohniského čp. 1134 dle návrhu, zveřejnění
záměru k nájmu nebytových prostor v objektu Palackého čp. 38 (po odchodu pracoviště Úřadu práce Pardubice do jiných prostor!), ale neschválila
umístění bankomatu ČSOB do vestibulu budovy městského úřadu.
Rada projednala návrh na zřízení městského architekta, doporučila zřízení této pozice a na základě prezentací doporučila zastupitelstvu jmenovatl
do této funkce Ing. arch. Pavla Hrdého. Na návrh předsedy kulturní komise
jmenovala pana Kmenta členem této komise.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne
18. března 2019

V pondělí 18. března proběhla v kulturním domě od 16 hodin schůze rady
města, od 18 hodin se pak setkali ve velkém sále základní umělecké školy
i zastupitelé na veřejném zasedání.
Protože většina bodů se na schůzi rady města „předjednávala“ pro jednání zastupitelů, stručně popíšeme program zastupitelstva. Zastupitelé projednali a schválili hospodaření města za rok 2018, včetně schválení účetní
závěrky města za rok 2018. Následujícím bodem programu bylo schválení
5. rozpočtové změny, což bylo rozdělení finančních prostředků z výsledku
hospodaření minulého roku, kdy do provozu a do kapitálové části rozpočtu
se rozdělilo cca 50 mil. Kč. Pokud zmíníme nejvýznamnější letošní položky, tak na dostavbu atletické dráhy a závlahy půjde 38 mil. Kč, 7 mil.
Kč na fasádu objektu školy v Holubově ulici čp. 500, 4,5 mil. Kč na rekonstrukční práce v ZŠ Holubova, 6,5 mil. Kč na rekonstrukci sportoviště
Na Lipáku, 2,5 mil. Kč na střechu domu Holubova čp. 749, 2,5 mil. Kč
na revitalizaci Sokolského parku, posíleny budou provozní výdaje, např.
opravy chodníků a komunikací o 1 mil. Kč a 1 mil. Kč bude určen na statické zajištění pavilonu MŠ Pardubická.
Rozpočtová změna č. 5 je zveřejněna v plném rozsahu na úřední desce města, na stránce www. holice. eu.
Očekávaným bodem bylo rozdělení a schválení finanční podpory města
spolkům a organizacím formou veřejnoprávních smluv – viz přijaté usnesení:
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2 270 tis. na rok 2019 takto:
Automotoklub Holice v AČR – 40 000 Kč; Badmintonový klub Holice, z. s.
– 30 000 Kč; Basketbalový všesportovní klub Holice, z. s. – 301 500 Kč;
Bike Freaks Holice, z. s. – 196 000 Kč; Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Holice – 35 000 Kč; Dělnická tělovýchovná jednota Holice z. s. – 26 000 Kč; Eliška Krčálová – 7 000 Kč; Forejtek Lukáš
– 5 000 Kč; GOLD FREN s. r. o. – 45 000 Kč; Gymnázium Dr. Emila
Holuba, Holice, Na Mušce 1110 – 10 000 Kč; HC Laviny Holice, z. s.
– 20 000 Kč; Horolezecký a turistický klub Holice,z. s. – 4 000 Kč; IBK
Holice z. s. – 32 000 Kč; Junák – český skaut, středisko Holice, z. s.
– 40 000 Kč; Klub českých turistů, odbor Holice – 4 000 Kč, Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z. s. – 35 000 Kč; Kultura pro město, z. s. –
60 000 Kč; Lesní mateřská školka Hlubáček – 15 000 Kč; Lovci pokladů z.
s. – 3 000 Kč, Mariášový klub Famosea Holice – 5 000 Kč; Motocrossclassic team Holice z. s. – 36 000 Kč; Myslivecký spolek Holice – 20 000 Kč;
Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice – 35 000 Kč; Oblastní charita
Pardubice – 55 000 Kč; OLD BIKERS CLUB z. s. – 8 000 Kč; „Pohybové studio Energy o. s. “ – 10 000 Kč; Radioklub OK1KHL Holice,z. s. –
40 000 Kč; Běháme v Holicích a okolí, z. s. – 5 000 Kč; Římskokatolická
farnost Holice – 100 000 Kč; SK Holice zapsaný spolek – 400 500 Kč; Tělocvičná jednota Sokol Holice – 296 500 Kč; Občanské sdružení Tancklub
Holice – 30 000 Kč; Taneční klub APEL Holice,z. s. – 30 000 Kč; Tenisový
klub Holice z. s. – 100 500 Kč; TJ JISKRA HOLICE,z. s. – 163 000 Kč; Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice – 27 000 Kč.
V programovém bloku Převody nemovitého majetku zastupitelé schválili
prodeje 21 pozemků, těm, kteří (většinou zaplocené) pozemky dlouhodobě
užívají a souhlasili s cenou 400 Kč/m2. U dalších 17 nabízených pozemků,
o které neprojevili oslovení uživatelé zájem byl schválen postup, tj. předání těchto „prodejů“ našim právním zástupcům. ZM potom schválilo další
body“Převodů“, včetně schválení služebností na městských pozemcích.
Schválena byla obecně závazná vyhláška 1/2019 o krácení doby nočního
klidu, schváleno bylo jmenování Ing. arch Pavla Hrdého městským architektem, dále byla schválena žádost BVK Holice o prominutí vrácení části
finanční podpory ve výši 147,5 tis. Kč do rozpočtu města, dodatek č. 1
smlouvy na služby městské policie Pardubice v Holicích, zpráva kontrolního výboru ZM a zastupitelstvo jmenovalo nové složení osadního výboru
Roveňsko. Formou tajné volby bylo zastupiteli schváleno udělení čestného
občanství holické rodačce paní Haně Sternlicht.
Na závěr byli zastupitelé informováni o postupu prací na stadionu a schválili předložený postup prací.
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Svoz biologického odpadu v Holicích již od 3. dubna 2019

Ve středu 3. dubna proběhne první letošní svoz biologického odpadu.
Připomínáme, že se do hnědých „popelnic“ má odkládat pouze odpad,
jehož seznam je i na vlastní nádobě a v naší příloze jsou i konkrétní instrukce a doporučení technických služeb. Dále připomínáme, že nebude
odebírán žádný odpad, např. tráva v pytlích uložená mimo popelnice.
Občané, kteří se do tohoto sběru ještě nezapojili, si stále mohou bezplatně nádobu vyzvednout (proti podepsanému zápůjčního protokolu)
na TS Holice, Vysokomýtská 635 v pracovních dnech v době od 7 do 11
hodin a od 12.30 do 15.30 hodin. K vyzvednutí nádoby bude vždy potřebný vyplněný zápůjční protokol a pro případ kontroly i občanský průkaz.

Volby do Evropského parlamentu 2019 – volební průkazy

Volby do Evropského parlamentu ( EP) byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 9/2019 Sb., ze dne 17. 1. 2019 a budou se konat v pátek
24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.
Občané ČR budou moci volit v těchto volbách v kterémkoliv volebním
okrsku v ČR, na základě voličského průkazu, o který musí písemně požádat na svém obecním úřadu v termínu do pátku 17. května do 16 hodin, osobně mohou žádat až do středy 22. května do 16 hodin, přičemž
se voličské průkazy budou vydávat nejdříve ve čtvrtek 9. května. Právo
volit na území ČR mají všichni občané EU, kteří prokáží, že nejpozději 10. dubna 2019 byli přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu
na území ČR, ale musí nejpozději do neděle 14. dubna do 16 hodin sami
požádat příslušný obecní úřad o zapsání do volebního seznamu.
V Holicích bude opět 9 volebních okrsků, volební místnosti budou na obvyklých místech. Starosta města stanovil pro tyto volby minimální počty
členů okrskových volebních komisí. Komise v okrscích č. 8 a č. 9, tj.
Podlesí a Koudelka musí mít minimálně 4 členy a ostatní komise musí mít
alespoň 5 členů, včetně zapisovatele. Členy do volebních komisí delegují
volební strany, které mají v těchto volbách zaregistrovanou kandidátku
do středy 24. dubna 2019 do 16 hodin.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz, kde je přímo odkaz na „Evropské volby 2019“, výsledky voleb a archiv všech voleb je na serveru Českého statistického úřadu
na adrese www.volby.cz.

dem přes ulici Vysokomýtskou, náměstí T. G. Masaryka a ulici Hradeckou.
Zároveň bude v souvislosti se stavebními pracemi uzavřen průjezd ulicí
Pardubická s napojením na tuto okružní křižovatku.
Okružní křižovatka bude stavebně upravována pro průjezd nadměrných
nákladů, které dosud jezdily přes město.
Město Holice a investor stavby ŘSD ČR se tímto omlouvá občanům
za případné dočasné komplikace vzniklé zvýšeným provozem dopravy ve městě.

Úklid městského úřadu o prázdninách

Městský úřad Holice hledá pracovnice/pracovníky na zástup uklízeček
v době jejich nepřítomnosti (dovolené, nemoc) v měsících červnu až září
2019. Vhodné pro studenty, ženy na MD, nebo občany v důchodovém věku.
Zájemci se mohou hlásit na městském úřadě na tel. tel. 466 741 210 nebo
466 741 203.

ZÁJEZD

Český zahrádkářský svaz – základní organizace Holice

Pořádá dne 4.5. 2019 zájezd – jedná se o návštěvu školky Litomyšl.
Akční víkend – Truhlíkománie – osazování truhlíků, žardin, misek – zákazníci budou mít možnost si vysadit sami.
Prohlídka města, zahrady u zámku, případně návštěva zámku samotného.
Přesun do Nových Hradů – obora s bílými jeleny, zahrada, dvě stálé
expozice (výstava klobouků a cyklistiky), návštěva zámku.
Zájemci se mohou hlásit u Ing. Zdeňky Polákové, na tel. 466 741 263
nebo 736 645 553, cena dopravy je 200 Kč/osobu.
Odjezd v 8.00 hodin ráno od prodejny Albert Holice, návrat mezi
17 až 18 hodinou.

Rada města Holic vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
KONKURS na pracovní místo ředitele/ky MATEŘSKÉ ŠKOLY
ve Staroholické ul.
Bližší podmínky na tel. 466 741 201 nebo 466 741 202 a na www.holice.eu.

Informace o nárůstu dopravy náměstím od 3. dubna
do 9. června 2019

V rámci stavebních prací na okružní křižovatce I/35 – I/36 – ulice Pardubická, Holice bude od 3. dubna 2019 do 9.června 2019 vedena veškerá doprava ve směru od Vysokého Mýta na Hradec Králové a Pardubice průjez-
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc duben 2019

Šansony a BUBU fóry v Holicích

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Zpěvák Nathaniel Filip není v Pardubickém kraji cizí, své koncerty zde pořádá velmi často. Pochází z nedalekých Opatovic nad Labem a v Holicích byl již mnohokrát. Nathaniel nedávno začal
spolupracovat s populární moderátorkou a první
dámou politické satiry Zuzanou Bubílkovou.
Společně pak připravili hudebně-zábavný pořad
s názvem ,,Šansony a BUBU fóry!“ se kterým
v současné době vystupují právě v Pardubickém
kraji. Po vyprodaných sálech v Opatovicích nad
Labem, Litomyšli, Starých Ždánicích, Chocni či
Lázních Bohdaneč máte možnost toto představení zhlédnout i v Holicích.
Nathaniel Filip zde představí známé písně
a krásné šansony. O zábavu se pak postará Zuzana Bubílková, která svým nezaměnitelným
způsobem vtipně komentuje politickou scénu,
přidá historky ze svého pestrého života a jistě
zodpoví i nějaké otázky ze zákulisí.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v Kulturním domě města Holic za 199 Kč. Představení se koná ve středu 24. dubna od 18.00 hodin v sále ZUŠ Karla Malicha. Po představení
se vždy uskuteční autogramiáda s účinkujícími
s možností fotografování.

datum hodina program
vstupné
6. 4.
14.00	Přehlídka harmonikářů
sobota		Program 6. ročníku setkání harmonikářů je uveden na samostatném plakátu. Přehlídka se uskuteční v sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice 80 Kč
6. 4.
18.00	S dechnou na muzikál
sobota		Koncert Dechového orchestru Kulturního domu Holice, na kterém opět zazní oblíbené muzikálové i filmové melodie. Velký sál KD Holice.
100 Kč
10. 4. 9+10.30	Velikonoční království
středa		Klasická pohádka o velikonočních nedělích, starých zvycích a koledách.
		Uvádí Liduščino divadlo Praha.
50 Kč
12. 4.
19.30	Václav Štech Deskový statek
pátek		Nadčasová komedie, která se odehrává v Praze jubilejního roku 1908. Propojuje rovinu privátu s podnikáním a podnikání s politikou. Na scéně se odehrávají bouřlivé
scény milostné, lstivá úřední jednání a také politické předvolební schůzky a zasedání.
Divák má tak možnost sledovat hru zcela aktuální a humornou.
		Režie: Libor Krček.
		Uvádí Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí.
		Zařazeno v předplatném ABO 2018/2019.
140 Kč
27. 4.
19.30 Pam Valentine Mezi nebem a zemí
sobota		Repríza úspěšné hry o lásce s prvky komedie, která nepostrádá ani hluboce lidský
rozměr. Děj hry je zasazen do současnosti a odehrává se na anglickém venkově
ve starém domě, který kdysi patřil slavnému spisovateli a jeho ženě.
		Režie: Kryštof Šimek.
		Uvádí Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice.
100 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
2. 4.
19.30	Miss Hanoi
úterý		Do Vansdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a stopy směřují do vietnamské
komunity. Světa, v němž vládnou pravidla obchodu a rodinných klanů. Pomáhá
mu mladá policistka, emancipovaná žena, která se rozhodla žít podle vlastního
rozhodnutí.
		Režie: Zdeněk Viktora.
		Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška.
		Žánr: krimi/drama. Délka 90 minut.
80 Kč
9. 4.
19.30	Toman
úterý		Příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který
ovlivnil vývoj v poválečném Československu. Obchodníka s obrovskou mocí
a zásadním úkolem, sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. Cena, kterou zaplatil za svou kariéru, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. Třetí
republiky, temné roky 1945–48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo.
		Režie: Ondřej Trojan.
		Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer
a další.
		Žánr: drama/historický. Délka 145 minut.
90 Kč
16. 4.
17.00	Sněhová královna: V zemi zrcadel
úterý		Mocný král Harald ztratil kvůli kouzlům Sněhové královny takřka celou rodinu.
Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným,
kdo může osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda.
V novém dobrodružství se bude moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů
a podpoří ji parta pirátů, v níž nemůže chybět její kamarádka Alfida.
		Žánr: animovaný/dobrodružný/komedie. Délka 87 minut.
70 Kč
23. 4.
19.30	Zlatý podraz
úterý		Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce
1938. Hlavní linku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty
k tanečnici Michelle, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Vše vrcholí
v roce 1951, kdy Evropu na mnoho let rozdělila železná opona.
		Režie: Radim Špaček.
		Hrají: Filip Březina, Ondřej Malý, Staniskav Majer, Patrycja Volny, Zdeněk Piškula.
		Žánr: drama/sportovní. Délka 106 minut.
80 Kč
7. 5.
17.00	Louskáček a čtyři říše
úterý		Klára chce získat klíč, který otevře skříňku, v níž se skrývá dar od její zesnulé
matky. Zlatá nit, kterou napne kmotříček o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede
a v mžiku zmizí do záhadného fantastického světa. Tam se setká s louskáčkem
Filipem a regenty, kteří spravují Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára však musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka…
		 Žánr: dobrodružný/fantasy/rodinný. Délka 100 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

datum hodina
9. 4.
16.00
úterý		

program
Jak se dělá rádio
Přednáší Mgr. Lukáš Hamerník – moderátor.

30. 3.–25. 4.		
		

Eva Francová a Markéta Váradiová – FORMY GEOMETRIE
Vernisáž 29. 3. 2019 od 17 hodin – zahájení Štěpán Málek.
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vstupné
50 Kč

Pozvánka na plavání
SPCCH Holice pořádá rekondiční plavání pro
seniory v krytém bazénu ve Vysokém Mýtě.
Odjezd autobusu od Kulturního domu města
Holic je vždy v 15.15 hodin, a to v termínech:
26. duben, 3., 10., 17., 24. a 31. květen (vždy se
jedná o pátek).
Do bazénu srdečně zve Jiřina Brandová.

Setkání harmonikářů

Město Holice, výbor seniorů, Kulturní dům
města Holic a Základní umělecká škola Karla
Malicha si vás dovolují pozvat na 6. setkání harmonikářů, které se uskuteční v sobotu 6. dubna
od 14.00 hodin ve společenském sále Základní
umělecké školy Karla Malicha. Přijďte si nejen
poslechnout krásné české a moravské písničky
v podání harmonikářů ze tří krajů naší republiky. Velké poděkování patří partnerům akce firmě
Feifer, Oční optika Olivová, Jiří Kamenický –
topenářství a instalatérství a TOM service s.r.o..
Vstupné 80 Kč, občerstvení zajištěno, předpokládaný konec v 19.30 hodin. Více informací
vám sdělí hlavní organizátor Antonín Janeba
na telefonním čísle 772 122 915.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Co v Holoubku končí a co s jarem začíná
Holoubek stále letí a na jaro pro vás, kromě pravidelných programů, chystá nové akce.
Můžete se těšit na tyto akce:
Výživa dětí od batolat po adolescenty v úterý
3. dubna od 16.30 do 18.00 hodin s Pavlínou Žďárkovou. V lednu proběhl úspěšně seminář s Pavlínou
Žďárkovou Mýty o potravinách.
Ve středu 17. dubna společně oslavíme 8. narozeniny Holoubka. Letos
začínáme odpoledním tvořivým jarmarkem již v 14.30 hodin. Připraveny
budou stánky s výrobky z keramiky, korálků apod. a nebude chybět ani
něco dobrého na zub. Pro děti chystáme kreativní dílničky a v 16.00 hodin je na programu pohádka v podání Divadélka Kůzle “Zazpívejme notu
pro křiklouna Otu”, po pohádce ochutnáme narozeninový dort a jarmark
ukončíme kolem 18. hodiny. Těšíme se na vaši návštěvu.
Zahrady II. část v úterý 23. dubna od 17.00 do 19.00 hodin se zahradní
architektkou Helenou Malivánkovou. Workshop Zahrady I. část se uskutečnil v březnu a Zahrady II. část navazuje na Zahrady I..
Na akce Zahrada a Výživa prosíme přihlásit se přes přihlašovací formulář
na Webu Holoubka nebo na tel. čísle 733 141 960. Děkujeme a těšíme se
na viděnou.
Na letní prázdniny nabízíme hlídání předškolních a školních dětí (1. a 2.
třída) v prostorách Holoubka a přilehlé zahradě, s návštěvou městských
hřišť, hraním deskových her a tvořením. V týdnech 22. do 26. července
a 29. července do 1. srpna od 7.00 do 16.00 hodin.
Případní zájemci prosím hlaste se na tel. čísle 606 911 379.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Kurzy ŽenyPRO se blíží do svého závěru. Od září 2016 Vás pravidelně

informujeme o činnosti v našem vzdělávacím projektu pro ženy. K dnešnímu dni můžeme s hrdostí říci, že se nám povedlo, co jsme si předsevzali.
Jenom za rok 2018 prošlo kurzy ŽenyPRO 49 žen a o 29 dětí bylo dobře
postaráno díky profesionálnímu přístupu našich babiček chůviček. I když
vzdělávací projekt ŽenyPRO k poslednímu červnu skončí, realizační tým
stále pilně pracuje. Ještě nás čeká konference pro veřejnost, o které budeme včas informovat. Možnost přihlásit se na květnový PC kurz přetrvává.
Klikněte na www.zenypro.cz
Kontakt a přihlášení: Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141
e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com, www.zenypro.cz
kolektiv Holoubka

Z archívu Václava Kmenta
1. dubna 1984 (35 let) byly předány nájemníkům byty ve dvou panelových domech o 120 bytech v lokalitě Muška, postavené pro zaměstnance
závodů TOS a TMS Holice.
4. dubna 1959 (60 let) v Praze zemřel Otakar Novotný, architekt a urbanista, význačný představitel české architektury v první polovině 20. stol.
Podle jeho plánů (včetně zařízení interiérů) byla v Holicích postavena sokolovna (1913) a dům čp. 24 na náměstí. Vypracoval i návrh na obecnou
školu, mateřskou a měšťanskou školu a spořitelnu, žádný z těchto návrhů
však nebyl v Holicích realizován. Narodil se 11. 1. 1880 v Benešově.
5. dubna 2004 (15 let) ve městě Limulunga (Zambie) v lozijském Národním muzeu zahájil premiér Královské vlády Manyndo Mukela výstavu
o Dr. Emilu Holubovi, za účasti našeho velvyslance Jaroslava Olši.
6. dubna 1919 (100 let) u Kalčuginy na Sibiři zahynul Jan Bradna, stavitelský asistent, ruský legionář, zúčastnil se bitvy u Zborova a Bachmače,
funkcionář Sokola Holice, náčelník zdejší sokolské jednoty a župy Orlické, mecenáš sokola. Dne 6. 4. 1928 mu byla v sokolovně odhalena pamětní deska. Narozen 24. 12. 1887 ve Smidarech (okr. Hradec Králové).
6. dubna 1929 (90 let) se narodil Václav Kyncl, aktivní sokol a všestranný
sportovec, později starosta Sokola Holice a člen předsednictva Sokolské
župy Východočeské. Zemřel 13. 11. 2012.
11. dubna 1924 (95 let) zemřel v Praze Bohumil Kašpar, učitel zpěvu,
varhaník a zakladatel ředitelů kůrů, varhaníků a kapelníků. Narodil se
v Holicích 5. 10. 1870.
18. dubna 1914 (105 let) se v Holicích narodil Karel Schejbal, hudební
pedagog, sbormistr a dirigent, autor učebních textů a hudebních cyklů.
Zemřel 14. 5. 1984 v Pardubicích.
19. dubna 1914 (105 let) se v Holicích narodil Josef Malejovský, akademický sochař, profesor uměleckých škol, autor dvou památníků v Holicích a několika pomníků významných osobností v celé republice. Nositel
několika státních vyznamenání, včetně Národního umělce. Zemřel 20. 12.
2003 v Trutnově.
24. dubna 1989 (30 let) zemřel v Praze Václav Baumann, stíhací letec
RAF. Dětství a mládí prožil v Holicích. Čestný občan Holic (1991), jedna
HOLICKÉ LISTY

ze zdejších ulic nese jeho jméno (2003). Narodil se v Jaroměři 24. 8. 1916.
26. dubna 1819 (200 let) byl položen základní kámen k stavbě nové
radnice, na místo staré, dřevěné (tři předchozí budovy shořely). Stavba
byla dokončena roku 1824 a vyžádala si nákladu 12 243 zl. Radnice byla
v květnu 1945 zničena nacisty.

7. dubna 2004 (15 let) dorazil do Holic prapor z Irské republiky, současném prezidentském státě Evropské unie. Kde vznikla myšlenka zachytit
dojmy, pocity a naděje lidí v celé Evropské unii těsně před jejím rozšířením. Bylo připraveno 25 praporů (jeden pro každou členskou zemi),
na který se mohli podepsat všichni, kteří drží Evropské unii palce. Pro
každý stát byl vybrán koordinátor, který měl za úkol najít v zemi jedno
město, které by ji pak reprezentovalo v tomto projektu. Za Českou republiku byly vybrány právě Holice. V kulturním domě byl napsán nápis
Česká republika a město Holice a obrys naší republiky, pak putoval prapor na gymnázium Dr. Emila Holuba, kde se studenti podepisovali, psali
vzkazy, motta a kreslili. Dne 13. dubna putoval prapor zpět do Irska, kde
jsou všechny prapory sešity v jeden velký, který je zde trvale vystaven.
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Co vše se skrývá v našich lesích?
Škála je opravdu veliká, od dámských potřeb až po rozřezané zvíře v igelitce!
Dne 1.3.2019 jsem s mými přáteli z místního Gymnázia Dr. Emila Holuba
v Holicích a dalších škol zorganizovala vlastní dobrovolnickou akci, při
které jsme si dali za cíl uklidit odpadky z odpočívadla, jenž se nachází
u odbočky na Vysoké Chvojno. Nejspíše to bylo na popud naší nedávné
hodiny biologie, při níž jsme řešili ekologii a při volné diskuzi jsme narazili právě na toto téma. Jelikož ve Vysokém Chvojně bydlím a jezdím kolem daného místa několikrát denně, nebyl mi pohled na toto odpočívadlo
u lesa příjemný a vyvolával ve mně smutné pocity.
Díky podpoře města Holic jsme získali potřebné vybavení a mohli jsme
se v pátek po škole vrhnout do práce. Jelikož se o tuto problematiku
zajímám, čekala jsem ledasco, ale to, co jsme na místním odpočívadle
objevili, mi vyrazilo dech. Začala bych tím, že pro mnohé z nás je les
krásné místo, na které chodíme odpočívat, nabrat nové síly, sbírat houby
či se pouze pokochat jeho krásou. Většinu z nás by snad ani nenapadlo ho
na oplátku znečistit takovým množstvím odpadků. Odpadky nejenže byly
na povrchu, ale křupaly nám pod nohama, protože byly ukryté pod silnou
vrstvou listí, takže si ani nechci představovat, jak dlouho trvá znečišťování
místních lesů. Škála toho, co jsme našli, se mi zdá opravdu rozmanitá.
Jednalo se o mnoho lahví po alkoholu, klasické plastové láhve, plechovky, mužské použité prezervativy, dámské potřeby, našli jsme však i staré
oblečení, které by jistě přivítala jakákoliv charita, dokonce i staré cihly
a za opravdovou perličku považuji kliky od dveří či křeslo. Nejhojnější
zastoupení však měly dětské plínky, při čemž si nemohu odpustit poznámku o tom, že rodiče dětí by jistě nechtěli zničit planetu pro své budoucí
potomky a vnoučata, a že jistě také rádi navštěvují s dětmi přírodu a asi
by se jim nelíbilo potkávat při cestě lesem tento druh odpadu. Avšak toto
není zdaleka všechno, protože ten největší šok nás měl teprve čekat. Objevili jsme totiž dosti těžký a silně zapáchající igelitový pytel. Když jsme
se snažili zjistit, co je jeho obsahem, nestačili jsme se divit. Jednalo se
totiž o na kusy rozřezané zvíře! Staré maximálně dva týdny. Zvíře nebylo
lehké identifikovat, ale nakonec jsme zjistili, že se jedná o psa, nejspíše
o černého vlčáka a toto zjištění mě i ostatní více než znepokojilo… Ani si
nechci domýšlet, kdo je schopný takového činu. Já osobně žiji v domnění,
že pokud si pořídím zvíře, tak jsem za něho zodpovědná, mám k němu
určitý vztah a pokud se jeho čas naplní, považuji za samozřejmé jej řádně
pohřbít do země. Avšak jelikož tento pes byl i rozřezán, tak chci jen připomenout, že zákon o právech zvířat už je dnes mnohem přísnější a kdyby
se na viníka přišlo, nevyvázl by jen s domluvou. Díky tomuto zážitku jsem
si uvědomila, že ne všichni vnímají realitu a důležitost ochrany přírody
jako já. Vím, že pro mnoho z nás by bylo nemyslitelné znečišťovat les
tímto způsobem, protože víme, že stromy jsou k našemu životu nezbytné,
uvědomujeme si krásu a důležitost přírody, která nás obklopuje a také to,
že jen jedna krátká procházka lesem nám může zlepšit celý den. Stejně

Na fotografii účastníci brigády Lucie Chaloupková, Kateřina Pospíšilová,
Tomáš Dudek a Daniel Pastera
ale apeluji na každého z nás, ať nad touto problematikou nezavíráme oči,
protože jednou míra znečištění může dosáhnout katastrofálního stupně
a už bude pozdě, s tím něco dělat, proto konejme již nyní. Úklid této části
lesa nám zabral zhruba dvě až tři hodiny a s dobrou partou lidí práce
utíká rychle. Nemusíte nutně dobrovolničit, stačí začít u sebe doma s tříděním odpadu, s nošením plátěných tašek na nákup, či zmírněním jízdy
v autě. A také musím na závěr dodat, že lidé, kteří znečišťují náš les, by se
měli zamyslet nad tím, zda jim trocha ušetřeného času, kdy vyhodí odpad
do přírody a neodvezou ho na skládku, či ho řádně neroztřídí, opravdu
stojí za zničení našeho lesa a za to, že přispívají do mozaiky ničení naší
planety. Máme také velké štěstí, že žijeme ve městě, kde tato problematika
není vedení města lhostejná a za to jsem velice vděčná.
Lucie Chaloupková a Kateřina Pospíšilová

Zprávy z Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o
Vážení spoluobčané, zcela určitě jste ze svých vycházek přírodou či ze
všech druhů medií zaznamenali důsledky dlouhotrvajícího sucha, které
jsou patrné bohužel i na lesních porostech ve správě Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. Celou republikou se na oslabených smrkových lesích
šíří vlna kůrovce, kterému už padlo za oběť mnoho milionů m3 smrku se
vznikem desítek tisíc hektarů holin. Důsledkem extrémního sucha však
neodumírají pouze smrky, jimž je věnována největší pozornost, ale v našich podmínkách usychají borovice, břízy i duby a buky. Zkrátka sucho si
nevybírá! Řešení krizové situace v lesích se ještě zkomplikovalo výraznými problémy na trhu se dřevem a propastným poklesem jeho ceny, která je
v některých případech na úrovni výrobních nákladů. Bohužel zodpovědní
činitelé tohoto státu dlouhodobě podceňují význam lesů a lesního hospodářství a jejich reakce, pokud nějaká existuje, je pomalá a nedostatečná.
Pokud na velké části území ČR zmizí lesy nastanou ještě větší problémy
s vysycháním krajiny, dojde ke zvýšenému odtoku vody, k narušení půdy,
přestane fungovat vázaní CO2 ve stromech a to vše povede k dalšímu oteplování a ztrátě vody. Lesnici jsou si dobře vědomi těchto nebezpečí a například
na našem majetku již dlouhodobě zakládáme druhově pestřejší a tím i snad
odolnější lesy s maximálním využitím přirozené obnovy. Tisk či televize
však celou situaci buď podceňují, nebo pro vyjádření k ní dávají prostor různým ekologickým hnutím, jejichž představitelé, nezatíženi příslušným vzděláním a praxí, bez jakékoliv zodpovědnosti udílí „hraběcí rady“ pro řešení
problémů. Množí se i zázračná řešení prezentovaná některými zneuznanými
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lesníky, kteří nedostatky ve své odborné praxi nahrazují politickým vlivem,
když se pružně přimykají k úspěšným politickým stranám a hnutím.
Na pozadí ekonomické a ekologické katastrofy lesů ČR se odehrává ideologický a politický boj o „vládu“ nad lesy. „ Ochránci přírody“ z Prahy
chtějí opět venkovu vnucovat svou představu, vysněnou na balkonech činžovních domů, o způsobu života na venkově, Věřte, prosím raději „svým“
lesníkům, kteří jsou dostatečně vzdělaní, mají zkušenosti a chuť nepříznivý stav v českých lesích změnit. Již pan Werich říkal: „Na odborné věci
musí být odborníci.“
Abychom pro vás neměli jen špatné zprávy snad i trochu pozitivní informace. V nejbližších jarních dnech bude otevřena ve Vysokém Chvojně
v blízkosti Penzionu Zámeček nová restaurace se specializací na grilované pstruhy, podobná těm, které někteří z vás znají z návštěv sousedního
Polska. Restaurace byla vybudována prakticky za jeden rok a bude nabízet mimo jiné prostory pro rodinné oslavy, svatby či přátelská posezení
i s možností prohlídky Arboreta, Zookoutku či s ubytováním v Penzionu
Zámeček. V letošním roce nás ještě čekají zahradnická úprava okolí a vybudování hracích prvků pro děti, aby celá rodina zde našla prostor k příjemnému posezení a odpočinku.
Věřím, že probudíme Vaší zvědavost, přijdete se občerstvit a doufáme, že
odejdete spokojeni a budete se vracet.
Lesu Zdar!
Radomír Charvát – jednatel společnosti
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Oživme Masopust
Masopust patří k tradičním akcím. Někde se slaví víc a někde míň. Holice
se řadí spíš do druhé skupiny. Přeci jen už je to šestitisícové město, lidé se
tak neznají a zvlášť mladé rodiny v nových částech nedbají tradic.
Právě do novější čtvrtě se průvod maškarníků v Holicích už čtvrtý rok
odebírá. Před takovou dobou organizování akce převzali od hasičů členové místní dechovky za podpory spolku Kultura pro město.
Po osmé hodině se vydávám do Kulturního domu. Tam vyfasuju masku
cikánky, ačkoliv jsem původně chtěla být Turek jako každý rok. „Spoustu
lidí mi odřeklo účast na poslední chvíli, musím rozdělit masky, které jsou
nutně potřeba,“ vysvětluje organizátor z Kultury pro město Lukáš Peška.
Máme tedy ženicha a nevěstu, smrtku, jeptišku, kominíka, koně, vodníka,
jednoho Turka a mě jako cikánku. Kapela obléká kostýmy zvířat a vyrážíme. Letos nás na cestě doprovází koňský povoz. Na tom se poveze kapela.
„Aby nenadávali, že jsou unavení z hraní za chůze,“ říká Lukáš, který
zastane roli laufra – vedoucího průvodu.
Před kulturákem žádáme o nadvládu nad městem. Pak začíná veselí, Holice jsou naše. Vydáváme se na náměstí, hudba hraje. Akorát to sluníčko
nám nesvítí. Alespoň neprší a žádná velká zima taky není. Stejně jsem
ráda, že mám pod kostýmem čtyři vrstvy oblečení.
Jen co přejdeme náměstí, začíná ten správný masopust. Lidé nás pozvou
na dvorek, nabídnou jídlo, pití, co hrdlo ráčí. Tancujeme, zpíváme, zkrátka
se radujeme. S Turkem – Káťou už víme, kde nám co nabídnou a těšíme
se na domácí likérek pana Škrby nebo koblížky paní Peškové. Koblížky
cestou dělají taky koně.
Na oběd se tradičně zastavujeme u Hybšových. Máme česnekovou polévku a řízky. Nikdo ale už jíst nechce, protože jsme přecpaní kobližkami

a chlebíčky. Jsou asi dvě odpoledne a my jsme zralí do postele. A to nás
ještě čeká Muška, kam se podle Lukáše jde letos naposledy.
Nakonec to docela uteče a o půl páté odsoudíme a popravíme kominíka
za všechny jeho hříchy. Naštěstí s sebou máme jeptišku a ta ho rychle oživí. Tuhle tradici jsem nikdy moc nepochopila, hlavně se liší v každé obci.
Nakonec si ještě naposledy zatancujeme a jdeme zpátky do kulturáku.
Lukáš s ostatními pořadateli se po cestě dohadují, jak průvod udělat příští rok. Padne i varianta, že se úplně zruší. To mi přijde líto. Pořád je to
tradice a spoustu lidí ji má rádo a rádo chystá pohoštění. Myslím, že i pro
maškarády (aspoň pokud bych mluvila za sebe a Káťu) a hudebníky je to
zábava. Tak pojďme oživit masopust!
Kateřina Bečková

Spolek Holinka – Holická inovativní komunita

MŠ Staroholická

SLUNÍČKO, SLUNÍČKO,
POPOJDI MALIČKO…..
Zpíváme si a hrajeme…. Sluníčko zaťukalo na vrátka a nám s příchodem teplých dnů ožila celá školka. Těšíme se na velikonoční svátky a tak
zdobíme celou školku, třídy, venkovní prostory. S dětmi zasejeme obilí
do donesených misek, vytváříme papírové květinky, zvířátka, malujeme
vajíčka.
Všechny výrobky instalujeme a aranžujeme v prostorách školy.
Koncem března se uskutečnily ,,STŘEDEČNÍ HRÁTKY“ naší školky,
které budou pravidelně pokračovat každou březnovou a dubnovou středu.
Těšíme se na děti a rodiče dětí, kteří mají zájem o docházku na naše zařízení. Více informací na webových stránkách naší MŠ.
Také si užíváme prvních jarních slunných dnů k dlouhým vycházkám
a pozorování přírody.
A jaké akce plánujeme na duben: Pohádky ,,Zpívající koťata“ a ,,Míša
a Máša a velikonoce“, výlet ,,Babiččin dvoreček“, ,,Žlutý den v MŠ“ (děti
přijdou ve žlutém oblečení do školky), zahradní slavnost ,,Čarodějnický
rej“ a fotografování, pobyt v solné jeskyni.
Mgr. Z. Krátká, ředitelka MŠ
HOLICKÉ LISTY

S jarem jsme se obuli do rozšíření podpory rodinného života na Holicku
a na svět se vyloupl Spolek Holinka – Holická inovativní komunita.
Fandíme kontaktnímu rodičovství a vzájemnému respektu rodičů a dětí.
Dětskou zvídavost směřujeme k přirozeným způsobům vzdělávání.
Mimo jiné podporujeme „domškoláky“ na jejich individuálních cestách
za poznáním.
Naším hlavním záměrem je na Holicku podporovat setkávání rodin
a jsme rádi, že se u nás v současnosti objevují nové příležitosti, jak mohou
děti trávit svůj čas v souladu s přírodou a rozvíjet se svým přirozeným
tempem (tímto moc zdravíme LMŠ Hlubáček!).
Baví nás být venku a objevovat krásy a proměny přírody. V zimě jsme
prozkoumali rybniční škeble na ostrůvku, kam jsme putovali po ledové
cestě. Děti míchaly kouzelné lektvary a vyfukovaly z nich ledové bubliny.
Malovali jsme do sněhu a ledu. Když se venku trochu oteplilo, u staveb
z písku probíhaly erupce sopek. Nebojte, jen těch z jedlé sody a octa :-).
A co v nejbližší době chystáme? Například výlet ke Kočičímu hrádku
a sraz rodičů nosících děti v šátku nebo nosítku. Rádi bychom navázali
spolupráci se školkami a školami na Holicku.
Chcete-li nás omrknout naživo, přijďte s dětmi či bez dětí na setkání naší
rodičovské vzdělávací skupiny. Obvykle se scházíme v úterky a čtvrtky v deset hodin na břehu rybníka Hluboký. Podrobnější info najdete
na www.spolekholinka.cz nebo telefonu 776 761 624.
Na všechny zájemce i zvědavce se těší Holinkáři.
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Duben v Mateřské škole Holubova

Lesní mateřská škola Hlubáček

Dobrých zpráv není nikdy dost, a tak máme jednu hned na úvod. Podařilo
se nám opět uspět s žádostí o dotaci v operačním programu Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Šablony II.
Jedná se o projekt s názvem Zvýšení kvality výuky v MŠ Holubova, Holice a celková dotace činí 729 003 Kč. V rámci tohoto projektu budeme realizovat několik zajímavých projektových dnů a hned počátkem dubna nás
čeká první s názvem Vodní laboratoř. Díky dotaci budeme moci i nadále
zaměstnávat dvě školní asistentky, které pomáhají učitelkám zejména při
výchově dětí mladších 3 let. Ve středu 10. dubna se děti mohou těšit na pohádku v kulturním domě – Velikonoční království. Velikonoce na nás čekají i v Základní škole Komenského, kam jsme zváni na projektové tvořivé dopoledne. V dubnu samozřejmě nesmí chybět velikonoční dílny pro
rodiče a děti v jednotlivých třídách. V druhé polovině dubna nás čeká
další fotografování. Ve dnech16. a 17. dubna vždy od 15.00 hod. do 16.30
hodin budeme mít dny otevřených dveří. Můžete navštívit naši školu, seznámit se s prostředím a dovědět se informace o přijímacím řízení, na děti
čeká také malý dárek. Duben uzavřeme společným čarodějnickým rejem.
Lenka Chotěnovská
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLUBOVA
Žádosti o přijetí do mateřské školy jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách školy www.msholubova.cz.
Žádosti je možné také vyzvednout na adrese školy, a to ve dnech 25. 4.
2019 a 26. 4. 2019 v době od 8.00 do 16.30 hodin.
Vyplněné žádosti budou přijímány ve dnech 9. 5. 2019 a 10. 5. 2019
v době od 8.00 do 16.30 hodin v Mateřské škole Holice, Holubova 39.
Další informace najdete na internetových stránkách www.msholubova.cz.

MŠ Pardubická informuje

Už je tady konečně jaro, příroda se probouzí. Na zimu už myslet nechceme, i když to není tak dlouho, co jsme ukončili veselým karnevalovým
lyžováním kurz ve Ski areálu Hlinsko. Začátkem března naplno propukl
karnevalový rej i v naší mateřské škole. Her, soutěží a tanců se zúčastnily
všechny děti i paní učitelky v krásných maskách. Pravidelné zimní saunování koncem března také skončilo.
O dobrou náladu se nám postarala pohádková divadelní představení v tělocvičně naší MŠ. Velký úspěch u dětí z kytičkové a motýlkové třídy měla
návštěva Záchranné služby Královéhradeckého kraje. Seznámily se s první pomocí, sanitkou a záchranářským vrtulníkem. Děti si také v rámci
Měsíce knihy prohlédly městskou knihovnu v Holicích. Za sebou máme
i velmi oblíbené retro fotografování.
Velkou akcí, která nás brzy čeká, je škola v přírodě. Naši nejstarší vyjedou
8. dubna do Hartmanic, do penzionu na Vysočině, kde je celý týden čeká
program Z pohádky do pohádky.
Po návratu se budou spolu s ostatními dětmi těšit na velikonoční tvoření
a pomlázku.
Od 3. dubna zveme maminky s malými dětmi na Středeční hrátky. Konají
se každou středu od 15.00 do 16.00 hodin v beruškové třídě.
Krásné jarní dny plné sluníčka přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická
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Principem každé lesní mateřské školy je vzdělávání venku, na čerstvém
vzduchu, téměř za každého počasí. Proto i všechna naše pravidelná čtvrteční setkání probíhají v tomto duchu. Koulovačka, válení ve sněhu, klouzání po ledu, hokej s klacky – to je jen malý výčet zimních radovánek,
které jsme si letos užili. Věnovali jsme se ale i vědě – rozpouštěli jsme sníh
a led, pozorovali jsme, jak ubývá voda, když ji dlouho zahříváme a co se
stane s párou, když stoupá vzhůru a narazí na chladnou překážku. Na tyto
pokusy jsme v dalším týdnu navázali vyprávěním o složení naší planety
a procvičili si poznávání přírodních živlů. Zima je však již definitivně
za námi a i my se těšíme z přicházejícího jara. Pozorujeme probouzející se
přírodu, vyprávíme si o ní, posloucháme lesní ptactvo. Les nám také nabízí mnoho přírodních herních a tělocvičných prvků – na ležících kmenech
stromů trénujeme koordinaci těla při chůzi a lezení po „kladině“. V LMŠ
Hlubáček dbáme i na dodržování a podporu tradic a zvyků. Období masopustu přímo vybízelo k tomu, abychom si o tomto obyčeji řekli spoustu
zajímavých věcí. Nemohli jsme přitom vynechat výrobu masek. Jemnou
a hrubou motoriku jsme si následně procvičili při plnění „lesních“ jitrnic
a jejich hodu do dálky. Celé setkání jsme zakončili masopustním hodováním. V rámci čtvrtečních schůzek proběhlo též milé setkání se spolkem
HOLINKA, o jehož činnosti se dočtete v tomto vydání Holických listů.
Jak sami vidíte, paleta vzdělávacích činností, které se dají dělat v přírodě,
je velmi pestrá a široká. Přijďte se o tom přesvědčit každý čtvrtek v čase
od 9 do 11 hodin do areálu autokempu Hluboký. Sledujte naše webové
stránky www.hlubacek.cz, na kterých aktuálně přibyly nové důležité informace týkající se provozu školky, v sekci „Praktické informace“. Najdete
nás též na facebookovém profilu Hlubáček.
Závěrem připomínáme, že zápis do LMŠ Hlubáček proběhne v prvních
14 dnech v měsíci květnu 2019, jak ukládá školský zákon. Informace týkající se zápisu (přesné datum, čas, místo) zveřejníme na webových stránkách a Facebooku nejpozději do poloviny dubna 2019.
Tým LMŠ Hlubáček

Jaro klepe na dveře
I do naší Základní školy Komenského se už pomalu a nenápadně vrací
jaro. Z oken a nástěnek mizí sněhuláci, sáně, brusle a sněhové vločky
a místo toho na ozdobných sítích rozkvetly sněženky, tulipány a kočičky.
Zimy už bylo dost, všichni čekáme na sluníčko.
Jako každý rok proběhla na naší škole už tradiční soutěž v přeskoku přes
švihadlo. Děti se velmi snažily. Dokonce ani prvňáčci se nenechali v soutěži zahanbit.
Žáci naší školy se zúčastnili výukového programu Zdravá pětka. Cílem
bylo děti seznámit se zdravým životním stylem názorně a také formou hry.
Nezanedbáváme ani výuku jazyků. V Kulturním domě děti zhlédly divadelní představení v anglickém jazyce- A lazy goat.
A protože je březen měsíc knihy, byla už po sedmé vyhlášena literární
soutěž „ Píšu, píšeš, píšeme“. Není žádným tajemstvím, že děti mají úžasné nápady, které dokáží přetvořit v příběh, pohádku nebo básničku.
Mgr. Helena Žižková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL
AMAVET 2019 aneb velký úspěch žáků
Základní školy Komenského

Do krajského finále XII. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež
v Pardubickém kraji postoupilo pět z původních jedenácti projektů. Na tento
festival si jezdíme už řadu let pro přední umístění včetně stáží pro děti v Paříži. Ale letos to je opravdu bomba! Děvčata z osmých tříd opravdu zabodovala!
Posuďte sami:
Cena děkana Univerzity Pardubice týdenní stáž v Paříži pro projekt Moniky Králové, nazvaný Bakterie.
Cena děkana Univerzity Hradec Králové pro projekt Kristýny Landsingerové se stipendiem při studiu na Pedagogické fakultě. Kristýnin projekt
nese název Nebezpečí internetu a sociálních sítí.
Týdenní stáž v Paříži za projekt pro Ester Smolkovou, který se jmenuje
Pěstounská péče a adopce.
Kristýna Landsingerová se stala celkovou vítězkou v kategorii Junior
a jako cenu získala účast na týdenním setkání Broadcom Masters International ve Phoenixu v Arizoně.
Ano, čtete dobře. Naše žákyně bude reprezentovat naši školu v USA!!!!
Podrobnosti naleznete na https://student.societyforscience.org/broadcom-masters-inte…
Velká gratulace patří všem zúčastněným! Přejeme holkám krásný pobyt
v zahraničí a doufáme, že poznatky tam získané zúročí příští rok v dalším
ročníku festivalu. To už z nich budou deváťačky.
Naše úspěšné žákyně a ředitele školy Mgr. Romana Matouška přijal starosta
města Mgr. Ondřej Výborný. Na fotografii z leva Kristýna, Monika a Ester.
Mgr. Blanka Málková

Projektový den
ZŠ Holubova se zapojila do projektu I-KAP (Implementace Krajského
akčního plánu Pardubického kraje), který na podporu polytechnického
vzdělávání pořádá Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích.
První projektový den pro naši školu se uskutečnil 4. března. Žáci
7. A a 7. B se rozdělili do čtyř skupin. Každá skupina řešila zajímavé
úkoly. Jedna práce byla zaměřena na Ohmův zákon. Děti řešily záhadu
tří černých krabiček. Druhým a třetím úkolem byly procvičovány další
fyzikální veličiny – měření délky, objemu, hustoty a používání různých
měřidel. Žáci se zapotili na převodech jednotek. Pomocí přesmyček luštili
jednotky, které se používaly v minulosti. Na čtvrtý úkol se skupiny vypravily k blízkému Ředickému potoku a měřily zde teplotu, průhlednost
a rychlost proudění vody.
Všechny úkoly sedmáci splnili a projektový den se jim líbil. Už těší se
na další.
Mgr. Markéta Vlková
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Zprávy z gymnázia Dr. Emila Holuba
Práce holických gymnazistů v Kuala Lumpur
V letošním školním roce se po roční přestávce opět uskutečnila soutěž
o nejlepší statistický plakát, kterou organizuje Vysoká škola ekonomická
ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Posláním tohoto projektu je
podpora statistické gramotnosti a oživení výuky. Žáci naší školy se projektu věnovali v rámci výuky matematiky a zeměpisu, největší kus práce
však odvedli ve svém volném čase. Na tvorbě plakátů pracovalo čtrnáct
2–5 členných skupin žáků nižšího gymnázia a patnáct z vyšších ročníků.
Nejlepší plakát z každé kategorie postoupil do národního kola.
Po předloňském úspěchu, vítězství v národním kole v obou kategoriích,
kdy plakáty našich žáků postoupily do mezinárodního kola v Maroku,
se letošní vyhlášení výsledků mezinárodního kola soutěže uskuteční
na 62. světovém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Malajsii v Kuala Lumpur. Dvojice našich současných maturantů ve složení
Manuel Monteiro a Filip Moučka (oba 8. C) v národním kole této soutěže uspěla. Se svým plakátem Česká dálniční síť obsadili skvělé 1. místo!
Jejich vítězný plakát tedy postupuje do kola mezinárodního a poputuje
do Malajsie. Zde bude bojovat v těžké konkurenci nejlepších statistických
plakátů z celého světa. Našim studentům srdečně gratulujeme, přejeme
mnoho dalších studijních úspěchů a jsme rádi, že se díky jejich práci šíří
jméno naší školy nejen za hranice kraje, ale i za hranice České republiky.
Mgr. Veronika Rožková
Žáci základních škol na gymnáziu

V měsíci březnu na Gymnáziu Dr. Emila Holuba začaly probíhat tzv.
projektové dny pro základní školy našeho regionu. Postupně jsme v naší
budově přivítali žáky Základní školy, Holubova ul., Základní školy Horní
Jelení a Základní školy, Komenského ul. Jedná se o spolupráci mezi školami v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického
kraje. Naši vyučující společně s učiteli výše jmenovaných základních škol
připravili pro žáky zábavné, poučné a hlavně jiné dopolední vyučování.
V pondělí 4. března proběhl projektový den se žáky Základní školy, Holubova ul. Celkem 35 žáků sedmých ročníků absolvovalo dopolední program zaměřený na fyzikální veličiny, jejich jednotky a měření. Měřili jsme
opravdu ledacos: délku, hustotu, objem, průtok vody, elektrický proud
i napětí, poznávali známé i méně známé měřicí přístroje. Příznivé počasí
nám umožnilo některé aktivity uskutečnit venku. Měřili jsme teplotu půdy,
teplotu vody, rychlost proudění a znečištění vody v Ředickém potoce.
Ve středu 13. března k nám zavítali žáci sedmých a osmých tříd Základní
školy Horní Jelení. Po rozdělení do čtyř pracovních skupin si také oni vyzkoušeli celou řadu experimentů zaměřených na fyziku, chemii a biologii.
Vyrobili si výukový plakát, luštili tematicky zaměřené křížovky, poznávali známé i méně známé měřicí přístroje, porovnávali rychlosti obyvatel
živočišné říše.
V pátek 22. března (po uzávěrce Holických listů) očekáváme návštěvu
žáků ze Základní školy, Komenského ul. Připravujeme pro ně zajímavé
úlohy, při kterých se žáci seznámí se základními laboratorními postupy.
Doufáme, že se nám podaří podpořit jejich zájem o přírodní vědy.
Do konce školního roku nás čeká s každou zapojenou základní školou
ještě jedno setkání. Další dva projektové dny pak v následujícím školním
roce. Domníváme se, že spolupráce mezi učiteli různých typů škol může
být přínosná a obohacující pro všechny a ve výsledku hlavně pro žáky.
Mgr. Jitka Valášková
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Holice v pozdním středověku a stavba druhého kostela
V době husitských bouří byly rozrůstající se Holice dost poničeny. Dřevěný kostel byl nepochybně vypálen a nejspíše byla i poškozena i blízká
tvrz. Stáli za tím husité, kteří měli spadeno na blízký opatovický a sezemický klášter. Nemalým důvodem však bylo, že tehdejším majitelem
Holic byl od roku 1412 Aleš Holický ze Šternberka (†1455), který se v té
době stále věrně držel katolické strany a dokonce vstoupil do služeb císaře
Zikmunda. Byl však natolik politicky angažovaný, že se v Holicích na rodové tvrzi příliš nezdržoval. Jeho starší bratr Smil (†1433) se angažoval
v opačném táboře. Byl jediným členem šternberského rodu, který se stal
horlivým zastáncem husitského kalicha. V roce 1415 přivěsil svou pečeť
ke stížnému listu českých šlechticů protestujícím proti upálení M. Jana
Husa. Alešova pečeť tu přirozeně chyběla. Smil byl nejenom udatným
válečníkem, ale i natolik zdatným vyjednavačem, že musel často tlumit
spory mezi stranou Pražanů a radikálních Táboritů. Vlastnil nějaký čas vsi
Zaječice na Chrudimsku a Brandýs nad Orlicí a do své smrti měl i podíl
na rodné tvrzi. Na ni zřejmě přišla v roce 1422 na svět jeho jediná dcera
Kunhuta (zvaná Kunka), jež se později stala první manželkou Jiřího z Poděbrad.
Aleš ze Šternberka patří k nejzajímavějším středověkým postavám šternberského rodu. Narodil se s největší pravděpodobností přímo na holické
tvrzi počátkem 80. let 14. století jako druhorozený syn málo významné
větve předního pánského rodu. Byl však nadán diplomatickou obratností
i jistou neústupností a to mu s vrozenou rodinnou houževnatostí nakonec zajistilo ve složité době husitských válek rychlý politický i majetkový vzestup. Na počátku husitských bouří stál sice na opačné straně než
jeho radikálně smýšlející bratr Smil, ale vlastní pragmatismus a schopnost vyjednávání ho dostala do pozice hlavního umírněného vyjednavače
mezi znepřátelenými stranami, ze kterých se mu obratným lavírováním
podařilo vytěžit maximum. Díky tomu vyšel z husitských bouří s mnohem
větším majetkem, než s jakým začínal. Do pozice prostředníka se dostal
paradoxně díky tomu, že byl nejprve přinucen přejít na stranu podobojí,
když musel uznat Čtyři pražské artykuly (1424). S umírněnými kališníky
se nakonec v roce 1427 definitivně ztotožnil, což mu umožnilo, aby z husitských válek po bitvě u Lipan (1434) stál na straně vítěze, aniž by si tím

Školní týden trochu jinak
Angličtina nás prostě baví. Proto jsme se obě společně zapojily do projektu Erasmus s názvem Our Best for Heritage. Náš klub čítá 22 žáků.
Spolupracujeme se školami z Litvy, Irska, Itálie a Polska. Součástí aktivit jsou také výjezdy do zmíněných zemí spojené s poznáváním památek
UNESCO v těchto státech.
Náš první výjezd směřoval do Polska, zúčastnilo se ho deset žáků a čtyři
dospělí. V neděli 24. 2. v osm hodin ráno vyrazila první skupinka vlakem
z Pardubic do polské Poznaně. Druhá skupina jela autem. Po přibližně
šestihodinové cestě jsme se šťastně shledali na nádraží. Zde už na nás čekali rodiče našich polských přátel. Byli jsme totiž ubytovaní v rodinách.
První den, tedy pondělí, patřil seznamování s projektovými kamarády
z Litvy, Itálie a Polska. Irové do Poznaně nepřijeli. V úterý a ve středu
jsme představili námi natočené video a prezentaci vytvořenou na téma
památky UNESCO v České republice. Také jsme navštívili muzeum croissantů, muzeum Porta Posnania a Staré město v Poznani. Ve čtvrtek jsme
se vydali na výpravu s nordic hůlkami do parku Cytadela… Ale všechno
má svůj konec. V pátek nastalo loučení a odjezd domů. Tento týden jsme
si moc užili, poznali jsme nové přátele a navštívili nová místa. Plněním
úkolů spojených s klubem Erasmus zlepšujeme své komunikační dovednosti v angličtině. Moc děkujeme za tuto příležitost.
Veronika Říhová a Ellen Dlasková
Soutěž v anglickém jazyce
O tom, že angličtina na Komenčáku opravdu frčí, svědčí i následující informace. Žáci naší školy se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Agys
Lingua, kterou každoročně pořádá První anglické gymnázium v Pardubicích. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd. V letošním roce dosáhl úspěchu Michal Rosenberger, žák 9. třídy, který se v okresním kole umístil
v části, kterou studenti vytvářeli na počítači, na krásném druhém místě.
Chvályhodný byl i jeho výkon ve druhé (klasické) části soutěže, kde žáci
vyplňovali gramatický text, snažili se co nejlépe porozumět mluvenému
slovu, mluvili na dané téma a psali esej.
Mgr. Blanka Málková
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Půdorys původního středověkého kostela sv. Martina rekonstruovaný
podle barokních plánů z roku 1733
ovšem císaře Zikmunda postavil proti sobě. Za půjčky císaři už dlouho držel v zástavě královský hrad Křivoklát a jiné důležité majetky a vzhledem
ke králově neschopnosti dluhy splatit mu zůstaly ve vlastnictví prakticky
až do smrti. Křivoklát byl nakonec z jeho rukou vyplacen, čímž Aleš krátce před svou smrtí získal další nebývalou peněžní hotovost, kterou mohl
vložit do svých pozemkových držav. A to včetně Holic.
Alešova politická dovednost a vzrůstající majetek a koneckonců i historické okolnosti způsobily, že významné rodové sídlo hrad (Český) Šternberk nakonec přešel do jeho vlastnictví z rukou starší rodové větve. O hrady Šternberk a Konopiště usiloval sice už od roku 1439, kdy zemřel jeho
chráněnec Petr z tzv. konopišťské linie Šternberků, jemuž byl poručníkem.
Nově nabytý majetek zaštítěný věhlasem jednoho z nejvýše postavených
osob v království napomohl hospodářské konsolidaci všech jeho pozemkových držav. Ve stejném roce zřejmě pomohl Aleš dojednat sňatek své
neteře Kunhuty (†1449) s nadějným mladíkem Jiřím z Kunštátu a Poděbrad (†1471), na kterého si pomyslně vsadil a dost dlouho ho podporoval. Aleš i jeho syn Petr věnovali stále větší pozornost získanému hradu,
jež byl přeci jen na mnohem prestižnější adrese v blízkosti panovnického
sídla, než rodová tvrz v Holicích na periferii tehdejších Čech, což byl
zřejmě i důvod, proč Šternberkové nakonec z Holic odešli. Prestiž Aleše
ze Šternberka jako předního politika své doby i jeho dědiců zajistila přibližně mezi lety 1460 - 1490 prudký vzrůst významu Holic na úkor svých
vesnických sousedů, který nakonec v roce 1493 vyústil do povýšení obce
na městečko. To už ale obec měla nového pána - Neptalima z Frymburka.
Kromě úprav tvrze bylo nepochybně hlavním zájmem Šternberků postavit na spáleništi původního dřevěného kostela nový svatostánek. Pokud si
správně vykládáme stavební plány dvorské kanceláře z 30. let 18. století,
jež zachycují terén v okolí dnešního kostela i se zákresem toho původního, pak kostel sv. Martina znovu postavený po husitských válkách byl
poměrně velkorysého založení. Sporé historické zprávy, ale i absence podrobnějšího archeologického průzkumu v místech dnešního kostela, nám
neumožňují zjistit přesný počátek nové stavby, jež by podle zmiňovaných
plánů odpovídala šířkou dnešnímu baroknímu kostelu a dvěma třetinám
jeho délky.
Pozdně gotický kostel stavěný zřejmě od poloviny 50. let 15. století
na malém návrší obklopeném sypanými valy s obvodovou zdí měl mělký
polygonální presbytář se třemi hrotitými okny. Připojená loď byla poměrně široká a na její západní straně k ní byla připojena průchozí hranolová
věž, do které byl v roce 1499 zavěšen dodnes dochovaný zvon Martin.
K presbytáři na jeho severní straně byla přistavěna velká obdélná sakristie. Na jižní straně byla zřejmě vztyčena obdélná kaple. O vybavení kostela nemáme žádné zprávy. Biskupské relace z 1. poloviny 17. století však
zmiňují 2 staré stříbrné kalichy. Začínají se však i množit zprávy o špatném stavu kostela, který musel být několikrát opravován. Od počátku 18.
století se začalo uvažovat o stavbě nové, která by lépe odpovídala rychle
rostoucímu městu.
P. Radek Martinek, farář
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Sportovec roku

Výsledky florbalového oddílu DDM Holice

Ve čtvrtek 14. března proběhlo v Kulturním domě města Holic vyhlášení
ankety Sportovec roku města Holic 2018. Na fotografii Ladislava Formánka předávají starosta města Mgr. Ondřej Výborný a bývalý vynikající basketbalista Jiří Welsch cenu jednomu z oceněných Vítězslavu Trojanovi.
Z mnoha oceněný je nutno zmínit nového držitele titulu legenda holického
sportu Jiřího Matlase. Při této příležitosti se uskutečnila veřejná sbírka
ve prospěch nadačního fondu Josefa Zimofčáka Na kole dětem, která je
pořádána na podporu onkologicky nemocných dětí. V Holicích se vybralo
4 894 Kč, všem dárcům organizátoři akce děkují.
Petr Kačer

Dorost
Vítězné tažení za postupem pokračuje a dorostenci si vybudovali náskok
na čele tabulky. K jistotě postupu jim stačí získat v posledních 4 zápasech
6 bodů z 12ti možných.
Výsledky zápasů:
24. únor:
DDM Holice: TJ Sokol Dvůr Králové nL 5:3 (A . Kovařík 3+0, M. Viktora
1+1, J. Machatý 1+0)
DDM Holice: FBK Bulldogs Hořice 6:3 (A. Kovařík 1+3, O. Machatý
3+0, J. Ptáček 1+0, M. Viktora 1+0, M. Matěj 0+1, M. Šmidberský 0+1 )
10. březen:
DDM Holice: HAGA Pardubice 3:1 (J. Tlučhoř 1+1, A. Kovařík 1+0, P.
Černý 1+0, O. Shejbal a V. Schejbal 0+1)
DDM Holice: Klub SPV Pardubice 12:2 (J. Tlučhoř 3+3, A. Kovařík 3+2,
P. Černý 2+2, V. Shejbal 2+1, L. Picek 1+0, M. Matěj 1+0, J. Machatý
0+1, J. Sušil 0+1)
Čelo tabulky:
Záp. V R
P
skóre body
1. DDM Holice
20
17 1
2
179 : 62
52
2. FBC Dobruška
18
12 3
3
130 : 65
39
3. Orel Rtyně v Podkrkonoší 18
13 0
5
122 : 59
39
4. TJ Sokol Dvůr Králové nL 18
12 0
6	  89 : 51
38
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni/3-liga-dorostencu-4
Starší žáci
Oba týmy odehrály další ligový turnaj 3. března
DDM Holice A: FBC SION – DDM Nová Generace 1:2 (O. Machatý 1+0,
J. Šimák 0+1)
DDM Holice A: FbK Orlicko-Třebovsko modří 1:7 (M. Rosenberger 1+0,
J. Říha 0+1)
DDM Holice A: TJ Lanškroun 7:1 (L. Jeřábek 1+1, M. Tlučhoř 1+1, F.
Záhrobský 1+0, M. Kohl 1+0, M. Rosenberger 1+0,R. Nešetřil 1+0, J.
Říha a O. Machatý 0+1)
DDM Holice A: Orel Rtyně v Podkrkonoší 1:4 (M. Kohl 1+0)
DDM Holice B: ŽSK Třemošnice 1:5 (V. Šefranko 1+0, D. Valenta 0+1)
DDM Holice B: Žacléř TJ Spartak Vrchlabí 2:5 (J. Tošovský 1+1, V. Pražák 1+0, T. Machatý 0+1)
DDM Holice B: FbK Orlicko-Třebovsko bílí 1:2 po sn. (J. Tošovský 1+0,
D. Machatý 0+1)
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni-kose/liga-st-zaku-4
Jiří Kment
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V Holicích byl korunován mistr republiky
na ledové ploché dráze
V letošním kalendáři závodů se již tradičně objevilo jako jméno jednoho
z pořadatelů i náš AMK Holice. Na 20. ledna byl naplánován na rybníku
Hluboký, ležícím v areálu autokempu, závod Mistrovství republiky na ledové ploché dráze v družstvech. Jelikož si počasí v posledních několika letech
vybírá v zimních měsících nevyzpytatelné „nálady“ a vůbec našim ledařům
nepřeje, tak i letos se v tomto termínu naplánovaný závod nekonal. O to
začal být příjemnější výhled na začátek února, který sliboval mrazivé počasí
a také optimistický výhled na uspořádání závodů na ledové ploché dráze.
S přihlédnutím, aby na tomto podniku byli přítomni hlavně čeští reprezentanti (v únoru se většinou zúčastní závodů v Rusku), byl stanoven nový termín závodů. A to na 3. února a ne jako závod družstev, ale jako Mezinárodní
mistrovství České republiky na ledové ploché dráze jednotlivců.
A tak týden před stanoveným termínem byl na rybníku Hluboký již připraven 400 metrový ovál, což se pak v kontextu s dalším vývojem počasí,
ukázalo jako klíčovým rozhodnutím. Jak je totiž v poslední době zvykem,
předpověď počasí se začala měnit. A samozřejmě v neprospěch pořadatelů.  A tak nebylo překvapením, že ve středu se pořadatelé závodu v Kopřivnici omluvili, že nejsou schopni připravit led na sobotní závody. A tak
po domluvě s vedením závodu bylo rozhodnuto, že v Holicích se pojede
již v sobotu. Výhled počasí nebyl vůbec optimistický a pro pořadatele
nastaly krušné hodiny. Stihnou se závody nebo je ukončí teplé počasí?
Ze středy na čtvrtek byla nastříkána ještě jedna vrstva ledu, neboť mělo
mrznout, ale na páteční noc už byla předpověď krajně nepříznivá, mělo
být až +6 stupňů!!! Nicméně po páteční přípravě bylo vše nachystáno.
Pořadatelé určitě neměli dobré spaní, předpověď nelhala a sobotní ráno
bylo opravdu teplotně nadprůměrné. Ale po desáté hodině začali přijíždět
aktéři závodů, delegovaní činovníci a vše nasvědčovalo, že závody budou!
Do areálu kempu dorazilo celkem 12 plochodrážníků, z toho jeden zahraniční a to Rob Irving z Velké Británie. Bohužel závodů se z důvodů zranění
a rekonvalescence nemohli zúčastnit nejlepší naši jezdci bratři Klatovští
a Lukáš Hutla. A tak bylo nutno hledat favority mezi Lukášem Volejníkem z Osečné, Andrejem Divišem z Nepomuku, Janem Klauzem a Jiřím
Wildtem z Prahy. Samotný závod byl vypsán na 15 rozjížděk plus finálová
jízda, vítěz bral 3 body, druhý 2 body, třetí 1 bod a čtvrtý bez bodového
zisku. Po třech rozjížďkách byla naplánována krátká přestávka s úpravou
ledu. Kolem tisícovky diváků vidělo opravdu kvalitní boje těchto odvážlivců s ostrými hřeby na pneumatikách motocyklů. I přes nepřízeň počasí se
pořadatelům podařilo připravit trať opravdu kvalitně a tak po takřka dvou
hodinách byla na programu finálová jízda, která měla určit vítěze prvního
závodu Mistrovství republiky. Ve třetím kole došlo ke kolizi dvou jezdců
a na druhém a třetím místě, jízda byla zastavena a vzhledem ke značně
rozbitému povrchu dráhy, nebyla již opakována. A tak o vítězi rozhodla
vzájemná jízda mezi Andrejem Divišem a Lukášem Volejníkem, v níž prvně jmenovaný zvítězil. Takže konečné pořadí prvního závodu Mezinárodního Mistrovství České republiky na ledové ploché dráze: 1. Andrej Diviš
z Nepomuku, 2. Lukáš Volejník z Osečné, 3. Jan Klauz z Prahy.
Závěrem velký dík závodníkům za jejich výkony, činovníkům za jejich
rozhodování, divákům za jejich účast, městu Holice za jeho podporu a pořadatelům za perfektní přípravu závodů. Opravdu málo lidí věřilo, že se
závod podaří připravit, proto jim přísluší tato zasloužená a velká chvála.
A protože se již žádný závod letos neuskutečnil, tak vítěz holického závodu Andrej Diviš se tak stal mistrem České republiky na ledové ploché
dráze pro rok 2019.
Ivan Mikan

Turnaj ve vybíjené
V pátek 5. března ZŠ Holice, Holubova pořádala turnaj ve vybíjené pro
žáky z 1. stupně okolních škol. Bylo pozváno 10 základních škol, z nich
se zúčastnily čtyři. Povedlo se postavit 6 družstev, která se mezi sebou
utkala. Za povzbuzování fanoušků žáci do soutěžení dávali mnoho sil.
Atmosféra byla úžasná. Po celodopoledním zápolení na 3. místě skončilo
družstvo ZŠ Horní Jelení, na 2. místě ZŠ Holice, Holubova a vítězným
družstvem se stala ZŠ Ostřetín. Tato mužstva si odvezla poháry a všichni
hráči dostali hodnotné ceny, které poskytlo město Holice z fondu starosty.
Děkujeme městu za podporu této akce.
Mgr. Eva Vojtěchová
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Lukáš Horský a Vasův běh

Letos v březnu absolvoval Lukáš Horský asi nejtěžší dálkový běh na lyžích, který se jede ve Švédsku, měří 90 kilometrů a jmenuje se Vasův běh.
Neznám jiného Holičáka, který to dokázal, a tak jsem Lukášovi položil
několik otázek.
Lukáši, kdy tě poprvé napadlo, že se zúčastníš Vasova běhu, inspiroval tě někdo?
„Napadlo mě to Petře vloni přesně 30. června, když jsem dostal startovní
číslo od svých kamarádů ke čtyřicetinám.“
Jak jsi trénoval?
„Mám pár kamarádů, se kterými jezdím na běžkách již několik let celkem pravidelně. Rozdíl je jenom v tom, že jezdíme volnou technikou (tzv.
skate), zatímco všechny dálkové běhy se jezdí klasicky (ve stopě). Musel
jsem tedy pořídit klasické lyže a tuto zimu pilovat klasiku. Zádrhel nastal,
když jsem se měsíc před závodem na Božím Daru v jednom sjezdu vysekal, natáhl si levé tříslo a pochroumal rameno…“
Kdy se Vasův běh uskutečnil a jsou nějaká kritéria pro přihlášku?
„Vasův běh se koná pravidelně vždy první březnovou neděli. Jediným
a asi nejtěžším kritériem je zaregistrovat se přes internet a sehnat startovní
číslo. Na letošní ročník byla startovní čísla vyprodána za 1,5 minuty. Pro
Švédy je Vasaloppet svátkem. Celý týden před hlavním závodem probíhají
rámcové závody na stejných nebo zkrácených tratích pro ty, kteří registraci v hlavním závodě nestihli v termínu. Počet účastníků v hlavním závodě
je limitován číslem 15 800. V těchto rámcových závodech startují další
tisícovky lyžařů.“
Jaký je to pocit být více jak devět hodin na lyžích?
„Zpětně musím uznat, že přes nepříznivé počasí a problémy s lyžemi
v závěru, to byla zábava. Výhodou takovéhoto závodu je, že máte pořád
někoho kolem sebe. Nejel jsem úplně na krev, je to přeci jen trochu delší
a chtěl jsem hlavně dojet do cíle. Ale sil bylo nakonec dost, takže jsem si
na posledních kilometrech i zazávodil.“
Jak jsi regeneroval?
„Musím uznat, že organizace po dojezdu do cíle je obdivuhodná. Před tím,
že všech skoro 16 tisíc závodníků po dojezdu do cíle najde své věci, může
se osprchovat, dostane najíst a to ještě v podmínkách severské zimy a bez
jediného zádrhelu, nezbývá než smeknout klobouk. Moje regenerace byla
celkem jednoduchá – po dojetí závodu jsme nastoupili do autobusu směrem domů, kde jsme v poloze vsedě strávili následujících 30 hodin.“
Děkuji za rozhovor, máš můj obdiv a myslím si, že nejen můj.
Petr Kačer
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. informuje – www.jiskraholice.cz
 Stolní tenis

Pozvánka na Velikonoční turnaje
Na Velký pátek dne 19.dubna pořádá oddíl stolního tenisu již 44.ročník
Velikonočních turnajů. Na 15.stolech mohou sehrát přihlášení hráči až tři
turnaje. První turnaj jednotlivců je určen pro hráče krajských a regionálních soutěží Pardubického a Královéhradeckého kraje, zde mohou hrát
i odboráři a neregistrovaní hráči obou krajů. Druhý turnaj je pro dvoučlenná družstva a třetí turnaj jednotlivců je pro hráče regionálních soutěží
ČAST z obou krajů. Hraje se od 8.30 hodin předpoklad ukončení by mohl
být kolem 18.00 hodin. Vstup je volný, přijďte povzbudit domácí hráče.
Hned čtyři týmy mají šanci do play-off
V době, kdy se připravoval tento článek k vytištění, měly účast v play-off
zaručenou tři týmy a čtvrtý, pokud si udržel druhé místo v tabulce, hrál
také.
Á-tým byl na prvním místě tabulky 3. celostátní ligy s náskokem tří bodů
na druhou Teslu Pardubice. Zbývala jen dvě utkání do konce základní
části. Holice se chtějí po letech vrátit do 2. ligy, schází jim k tomu jen
malý krůček.
B-tým v krajské soutěži držel druhou, také postupovou příčku do play-off. Měl dva body navíc před třetím týmem TJ Trojovicemi, zbývalo odehrát jen čtyři utkání.
C-tým v regionálním přeboru 1.třídy již postoupil do semifinále play-off
a to z krásného druhého místa za vedoucí Přeloučí.
D-tým s náskokem šesti bodů vyhrál základní část a šel do semifinále
play-off proti USK Pardubice.
E-tým, krásné páté místo v základní části a hrál o umístění na 5.–8. místě.
První utkání proti Sokolu Horní Jelení.
Tak věřme, že se všem dařilo v závěrečné vyřazovací části a pro příští sezónu uvidíme v Holicích jiné týmy z vyšších soutěží, zejména ty z 2. celostátní ligy.
Jiří Košťál

 Volejbal

Volejbalová soutěž (jarní kolo) bude zahájena prvním zápasem na hřišti soupeře 5. 5. 2019. V rámci přípravy na soutěž proběhne v sobotu
30. března od 9:00 hod volejbalový turnaj žen. Jarní turnaj je již tradicí
a zcela pravidelně se turnaje účastní 5–8 družstev z Pardubického a Hra-

deckého kraje. Přijďte do sportovní haly podpořit naše volejbalistky.
Majka Hybšová

 ASPV – Cheerleaders Spark (Roztleskávačky)

V sobotu 9.3. měly na dětském karnevale v budově ZUŠ své první vystoupení holické roztleskávačky kategorie peewees. I přes počáteční nervozitu
se děvčatům vystoupení povedlo a sklidily velký potlesk. Už se těšíme
na další úspěchy.
Eva Landsingerová

 Florbal

Dne 24.2. 2019 se v městské hale odehrálo závěrečné kolo Holické florbalové ligy. Náš tým odehrál celkem tři utkání, ve kterých jednoznačně
zvítězil a vyhrál tak základní část HFL.
Skoromistři x TJ Sokol Piráti Chrudim 6:4; Skoromistři x TJ Sokol Letohrad 9:0; Skoromistři x TJ Sokol Roveň 5:0. Putovní pohár tedy zůstává
doma a teď se již pilně připravujeme na závěrečné play-off, které proběhne 28. dubna v 8.00 hodin v městské hale v Holicích. Všichni jste srdečně
zváni.
Tomáš Faltejsek

SK HOLICE a halové turnaje
Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal poslední zimní halový mládežnický
fotbalový turnaj. V sobotu 3. března se uskutečnil „VICTORIA cup“,
který byl turnajem mladých fotbalistů ročník 2008 a mladší. Hrálo se
na dvě základní skupiny, dále se pak hrály zápasy o umístění. Čas hry
1x15 minut, počet hráčů 4+1. Střídalo se hokejově.
Pořadí turnaje:
  1. TJ Sokol Moravany
  2. SK Dobruška/Opočno
  3. MFK Chrudim
  4. TJ Paramo Pardubice
5. SK Holice – červení: Tošovský, Tomašov, Růžička A. a J., Syrový,
Lienert, Dvořák.
  6. FK Letohrad
  7. SK Lázně Bohdaneč
  8. SK Týniště/Borohrádek
9. SK Holice – modří: Klofanda, Chadima, Chmela, Voříšek, Tlapák,
Pařízek, Minařík.
10. TJ Jiskra Hořice
Nejlepší brankář: Tomáš Málek – Moravany, nejlepší hráč: Marek Krunčík – Dobruška/Opočno, nejlepší střelec: Daniel Prchal – Paramo. První
tři týmy obdržely medaile a poháry. Všem celkům byly předány věcné
dárky.
FOTBALOVÉ JARO
Odstartovala jarní část krajských a okresních soutěží. Nejdříve v přeboru, pak se připojily i další fotbalové třídy. V nejvyšší krajské soutěži se
po podzimní části objevily na špici celky, se kterými se mnoho nepočítalo, jako např. Jiskra Litomyšl. Naopak domácí Holice skončily podzim
na třináctém místě, což je v historii setrvání v krajském přeboru nejhorší
umístění za posledních deset let. Jak to bude letos na jaře, snad ukázalo
první jarní kolo, kdy se domácí utkali před 170 diváky s odvěkým rivalem
z Moravan a zvítězili 2:1.
HOLICKÉ LISTY

SK Holice A mužstvo. Soupiska – brankáři: Petr Laksar (1977), Jiří Pšenička (1996), Lukáš Navrátil (1999). Obránci: Tomáš Velinský (1983),
Marek Řehák (1997), Jan Řezníček (1995), Miloš Chvála (1990), Jakub
Černý (1983). Záložníci: Jakub Jedlička (1989), Radek Machatý (1980),
Tomáš Kopřiva (1985), Filip Křtěn (1999), David Semínko (1994), Jiří
Růžička (2001). Útočníci: Emanuel Rožek (1999), Davit Lát (1998), Daniel Fotul (1996). Realizační tým – trenér: Milan Šmarda. Asistent: Radek Svoboda. Vedoucí mužstva: Tomáš Čejka. Sekretář: Zdeněk Nývlt.
Změny v kádru mužstva – odchody: Marek Netušil (Heřmanův Městec).
Příchody: Jiří Růžička – z dorostu Holic.
Kdo je Milan Šmarda?
Velezkušený trenér, který přijal po posledním podzimním utkání nabídku trénování od předsedy klubu Petra Bajera. Má bohaté ligové zkušenosti, vychoval dlouhou řadu ligových hráčů. Působil např.: 1982–1988
Spartak Hradec Králové, 1988–1989 AŠ Mladá Boleslav, 1990–1992 FC
Union Cheb, 1993–1994 FC Turnov, 1994–1998 ATK Atlantic Lázně
Bohdaneč. Dále pak v Pardubicích, Živanicích atd. Jak řekl pro Deník:
„V Holicích jsen jako doma …. V době, když jsem zrovna netrénoval,
jsem se jezdil do Holic dívat na fotbal a pak jsem sem jezdil také v době,
když jsem trénoval Hlinsko a Dobříkov, které hrály ve stejné soutěži.
Tudíž mám o hráčích jistý přehled a vím, co je krajský přebor. Proto jsem tu výzvu přijal“. V nedávné době kopaly Holice divizi. Pak se
pohybovaly několik sezon na špici soutěže. Minulou sezonu skončily
na 11. místě, nyní jsou až třináctí. Přejme si, aby se Holice co nejdříve vykopaly ze sestupového pásma. A jak nám pan trenér odpověděl
na otázku – Kdy se cítí dobře? „Když vidím v mužstvu radost. Fotbalu
se věnujeme právě pro radost, abychom se dokázali těšit z vítězných
zápasů. Toto jsou emoce, které mám hrozně rád, stejně jako rád vidím,
když jsou hráči veselí, když se na zápas očividně těší a umí se radovat
z úspěchů“.
Ing.Vladimír Faltys
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2 liga mužů:
BVK Holice – BK Lions Jindřichův Hradec
94 : 69 (25:15 47:33 70:54)
Macela 27, Žaba 19, Štěpán 16, Bartheldi 15,
Eichler 8, Boháček 7, Welsch Michal 2
BVK Holice – BK Vlci Žďár nad Sázavou
90 : 64 (19:14 40:38 62:47)
Macela 21, Žaba 17, Štěpán a Eichler 12, Boháček a Bartheldi 7, Welsch Michal a Šrámek 5,
Kolář 1
TJ AŠ Mladá Boleslav – BVK Holice
77 : 78 (24:11 49:34 63:55)
Baťa 23, Boháček 20, Žaba 19, Trojan 10, Kolář
4, Welsch Michal 2
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
63 : 86 (8:29 24:50 47:70)
Baťa 22, Štěpán 19 Žaba 14, Boháček 10, Trojan
7, Kolář 6, Welsch Michal 2
V 2. lize sehráli holičtí muži v uplynulém období poslední čtyři utkání dlouhodobé části
soutěže. V sobotním 19. kole 2. ligy v domácím
utkání s Jindřichovým Hradcem podali jeden
z nejlepších výkonů v sezóně a s přehledem
zvítězili. V nedělním utkání 20. kola pak svůj
výkon zopakovali i proti Vlkům ze Žďáru.
V předposledním 21. a 22. 2. ligy kole zajížděli
holičtí muži na venkovní palubovky do Mladé
Boleslavi a Brandýsa nad Labem. A opět na řadu
přišel v letošní sezóně již tradiční problém. Jak
poskládat sestavu? Do Mladé Boleslavi odjelo
sedm statečných včetně trenéra. Průběh první
čtvrtiny utkání vypadal, že holičtí budou muset
hodit ručník do „ringu“. V druhé části hry se
však hra vyrovnala a holičtí muži začali snižovat rozdíl ve skóre. Ve třetí části utkání domácí už ale nebyli tak agresivní jako v první půli,
začala se na nich projevovat únava a holičtí se
dostali na rozdíl pouhých osmi bodů. V poslední
části utkání pak holičtí pomalu ale systematicky
ukrajovali bod po bodu a v samém závěru pak
pět vteřin před koncem utkání překlopili skóre
o jeden bod na svoji stranu. Domácí si ještě vzali oddechový čas, ale na posledních pět vteřin už
nedokázali nic vymyslet. Jejich zklamání bylo
obrovské, naopak holičtí muži byli v euforii.
V neděli v Brandýse nad Labem už byli s týmem hostující Dominik Štěpán a Kryštof Baťa.
Brandýs naopak své hosty neměl a tak bylo
utkání jen otázkou skóre.
Divize kadetů U17:
BVK Holice – TJ Sokol BK Chrudim
37 : 83 (4:16 14:36 22:61)
Brandejs 11, Mikuláš 10, Mrázek 8, Hanzlík
a Adamec 4
v odvetě 61 : 78 (11:23 34:9 48:58)
Adamec 25, Mrázek 12, Mikuláš a Hanzlík 9,
Brandejs 6
Sokol Nová Paka – BVK Holice – první kolo
play off
63 : 71 (13:24 32:43 45:62)
Pluhař Josef 22, Chmelík 12, Ulrych 15, Mikuláš a Adamec 10, Hanzlík 2
59 : 81 (16:19 31:38 45:60)
Pluhař Josef 26, Ulrych 24, Mikuláš 20, Chmelík 6, Adamec 4, Hanzlík 1
Holické U17ky skončili po dlouhodobé části
soutěže na čtvrtém místě a do závěrečného play

off šli tedy proti pátému v tabulce Nové Pace.
První dvě utkání play off hraná na hřišti soupeřů
dokázali vyhrát a tak jim k postupu do semifinále stačí vyhrát jednu ze dvou domácích odvet.
Extraliga starších žáků U15:
BK Příbor – BVK Holice
67 : 65 (21:21 43:34 56:49)
Mrázek 23, Pluhař Josef 15, Slawisch 10, Mikuláš 7, Kamitz 6, Šindelář 2, Hanzlík a Brandejs 1
BK Snakes Ostrava – BVK Holice
66 : 49 (15:8 26:19 46:33)
Mrázek 21, Mikuláš a Šindelář 9, Pluhař Josef
a Slawisch 4, Kamitz 2
BVK Holice – Sokol Písek Sršni
82 : 55 (19:7 35:29 68:43)
Mrázek 27, Slawisch 16, Kamitz 11, Pluhař Josef 9, Mikuláš 8, Adamec 6, Šindelář 5
BVK Holice – BŠ Tygři Praha
64 : 68 (19:14 29:34 48:49)
Kamitz 20, Mikuláš a Adamec po 12, Pluhař Josef 11, Mrázek 7, Šindelář 2
BVK Holice – Sokol Pražský
57 : 95 (19:31 33:53 41:76)
Mrázek 17, Mikuláš 15, Kamitz 9, Adamec 6,
Šindelář 4, Pluhař Josef, Brandejs a Kubánek
Broňa 2
BVK Holice – USK Praha
62 : 54 (23:9 37:24 49:36)
Mrázek 20, Mikuláš 16, Adamec 11, Kamitz 10,
Brandejs 3, Pluhař Josef 2
V extralize starších žáků do 15 let pokračovali
holičtí žáci tripem na Moravu. V prvním utkání
v sobotu v Příboru sahali po nečekané výhře, ale
nakonec zůstali a dva body zpět. Škoda jen, že
v utkání chyběl nemocný Tony Adamec. Případná výhra v Příboru by znamenala ještě určitou
naději na účast na závěrečném turnaji o mistra
ČR. Druhý den jsme výhru v Ostravě nečekali.
O to bylo naše větší překvapení, že jsme s ostravským týmem, který nám v minulých letech
vždy naložil, co se do nás vešlo, sehráli málem
vyrovnané utkání.
V dalším dvoukole na domácí palubovce pak holičtí žáci zahráli doslova snové utkání a porazili
baštu jihočeského basketbalu, Písek. Za zmínku
pak stojí neuvěřitelných šest úspěšných trojkových střel Radka Mrázka ve třetí části hry,
jimiž hosty z Písku doslova srazil na kolena.
Druhý den v neděli holičtí žáci přivítali pražské
Tygry, kteří byli do té doby v tabulce poslední
bez jediné výhry. Domácí diváci natěšení z vítězství nad Pískem neočekávali nic jiného než
vítězství. Osud však chtěl něco jiného. Radek
Mrázek, lídr týmu se ráno probudil s horečkou
39 °C a stejně tak i pivotman Roman Slawisch.
Tým byl najednou bez hlavních střelců z předešlého dne. Radek Mrázek statečně zkusil
nastoupit do utkání, ale nešlo to. Holičtí žáci
přesto bojovali a vyhráli první čtvrtinu utkání.
Ve druhé čtvrtině si ale rychle udělal tři osobní
chyby další lídr týmu Pepa Pluhař a musel na lavičku. Od té doby byli holičtí žáci jen stínem
týmu z předešlého dne. Přesto bojovali dál, ale
když se Pepa Pluhař po nástupu do třetí části hry
rychle vyfauloval, zůstali najednou v útoku bezzubí a umožnili pražským Tygrům slavit první
vítězství v extralize.

O dva týdny později přivítali holičtí žáci na své
palubovce další dva týmy z Prahy. V sobotním
utkání s pražskými Sokoly nebylo co řešit. Lonští mistři ČR neponechali nic náhodě. Uplatnili
svoji jednoznačnou výškovou a fyzickou převahu a s přehledem v Holicích zvítězili. V nedělním utkání s týmem USK Praha však holičtí žáci
opět podali jeden ze svých nejlepších výkonů
a dokázali tento tým, který v minulosti získával
na mistrovstvích ČR medaile, porazit.
Východočeský přebor mladších žáků U14:
Sokol Nová Paka – BVK Holice – poslední
utkání dlouhodobé části soutěže
19 : 88 (6:18 15:39 17:64)
Krejčík Ondřej 35, Holub 19, Kubánek Jan 12,
Patlevič a Skutil 10, Pažout 2
v odvetě 32 : 75 (11:13 14:35 17:55)
Krejčík Ondřej 25, Holub 17, Kubánek Jan 12,
Pažout 10, Skutil 6, Patlevič 5
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
75 : 42 (18:8 39:20 55:31)
Holub 30, Krejčík Ondřej 26, Pluhař Jan 9, Kubánek Jan 8, Skutil 2
v odvetě 84 : 81 (25:20 48:41 66:61)
Holub 33, Krejčík Ondřej 28 Kubánek Jan 8,
Patlevič 7, Pluhař Jan 6, Pažout 2
Východočeský přebor minižáků U12:
BVK Holice – BK Synthesia Pardubice – poslední utkání dlouhodobé části přeboru
28 : 115 (11:19 18:47 83:18)
Libánský 10, Štembera 9, Pokorný Vojtěch 4,
Chaloupka a Urbánek 2, Pokorný Vít 1
v odvetě 33 : 140 (2:44 21:69 23:105)
Štembera 12, Johanová 8, Urbánek a Chaloupka
po 4, Metelka 2, Libánský 1
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice – první kolo play off
74 : 15 (20:40:6 50:8)
Pokorný Vít a Vojtěch po 4, Novotný 3, Urbánek
a Libánský 2
108 : 25 (30:7 58:9 82:19)
Pokorný Vít a Vojtěch 7, Johanová 6, Urbánek 5
Holické U12ky skončili po dlouhodobé části soutěže na osmém místě a do závěrečného
play off šli tedy proti prvnímu v tabulce. Dvě
jasné čtvrtfinálové porážky od favorita soutěže
pak znamenaly konec sezóny. Potěšitelné byly
ale výsledky obou utkání, které byly podstatně
lepší než v předchozím posledním kole základní
části, kdy byli holičtí žáci příliš vystrašení z velkého jména soupeře.
Východočeský přebor minižáků U11:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
60 : 37 (24:4 38:19 52:31)
Urbánek 27, Štembera a Pokorný Vít 10, Pokorný Vojtěch 4, Libánský 5, Metelka a Dostál
Antonín 2
v odvetě 51 : 79 (15:12 29:32 41:53)
Urbánek 18, Pokorný Vojtěch 12, Štembera
Adam 10, Pokorný Vít 4, Metelka, Dostál Antonín a Krejčík Vojtěch 2
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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