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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do roku, který
přináší mnoho významných výročí v životě našeho města – namátkou postavení budov základních
škol v Komenského (1877)
nebo Holubově (1892) ulici, výročí narození (1847) i úmrtí (1902) Dr. Emila Holuba, připomeneme si dvojité zrekvírování zvonů ze
zdejšího kostela sv. Martina (1917 a 1942), zahájení
vyučování v ZUŠ (1952), nebo výstavbu kulturního
domu (1962) a další.
Bude jistě mnoho důvodů k oslavám a veselení se
v nastávajícím roce. Přesto mi dovolte ještě pár slov
ke dnešním dnům. Děkuji všem, kteří si v součas-

né náročné době uvědomují spoluodpovědnost
a nepříjemná omezení přijímají s moudrostí, která
otevírá nové možnosti budování vztahů i vzájemné
pomoci a ukazuje cesty rozvoje. Vždyť jakékoli nepohodlí není důvodem pro vzdání se svých rolí ve světě,
ale může být příležitostí k novému pohledu na naše
okolí.
Všem lidem dobré vůle přeji, aby rok, do kterého
vstupujeme, byl rokem nalézání správných hodnot.
Nenechme si kazit dobrou náladu, buďme vlídní, ale
nenechme ubližovat sobě, ani svým blízkým. Mějme
radost z každého dne. Hledejme své cesty a nebojme se po nich jít. Buďme zdraví. Buďme příkladem
jeden pro druhého, protože v různosti lidí je prostor
pro rozvoj sama sebe.
Přeji vám, drazí občané našeho krásného města,
úsměvy naplněný rok 2022.
Ondřej Výborný
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

Linka důvěry
Ústí nad Orlicí informuje

Zpráva z jednání Rady
města Holic 22. listopadu
2021
Na jednání byl mimo jiné schválen návrh sadových
úprav v podobě výsevu letniček na náměstí u plastiky. Projednávány byly návrhy rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2022.

Zpráva z jednání Rady
města Holic 8. prosince
2021
Na prvním prosincovém jednání rada, stejně jako
na to minulém, vydávala svá doporučující stanoviska směrem k městskému zastupitelstvu. Sportovní
komisi byla schválena příprava realizace akce Sportovec roku 2021, která by se měla uskutečnit v únoru
2022.
Veškerá usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva jsou ke stažení na webových stránkách města >> www.holice.eu.

Úřední deska
Na městském úřadě je nově dostupný AED
AED je zkratka pro automatizovaný externí defibrilátor. V budově městského úřadu je aktuálně jeden
defibrilátor umístěn a může tak pomoci při potřebě
oživování na úřadě nebo v jeho blízkém okolí. Pracovníci úřadu byli v rámci kurzu první pomoci proškoleni i k používání AED.
Barbora Štěpánová
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Jménem obecně prospěšné
společnosti KONTAKT Ústí
nad Orlicí, která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad
Orlicí, bychom chtěli poděkovat za vaši finanční podporu, kterou jste nám v roce
2021 poskytli. Této podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli poskytovat služby v neomezeném
provozu, jako je poskytujeme doposud, již 26 let.
Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit
a krátkodobě provést člověka situací, která přesahuje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc
poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail.
Bližší informace o naší službě naleznete na webových stránkách www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2021 se na nás lidé obraceli nejen s osobními,
vztahovými a dalšími otázkami, ale také s tématy
spojenými s aktuální koronavirovou situací v souvislosti s onemocněním Covid 19.
Přejeme vedení města Holic a občanům pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2022.
Jarmila Hrušková, ředitelka o. p. s.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Proč potřebuji
podpojištění?
Co je to za podivné slovo…?
Jde o dnes obvyklý úkaz, kdy moje pojištění není
dostatečné a v případě vzniku škody nebude škoda
pokryta platbou od pojišťovny. Prostě od pojišťovny
dostanu méně, než o kolik jsem přišel. A pro větší zamotání hlavy ještě definice daná zákonem:
„Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší
než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je
výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“
Zdroj: Občanský zákoník č.89/2012 Sb., § 2854
Ptáte se: Může u mě taková situace nastat? Velmi
snadno a jsem si u většiny čtenářů jistý, že nastala.
Příklad č. 1
Mám dům. Koupil jsem ho za 2 500 000 Kč v roce
2017. Pojištěný je na stejnou částku. Hypotéku jsem
měl původně 2 000 000 Kč a v pohodě splácím.
Je rok 2021. Stejný dům lze postavit za 3 500 000 Kč.
První zpráva je, že jsem skvěle pořídil a stálo za to
se zadlužit. Druhá říká, že dům mám pojištěný jen na 2 500 000 Kč, a pokud by tento dům
lehl popelem, postavení nového vyžaduje investici 3 500 000 Kč. Bláhově si myslím, že v případě pojištění na 2 500 000 Kč mi pojišťovna vyplatí
2 500 000 Kč, když bude dům totálně zničen a zbytek nějak zaplatím. Velký omyl! Pojišťovna uplatní podpojištění, která znamená: dům je pojištěn
na 71,5 % (pojistná částka 2 500 000 Kč / aktuální
cena domu 3 500 000 Kč). Pokud nastane 100% pojistná událost, tak mi uhradí maximálně 71,5 % z pojistné částky, a to je pouze 1 787 500 Kč (2 500 000 Kč
× 71,5 %). A za tyto peníze ten poničený dům určitě
neobnovím.
Například většina domů na Moravě v oblasti zasažené tornádem byla podpojištěna. O kolik peněz majitelé postižených domů a bytů přišli díky špatně nastaveným pojistným částkám?
Příklad č. 2
Mám životní pojištění od roku 2013. Jeho úkolem je
zajistit můj příjem pro případ, kdy budu dlouhodobě
nemocný, invalidní, případně zemřu. Můj čistý plat
tehdy byl 20 000 Kč.
Je rok 2021. Můj čistý příjem je 35 000 Kč. Navíc jsem
si vzal hypotéku na byt, splácím 10 000 Kč měsíčně.
Manželka je na mateřské, máme dvě krásné děti.
Moje pojistka z roku 2013 počítá se zajištěním příjmu
o 15 000 Kč nižším, než mám dnes a vůbec nepočítá
s tím, že pokud se mi něco stane, moje rodina potřebuje uhradit dluh na hypotéce a být zabezpečená
na ztrátu nebo výrazné snížení mého příjmu.

Co mám dělat?
U nemovitostí se vyplatí jednou za dva roky ověřit si
aktuální ceny a pokud dojde ke změně, řešit úpravu
pojistné smlouvy. Automatický růst pojistné částky
o inflaci, který nabízejí pojišťovny, nemusí být vždy
dostatečný viz naše zkušenosti s růstem cen nemovitostí za poslední dva roky.
Pojištění ochrany svého příjmu řeším při změně
platu a v případě větší změny ve výdajích například
když si vezmu nový úvěr.
Ideálně spolupracuji s finančním poradcem, který je
se mnou v průběžném kontaktu a minimálně jedenkrát za dva roky revidujeme moje příjmy, pojištění,
úvěry, spoření na penzi apod.
Řídím se heslem: Ochraňuji sebe, svoji rodinu a majetek, který jsem vybudoval.
Příště se podíváme na jednoduchou otázku „Mohu
se stát milionářem?“ s překvapivě jednoduchou odpovědí, kterou si nechám na únorový článek.
Tomáš Zahálka

Vozítka s pedály se
v Holicích opět rozjela

Rok 2021 byl pro závodní činnost sportovců velmi
složitý, a to se také dotklo i našich posádek Klubu
vozítek s pedály Pardubický kraj. Všechny závody
v zahraničí byly z důvodu koronaviru zrušeny.
V závěru roku jsme byli pověřeni Českou federací vozítek s pedály uspořádáním Mistrovství republiky.
Pod názvem Mikulášská jízda se konalo 6. listopadu na Městském stadionu v Holicích Mistrovství
republiky vozítek s pedály pro rok 2021. Závodu se
zúčastnilo 10 posádek, které soutěžily v rychlostním
závodě na 3 kola a vytrvalostním závodě na 1 hodinu. Absolutním vítězem bylo vozítko Večerníček.
V příštím roce budou nejlepší 2 vozítka nominovaná
na evropský šampionát v Itálii.
Dle mezinárodního kalendáře bude 26. června v Holicích opět po roční pauze jeden závod série Evropského šampionátu. Doufáme, že koronavirová pandemie nám naše plány nezmění, a tak se budeme
těšit na sportovní zápolení posádek i na návštěvu
našich příznivců.
Milena Vohralíková
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HISTORIE

Kalendárium
1. ledna 1992 (30 let)

13. ledna 1967 (55 let)
V Holicích byla uvedena do zkušebního provozu nová úpravna
vody.
14. ledna 1912 (110 let)

Dětský domov na Starých Holicích byl přejmenován na dětské
centrum Veska se sídlem Staré
Holice. Dříve byl spravován Okresním úřadem Pardubice.
5. ledna 1977 (45 let)

Hospodářsko-čtenářská beseda
(HČB) Holice II. uspořádala v hostinci pana Kejzlara divadelní představení Zmařené jubileum. Akce
skončila schodkem 9,60 K. Schodek byl uhrazen ze spolkové pokladny. Repríza představení se konala 8. dubna – také s prodělkem.
14. ledna 1937 (85 let)

10. ledna 1917 (105 let)
Dle rozhodnutí c. k. centrální komise ve Vídni byly zrekvírovány tři
zvony ze zdejšího kostela sv. Martina, tzv. poledník a klekáník, třetí
zvon zvaný hranák byl odebrán až
21. února 1918.
4

18. a 19. ledna 1932 (90 let)
Pro žhářství a podvody bylo krajským soudem v Chrudimi obžalováno 29 osob, většinou ze Starých
Holic, 16 osob bylo odsouzeno pro
zločin podvodu, popřípadě pro
účast na podvodu k vězení v trvání
od 2 do 24 měsíců a 13 obžalovaných bylo osvobozeno. Důvodem
bylo organizování četných požárů
– pojišťovacích podvodů v Holicích.
21. ledna 1912 (110 let)
V kreslírně chlapecké školy se
konala řádná valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Holice,
na které bylo mimo jiné oznámeno, že si jednota pořídila nové divadelní jeviště 8 × 5,5 × 4,2 m se
42 kladkami od arch. Novotného.
Dekorace navrhl ak. malíř František Kysela, celkovým nákladem
asi 3 000 K.

Vyhořela budova základní školy
v Komenského ulici. Třídy byly pak
umístěny ve druhé škole a v různých budovách po městě, učilo se
i v kavárně KD, takže výuka nebyla
narušena. Vyučování v opravené
škole začalo 4. září 1978 (škola vyhořela také 8. března 1936).
7. ledna 1932 (90 let)
Bylo na členské schůzi fotbalového odboru SK (Sportovní klub) Holice konstatováno, že v předcházejícím roce mužstvo I.a sehrálo 42
zápasů se skóre 110:66. Nejvíce zápasů sehrál Moravec – 42, Bahník
a Lohnický – 41, Formánek – 40.
Mužstvo I.b sehrálo 18 zápasů se
skóre 53:56, v mužstvu se vystřídalo 32 hráčů. Dorost sehrál 12 zápasů, se skóre 14:31. Celkem tedy
72 zápasů se skóre 177:153.

18. ledna 1932 (90 let)
Narodil se Vladimír „Láďa“ Vojíř,
byl tělem i duší Holičák. Pocházel
ze Starých Holic. Zaměstnanec
Jednoty, později ekonomický náměstek v Obnově v Holicích. Velký fotbalista, po skončení aktivní
sportovní kariéry pracoval ve výboru TJ Jiskra Holice, několik let i jako
předseda. Zemřel na svůj svátek
23. května 1990. Od té doby nese
jeho jméno jeden z nejstarších žákovských turnajů v republice.

21. ledna 2002 (20 let)

Mezi stolní společností restaurace Na Špici vznikla myšlenka zřídit pro děti v Riegrových sadech
(dnešní městský park) malou
zoologickou zahradu. Proto vznikl
spolek pod názvem „Klub přátel
mývalů“, jehož cílem bylo zřídit
chov medvídků mývalů a zvelebení městského parku. Později byl
název změněn na „ZOO společnost pro chov mývalů v Holicích“.
Již v únoru byl zakoupen párek
mývalů Pepík a Mici a později ještě Šášenka. Mimo to byly v parku
chovány i veverky a několik druhů
ptactva. Ošetřovatelem a zároveň
hlídačem se stal malíř pokojů Miloslav Borovec.

Rada města vyhodnotila anonymní soutěž na návrh městského praporu. Z dvanácti došlých
návrhů se rozhodla předložit zastupitelstvu k výběru dva, jejichž
autorem byl pan Zdeněk Bláha
z Hradce Králové. Dne 18. února 2002 se rada města seznámila s úpravou výtvarného návrhu
městského praporu a na základě
vyjádření odborníků doporučila
zastupitelstvu schválit zároveň
s návrhem městského praporu

HISTORIE, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

i kodifikaci původního historického znaku města.
23. ledna 1882 (140 let)

Charles Darwin napsal Dr. Emilu
Holubovi následující dopis: „Dovolte mi, abych Vám jako starý
člověk řekl, jak ze srdce jsem obdivoval Váš zápal pro Vědu, který Vás častokráte vedl k tomu,
že jste se za takových obtíží vystavil tolikráte námaze a nebezpečí jen proto, abyste přispěl
našemu poznání přírody. Věřte
mi, že máte má opravdová, nejlepší přání budoucího úspěchu
a štěstí.“
25. ledna 1932 (90 let)
Zemřel Jan Červinka, zakladatel
továrny na sekery a nástroje (zal.
r. 1885), jeden z nejstarších členů

hasičského sboru a horlivý podporovatel sboru, jenž jej v hojném počtu na poslední cestě doprovodil.
Václav Kment

Nový rok v Holoubku
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice
vás zdraví v novém roce 2022 a přejeme všem krásný a úspěšný celý
rok. Holoubek se pro vás otevírá
v pondělí 3. ledna volnou hernou
a další dny začínají pravidelné programy.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete
na našich webových stránkách a Facebooku: RVC
Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz
Tříkrálová sbírka v Holicích a okolí se uskuteční
v sobotu 8. ledna 2022, hledáme dobrovolníky
jak z řad dětí, tak i dospělých, jako vedoucí kolednických skupin. Informace u pana Jaroslava
Novotného j-novotny@centrum.cz nebo na tel:
776 656 177.
Těšíme se na vaši návštěvu Holoubka v novém roce
2022.
Jana Majcová
Využijte poslední bezplatné možnosti nejen jazykového vzdělávání v Holoubku
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – pátky od 7. ledna celkem 20 setkání od 8.15 do 10.15 hod. Možnost
hlídání dětí.
ANGLIČTINA pro pokročilé – pátky od 7. ledna
od 10.30 do 12.30 hod. je již kapacitně naplněna.
NĚMČINA – středy od 19. ledna od 13.00 do 15.00
hod., celkem je 20 setkání. Bez možnosti hlídání dětí.
ŠPANĚLŠTINA – pondělky od 3. ledna od 14.30
do 16.30 hod., 20 setkání. Možnost hlídání dětí.
CYKLUS 16 ROZVOJOVÝCH SETKÁNÍ: pondělky

od 3. ledna v čase 8.00 až 13.00 hod. Vydejte se s námi
na cestu za poznáním vlastních talentů (Gallupův
test silných stránek), hodnot a cílů. Rozšiřte možnosti svého, nejen pracovního, uplatnění a dopřejte si
čas pro sebe v inspirativním společenství žen, zatímco se postaráme o vaše dítě. Obsazujeme poslední
2 volná místa. S největší pravděpodobností se tato
příležitost nebude opakovat. Projekt RORO končí 30.
června 2022.
Více informací a možnost přihlásit najdete na www.
rovnopravnostsrozumem.cz nebo na telefonu
603 566 141, případně na FB.
Vladimíra Krejčíková
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc leden 2022
PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program
vstupné
14. 1.
19.30	
Vítězslav Welsch – Na plný pecky
pátek		Repríza úspěšné komedie holického rodáka o soupeření dvou zapálených milovníků automobilismu a všeho okolo aut, které přechází na soupeření i ve zcela jiných oblastech...
		Režie: Luděk Kaplan.
		Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
120 Kč
21. 1.
19.30	
Robert Bellan – Normální debil
pátek		Spolu s hlavním hrdinou, známým průšvihářem Norbertem Intribusem, se ocitneme například v socialistické domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti nebo třeba i na překvapivě hřbitovním sexuálním večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“
a vysílání Československé televize.
		Uvádí Východočeské divadlo Pardubice.
		Hrají: Josef Pejchal, Petr Borovec, Jindra Janoušková a Eliška Lásková.
		Režie: Robert Bellan.
		Zařazeno v předplatném ABO 2021/2022.
320–300–280 Kč

KINO
datum hodina program
vstupné
11. 1.
19.30
Karel
úterý		Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše
Karla Gotta. Renomovaná režisérka natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho
roku a díky jeho otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti nenaskytl.
		Scénář a režie: Olga Malířová Špátová.
		Hrají: Karel Gott, Ivana Gottová, Ladislav Štajdl, Jiří Suchý, Marta Kubišová, Eva Pilarová
a další.
		Žánr: dokument / životopisný. Délka 127 minut.
100 Kč
18. 1.
17.00	
Pat a Mat: Kutilské trampoty
úterý		A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí se svými Kutilskými trampotami! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Mýt auto hadicí? Raději si postaví automyčku. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. Pro naše dva kutily není žádná
komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Doma to raději nezkoušejte!
		Žánr: animovaný / rodinný. Délka 62 minut.
80 Kč
25. 1.
19.30	
Jedině Tereza
úterý		Romantická komedie plná trapasů a omylů, která dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná šichta. Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Po vysoké spolu
zůstali v Praze, kde Tomáš získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se
snaží rozjet výrobu ručně šitých bot. A pak se něco zadrhlo...
		Režie: Jaroslav Fuit.
		Hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek, Lenka Vlasáková, Emma Smetana a další.
		Žánr: romantický / komedie. Délka 102 minut.
100 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina
10. 1.
16.00
pondělí		

program
Po stopách československých legií
Přednáší Mgr. Vojtěch Hlásný

GALERIE – VÝSTAVA
3. 1.–28. 1.
		
1. 12.–28. 1.
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Jiří Platenka – FOTOGRAFIE
Výstava k nedožitým 90. narozeninám tohoto holického fotografa.
Ukázky tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha
– vitríny I. poschodí.

vstupné
50 Kč

Z HOLICKÝCH ŠKOL

5 jazyků
v době covidové
Začátek prosince už po několik let patří v Gymnáziu
Dr. Emila Holuba umělecko-jazykové soutěži 5 jazyků na pódiu. Ta se i přes nepřízeň doby uskutečnila
ve středu 1. prosince 2021.
Letos byla soutěž inovována, aby mohly děti zapojit
i své dovednosti v zacházení s technikou. V kategorii
zpěvu měli žáci předvést zpěv s nahraným doprovodem jako karaoke a v kategorii mluveného slova si
měli připravit autorský rozhovor. Se stále zhoršující
se pandemickou situací se nakonec soutěž musela
přenést do distanční formy, což zkomplikovalo nácvik i přípravy celé soutěže. Přesto se celkem 45 dětí
a jejich obětavých učitelů z celkem 8 škol odvážilo
zvednout hozenou rukavici a v docela limitovaném
čase se utkat s technikou, zapojit často i další figuranty, nahrát svá vystoupení a poslat je v digitální
podobě k vyhodnocení na gymnázium. Jako každý
rok se sešly poroty jednotlivých jazyků v čele s rodilými mluvčími. Ve francouzštině jsme přivítali pana
ředitele Francouzské Aliance v Pardubicích a mladé-

Zprávy z MŠ Staroholická
Listopadové dny jsme si s dětmi v naší mateřské
škole užili. Začátkem listopadu jsme s předškoláky
vyrazili na výlet do Hvězdárny v Pardubicích, kde
jsme se dozvěděli zajímavé informace o Slunci, Měsíci a střídání dne a noci. Poté jsme na zahradě přivítali sv. Martina, který dlouho nečekal a naše prosby
o první sníh brzy vyslyšel. Již v listopadu jsme začali
s přípravami na Vánoce, děti si napekly medové perníčky, které si také samy ozdobily. Další akce jsme
bohužel byli nuceni zrušit z důvodů zhoršující se epidemiologické situace.
Abychom přilákali Ježíška k nám do školky, tak jsme
si s dětmi nacvičili pohádku o cestě do Betléma, kterou jsme si zahráli pod stromečkem před naší mateřskou školou. Ježíšek nám za odměnu stromeček
rozsvítil, a tak byla atmosféra Vánoc naplněna. Děkujeme Lucii Brandové, že nám naše vystoupení natočila, a tak zprostředkovala pro ostatní rodiče.
Začátkem prosince nás navštívily tři známé postavy –
Mikuláš, čert a anděl. Některé děti musely slíbit, že se
maličko polepší, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti
si odnášely sladké balíčky. Pak už nám zbývalo jen čekat na dárečky od Ježíška, které děti velice potěšily.
I přes nelehkou situaci ve společnosti se kolektiv
v naší škole snaží dětem zajistit pestrý a zajímavý
program a zejména v období kolem Vánoc se snažíme zachovat příjemnou atmosféru. Tu nám letos
také dodala naše asistentka Radka Vinařová, která
nám krásně vyzdobila okolí naší školy.
Za celý kolektiv MŠ Staroholická bychom vám do nového roku 2022 chtěli popřát hlavně zdraví a co nejvíce příjemných zážitků prožitých s těmi, co máte rádi.
Zuzana Horčičková

ho francouzského stážistu. Ostatní patří již většinou
k osvědčeným příznivcům naší soutěže dlouhodobě
žijícím v naší zemi.
I když se letos poprvé nepřihlásili žádní odvážlivci
do kategorie ruštiny, němčina tu přece jen měla své
zástupce, a sice trojici šikovných žáků z Býště. Francouzštinu ovládli žáci ZŠ SNP z Hradce Králové, kteří
zaujali všechna oceněná místa. Ve španělštině se kromě ZŠ SNP dařilo také Prvnímu soukromému gymnáziu z Hradce Králové a na oceněném místě byla
také ZŠ Studánka z Pardubic. Tradičně nejvíce žáků
soutěží v angličtině. Ve zpěvu karaoke opět nejvíce
zabodovaly dívky ze ZŠ SNP ale také ZŠ Studánka.
Letos nejvíce pozornosti přitáhla kategorie autorský
rozhovor, ve které excelovali žáci ze ZŠ Borohrádek
a ZŠ Studánka. Kategorie byla dosti vyrovnaná, takže bylo uděleno několik zvláštních cen za nápadité
zpracování rozhovoru či písně a mnohde i perfektní
zpracování nahrávky.
Soutěž online byl trochu krok do neznáma. Dá se říci,
že ačkoliv se živé vystoupení a osobní setkání nedá
ničím nahradit, pro mnohé se otevřelo i něco nového, co doposud dělali jen okrajově – byli nuceni vše
více promyslet, nahrát se, podívat se na sebe a vše
alespoň do určité míry zpracovat. Po společném přivítání v online konferenci se poroty rozdělily podle
jazyků, aby co nejobjektivněji zhodnotily všechny nahrávky jednu po druhé. Po skončení se ke konferenci mohli připojit prostřednictvím svých učitelů také
žáci. Mohli sledovat vyhlášení vítězů online a uslyšet všechny rodilé mluvčí promluvit jejich jazykem.
Z technických důvodů jsme nemohli uskutečnit defilé vítězných nahrávek. Letos však byly oceněny téměř všechny děti krásnými knižními cenami.
Chtěli bychom poděkovat za přízeň i našim sponzorům – především našemu zřizovateli Krajskému úřadu v Pardubicích, Městskému úřadu Holice a organizaci MAS Holice, kteří nám každoročně poskytují
finance na organizaci této oblíbené soutěže.
Zdeňka Raabenstein Schejbalová,
hlavní organizátorka

Den otevřených dveří
na gymnáziu
Srdečně zveme všechny zájemce o studium v naší
škole na den otevřených dveří, který se bude konat
ve středu 12. ledna 2022 od 15:00 do 18:30. Přijďte
si prohlédnout školní areál a získat informace o přijímacím řízení a možnostech studia v osmiletém
i čtyřletém oboru. K dispozici vám budou vyučující
i současní studenti, kteří rádi odpoví na vaše dotazy. Zároveň připomínáme, že holické gymnázium
pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
z matematiky a českého jazyka a přihlášky přijímá
prostřednictvím formuláře na webových stránkách
školy www.gyholi.cz.
Andrea Daňková, ředitelka školy
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Jaký bude rok 2022
v Mateřské škole Holubova?
Rok 2021 nám přinesl nové zkušenosti, děti nasály
základy distanční výuky. Akce, které nám situace dovolila organizovat si děti užily v malých kolektivech.
Mikuláš nás také navštívil s čertem i andělem. Děti
strojily stromeček na náměstí a nově i v sokolovně,
kde měly děti možnost i přizdobit stromeček společně s rodiči. Rozsvícení stromu bohužel proběhlo
bez programu. Nově jsme rozsvítili stromek mezi
sokolovnou a mateřskou školou. Za nazdobení moc
děkujeme Technickým službám Holice. Vánoční
besídky proběhly v rodinách, děti přenesly verše
a koledy naučené v mateřské škole k rodinnému
stromku. Po celý rok jsme bojovali s nepříznivou situací, ale realizace přírodní zahrady probíhá nadále,
v květnu plánujeme ukončení a těšíme se na nové
zážitky v koutku pokusů, hudební stěna zpestří dětem pobyt na zahradě i želvy si užijí nový venkovní
výběh. Zvládli jsme i některé nadstandartní aktivity,
kdy jsme hlavně zajišťovali oddělenost skupin. Děti

si užily angličtinu, předškoláčka, logopedické chvilky. Těšíme se na rok, který bude klidný a pestřejší
na zážitky. Přejeme čtenářům rok prožitý ve zdraví
a v pohodové atmosféře.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická informuje

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:

Podzim plynule přešel v dobu adventní a celá naše
školka se začala těšit na Vánoce. Nejprve jsme vyráběli ozdoby na vánoční stromeček, který je umístě• Škodlivým světlem
ný na holickém náměstí. S radostí ho děti ozdobily
• Vodou • Otisky
• Škrabanci
a zazpívaly si u něho několik koled. Další koledy zněly
• Prachem • Odrazy
i v areálu naší mateřské školy při slavnostním rozsvíZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST
cení našeho vánočně ozdobeného stromu.
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Mnoho práce jsme udělali ve třídách: adventní věnNa Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
ce, vánoční tvoření, pečení cukroví, výzdoba a nácviSládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
ky na besídky, které jsou nahrány na video a umístěny na našich webových stránkách. Velký zážitek
měly děti z návštěvy Mikuláše a anděla. Za básničky,
písničky a tanečky dostaly nadílku.
3
14.10.2020
Také jsme navštívili krásnou výstavu betlémů aolivovi_inzerce_85x55_.indd
svícnů pana Františka Juračky v holickém muzeu.
Začátkem ledna se přihlášené děti rozjedou za sněhem, čeká je zahájení lyžařského kurzu.
Přijmeme nového pracovníka na
My ostatní si snad budeme užívat sněhové nadílky
pozici
– seřizovač strojů. Bližší informace
na zahradě MŠ.
na tel. 466 681 228
Přejeme všem dětem, rodičům i čtenářům vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku 2022!
PÖSAMO – Řetězárna, spol. s r. o.

Nabídka práce

Za MŠ Pardubická – Monika Hálová
8

Zahradní 1094
534 01 HOLICE

9:10:21

INZERCE

Internet s rychlostí
až 1 000 Mb/s

T-Mobile přináší
do Holic superrychlou
optickou síť
T-Mobile staví optickou síť v celém Česku a brzy
začneme pracovat na připojení prvních lokalit v Holicích.
Domácnosti získají přístup k nejmodernějšímu
superrychlému internetu s rychlostí až 1 000 Mb/s
a digitální televizi.
Co jsou vlastně optická vlákna?
Optické připojení je nejrychlejším a nejstabilnějším
internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely
z optických vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí
světla.
Optická síť má spoustu výhod. Tou největší je rychlost
a stabilita internetového připojení, které je bez omezení.
A oproti Wi-Fi připojení zase nedochází k výkyvům
v závislosti na počasí.

Co vám nová síť přinese?
Získáte možnost připojení k nejmodernější optické
technologii, která vám nabídne internetovou rychlost
až 1 000 Mb/s a přístup k digitální televizi s více než
150 programy. Díky optické síti od T-Mobilu budete moci
hrát hry a sledovat online filmy v nejvyšší kvalitě.
Chcete připojit svůj dům k optickému internetu?
Kontaktujte prosím:
Pavla Jiříčka, tel.: +420 774 103 240,
e-mail: pavel.jiricek@optikaano.cz
Další informace o optickém internetu od T-Mobilu
naleznete na stránkách www.t-mobile.cz/optika.

Kdy se na novou optickou síť můžete těšit?
První zákazníky bychom mohli připojit už koncem
roku 2022 v části ulic Bratří Čapků, Komenského,
Jungmannova, Havlíčkova a Dudychova.
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Andělský strom – i jeden vánoční dárek může přinést naději

V ČR je zhruba 30 000 dětí, které mají rodiče za mřížemi. Tyto děti nic neprovedly, přesto také nesou
trest. Prožívají smutek, opuštění, nejistotu a strach,
co s nimi bude a jestli je rodič ve vězení nepřestal
mít rád. A proto se i naše holická farnost letos poprvé
zapojila do projektu Mezinárodního vězeňského společenství – Andělský strom.
Jedná se o zakoupení a poslání vánočního dárku
dítěti, které má některého z rodičů ve vězení. Spolu
s dárkem se posílá i dopis od odsouzeného rodiče,
který je vlastně možná důležitější než dárek samotný
– přináší naději a lásku, pomáhá udržet pouto mezi
dítětem a rodičem.
Vše začíná právě ve vězení, kde se ve spolupráci
s věznicemi do projektu hlásí odsouzení ze sociálně
slabých rodin, kteří se o své děti zajímají. Poté se volá
do pečující rodiny a upřesní se konkrétní tip na dárek,
který si dítě přeje. Následně se hledají dárci. A jimi
jsme se letos stali poprvé právě i my. Celkem jsme
tak mohli odeslat 20 dárků a splnit tak dětská přá-

ní, rozzářit jejich oči, přinést naději a trochu radosti.
Věřím, že to je pro nás všechny ta největší odměna.
Děti si přály hlavně stavebnici LEGO, auto na dálkové
ovládání, ale také fotbalový míč, knížku, a dokonce
koloběžku nebo dětské plenky, i když ty budou jistě
přáním pečující osoby.
S projekty Mezinárodního vězeňského společenství
jsme se také mohli seznámit v posledním z Adventních koncertů 2021, jehož patronkou byla moderátorka Barbora Černošková. Ta je od začátku loňského
roku také ambasadorkou společenství. Více informací o projektech Mezinárodního vězeňského společenství na www.mvs.cz.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se v našem městě do projektu zapojili – buď aktivní účastí
nebo finančním příspěvkem. Myslím, že 20 dárků je
na první ročník krásné číslo. Budeme moc rádi, když
se k nám o letošních Vánocích, i když jsou ještě daleko, přidají další dárci. Krásný nový rok 2022.
Jarda Novotný

Ohlédnutí za koncem
roku 2021 a akce v ASPV
– Cvičení rodiče a děti
7. prosince se tělocvična proměnila v malé peklo.
Děti cvičily v čertovských kostýmech, rodiče v mikulášských čepicích. Celá hodina byla motivována čerty a činnostmi s nimi spojenými – BuBu diskotéka,
honička s čertovskými ocásky, skluz do pekla, výskok
pro čerta…
Na závěr cvičení nás navštívil Mikuláš. Pochválil děti
i rodiče za vzorné cvičení a za odříkané básničky,
které jsme se společně naučili, obdaroval děti malou
sladkou nadílkou. Rodiče dostali oříšek pro štěstí.
14. prosince jsme si společně užili vánoční, poslední
cvičení v roce 2021. Cvičili jsme s barevným padákem,
děti se houpaly na kruzích, skákaly na trampolíně,
skládaly obrázky s vánočními symboly z PET víček,
políbily se s rodiči pod jmelím… Na závěr hodiny se
v tělocvičně rozezněly vánoční koledy, rozsvítily se
10

prskavky, a dokonce přišel i Ježíšek, který dětem přinesl malé dárky pod vánoční stromeček. Nechyběla
ani ochutnávka cukroví.
Všem rodičům děkujeme za prima spolupráci a atmosféru, která ve cvičení panuje. Přejeme všem
hodně zdraví, mnoho radosti a hezkých, nejen sportovních, zážitků v celém novém roce 2022.
Za ASPV – cvičitelky
Iva Kroutilová a Nikola Svobodová

INFORMACE ZE SPORTU

Výsledky basketbalových
mistrovských soutěží

Východočeský přebor mužů:
BVK Holice B – SK Týniště nad Orlicí
59:46 (9:18 25:23 43:36)
Janoš 17, Vlasák a Vrbický po 12, Chmelík 9, Kulhavý
6, Tran 3
BK Nový Bydžov – BVK Holice B
58:64 (11:14 26:34 39:51)
Kašpar 15, Chmelík 14, Janoš 13, Vlasák 11, Vrbický 9,
Maršálek 2

Celostátní 2. liga mužů:
Slavia Praha B – BVK Holice
84:78 (20:28 28:44 47:58)
Dvořák 20, Mrázek 14, Žaba 13, Pluhař Josef a Vlček
po 8, Mikuláš 7, Welsch Michal 5, Kolář 2, Rolenc 1
Sokol Praha Žižkov – BVK Holice
81:66 (20:19 41:34 61:57)
Dvořák 21, Žaba 14, Rolenc 9, Kolář 6, Vlček, Ulrych
a Půlpán Tomáš po 4, Vlček 10, Pluhař Josef a Mrázek
po 2
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
87:60 (22:16 47:34 72:46)
Dvořák 15, Pluhař Josef a Macela po 13, Žaba a Mrázek po 12, Ulrych 8, Mikuláš a Půlpán Tomáš po 5, Bartheldi 4
BVK Holice – BK Kolínsko-kutnohorský
82:90 (11:27 31:57 61:75)
Dvořák 28, Bartheldi, Žaba a Tomáš Půlpán po 14,
Mrázek 5, Macela 3, Pluhař Josef a Mikuláš po 2
TJ AŠ Mladá Boleslav – BVK Holice
83:77 (20:18 36:41 57:60)
Žaba 24, Mikuláš 15, Ulrych 14, Půlpán Tomáš 7, Pluhař Josef a Bartheldi po 5, Vlček 4, Kolář 3
BA LYNX Liberec – BVK Holice
86:61 (19:18 43:38 63:51)
Pluhař Josef 15, Půlpán Tomáš a Ulrych po 14, Žaba 11,
Vlček 4, Chmelík 3
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
70:64 (24:12 38:31 61:49)
Dvořák 23, Žaba 13, Pluhař Josef 12, Vlček 10, Ulrych
7, Mikuláš 5
Omlazené holické áčko se v druhé lize vůbec neztrácí. Sedmnáctiletí a osmnáctiletí mladíci se statečně perou se svými mnohem zkušenějšími soupeři.
V žádném z dosud sehraných utkáních zatím nikdy
vyloženě nepropadli. Nezlomila je ani nepřízeň okolnostní spojená se zraněními, resp. covid onemocněním klíčových rozehrávačů sedmnáctiletého Radka
Mrázka a osmnáctiletého Tomáše Dvořáka. V polovině soutěže mají na svém kontě 4 vítězství a 7 porážek a pohybují se v „klidném“ středu tabulky.

TJ Sokol Pardubice – BVK Holice B
62:35 (18:16 31:23 44:29)
Janoš 13, Kašpar 12, Chmelík 4, Vrbický 3, Maršálek 2,
Kulhavý 1
Extraliga juniorů U19:
BVK Holice – BK Snakes Ostrava
81:94 (17:32 34:49 58:70)
Pluhař Josef a Horký Filip po 17, Vlček 16, Mikuláš a Ulrych po 10, Kamitz, Votava a Adamec po 3, Šindelář 2
BVK Holice – Tygři Brno
72:74 (16:28 33:44 55:63)
Vlček a Votava Martin po15, Mikuláš 13, Ulrych 10,
Horký Filip 8, Kamitz, Chmelík a Adamec po 3, Pluhař Josef 2
BVK Holice – GBA Sojky Pelhřimov
59:107 (11:25 27:61 43:83)
Horký Filip 12, Mikuláš a Chmelík po 9, Pluhař Josef,
Adamec a Ulrych po 7, Votava Martin 6, Šindelář 2
Extraligoví junioři ještě v nejvyšší soutěži nevyhráli, ale jejich výkony mají stoupající úroveň. Zejména
v utkání s brněnskými Tygry pak podali velmi kvalitní výkon. Po jasně prohrané první čtvrtině utkání
měla jejich hra stoupající úroveň, postupně snižovali soupeřův náskok a v poslední čtvrtině utkání šli
i dvakrát do vedení. Utkání se nakonec rozhodlo až
v poslední sekundě, kdy za nerozhodnutého stavu
72:72 domácí junioři svůj útok neproměnili a v následujícím protiútoku obdrželi koš současně se závěrečným klaksonem.
Celostátní liga kadetů U17:
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
48:83 (13:26 28:43 40:65)
Synáček 12, Vtípil 11, Barcal 10, Holub 7, Pluhař Jan
a Votava Adam po 4
BK Vlci Žďár nad Sázavou – BVK Holice
107:82 (29:27 57:43 83:61)
Synáček 19, Krejčík Ondřej 18, Vtípil 12, Kubánek 10,
Holub 8, Votava Adam 6, Bílek 5, Knejp 4
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
100:64 (28:15 54:30 80:45)
pokračování na straně 12
11

INFORMACE ZE SPORTU

Kubánek 25, Krejčík Ondřej 16, Vtípil 15, Synáček
14, Holub 13, Barcal 8, Pluhař Jan 4, Knejp a Votava
Adam po 2, Bílek 1
BVK Holice – Basket Poděbrady
71:55 (21:13 39:29 59:44)
Synáček 19, Vtípil 18, Votava Adam 13, Kubánek 9,
Krejčík Ondřej 5, Pluhař Jan 4, Barcal 3
Holičtí kadeti se ve dvoukole proti Brandýsu a Poděbradům sešli poprvé v této sezoně v kompletní sestavě. Od samého začátku obou utkání bylo na nich
zřejmé, že svým soupeřům chtějí oplatit těsné porážky v Brandýse o 1 bod a v Poděbradech o 3 body. Obě
utkání měli od začátku zcela pod kontrolou a porážky svým soupeřům odvedli i „s úroky“.
Východočeský přebor žáků U14:
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí
42:40 (8:11 25:20 32:28)
Urbánek 28, Motl 8, Pokorný Vojtěch a Pokorný Vít,
Štembera, Ducheček 5, Fecko a Libánský po 2
v odvetě 49:40 (17:10 25:25 37:34)
Urbánek 11, Libánský 8, Fecko 6, Motl 5, Pokorný Vojtěch, Suchý Martin a Johanová po 4, Štembera 3, Pokorný Vít a Ducheček po 2
BK Bizoni Náchod – BVK Holice
31:62 (8:12 14:25 22:42)
Libánský 16, Hemerka 13, Novák 10, Pokorný Vít 6, Pokorný Vojta 5, Fecko 4, Motl a Johanová po 3, Dostál
Antonín 2
v odvetě 21:69 (8:16 13:35 17:45)
Libánský 23Motl a Pokorný Vít po 10, Hemerka 7, Fecko 6, Novák 4, Pokorný Vojtěch 3, Dostál Antonín 2
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
6:70 (0:15 4:28 6:44)
Libánský 24, Pokorný Vojtěch a Ducheček po 10, Pokorný Vít a Novák po 8, Motl 4, Hemerka a Fecko po 3
v odvetě 8:95 (0:31 0:57 4:83)
Pokorný Vojtěch 20, Motl 19, Libánský 16, Ducheček
14, Hemerka 12, Pokorný Vít a Fecko po 6, Novák 2

BK Pardubice – BVK Holice
99:22 (22:6 46:12 71:16)
Krejčík Vojtěch 6, Voborník Vlastimil a Caletka po 4,
Pokorná, Bartoníček, Minařík a Novotný po 2
v odvetě 85:30 (21:6 44:12 61:18)
Caletka 8, Pokorná a Voborník Vlastimil po 6, Novotný 4, Krejčík Vojtěch a Minařík Richard po 2
Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
52:25 (18:8 20:14 42:14)
Pokorná a Caletka po 16, Pařízek 12, Potočný a Voborník Lukáš po 4
v odvetě 43:26 (11:3 22:9 34:13)
Caletka 19, Pokorná a Potočný po 8, Pařízek 6, Urbánková 2
BK Bizoni Náchod – BVK Holice
63:34 (16:7 29:17 51:23)
Caletka 12, Abel 10, Pařízek 5, Pokorná 4, Voborník Lukáš 2, Znamenáček 1
v odvetě 76:34 (15:16 37:22 53:31)
Caletka 11, Abel 10, Pokorná 8, Voborník Lukáš 4, Urbánková 3
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
32:75 (8:8 17:22 24:50)
Caletka 14, Pokorná a Urbánková po 6, Abel 4, Chyba
2
v odvetě 30:88 (10:17 16:44 21:67)
Caletka a Abel po 10, Pokorná a Urbánková po 4, Pařízek 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich soutěží můžete sledovat na adrese www.vco.cbf.cz – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže)
nebo na adrese www.cbf.cz – Česká basketbalová
federace (ligové a extraligové soutěže).

Východočeský přebor žáků U12:
BVK Holice – BK Lomnice nad Popelkou
75:38 (14:11 40:15 59:25)
Suchý Lukáš 36, Krejčík Vojtěch 16, Minařík Richard
10, Caletka a Pokorná po 4, Douša 3, Novotný 2
v odvetě 66:36 (16:8 36:16 58:22)
Minařík Richard 20, Suchý Lukáš 12, Douša 10, Caletka a Krejčík Vojtěch po 8, Novotný 6, Pokorná 2
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