ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIV. ROČNÍK / BŘEZEN 2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní březnového
sloupku už venku svítí
sluníčko, začíná mít sílu
a sníh zmizel. Přejme si,
aby už žádný v našem
městě nenapadl a netvořily se ani námrazy.
Technickým službám
by tak výrazně ubylo
práce a šetřily by i finanční prostředky.
Rada města pokračovala ve své práci na schůzích ve dnech 22. ledna a 12. února 2018. Mezi
projednávanými body bylo i zvýšení nájemného
z prostor města určených k podnikání. Zde se
rada po delší diskuzi rozhodla nenavyšovat nájemné o roční míru inflace. Dále rada projednala
zprávu o činnosti správního odboru za rok 2017.

Sem mimo jiné patří úsek vydávání občanských
průkazů, kde jsou žádosti zpracovávány elektronicky, kdy žadatel nemusí vyplňovat písemnou
žádost a ani nepředkládá fotografii (pracovníci
jej vyfotí na místě). Dalším frekventovaným
úsekem je úsek cestovních dokladů, kde jsou
vydávány cestovní pasy s biometrickými údaji.
Tyto 2 úseky spolu s matrikou a evidencí obyvatel měly v roce 2017 přibližně stejný počet
úkonů jako v r. 2016 a vytvořily tak pro město
příjem ve výši 765 tisíc Kč.
Dále rada projednala návrh kapitálové části
rozpočtu města na rok 2018, který je navržen
ve výši cca 89 mil. Kč včetně přijetí úvěru
ve výši 25 mil. Kč. Mezi největší investice patří vodohospodářská infrastruktura na stadionu,
rekonstrukce atletických prvků, nová sportovní
hala a rekonstrukce asfaltového hřiště na „Li-

páku“. Tento návrh bude projednán na společné
schůzi rady města se zastupiteli dne 26. února
2018 a konečná verze pak na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 19. řezna 2018.
Další podrobnosti se dozvíte až v dubnových
listech.
Závěrem rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozšíření doplňkové činnosti
ZUŠ Karla Malicha, schválila nákup nového
sypače pro TS Holice za částku cca 360 tisíc
Kč a výsledky inventarizace majetku města
za rok 2017, kdy nebyly zjištěny žádné rozdíly
ani vážné nedostatky v péči o městský majetek a poprvé hodnota majetku přesáhla částku
1 miliardy Kč.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemnou
zimní dovolenou, nejlépe s dětmi o jarních
prázdninách a brzký příchod jara.

Motokros bude
Před nedávnem jsem měl velice zajímavý telefonní rozhovor. Volal mi Standa Špaček, že má
pro mě dobrou zprávu. Jeho první slova zněla
takto: „Ahoj Petře, mám pro tebe dobrou zprávu. Většina pozemků v areálu motokrosového
závodiště už patří naší rodině, takže se můžeš těšit na motokrosové závody. Pomůžeš mě s tím?“
Kdo mě zná, tak mu je jasné, co jsem jako velký příznivec motokrosového sportu odpověděl. Od Standy jsem dostal spoustu informací
o složitosti nákupu pozemků a o situace ohledně
motokrosu a jeho vztahu s AMK Holice. Nechci
být soudcem, nechci se přiklánět na tu či onu
stranu, já jsem jen rád, že jedna z chloub našeho
města má opět šanci ožít. S motokrosem jsem
projel kus Evropy a holické závody měly vždy
a všude ten největší kredit. K Holicím patří stejně jako Dr. Emil Holub.
Standa Špaček má s areálem velké plány.
Všichni v Holicích vědí, jaká jeho rodinu postihla tragédie a že právě motokros jí vzal jejich
milovaného syna Michala. Právě po něm by se
mělo závodiště jmenovat. Kromě motokrosových závodů chce Standa Špaček do areálu,
který má dostát spoustu změn, vrátit závody
Gladiator race a měli by ho využívat i cyklisté.
První závody se v Poběžovické kotlině uskutečnily v roce 1951, nebylo by od věci, kdyby
rok 2018 byl takovým restartem této tradice.
Nejen zakladatelé tohoto sportu v Holicích by si
to zasloužili. Držme nám i jim palce.
Petr Kačer
Více informací o situaci kolem motokrosového závodiště najdete na: www.team.goldfren.cz.
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 22. ledna 2018

Rada města na své schůzi dne 22. ledna vzala na vědomí zprávu o činnosti správního odboru a zprávu o vyřizování stížností a žádostí o informace předloženou vedoucím správního odboru, vzala na vědomí
i zprávu o činnosti sportovní komise RM za rok 2017. Rada schválila
Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení nových odběrných
míst elektřiny v objektu přestavovaného domu Hradecká čp. 59, nový
platební kalendář bývalému nájemci bytu v domě čp. 2 na nám. T. G.
Masaryka na vyrovnání dluhu z předpisu nájemného a záloh na energie,
schválila průjezd nadměrného nákladu centrem města firmám Vodička
z Plzně a Dan-Czech Special Transport Mělník na období do zrealizování stavebních úprav kruhové křižovatky na obchvatu I/35 a schválen
byl návrh vegetačních úprav této křižovatky. Rada města převzala záštitu
nad Memoriálem Jiřího Kerouše, který pořádá JSDH Holice dne 21. 4.
2018 a záštitu nad charitativním během Okolo Hlubáku ve dnech 18. 2.,
20. 5., 26. 8. a 4. 11. 2018 a pořadateli „Tajného výletu 2018“ bezplatný
pronájem parkoviště u kulturního domu na dobu od 0 hodin do 10 hodin
dne 21. 4. 2018.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 12. února 2018

Rada města na své schůzi dne 12. února 2018 schválila 1. rozpočtovou
změnu v rozpočtu roku 2018 a návrh na rozdělení peněz z výsledku
hospodaření města roku 2017, který bude obsahem rozsáhlé rozpočtové
změny schvalované na 1. zasedání ZM dne 19.března 2018. Tento návrh
bude i programem společného zasedání rady města se všemi zastupiteli
dne 26. února 2018. Rada schválila výsledky inventarizace majetku města
k 31.12.2017 a uložila odboru SMVM předkládat vždy k 30. 6. a k 30. 9.

stav na účtu 042, schválena byla změna odpisového plánu MŚ Pardubická
pro rok 2018. Rada projednala návrh na navýšení nájmu v nebytových
prostorech o 2,5% a tento návrh neschválila a neschválila také platební
kalendář na vyrovnání nedoplatku na nájemném a službách nájemci bytu
z domu v Holubově ul. čp. 761. Rada dále projednala a schválila: převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Dubina II z paní Vopršálové
na pana Šťastného, technickým službám nákup nového sypače od firmy
Kobit s.r.o. z prostředků organizace za cca 362 tis. Kč, bezplatné použití
znaku města na pohlednice, přidělení bytu č. 14 v domě Palackého 1131
panu Kacálkovi na doporučení sociální komise, převzetí záštity města nad
22. setkáním CB radioamatérů ve dnech 4. a 5. 5. 2018 a nad Mezinárodním setkáním radioamatérů ve dnech 24. až 25. 8. 2018, bezplatné
použití znaku města na propagačních materiálech Evropského šampionátu – závodu vozítek s pedály pro ČF klubu vozítek s pedály, ZUŠ Karla
Malicha Holice nákup hudebních nástrojů dle nabídky firmy CMI Melodia a.s. Hradec Králové, Jiskře Holice – oddílu ASPV úhradu nájemného
sokolovny na cvičení rodičů s dětmi na rok 2018, ukončení nájmu v bytě
č. 4 v Palackého 1131 dohodou k 28. 2. 2018 a přidělení tohoto bytu
dle pořadníku na 1. čtvrtletí 2018, přidělení bytu č. 16 v bytovém domě
U Kapličky 1042 dle pořadníku.
Rada doporučila ZM schválit rozšíření doplňkové činnosti ZUŠ Karla
Malicha Holice dle návrhu a poté připojení se k výzvě Asociace odpadového hospodářství, která se týká upozornění na výrazné zdražení
skládkovného za komunální odpady. Rada zrušila výběrové řízení na rekonstrukci atletických prvků sportovního stadionu a uložila vypsat nové
výběrové řízení, kde předmět zakázky bude plně financovaný z rozpočtu
města.

KOMENTÁŘE…
REVITALIZACE STADIONU – VÝMĚNA ZELENĚ
Jak byla veřejnost již dříve informována, již v loňském roce 2017 byla
započata nutná výměna zeleně-stromů. Jak ukazuje fotografie zkáceného stromu, množství topolů je v havarijním stavu a mohlo hrozit jejich
spadnutí při poryvu větru. V roce 2017 se proto pokácelo 93 kusů stromů a vysadilo 92 kusů. Náhradní výsadba dalších 30 kusů předepsaných
stromů byla z důvodu změny on line dráhy, umístění nové sportovní haly
vedle hřiště na plážový volejbal a plánovanému odvodnění stadionu pozastavena. V únoru 2018 pokračovala revitalizace kácením 32 kusů topolů.
V jarních měsících bude potom provedena TS náhradní výsadba 32 kusů
habru obecného „Fastigiata“. Tím bude splněna jedna z etap revitalizace
stadionu.

DO ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ SE V ROCE 2017 OPĚT INVESTOVALO
Děti v našem městě si dle mínění rady města zaslouží velkou péči. Je to
naše budoucnost.
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Proto i v loňském roce 2017 šly nemalé finanční prostředky do našich
škol. Uvádíme zde přehled prací, které byly z hlediska stavebního ve školách a školských zařízeních provedeny. Zároveň uvádíme finanční částky
těchto prací.
MŠ Pardubická výměna oplocení
63.000 Kč
MŠ Staroholická rekonstrukce kuchyně
651.000 Kč
výměna oplocení
257.000 Kč
ZŠ Holubova
hydrogeologický průzkum
175.000 Kč
oprava kanalizace a dlažby ve dvoře
781.000 Kč
bezbarierový přístup – projektová
dokumentace (PD)
190.000 Kč
ZŠ Komenského rekonstrukce budovy v Holubově ul. 5. 870.000 Kč
opravy služebního bytu
260.000 Kč
oprava fasády budovy v Holubově ul. (PD) 40.000 Kč
školní družina statické zajištění
223.000 Kč
nová střešní krytina
970.000 Kč
školní jídelna
stavební úpravy pro novou školní družinu 1.049.000 Kč
výměna oken a rekonstrukce sociálních
zařízení
1.573.000 Kč
ZUŠ
úprava odhlučnění
107.000 Kč
Celkem do škol a školských zařízení v roce 2017 bylo na stavební úpravy
investováno 12.209.000 Kč.
VZKAZ MAJITELŮM PSŮ VE MĚSTĚ
V poslední době se množí stížnosti občanů na chování některých majitelů
psů. I když už několikrát se na téma psích exkrementů psalo, stále jsou
zde takoví „pejskaři“, kterým je naprosto jedno, že po pejskovi neuklidí
co by měli a ještě snad donutí pejska udělat zejména na chodnících celou
velkou sérii. Jen ať si do toho Ti chudáci občané šlápnou a ať si domů
něco odnesou. Protože začíná být tato situace s pejskaři neúnosná, dostal
tajemník MÚ za úkol informovat městskou policii, aby i na tyto prohřešky
majitelů psů dohlížela a podle stanovených kriterií i tyto prohřešky sankcionovala. Přitom by nemělo být pro člověka problém tyto exkrementy dát
do igelitového sáčku a dát do „psích“ odpadových košů. Je jich po městě
již poměrně dost a TS přislíbily další nové i v letošním roce.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Cena města Holic – návrhy se podávají
do 31. března 2018
Připomínáme, že 31. března 2018 končí termín podání návrhů na udělení
Cen města Holic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací se doručují
písemně starostovi města, který je pak předává ke konečnému rozhodnutí
zastupitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny města Holic“ je na internetové stránce města, tj. na www.holice.eu.

Holice zavádí „Mobilní rozhlas“
Jistě se každému z Vás stalo, že se něco hlásilo v městském rozhlase,
ale než jste vyběhli ven a došli na konec zahrady, kde je možno (pokud
zrovna nejede hlasitý náklaďák nebo traktor) trochu slyšet, že hlášení bylo
u konce.
Proto v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu – Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat
o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů – SMS zprávy,
hlasové zprávy, e-maily, zprávy do aplikace – o důležitých aktualitách
(upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího).
Součástí tohoto vydání Holických listů je formulář s registračním ústřižkem, který vyplníte a odevzdáte na městském úřadu – v kanceláři informací nebo podatelny v přízemí. Další možností je elektronická registrace
na stránce www.holice.mobilnirozhlas.cz. Na stejném formuláři potom
zaškrtnete skupinu informací o kterou máte zájem a nebudete obtěžováni
dalšími informacemi, které vás nezajímají.

Pokud se zaregistrujete, budete následně ZDARMA tyto informace dostávat. Počítáme, že pokud bude dostatečný zájem a během 2 až tří měsíců vytvoříme dostatečnou databázi, tak tato aplikace by mohla přibližně
od května fungovat. Co se týče ochrany osobních dat, aplikace bude přihlášena u Úřadu pro ochranu osobních údajů a s daty bude zacházeno dle
příslušného zákona.
Většinu informací do systému bude zadávat městský úřad, kulturní informace budou od kulturního domu a počítáme, že aktualizací sportovních
informací bude hlavně využívat SK Holice a jiné sportovní kluby. Důležitou skupinou budou aktuální informace o zatoulaných a nalezených psech.
Na zmíněné stránce www.holice.mobilnirozhlas.cz se dozvíte i podrobnostech této moderní služby občanů.
Pozvánka na jednání zastupitelstva města 19. března 2018 – začátek v 17 hodin
V pondělí 19. března 2018 v 17 hodin se bude v klubovnách kulturního
domu konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za rok 2017,
projednání a schválení rozpočtových změn, které se týkají kapitálového rozpočtu města Holic na rok 2018 a rozdělení veřejné finanční
podpory z rozpočtu města holickým sportovním a společenským zařízením. Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku
města, aktuální věci pak v bodu sdělení starosty města.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného
odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem?
Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí
a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem
sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž
hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie
– ta může činit až 90 % oproti výrobě ze sklářských písků.
• skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci to nevadí,
stačí obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat
• do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem, oddělí se
pomocí magnetu
• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty (sklo lze
recyklovat v podstatě donekonečna)
• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřeby energií při výrobě (až 90%), úspory surovin (65%)
• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu

Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky,
by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových
skleněných výrobků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve na minerálky
a pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také
tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který
je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít
i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovné
zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva, vína,
nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků.
Více o třídění skla www.samosebou.cz/extra/sklo.

DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
barevné sklo a čiré sklo, lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů, tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
keramika a porcelán, zrcadla, autosklo, drátované sklo, varné sklo nebo
zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů zelené barvy,
na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je
prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje.
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc březen 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
11. 3.
19.30	Tennessee Williams – Báječná neděle v parku Créve Coeur
neděle		Hru významného amerického dramatika si zvolila pro svůj režijní debut herecká legenda Iva Janžurová. Z velké vášně a touhy po štěstí se v žáru horkého dne proplétá
příběh čtyř ženských hrdinek. A my se v této cituplné komedii smějeme, abychom
přehlušili tíseň.
		Režie: Iva Janžurová.
		Hrají: Sabina Remundová, Lucie Žáčková, Barbora Munzarová a Iva Janžurová.
		Uvádí Divadlo Kalich Praha * Divadelní předplatné ABO 2017/2018.

360-340-320 Kč
23. 3.
10.30	Makový mužíček
pátek		Příběh o chlapečkovi maličkém jako zrnko máku. Divadelní adaptace legendární
knížky Františka Nepila v provedení Divadla Drak Hradec Králové.
50 Kč
23. 3.
19.00	Petr Kolář – Jednou nebe zavolá
pátek		Koncert populárního zpěváka a jeho doprovodné skupiny s novým programem
akustických koncertů Turné 2017–2018. V tomto pořadu Petr Kolář zazpívá své
nejslavnější písničky, písničky svých kolegů i průřezové skladby z celé tvorby. Součástí programu je i povídání s publikem – malá improvizovaná tiskovka – „Z diáře
Petra Koláře“.
340-320-300 Kč
31. 3.
19.30	Zdeněk Jirotka – Saturnin
sobota		Repríza úspěšného představení situovaného do noblesní prvorepublikové atmosféry.
		 Režie: Kryštof Šimek.
		 Uvádí Divadelní soubor mladých Kulturního domu města Holic.
90 Kč

KINO

Přehled akcí březen
Dětský karneval
sobota 3. března od 15.00 hodin
Restaurace Na Trandě
Vstupné 50 Kč, děti zdarma
Sportovec města Holic 2017
neděle 4. března v 15.00 hodin
sportovní hala Holice
pořádá: sportovní komise Rady města Holic
moderuje: Mgr. Ladislav Effenberk – starosta města
3. společenský ples
pátek 9. března od 20.00 hodin
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Karla Malicha
vás zve na Společenský večer
velký sál ZUŠ Karla Malicha Holice
vstupné 150 Kč
k poslechu i tanci hraje skupina Rytmus
předprodej vstupenek v sekretariátu ředitele
ZUŠ Karla Malicha

datum hodina program
vstupné
6. 3.
19.30	Vražda v Orient expresu
úterý		Luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna se promění v jeden z nejzáhadnějších detektivních příběhů. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku kdesi ve sněhových závějích na Balkáně.
Hercule Poirot musí závodit s časem, aby vyřešil tuto smrtící hádanku.
		Režie: Kenneth Branagh.
		Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeifer, Penélope
Crus.
		Žánr: Krimi /Mysteriózní/Thriller. Délka 114 minut.
80 Kč
13. 3.
17.00	Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
úterý		Pokračování populární série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Hlavní
hrdinkou je znovu odvážná Gerda a se svým bratrem Kaiem se vydávají do hor
za trollím kamarádem Ormem. Střetnou se s magií ohně i ledu a čeká je pořádné
nové dobrodružství.
		Žánr: Animovaný/Dobrodružný. Délka 90 minut.
70 Kč
20. 3.
19.30 Zahradnictví: Nápadník
úterý		Třetí kapitola rodinné kroniky, která vypráví osudy tří rodin na pozadí nejdramatičtějších období minulého století. Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví
rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. Film je
romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.
		Režie: Jan Hřebejk.
		Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Filip Březina
a další.
		Žánr: Drama/Komedie. Délka 113 minut.
80 Kč
27. 3.
19.30	Madam služebná
úterý		Bohatý americký pár Anne a Bob se přestěhuje do zámku v romantické Paříži. Při přípravě večeře paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno pro 13 hostů,
a to nelze dovolit. A tak se její služebná Mária přestrojí za tajemnou španělskou
šlechtičnu. Svým osobitým šarmem však očaruje britského makléře, a to se Anne
už vůbec nelíbí…
		Režie: Amanda Sthers.
		Hrají: Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma, Michael Smiley a další.
		Žánr: Komedie / Drama. Délka 90 minut.
80 Kč

V únoru proběhla v galerii zdejšího kulturního
domu další zajímavá výstava. Byly to akvarely královéhradecké autorky Lenky Hypiusové.
Její práce by se daly zařadit do oblasti imaginativního umění, které v mnoha případech není
prosté spirituálního nádechu. Tematicky se jedná o imaginární krajiny, rostlinné i zoomorfní
motivy a některé kompozice by se daly označit
i za astrální. Vím, že tento popis je poněkud neohrabaný a těžko přiblíží jemně citlivou intenzitu maleb provedených nejobtížnější malířskou
technikou. Obtížnost této techniky spočívá v neopakovatelnosti, neopravitelnosti doteku štětce
na ploše obrazů. V tomto případě obrazů sice
formátově spíše komorních, ale ve své intenzitě
vyzařujících pozitivno v množství větším než
malém.
Ve mně Lenčiny akvarely něčím evokují východní kaligrafii, paralely se zde najdou jistě už
v neopakovatelnosti malířského gesta, jediného
citlivého doteku či tahu štětcem, které dávají
vyznít neokázalé a jemné intenzitě výsledku se
všemi duchovními aspekty.
Mgr. Štěpán Málek, akad. soch.

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

Kulturní pozvánka

datum hodina program
vstupné
13. 3.
16.00	Dr. Emil Holub a Růžena Holubová
úterý		Přednáška zaměřená na 150. výročí narození Růženy Holubové a její životní
příběh.
		Přednáší Marcela Jeřábková a Jitka Koudelková.
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
3. 3.–30. 3.		
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Aleš Svoboda – Proměny tvarů
Výstava k poctě Karlu Malichovi.
Vernisáž se uskuteční v pátek 2. března od 17 hodin.

Jemná síla Lenky Hypiusové

V sobotu 3. března od 10.30 hodin pořádá Pragokoncert zábavný pořad pro děti s názvem Michal je kvítko. Čeká Vás zábava a zážitek s Michalem z Kouzelné školky. Akce se uskuteční
ve velkém sále Kulturního domu města Holic.
Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního
domu a v kavárně kulturního domu. Bližší informace na stránkách www.kouzelnaskolka.cz.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Dechový orchestr vloni a letos
Uplynulý rok je třeba z hlediska Dechového orchestru Kulturního domu
města Holic hodnotit pozitivně. V únoru se členky a členové kapely
ve spolupráci se spolkem Kultura pro město zapojili do příprav holického masopustu. Jinak se však první pololetí neslo především ve znamení
klasické dechovky s důrazem na tvorbu Karla Vacka v návaznosti na půlkulatá výročí jeho životních milníků. Příjemné zpestření pak představovaly dubnové koncerty filmové hudby, přičemž ten druhý v pardubickém
ABC klubu v sobě nesl charitativní prvek, neboť jeho výtěžek směřoval
na podporu vozíčkářů z Křižovatka handicap centra o.p.s. Další dobročinný počin představovala účast na Kopretinovém odpoledni v Sanatoriu
Topas. V červnu se pak uskutečnilo tradiční setkání s přáteli z německého
Frohburgu, které završilo společné vystoupení v malebném lázeňském
prostředí Velichovek.
Nezvyklý ruch vládl i v období školních prázdnin. V jindy klidných měsících orchestr absolvoval několik koncertů premiérově kupř. v Lázních
Bohdaneč. Po rovných 20 letech se pak vrátil na scénu Českého hudebního tábora mládeže, kde při zahajovacím koncertu padla poslední klapka
filmové muziky. Hlavní vrchol letního snažení však představoval třetí ročník Holických pivních slavností, které ansámbl vymyslel a od roku 2015
je i pořádá. Laťku tohoto mimořádně oblíbeného festivalu se podařilo opět
posunout o nějaký ten stupínek výše.
Na podzim pak veškeré úsilí směřovalo k tematickému představení
„S dechnou kolem světa“, které dalo vzpomenout krom jiného na významná životní jubilea nejslavnějšího holického rodáka Dr. Emila
Holuba. S trochou štěstíčka se podařilo zvládnout i několik skladeb
velmi vysoké náročnosti, k čemuž přispěla svědomitá příprava i posílení o několik hudebních kolegů a přátel. S již tradičním vánočním
koncertem se pak orchestr představil nejen na prknech holického kulturního domu, ale díky spolupráci se sborem Rolnička s ním zavítal
i do Sezemic.
V roce 2018 je tedy nač navazovat. Začátkem června ozvláštní obvyklé produkce zájezd do Německa, během něhož proběhnou nejen oslavy
vzniku spřáteleného tělesa, sboru dobrovolných hasičů, pod nimiž tento
ansámbl působí, ale i města Frohburgu samotného. Probíhají také intenzivní jednání o účasti na několika zajímavých akcích. Pivní slavnosti letos
proběhnou v dobře zapamatovatelném datu 18. 8. 2018.
Tematický koncert tentokrát návštěvníky zavede do světa muzikálu a v sobotu 6. října obstará zahájení podzimní kulturní sezony v Holicích. Jeho
cíl je jasný – nabídnout publiku zajímavý hudební zážitek, zcela vyprodat
velký sál kulturní domu a získat si mediální pozornost, které se těší jiné
místní kulturní soubory!
Karel Král

ZO Českého zahrádkářského svazu v Holicích vyhlašuje
FLORISTICKOU SOUTĚŽ
Soutěž je tříkolová:
ZÁKLADNÍ KOLO se uskuteční v Holicích. Soutěž je určena pro
obyvatele holického regionu (Holice, Horní a Dolní Ředice, Roveň,
Ostřetín a Veliny) a místo konání bude upřesněno podle počtu přihlášených.
Kategorie soutěžících:
1. žáci – základní školy
2. junioři – střední školy
3. dospělí (od 20 let výše) – přihlášený musí být člen ČZS a nesmí
být profesionál.
Vítězové postoupí do ZEMSKÝCH KOL pro Čechy a Moravu.
ZEMSKÉ KOLO pro Čechy proběhne v Praze v ZO ČZS Na Skalce 25. května a tématem je kulatá kytice a vypichovaná miska.
CELOSTÁTNÍ FINÁLE proběhne na výstavě Květy 13. července
v Lysé na Labem.
Téma pro základní kolo je: Kytice pro maminku ke DNI MATEK.
Soutěžící používají vlastní nářadí a vlastní dekorační (přízdobný
neživý) materiál. Materiál k vazbě – květiny a zeleň – vám připraví
zahrádkáři z Holic.
Máte-li do soutěže chuť, přihlaste se do konce března na našem
e-mailu: soutez.zahradkari@seznam.cz
Vaše přihláška musí obsahovat:
1. jméno a příjmení, bydliště, váš e-mail
2. určení, do které kategorie se přihlašujete: žáci a junioři napíší
třídu a školu, kterou navštěvují, dospělí svůj věk a prohlášení, že
jsou členy ČZS a v kterém městě
3. číslo telefonu – pro případné upřesnění
PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET, CO DOKÁŽETE. PŘIJĎTE SI
POHRÁT A POBAVIT SE.
Zahrádkáři Holice
(v případě nejasností volejte 603 522 609 – paní Rabasová)

Masopust dokázal, že tradice lidi spojí
Druhou únorovou sobotu jste v ulicích našeho města mohli potkat masopustní průvod maškar, a to v pořadí již po patnácté. Celý den v centru,
přilehlých ulicích a na Mušce křepčilo v rytmu dechové hudby dvaatřicet rozpustilých maškarádů, kteří navštívili čtyři desítky domácností.
Hráli, tančili a prováděli poťouchlé kousky nejen k pobavení sebe samých, ale především vás, kteří jste maskám otevřeli dveře svých domovů. Upřímně děkuji nejen dobrovolníkům – maškarádům za účast v průvodu, ale především hostitelům – za to, že jste našli chuť i odvahu stát se
součástí masopustního veselí a maškarády pohostili. Masopust je tradicí,
která nejen obveseluje mysl, ale především vytváří vzájemnou sousedskou pospolitost – zkrátka lidi spojuje. Pokud někdo sleduje maškary
z okna schován za záclonou, zůstává vlastně sám. Letos jsme poznali, že
lidí, kteří se chtějí bavit, aktivně zapojit a nezůstávat vlastně osamoceni
za záclonou přibývá. Všichni pořadatelé a aktéři holického masopustního veselí jsou za to velmi rádi, protože jejich snaha má smysl. Ať tedy
žije masopust 2019!
Lukáš Peška, laufr masopustního průvodu
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CO PŘIPRAVUJE RVC HOLOUBEK NA JARO

HOLICKÉ TRHY v roce 2018

RVC Holoubek pro vás na jaro kromě pravidelných programů chystá tyto jednorázové akce:
Jarní tvoření pro babičky a dědy se uskuteční
čtvrtek 1. 3. od 9 do 10.30 hodin.
S Radkou ponoříte ruce do keramické hlíny
a něco krásného si vytvoříte.
Ve čtvrtek 8. 3. od 16 do 18 hodin se společné zamyslíme a povídáme s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou na téma
„Motivace dětí aneb jak podpořit vnitřní motivaci u dětí”.
Ve středu 4. 4. 2018 Holoubek oslaví již 7. narozeniny. V 16 hodin začínáme pohádkou v podání Divadélka Kůzle, následuje malování na obličej,
vymalování obrázků a ochutnávka tradičního narozeninového dortu. Těšíme se na společnou oslavu s vámi.
10. 4. od 16 do 18 hodin vás zveme na povídání se Zuzkou Majcovou „Jak
jsem začala studovat v zahraničí v 16 letech”, vhodné pro děti od 13 let
a rodiče.
Celé Česko čte dětem v podání členky Divadelního souboru KD Holice Ivany Vondroušové, doplněné tvořením s Radkou, pro vás chystáme
na středu 25. 4. od 16 hodin.
O jarních prázdninách od 12. do 16. března bude Holoubek uzavřen.
Ohlédnutí za karnevalem: v polovině února se děti proměnily v Karkulky, pandu či opraváře a užily si dopoledne plné tancování, her a soutěží.
Děkujeme maminkám za krásné dětské i dospělácké masky. Těšíme se
na další společná setkání v Holoubku.
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

Tímto oznamujeme, že se pondělní Holické trhy v Holubově ulici budou
konat pouze na parkovišti vedle kulturního domu v Holubově ulici. Četnost, pravidelnost a pondělky se nemění. Holubova ulice tak zůstane otevřená a nemusí se dělat uzavírka. Hlavní důvody jsou stížnosti rodičů, že
nemohou vozit své děti do školy, do umělecké školy, do sportovní haly,
dále autobusová zastávka a objízdná trasa přes Růžičkovu ulici. Ale lidem
vadí malý počet trhovců a brzké ukončení trhů.
Vyjádření pořadatele Jiřího Němce.
Milí občané Holic, jsme malá rodinná firma z Chotěboře, která ve vašem
městě zajišťuje pořádání trhů od počátku, kdy trhy vznikaly ještě na náměstí. Mám pocit, že se trhy ve vašem městě vždy těšily velkému zájmu
mezi občany (máme možnost porovnat i s jinými městy). Rozhodnutí vedení města mě překvapilo a jsem přesvědčen, že trhy na tomto parkovišti
za krátkou dobu skončí. Trhy již nebudou tak viditelné, budou zastrčeny.
Budou mít podobu jakési městské tržnice. Pokud nebudou na trhy chodit
lidi, trhovci nebudou tržit, přestanou jezdit, protože si najdou lukrativnější akci. Myslím, že argumenty výše popsané nejsou tak zásadní. Za prvé
trhy se konají pouze 1× za měsíc. Doprovod rodičů ke vchodu školy není
od pošty tak daleký. Objížďka není tak velká. Je pravda, že trhovců rapidně ubylo. To je celorepublikový problém a na vině je evidence EET.
Někteří prodejci to vzdali díky svému vyššímu věku, někteří díky vysoké
pořizovací ceně kasy. Také EET zdržuje při práci, některým se to zkrátka nelíbí a čekají jak to vše dopadne. To, že trhovci jezdí poměrně brzo
domů, už po 14 hodině, je také pravda. Ale musím říci, že trhy jsou nejvíce navštěvované hlavně dopoledne. Také nám ale nepřálo počasí a hodně
trhů odpoledne propršelo. Tolik mé vyjádření a moje pocity. Rádi bychom
trhy zachovali v dosavadní podobě. Doufám, že vedení města třeba změní
své rozhodnutí. Také by mě zajímal poměr mezi stěžovateli a spokojenými návštěvníky. Třeba by mě výsledek překvapil.
Letos jsme se rozhodli trhy pořádat až od dubna a první by měly být
16. dubna, dále pak 21. května … atd.

Péče o nadané žáky na ZŠ Komenského

Holoubek přivítal 500. účastnici vzdělávacích kurzů pro dospělé.
Příležitost bezplatně se vzdělávat v osobním rozvoji a počítačových dovednostech potrvá do 6/2019. Věnujte si ČAS PRO SEBE.
Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.
cz. Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel.:
603 566 141, mail: krejcikova.zenypro@gmail.com
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz
kolektiv Holoubka
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V zimních měsících se každým rokem konají soutěže a olympiády, kterých se účastní i naši žáci. Naši učitelé se jim pravidelně věnují a podporují jejich přípravu v přírodovědných i humanitních oborech. V tomto
měsíci proběhla školní kola biologické a zeměpisné olympiády. Vítězové
postoupí do okresního kola a o tom, jak se jim bude v konkurenci ostatních škol dařit, budeme informovat v příštím čísle. Možná budou úspěšní
jako žákyně 9. B, Tereza Nováková, která se umístila v okresním kole
olympiády v českém jazyce na pěkném devátém místě, Nikol Horáková
skončila dvacátá. Patrik Elich z 9. B a Michal Rosenberger z 8. třídy se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Basic Lingua, kterou pořádá každým
rokem První anglické gymnázium v Pardubicích.
Ve čtvrtek 15. 2. se uskuteční na SPŠ chemické v Pardubicích XI. ročník
Festivalu vědy a techniky po děti a mládež. Na naší škole pracuje celkem 10 žáků na pěti projektech. Zabývají se tématy z oblasti biologie,
informatiky a železniční dopravy. Za podpory učitelů se žáci učí definovat
problém, stanovit hypotézu, provádět pozorování a výzkum a dojít k závěru. Na festivalu svou práci prezentují, při čemž se učí správně argumentovat a obhajovat své názory. Každým rokem některý z našich žáků
stanul mezi nejlepšími a získal týdenní stáž ve Francii. Budeme úspěšní
i v tomto roce?
Na naší škole vedeme žáky k citlivému chování k přírodě. Žáci šestých
ročníků podnikli zajímavou exkurzi do Semenářského závodu v Týništi
nad Orlicí. Program byl zaměřen na pozorování a ochranu ptactva. Děti
samy smontovaly několik ptačích budek a přivezly je do školy. Zaměstnanci technických služeb je umístí na stromy v městském parku. Šesťáci
budou sledovat, kdy jimi vytvořené „ptačí domečky“ oživnou.
Mgr. Blanka Málková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Březen v Mateřské škole Holubova
Jaro je alespoň podle kalendáře za dveřmi, a tak hned počátkem měsíce
čeká děti fotografování na jarní téma. Na horách je ještě dostatek sněhu,
a tak můžeme pokračovat v lekcích lyžování. Každé pondělní dopoledne
děti lyžují ve Ski areálu Hlinsko a pod vedením instruktorů z lyžařské školy Ski Fanatic vylepšují své lyžařské schopnosti. Ve čtvrtek 8. března se
nejenom děti z mateřské školy, ale i široká veřejnost může těšit na již 18.
ročník Holické Mateřinky. V oblastní přehlídce celostátního festivalu Mateřinka vystoupí děti z mateřských škol ze Sezemic, Přelouče, Pardubic,
Lukavice a samozřejmě děti z naší pořádající Mateřské školy Holubova.
Pro letošní ročník mají připravené taneční vystoupení. Srdečně zveme diváky od 9.00 hod. do Kulturního domu města Holic. Přehlídka bude doplněna výtvarnou výstavou. Koncem měsíce naše děti opět navštíví kulturní
dům, tentokrát je čeká hezký kulturní zážitek v podání Divadla Drak. Pohádka o chlapečkovi malém jako zrnko hrachu je divadelní adaptací dětské knížky Františka Nepila. Těšíme se na zážitky s Makovým mužíčkem.
V březnu také pozveme rodiče do mateřské školy na tradiční velikonoční dílničky. Více informací o naší škole najdete na našich internetových
stránkách www.msholubova.cz, které se Vám představí v nové podobě.
Přejeme čtenářům hezky prožité první jarní dny.
Lenka Chotěnovská

Co bylo a co se bude dít
v naší Mateřské škole Pardubická?
(viděno očima dětí)
Teď přes zimu jsme si užívali hrátek na sněhu na školní zahradě a také
velmi často hráli na hřišti pozemní hokej. Kromě pravidelného saunování,
na které k nám docházejí i děti ze školní družiny ZŠ Holubova, jsme si
byli 7. února pohrát ve družině ZŠ Komenského.
Dlouho jsme se těšili, až začneme jezdit na lyžařský kurz do Ski areálu
v Hlinsku. Lyžařští instruktoři se nám trpělivě věnují a my se učíme lyžovat a děláme velké pokroky. V pátek 9. února jsme se všichni výborně

Mateřská škola Staroholická

Dětský karneval a svátky jara 2018
Dětský karneval se uskutečnil 7. února v dopoledních hodinách. Již
od rána do třídy vstupovaly děti v karnevalových maskách. V MŠ se to
hemžilo piráty, veselými zvířátky, princeznami, roboty, hasiči a dalšími
pohádkovými postavami. Velká modní přehlídka s průvodem masek i soutěže se moc líbily. Odměnou všem byly sladkosti, diplomy a upomínkové
předměty a oběd od paní kuchařky Marcely Kremlové.
A co nás čeká v měsíci březnu?
Zelená travička, veselá slepička
I když ještě leckde leží sníh a po ránu je pěkně mrazivo, jaro je doslova
za dveřmi. Už se nemůžeme dočkat zelené travičky a ostatních symbolů
jara. Jaro zaťuká na vrátka a nám s příchodem jara ožije celá školka. Před
velikonočními svátky budeme s dětmi vytvářet papírové beránky, košíčky
s barevnými vajíčky, kuřátky, sázet obilí, malovat a zdobit vajíčka.
Zájemci o naši MŠ se mohou těšit na – JARNÍ HRÁTKY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
KDY: 14. března v 15.30 hod. v prostorách naší MŠ a další termíny
na webu MŠ
- přijďte si prohlédnout naši MŠ
- společně si uplést pomlázku
- ozdobit velikonoční vajíčka
- připomenout si tradice a lidové zvyky
Touto cestou vás srdečně zveme!
Více informací o naší MŠ najdete na internetových stránkách www.skolka-holice.webpark.cz.
Přejeme vám krásné slunečné a sváteční březnové dny!
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

pobavili při zábavném bubnování s panem Suchým. My, děti z kytičkové
třídy, jsme prožívaly zimní olympiádu a pokřik „Češi, do toho!“ byl slyšet všude. S vlajkami, šálami a výzbrojí na různé zimní sporty jsme si
hrály na české reprezentanty i fanoušky. Ale nejen sport nás těší, baví nás
i kulturní akce. V MŠ byla 20. února pohádka Kubula a Kuba Kubikula,
23. února Volej 155, doktor je tu hned, 27. února hudební představení
Pavla Nováka v KD Holice Sportem ku zdraví. O den později jsme měli
školní karneval a čekají nás tyto pohádky: 8. března Jejda, strašidýlko,
23. března Červená, stát! V úterý 27. března se všichni fotografujeme,
včetně předškoláků, na školní tablo.
Bylo to fajn, ale už se těšíme na jaro. To zase bude her a nových akcí!
Každou středu probíhají Středeční hrátky od 15.00 do 16.00 hodin v beruškové třídě, těšíme se na vás:).
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Sportujeme
Únor na naší Základní škole Komenského se
nesl ve znamení sportu. V duchu blížících se
zimních olympijských her proběhl tradiční soutěžní týden v přeskoku přes švihadlo.
Den po pololetním vysvědčení jsme se věnovali Zimním olympijským hrám v Koreji. Děti
se dozvěděly, jaké sporty na olympiádě uvidí.
Seznámily se s olympijskými symboly, zkusily
si netradičně některé sporty a pak si mohly sportovce namalovat.
Žáci třetích a čtvrtých ročníků začali dojíždět
do plaveckého areálu do Pardubic na kurz plavání.
Pro naše předškoláky byl připraven 7. února
program v naší školní družině. Proběhla tradiční
hodina pro budoucí prvňáčky z cyklu „Hrajeme
si na školu“, kde se děti učí plnit „školní“ úkoly.
19. února se konal už tradiční „Zápis nanečisto“. Děti, které půjdou do první třídy, si mohly
vyzkoušet, jaké to bude, až zápis do školy bude
naostro. Vyzkoušely si, co už umí, seznámily
se se školou a odnesly si domů milou památku.

Helena Žižková

Ze života Holubovky
Dojmy ze školní akademie a času Vánoc dozněly
a s novým rokem přišly další akce ZŠ Holubova.
V sobotu 20. ledna odjelo 45 žáků na lyžařský
kurz jako obvykle do Příchovic v Jizerských
horách. Počasí nám přálo, tři dny azurové nebe,
prašan, zkrátka ideální podmínky. Mnoho žáků,
kteří se na hory dostali vůbec poprvé, se cítilo
jako v zimní pohádce. V úterý jsme si od lyžování odpočinuli a jeli na výlet do nedalekého
Harrachova. Navštívili sklárny a muzeum lyží,
prošli se městem, podívali se na závody ve skocích na lyžích a užívali si ohromné spousty
sněhu, kterou u nás v nížině jen tak nemáme.
Součástí kurzu byla i beseda se členem horské
služby, diskotéky a společenské večery. Poslední den jsme odjeli do skiareálu U Čápa a mnozí
si zde na sjezdovce vyzkoušeli oficiálně měřený slalom. Nejlepšími lyžaři kurzu se stali:
F. Hojka a A. Vašíčková ze 7. tříd, N. Andresová
a P. Vodák z 8. tříd. Celý kurz proběhl bez úrazů
a nemocí, což se dá považovat za malý zázrak.
Únor jsme zahájili návštěvou sanatoria Topas, kde čtyři třídy sehrály malou divadelní
show, aby rozptýlily seniory v dlouhotrvajícím zimním čase. Spolupráce s domovem dů-
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chodců je pro nás cenným doplněním výuky.
Dále jsme se 8. února se žáky 9. A rádi zúčastnili projektu Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice
– Čechy krásné, Čechy mé. V průběhu dopoledne proběhly následující workshopy: 1. Vyhraj
zájezd – rodilá mluvčí z USA Kyla Patterson,
mezipředmětové vztahy anglický jazyk – zeměpis ČR; 2. Naše historie aneb 100 let republiky – se zaměřením na „den po Mnichovu“;
3. Karel Čapek a „jeho“ ženy; 4. 100. výročí
vzniku republiky aneb trocha historie v obrázcích a hračkách – tematická výstava výtvarných
prací studentů gymnázia, výstava dobových hraček a soutěžní kvíz. Všechny čtyři workshopy
byly pěkně připravené a zajímavé, ocenili jsme
různorodost (divadlo, ukázka z filmu, tematická
výtvarná výstava…). Bylo příjemné pozorovat
žáky, jak si uvědomují, že to co se učí, jim najednou k něčemu je. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat holickému gymnáziu za skvěle připravený projekt a příjemnou atmosféru.
9. února se naše škola stala pořadatelem 1. ročníku turnaje ve vybíjené, kterého se účastnily:
ZŠ Komenského Holice, ZŠ Ostřetín, ZŠ Moravany, ZŠ Dašice a v 8 týmech se tak utkalo cca

96 žáků. Zápasy probíhaly ve 2 skupinách každý s každým, pak následovaly zápasy o umístění. Úroveň družstev byla různá, nicméně všichni
se snažili a bojovali jako lvi. Družstvo 5. B ZŠ
Holubova Holice si vybojovalo 1. místo, v těsném závěsu skončila ZŠ Dašice a ZŠ Moravany.
Cílem turnaje bylo, co nejvíce si zahrát a to se
vydařilo. Děkujeme městu za příspěvek 2000
Kč, našim učitelkám za organizaci a všem zúčastněným za sportovního ducha.
Na Holubovce to samozřejmě žije i ve družině.
Ve volnočasových aktivitách si děti všech oddělení družiny užily pirátské řádění na karnevalu.
Piráti se napříč světovými oceány vydali hledat
ztracený poklad, navštívili zátoku Hrdlořezů,
ostrov Lebkounů, soutěžilo se, tančilo a díky
maminkám nechyběla pirátská bašta. Nakonec
došlo k potápění a úspěšnému vylovení truhly
s pokladem.
V době psaní těchto řádků probíhá turnaj v basketbalu, kde naši školu reprezentuje družstvo dívek
i chlapců. Zanedlouho u nás vypukne dějepisně
– literárně – výtvarný projekt Osmička v našich
dějinách, necháme se překvapit našimi talenty.
Mgr. Lucie Jáchimová

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Projektové dny na gymnáziu
Ve dvou únorových dnech, konkrétně 8. a 15.,
jsme na naší škole měli možnost přivítat 80 žáků
okolních základních škol – z Holubovy ZŠ v Holicích, Horního Jelení, Dolní Rovně a Borohrádku. Připravili jsme si celkem čtyři workshopy
pod souhrnným názvem Čechy krásné, Čechy
mé. Všechny jsme samozřejmě věnovali letošnímu 100. výročí vzniku naší republiky. Na přípravách se podílelo několik vyučujících společenskovědních předmětů a anglické sekce. Rolí
průvodců se nadšeně ujali studenti třídy 3. A.
V prvním workshopu, pod vedením Evy Pýchové, jsme na korespondenci Karla Čapka a „jeho“
třech žen, Anny Nepečené řečené Anielky, Věry
Hrůzové a skutečné manželky Olgy Scheinpflugové, představili nejen osobnost slavného
spisovatele, ale i kulturní prostředí meziválečné
éry. Ve druhé aktivitě pod názvem Vyhraj zájezd
(podruhé pak Anglické hry) si studenti za pomoci profesorky Jaroslavy Račické zopakovali
anglickou konverzaci. Také naše lektorka angličtiny, rodilá mluvčí z USA, Kyla Patterson,
která u nás momentálně učí, představila svoji
vlast. Třetí workshop patřil vyučujícím dějepisu Aleši Kotykovi a Michalu Nečesanému, kteří
hravou formou i interaktivně žákům přiblížili nedávnou historii naší vlasti. Poslední dílna
pocházela z tvorby výtvarnice a učitelky dějin
umění Václavy Macků. Ta společně se studenty
připravila výstavu studentských prací, jež nastí-
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nily nejen kulturu, dopravu, módu, ale i život
lidí tehdejší doby. Součástí prvního setkání se
žáky byla i unikátní výstava dobových hraček
doprovázená autentickým výkladem samotného
sběratele – pana Michala Widenského. Ve druhém projektovém dni pak studentky 3. ročníku

předvedly malou módní přehlídku slavnostních
rób prvorepublikových dam.
Pevně doufáme, že náš program žáky zaujal a že
se jim naše škola líbila. Příznivé odezvy z jednotlivých škol o tom rozhodně svědčí.
Mgr. Eva Pýchová
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1947
Jestliže bychom chtěli charakterizovat rok 1947 u nás, potom bychom
mohli říct, že to byl rok zemědělské katastrofy a rok řady oslav a významných událostí pro město a okolí. V prvním případě vše začalo již
v zimě, kdy mrzlo „naholo“, a to velmi silně (například ještě 27. února
bylo zde naměřeno -27° C). Na jaře skoro nepršelo (v květnu spadlo
celkem 10,8 mm srážek), sucho panovalo i v letních měsících. Obilí bylo
řídké a nízké, brambory i cukrovka velmi malé. Protože byl i nedostatek
krmiva (otavy nebyly žádné), museli hospodáři vybíjet starší kusy hovězího dobytka, upadl i chov vepřů, protože o selata nebyl zájem. Situace se zlepšila koncem léta, kdy přišly deště a pole byla zorána a zaseta
a vzešlé obilí se zazelenalo. Slabší byla i úroda ovoce, i když jablek se
urodilo dost. Nepříznivou situaci řešila vláda dovozem obilí, hlavně ze
Sovětského svazu. Však jsme se o tom dost učili jako o nezištné internacionální pomoci našeho „nejlepšího přítele“. Jednalo se ale o normální
politicko-obchodní zájmy východní mocnosti, kterou jsme dostatečně
zaplatili stroji a zbožím, které pak chybělo na našem trhu, zejména šlo
o látky.
Ze všech oslav tohoto roku byly nejvýznamnější oslavy 100. výročí
narození afrického cestovatele Dr. Emila Holuba (narozen v Holicích
7. 10. 1847). Ty začaly již 23. února v Praze, kde byla na domě v Nerudově ulici, ve kterém cestovatel žil v době studií, odhalena pamětní
deska. Hlavní část oslav se konala počátkem října v režii Kruhu rodáků
a přátel města Holic v Praze a MNV Holice. Záštitu nad oslavami převzali ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, ministr školství a národní
osvěty Jaroslav Stránský, ministr informací Václav Kopecký a P. Nichols, velvyslanec Velké Británie v Praze. Slavnostních dnů v Praze
i v Holicích se zúčastnila i paní Růžena Holubová, vdova po cestovateli a účastnice jeho druhé africké výpravy. Pražská část oslav proběhla
5. října v Pantheonu Národního muzea. Hlavní projev přednesl znalec
Holubova díla Dr. Jan Obenberger, uměleckou část slavnostního shromáždění zajistilo Ondříčkovo kvarteto. V rámci oslav byla v Náprstkově
muzeu instalována velká výstava Holubových sbírek. 7. října proběhla
pak oslava cestovatelova jubilea v jeho rodišti. Hlavním bodem programu bylo večerní představení hry O. Leska „Velký Monarí“, kterou uvedl
divadelní spolek Klicpera v sále Na Špici. Hlavní roli Dr. Emila Holuba
sehrál notář a divadelník Jaroslav Číhal. Připomeňme ještě, že k výročí
byla odhalena pamětní deska na staroholické škole (darovalo rodičovské
sdružení školy) a vyšly dvě nové publikace – Kruh rodáků a přátel města
Holic v Praze vydal obsáhlý sborník odborných statí „Dr. Emil Holub,
africký cestovatel“ a místní rada osvětová vydala drobnou publikaci
„Dr. Emil Holub a rodné Holice“. Velkou pozornost cestovatelovu jubileu a jeho oslavám věnoval i tehdejší tisk, někteří nakladatelé, rozhlas
a také filmový týdeník.
Vraťme se nyní na začátek roku a připomeňme další události. V lednu se zaplnil hned dvakrát sál Na Špici. Na politických schůzích strany
národně socialistické promluvil předseda Národního shromáždění Josef
David a strany sociálně demokratické náměstek předsedy vlády Zdeněk
Fierlinger. Květnové oslavy proběhly v tradičním duchu. Na Prvního máje
uspořádali komunisté průvod a manifestaci dopoledne, sociální demokracie odpoledne. 5. května se na hřbitově konala tryzna za padlé bojovníky
v květnu 1945. Prsť z holického bojiště v pouzdře převzala 9. května štafeta československé vzájemnosti po trase od Dukly do Prahy, která v ten
den probíhala naším městem. Zde se také připojila pobočná část štafety
s prstí z Ležáků.
Tradice ševcovského města ožila 20. a 21. července při „Ševcovské
fidlovačce“. V neděli odpoledne došel průvod za doprovodu Lukešovy
hudby ze Starých Holic na náměstí, kde zase koncertovala Holubova hudba. Obě se pak střídaly při večerním karnevalu, pro který byl na náměstí
zbudován metr nad zemí taneční parket. Slavnost pokazil odpolední liják. V pondělí už byl nádherný slunečný letní den, který panoval po celou
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dobu hlavního dne „fidlovačky“. Vše vyvrcholilo večer do té doby v Holicích nevídaným ohňostrojem připraveným drogistou Charamzou. Rakety,
slunce, vodotrysky, vodopády a jiné efekty se promítaly na tmavé pozadí
oblohy od 21 do 22.45 hodin. Součástí slavnosti byla i výstava výrobků
zdejších obuvnických firem v sále u Jiřího, která byla navštívena i velkým
množstvím obchodníků s obuví. Ale také ministry průmyslu Bohumilem
Laušmanem a spravedlnosti Prokopem Drtinou a rovněž pěti poslanci.
Místní část Koudelka prožila slavnostní den 10. srpna, kdy byla osada
slavnostně připojena k elektrické síti města a zároveň byla otevřena nová
hasičská zbrojnice. Slavnostní den byl zakončen veselicí s taneční zábavou. O týden později, 17. srpna, se konal na sokolském hřišti hasičský
sjezd s ukázkami cvičení. Zúčastněné sbory se rozjížděly do svých domů
pozdě večer. Ve dnech 20. a 21. září se sjeli do Holic účastníci sjezdu
partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Kromě projevů, tryzny na hřbitově a slavnostního pochodu došlo i k předání vyznamenání bojovníkům
za svobodu a pamětních odznaků pozůstalým po padlých v holickém
povstání. K shromážděným promluvili také ministr vnitra Václav Nosek
a průmyslu Bohumil Laušman.
Pozadu s významnými podniky nezůstali ani sportovci. Za účasti předních závodníků uspořádal cyklistický klub na stadionu Slavoje 18. května
velké cyklistické závody v tehdy oblíbené ploché dráze a na závěr v jízdě
za motorovými vodiči, které sledovalo 2 000 diváků. Ještě větší událostí
se stal 15. června na témže místě slet sokolské župy Orlické. V průvodu
ze Starých Holic na stadion Slavoje pochodovalo za doprovodu tří hudeb
4 500 Sokolů, z nichž pak 2 800 se předvedlo při cvičení. Bouřlivé ovace jim připravilo 6 000 diváků, což bylo víc než tehdejší počet obyvatel
města. Konec tělovýchovné slavnosti učinilo počasí – o půl sedmé přišel
liják s vichřicí.
Městská správa se věnovala po celý rok běžným záležitostem a plánům na další rozvoj města. Na první schůzi 30. ledna bylo schváleno
předat Elektrický podnik města Holic do znárodněného podniku Východočeské elektrárny. Vlastní předání se uskutečnilo v následujícím
roce. V Hradecké ulici probíhala stavba bytového domu (dnešní čp.
107), pokračovalo prodlužování kanalizační sítě, připravovalo se rozšíření hřbitova. Značná pozornost po celý rok byla věnována přípravě
výstavby nových jatek v dnešní Puškinově ulici za potokem. K tomuto projektu bylo schváleno postavit nový mostek přes potok (mostek
byl postaven, jatka už ne). V centru pozornosti byla i příprava stavby
školky – jeslí v Starých Holicích. Dnes známe jako dětský domov pro
nejmenší děti.
O počasí jsme se zmínili již v úvodu povídání k roku 1947. Podrobné
poznámky k tomuto tématu si kronikář neudělal, ze souhrnné tabulky můžeme konstatovat, že nejteplejším měsícem byl červenec, nejchladnějším
leden (prosinec a březen byly chladné skoro stejně), nejvíce srážek spadlo
v listopadu (101,1 mm), nejméně v říjnu (3,6 mm). Nejvíce „mokrých“
dnů přinesl prosinec – plných 26. Dá se tedy předpokládat, že něco mokrého padalo i o Vánocích, ale jestli po tom byla země bílá nebo modrá, to
už vám říct nedovedu. Možná, že byla fialová.
Pavel Hladík
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TJ Jiskra Holice, z.s. informuje

Oddíl stolního tenisu
• Po Velké ceně veteránů (mezinárodní turnaj
ČMKV), kterou oddíl stolního tenisu pořádal
10. února, kam se sjelo na 212 hráčů a hráček
z celé České republiky a Slovenska,bude TJ Jiskra Holice, z.s.s pořadatelem další významné
akce.
• V sobotu 31. března bude městská sportovní
hala a herna stolního tenisu v Holicích opět dějištěm krajských a regionálních turnajů ve stolním
tenisu. Ve třech turnajích se utkají hráči Pardubického a Královehradeckého kraje na 15. stolech. Na již 43. ročník vás srdečně zveme.
• V sobotu 3. března od 16.00 hod připravil
oddíl stolního tenisu veřejnou dvouhodinu pro
příznivce tohoto sportu. Přijďte si zahrát stolní tenis do „Modré arény“ (1. patro sportovní
haly). Pozvání platí jak pro případné nové hráče
a hráčky z řad dětí, mládeže i dospělých, tak pro
ty, kteří tento sport znají a mají chuť si zahrát.
Oddíl KČT
• Turisté a cyklisté zahajují 10. března turistickou sezonu v Potštejně. Sraz všech účastníků je
v Potštejně u hotelu Slavie od 11.00 do 14.00
hodin.
Více informací o činnosti spolku naleznete na:
www.jiskraholice.cz.
Majka Hybšová

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ
SK HOLICE
Krajský přebor
– utkání vždy v sobotu v 10.15 hodin
10. 3. 2018
24. 3. 2018
7. 4. 2018
21. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
26. 5. 2018
9. 6. 2018

Lanškroun
Žamberk
Moravany
Choceň
Slatiňany
Třemošnice
Dobříkov
Heřmanův Městec
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Okolo Hlubáku 2017
Čtyřdílný charitativní event v podobě sportovního klání – běh cross country na 5 a 10 km, který
měl v roce 2017 za primární cíl z finančního výtěžku podpořit dětské domovy sídlící v Holicích
a zároveň vyzkoušet spolupráci soukromých
a státních organizací působících na Holicku
v projektech CSR (Společenská odpovědnost
firem).
V termínech 26. 2., 21. 5., 27. 8. a 18. 11. 2017,
které reflektují všechna roční období, čekala
na závodníky vždy připravená trať, zázemí pro
závodníky včetně občerstvení pro návštěvníky.
Trasa závodu Okolo Hlubáku vede po celé délce nádhernou přírodou okolo rybníku Hluboký
ve východočeských Holicích.
Během roku 2017 se podařilo vygenerovat
částku v hodnotě Kč 63 664.
Dětský domov Holice, Husova 623, Holice
534 01 byl podpořen prostřednictvím částky Kč
31 832 na účet Nadačního fondu Radost.
Dětské centrum Veska, středisko Staroholická,
Staroholická 354, Holice 534 01 bylo podpořeno částkou ve výši Kč 31 832 v rámci Vánočního setkání dne 19. 12. pořádaného Dětským
centrem Veska.
Zkrácený přehled výstupních dat z dosahu projektu Okolo Hlubáku:
– celkový počet účastníků celého seriálu 2017:

750
– největší počet účastníků v jednotlivém závodě:

223
– nejvyšší dosah projektu Okolo Hlubáku v online prostředí:

17473.
Poděkování patří partnerům seriálu Okolo Hlu-

báku pro rok 2017:
Europe Installation Ltd, ADA Pacific Direct,
Junker Holice, Roman Hlava – Poradenství,
AB-TIP Borohrádek, město Holice, multifunkční prostor Na Hlubáku, Holické Noviny
z.s., bio-natural.cz, Vomit – prodej jízdních kol,
Papír Hračky Šárka Bajerová, Levon Půjčovna
a Garko.cz.
Musíme také poslat pomyslné velké díky pro
vlastníky dotčených pozemků za vstřícnost
a skvělý přístup. V neposlední řadě i Automotoklubu Holice v AČR za možnost využití jejich zázemí v Autokempu Hluboký při realizaci
všech dílů seriálu Okolo Hlubáku 2017.

SK HOLICE a halové turnaje
Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další zimní halové mládežnické fotbalové turnaje. V neděli 7. ledna se uskutečnil „Memoriál Václava
Velinského st.“, který byl turnajem žáků ročník
2007 a mladší. Celky byly rozlosovány do dvou
základních skupin po čtyřech. Hrálo se systémem každý s každým, dále se pak hrály zápasy
o umístění. Čas hry 1 × 15 minut, počet hráčů
4+1. Střídalo se hokejově.
Pořadí turnaje:
1. FK Letohrad
2. FK Vysoká n. L.
3. SK Vysoké Mýto
4. TJ Jiskra Hořice
5. TJ Sokol Moravany
6. FC Nový Hr. Králové
7. SK Holice – červení:Výborný, Uhlíř, Říha,
Nývlt, Trojan, Tlapák, Sirový.
8. SK Holice – modří: Karlík, Tošovský, Moghiliov, Fišer, Peštál, Prokop, Růžička.
9. TJ Paramo Pardubice
10. SK Pardubičky
Nejlepší brankář: M. Lacek – FK Vysoká n. L.,
nejlepší hráč: O. Rozlílek – FK Letohrad, nejlepší střelec: J. Sedláček – SK Vysoké Mýto (8

branek). První tři týmy obdržely medaile a poháry. Všem celkům byly předány věcné dárky.
Další turnaj se uskutečnil 21. ledna. „Bajer
cup“ byl určen pro mladší žáky ročník 2005
a mladší. Hrálo se stejným systémem jako v předešlém turnaji. Čas hry 1 × 13 minut.
Pořadí turnaje:
1. TJ Jiskra Hořice
2. SK Třebechovice
3. SK Lázně Bohdaneč
4. FK Baník Chvaletice
5. FC Olympia Hr. Králové
6. TJ Sokol Semín
7. SK Holice – modří: Svoboda, Hájek, Tošovský, Vojtěch, Černý, Kora, Říha, Šefranko.
8. TJ Rosice n. L.
9. FC Jiskra Králíky
10. SK Holice – červení: Sedlák, Vohralík, Machatý, Kubelka, Motyčka, Uhlíř, Bajer.
Nejlepší brankář: Z. Zezulka – FC Králíky, nejlepší hráč: M. Tichý – FK Chvaletice, nejlepší
střelec: Š. Hrák – 8 branek. Z rukou předsedy
oddílu SK Holice Petra Bajera obdržely první
tři týmy medaile a poháry. Všechny celky pak
dostaly věcné drobné dárky.
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BVK Holice – Basket Poděbrady
75 : 59 (20:12 35:25 60:43)
Baťa 17, Macela 16, Kolář 14, Žaba 7, Bartheldi
6, Horký Adam 5, Eichler a Trojan 4, Joska 2
BVK Holice – Sokol Kutná Hora
91 : 61 (17:17 33:30 65:43)
Baťa a Joska 17, Žaba 16, Horký Adam a Bartheldi 9, Eichler 8, Welsch Michal 7, Kolář 6,
Trojan 2
V 15. a 16. kole 2. basketbalové ligy přivítali
holičtí muži na domácí palubovce Poděbrady a Kutnou Horu. Obě utkání měla velikou
důležitost. Oba soupeři byli v tabulce těsně
za Holicemi a v případě vítězství v obou těchto
utkáních by holičtí muži získali již 10 vítězství
v této sezóně a to by jim mělo zajistit účast ve 2.
lize i v další sezóně a poklidné dohrání sezóny právě probíhající. V sobotním utkání proti
Poděbradům drželi holičtí muži vývoj utkání
pevně ve svých rukou od samého začátku a ani
na chvilku nedali hostům šanci třeba jen pomýšlet, že by si z Holic odvezli dva body. Střelecky
se v utkání dařilo nadějnému osmnáctiletému
dorostenci Baťovi, standardní střelecký výkon
odvedl rozehrávač Macela a v druhé části soutěže stále lepšící se Jirka Kolář zvaný Kolda.
K nedělnímu utkání s Kutnou Horou nemohl nastoupit rozehrávač Macela, který měl trenérské
povinnosti u mládeže. Jeho nepřítomnost byla
znát celý první poločas a tak v poločase utkání vedli domácí muži o pouhé 3 body. Do třetí
čtvrtiny však vlétli domácí hráči jako uragán
a rozstříleli Kutnou Horu rozdílem 19 bodů.
Střelecky se v této části hry dařilo prakticky každému a ať to zvedl kdokoli odkudkoli, každá
domácí střela zapadla do koše. Svoji střeleckou potenci potvrdil opět mladý Baťa tentokrát
i Joska, který se v poslední době střelecky dost
trápil. Standardní střelecký výkon podal i Žaba,
ale pochválit je potřeba celý tým za zodpovědný
přístup k oběma utkáním.
TJ AŠ Mladá Boleslav – BVK Holice
92 : 72 (22:20 38:44 65:60)
Kolář 14, Horký Adam 13, Baťa 12, Trojan a Bartheldi 8, Janata5, Šrámek a Welsch Michal 3
BA LYNX Liberec – BVK Holice
100 : 73 (23:27 50:43 75:56)
Baťa 20, Trojan 18, Kolář 14, Horký Adam 12,
Janata 7, Welsch Michal 2
V 17. a 18. kole 2. ligy zajížděli holičtí muži
na trip do Mladé Boleslavi a Liberce. Výsledky v obou utkáních ovlivnila chřipková epidemie, která tým zasáhla, a tak v sobotu k utkání
v Mladé Boleslavi odcestovalo jen osm hráčů
a v neděli v Liberci už pak tým nastoupil s pouhými šesti hráči, z čehož tři byli ještě dorostenci.
V obou utkáních holičtí začali nebojácně a drželi krok se svými soupeři až do poloviny utkání.
V poločase utkání v Mladé Boleslavi dokonce
vedli o 6 bodů a ani skóre po třech čtvrtinách
nebylo beznadějné. Závěry obou utkání však
ukázaly, že 2. basketbalová liga se s tak malým
počtem hráčů hrát nedá. Oba soupeři měli v závěru utkání vždy více sil a po zásluze zvítězili
výrazným rozdílem ve skóre.

Divize juniorů U19:
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
76 : 51 (16:25 32:31 48:44)
Dvořák 26, Novotný 25, Vlasák 14, Pařízek 6,
Hloušek 5
v odvetě 71 : 73 (23:17 33:38 53:63)
Dvořák 26, Novotný 13, Vlasák 10, Pařízek 8,
Maršálek 6, Le Hoang Nam 4, Hloušek a Svatoš 2
Basket Poděbrady – BVK Holice
67 : 42 (20:12 44:18 54:31)
Pařízek 20, Hloušek 12, Maršálek 6, Vlasáka
a Novotný Oliver 2
v odvetě 72 : 42 (21:11 37:19 52:29)
Pařízek 18, Vlasák 9, Hloušek 8, Novotný Oliver 4, Maršálek 3
Divize kadetů U17:
BVK Holice – BK Přelouč dohrávka z prosince
loňského roku
66 : 58 (10:17 34:23 45:43)
Horký Filip 24, Mrázek 21, Chmelík 16, Novák
3, Mikuláš 2
BC Kolín – BVK Holice
45 : 98 (6:25 19:55 31:77)
Vlasák 34, Horký Filip 24, Chmelík 20, Novák
10, Svatoš 6, Novotný 4
v odvetě 41 : 98 (5:22 19:47 34:70)
Horký Filip 29, Vlasák 24, Svatoš 20, Chmelík
15, Novák 8, Novotný 2
Basket TJ Svitavy – BVK Holice
49 : 101 (15:32 25:53 42:73)
Horký Filip 22, Mergl 20, Chmelík 19, Vlasák
18, Mrázek a Novák 10, Mikuláš 2
v odvetě 55 : 123 (14:34 38:65 49:95)
Mergl 28, Chmelík 27, Horký Filip 24, Vlasák
23, Mikuláš 10, Novák 9, Mrázek 2
Liga žáků U14:
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice
65 : 68 (21:20 36:40 49:46)
Mrázek a Pluhař Josef 20, Mikuláš 12, Slawisch
10, Holub 3, Hanzlík, Brandejs a Šindelář 2
BA Nymburk – BVK Holice
80 : 55 (11:16 36:26 57:40)
Mrázek 15, Slawisch 10, Pluhař Josef a Hanzlík 7, Mikuláš 6, Brandejs a Šindelář 3, Krejčík
a Holub 2
BVK Holice – BK Příbor
52 : 77 (8:16 22:29 39:59)
Mrázek 14, Pluhař Josef a Mikuláš 10, Šindelář
5, Kubánek Broňa 4, Brandejs 3, Hanzlík, Krejčík Ondřej a Holub 2
BVK Holice – BK Snakes Ostrava
54 : 113 (10:28 15:65 37:91)
Mrázek 24, Pluhař Josef 8, Mikuláš 6, Šindelář
4, Pluhař Jan 3, Kubánek Broňa, Hanzlík, Kubánek Jan a Brandejs 2, Krejčík Ondřej 1
Holické U14 pokračovaly ve svém tažení extraligou a hned ve třetím kole narazily na BK Pardubice, na tým který byl zvyklý sbírat v této věkové
kategorii tituly mistrů republiky. Pardubičtí však
letos nemají tak dobré hráče jako v minulosti
a tak bylo utkání od začátku až do konce vyrovnané. Každý chvilku tahal pilku, skóre se přelévalo z jedné strana na druhou a na pardubické
palubovce se odehrávala bitva o každý vstřelený
koš. Šťastnější nakonec byl holičtí žáci a odvezli
si z Pardubic cenné dva body. V dalších třech ko-

lech narazili holičtí žáci vždy na soupeře, který
je převyšoval fyzickými parametry jejich vrstevníků. Ukázalo se, že v této kategorii už se začíná projevovat vliv širokého výběru vhodných
somatotypů, který mají Basketbalové akademie,
jakými jsou BA Nymburk a Snakes Ostrava
(druhá z nich ještě ve spolupráci s Příborem)
k dispozici, když nabírají zájemce do přípravek.
Holičtí žáci se ale nezalekli těchto gigantů a statečně se prali o každý koš. Ostravští Snakesi jim
sice nadělili stovku, ale domácí žáci se nemají
za co stydět a ukázali, že jejich účast v extralize
mezi nejlepšími šestnácti týmy v ČR je oprávněná a že dobře reprezentují své město.
Oblastní přebor minižáků U13:
Sokol Nilfisk Hradec Králové – BVK Holice
53 : 48 (12:20 26:33 36:40)
Krejčík Ondřej 30, Holub 8, Pluhař Jan 5, Kubánek Jan 3, Klouček 2
v odvetě 65 : 48 (12:18 30:24 49:34)
Holub 12, Kubánek Jan 11, Krejčík Ondřej 10,
Pluhař Jan 9, Kašpar 4, Dostál 2
BVK Holice – Královští Sokoli Hradec Králové
92 : 38 (32:2 54:8 78:22)
Krejčík Ondřej 34, Pluhař Jan 22, Kubánek Jan
a Holub 12, Kašpar 10, Dostál Kryštof 2
v odvetě 82 : 32 (24:3 36:20 61:22)
Pluhař Jan 27, Krejčík Ondřej 26, Kubánek Jan
15, Holub 10, Kašpar 4
Oblastní přebor minižáků U12:
Holické U12 měly v prvních dvou lednových
týdnech volný los.
Oblastní přebor minižáků U11:
ADFORS Basket Litomyšl – BVK Holice
71 : 31 (13:4 33:10 43:22)
Pokorný Vít 12, Libánský 8, Štembera 6, Chi
Lam Tran 4, Pokorný Vojta a Metelka 2
v odvetě 67 : 34 (12:18 35:22 45:30)
Libánský 10, Metelka 7, Štembera 6, Pokorný
Vít 5, Pokorný Vojta 4, Krejčík Vojta 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich
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).

SK HOLICE – nejlepší hráči
za rok 2017
V pátek 2. února proběhl v pořadí XII. Fotbalový ples. V rámci plesového veselí byli
opět vyhlášeni nejlepší fotbalisté podle věkových kategorií za rok 2017.
Mladší elévové: Viktorie Kovaříková, Jakub
Růžička, Vilém Tomašov. Starší elévové:
Samuel Uhlíř, Tomáš Říha, Adam Růžička.
Mladší žáci: Dominik Machatý, Ondřej Sedlák, Ondřej Vojtěch. Starší žáci: Štěpán Černý, Marek Habas, Matyáš Viktora. Dorost:
Filip Křtěn, Lukáš Navrátil, Jakub Shejbal.
Dospělí: Miloš Chvála, Tomáš Kopřiva, David Lát. Trenér roku: Jan Zirnsák. Mezi těmito oceněnými jsou i hráči, kteří jsou nominováni na cenu sportovec města Holic.
Ing. Vladimír Faltys
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