ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIV. ROČNÍK / KVĚTEN 2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní květnového
sloupku již panuje krásné
počasí, jaro tak definitivně zvítězilo nad zimou,
v přírodě vše kvete a pučí.
Rada města pokračovala ve své práci na jednáních 26. března a 9. dubna
2018, kdy schválila na základě návrhu bytové komise pořadník uchazečů
o přidělení bytu na II. čtvrtletí r. 2018 a při žádosti o zařazení do pořádníku zároveň zaplacení
vstupního poplatku, který je nevratný.
Dále rada schválila na základě výběrového
řízení zhotovitele akce „Oprava živičného krytu
místní komunikace a havarijního stavu propustku P O6 Holice – Podlesí“ firmu SaM Litomyšl
a.s. za cenu 452 499 Kč včetně DPH. Ve chvíli,
kdy to píši, již oprava probíhá a v této souvislosti Vás prosím o pochopení nutnosti objížďky
po nezbytně nutnou dobu. Dále rovněž na základě výběrového řízení byl schválen zhotovitel akce „Lávka na Mušce přes Ředický potok“
firma SaM Litomyšl a.s. za cenu 1 283 494 Kč

včetně DPH. V letošním roce tak konečně dostojíme slibu nové lávky, včetně přístupových
chodníků a veřejného osvětlení a následně pak
dojde k likvidaci stávajícího mostku.
Dalším bodem jednání byl výběr dodavatele, který vyřeší problematiku GDPR (ochrana
osobních údajů) pro Městský úřad a všechny
příspěvkové organizace města. Tento kontroverzní zákon je pro nás strašákem, neboť nesplněním podmínek příslušného zákona hrozí městu pokuta až do výše 20 mil. EUR. Rada proto
na základě výběrového řízení schválila jako dodavatele těchto služeb firmu Holubová advokáti
s.r.o., Praha za cenu 382 662 Kč včetně DPH.
Závěrem pak rada odvolala ředitelku ŠJ Holice z důvodu skončení jejího funkčního období
a vypsala konkursní řízení na obsazení tohoto
postu.
V dubnu rada projednávala vyhodnocení
zimní údržby 2017/2018 v našem městě. Bylo
konstatováno, že zima byla skoupá na sníh o to
více mrazivá. Technické služby měly celkem
18 výjezdů, najely 198 km, použily 104 tun soli
a provedly ruční úklid v čase 93 hodiny. Celkové náklady činily 622 196 Kč.

Rada vyslovila celkovou spokojenost s prací
technických služeb v rámci zimní údržby. Dále
RM projednávala opravy místních komunikací
a chodníků v roce 2018. Jedná se o následující
akce: projektová dokumentace na nový chodník
ul. Husova (od stávajícího chodníku po pravé
straně po odbočku k Pacificu), PD na parkoviště Na Mušce, nový chodník Podhráz, oprava chodníku Staroholická ul. (od „Trávníčků“
po odbočku do ulice Vrchlického naproti Solvitu), opravy komunikací v ul. Smetanova a Pod
Homolí. RM rovněž schválila na základě výběrového řízení zhotovitele akce „Oprava střech
– chaty Blažkovec“ firmu Restr Cz s.r.o., Dolní
Ředice za cenu 351 029 Kč včetně DPH. Závěrem pak rada schválila smlouvu o smlouvě
budoucí mezi Městem Holice a Státním pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj na zřízení
věcného břemene z důvodu rekonstrukce veřejného osvětlení v městské části Koudelka –
Blažkovec.
Na úplný závěr chci Vám všem popřát příjemné prožití měsíce května a nezapomeňte políbit
své nejbližší příslušnice něžného pohlaví pod
rozkvetlou třešní, aby byly stále svěží a krásné.

Jubilejní návštěvník

Nejznámější a nejnavštěvovanější turistickou
atrakcí v našem městě je bezpochyby Africké
muzeum Dr. Emila Holuba, které bylo otevřeno
v roce 1966. V roce 2011 podle návrhu akademického architekta Davida Vávry prošlo muze-

um rozsáhlou rekonstrukcí a o rok později bylo
znovu slavnostně otevřeno. V letošním roce se
chystá další mimořádná událost. Pokud vše půjde jako v minulých letech, v letních měsících
přivítáme 1 500 000 návštěvníka, pro kterého

je připravena speciální komentovaná prohlídka
a domů si odveze i velice zajímavé ceny. Partnery této akce jsou ZOO Dvůr Králové nad Labem
a město Holice.
Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 19. března 2018

Schůze rady města v pondělí proběhla ještě před jednání zastupitelstva,
rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit závěrečný účet města
za rok 2017 a účetní závěrku města za rok 2017, doporučila ZM schválit veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok
2018 a 4. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2018. V bodu převody
nemovitého majetku byly předjednány všechny návrhy, které budou se
stanoviskem rady města projednány zastupitelstvem.
Dále rada schválila podání žádosti o navýšení kapacity ZŚ Holubova
o 42 žáků na počet 530 žáků od 1. 9. 2018, ukončení nájmu k bytu č. 5
v domě na nám. T. G. Masaryka 18 ke dni 31. 3. 2018, přidělení bytu
v domě U Kapličky 1042 dle pořadníku, převod družstevního podílu
v Družstvu vlastníků bytů v Holicích k bytu A6 v domě Na Mušce 1124,
podpis smlouvy o přijetí dotace v rámci výzvy MAS Holicko na vybudování chodníku na Podhrázi a zadávací dokumentaci na tuto akci. Rada
neschválila splátkové kalendáře na vyrovnání nedoplatku z nájemného
nájemcům v domech Holubova čp. 749 a nám TGM čp. 18. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemku v ul. Vysokomýtská a zřízení
služebností pro plynovodní přípojku v ul. Vítězná a přípojku nn v ul. Pod
Homolí za úplatu, doporučeno bylo i schválení vyhlášky o stanovení doby
nočního klidu. Rada schválila nové ceny obědů ve školní jídelně od 1. 4.
2018, bezplatné použití znaku města na upomínkovém předmětu pro pana
E. Junkra, manželům Němcovým opětovné pořádání trhů v roce 2018
v ulici Holubova (místo parkoviště u ZUŠ) a vzala na vědomí program
oslav Dnů Holicka 2018 a předběžný časový a finanční harmonogram investičních akcí v roce 2018 a 2019.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 26. března 2018

Další schůze rady proběhla v pondělí 26. března, netradičně již po jednom
týdnu. Rada schválila smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o smlouvě budoucí
na připojení nového odběrného místa (areál Na Lipáku), na základě výběrového řízení firmu SaM Litomyšl jako zhotovitele opravy komunikace
a mostku (příjezd na Podlesí) také jako zhotovitele lávky přes Ředický
potok na Mušce, uzavření smlouvy s fy Voto plyn s.r.o. Holice na rekonstrukci bytu č. 14 na náměstí T. G. Masaryka čp. 2, smlouvy s firmou
Voda-Plyn-Topení Holice s.r.o. na rekonstrukci bytu č. 5 na nám. T. G.
Masaryka čp. 2 a smlouvy s firmou Jiří Baláš Dolní Roveň na rekonstrukci elektroinstalace v bytu č. 5 v domě T. G. Masaryka čp. 18. Rada schválila přidělení bytu č. 10 v domě Palackého 1131 dle pořadníku, ukončení
pronájmu vývěsní skříňky pro MO SPO Holice ke dni 31. 3. 2018 a její
pronájem společnosti MAS Holicko od 1. 4. 2018, rada odvolala ředitelku

ŠJ Holice ke dni 31. 7. 2017 z důvodu skončení funkčního období a vyhlásila konkurz na obsazení tohoto místa s nástupem od 1. 8. 2018 (viz úřední
deska HL), schválila mimořádné odměny ředitelům PO dle návrhu, pro
kulturní dům bezplatné umístění 2 poutačů Afrického muzea v prostoru
křižovatky u pošty, schváleno bylo i dorovnání platu ředitelům TS Holice a kulturního domu na základě předložených podkladů. Rada uložila
tajemníkovi pokračovat v jednání s firmou Holubová advokáti s.r.o. na zavedení předpisů dle GDPR pro MÚ Holice a holické PO a vzala na vědomí posunutí realizace I. etapy rekonstrukce domu Hradecká čp. 59.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 9. dubna 2018

Rada města nejdříve projednala, za účasti vedoucího odboru ŽP a SÚ,
ředitele technických služeb a předsedy kulturní komise zprávy o činnosti
a zprávu o vyhodnocení zimní údržby a vzala je na vědomí a za účasti vedoucího odboru SMVM i zprávu majetkového odboru o plánovaných pracích v rámci oprav komunikací a chodníků a práci na veřejné zeleni. Rada
poté schválila na základě poptávkových řízení firmu RESTR CZ s.r.o. Dolní Ředice, která provede opravu střech na chatkách na Blažkovci a firmu
Zoubek s.r.o. Sadská, která provede opravy místních komunikací tryskovou
metodou. Radou byl schválen pořadník žadatelů o přidělení městského bytu
pro II. čtvrtletí 2018, na základě poptávkových řízení byla technickým službám schválena firma ČEZ Prodej a.s. jako dodavatel elektrické energie pro
rok 2019 a společnost Pražská plynárenská a.s. jako dodavatel plynu na rok
2019. Rada odvolala paní Klasovitou z funkce tajemníka sportovní komise
RM a ing. Vrbatu z funkce tajemníka bytové komise (oba k 31. 3. 2018)
a od 1. 4. 2018 zároveň jmenovala paní Klasovitou tajemníci bytové komise. Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu garáže v domě Na Mušce čp. 1103 a záměru pronájmu prostor zubní ordinace v objektu na nám.
T. G. Masaryka čp. 29, schválila nový postup při podání žádosti o obecní byt
(vstupní poplatek se platí ihned a je nevratný), zadávací dokumentaci pro
výběr dodavatele na akci „Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní
konektivity v budovách ZŠ Holubova 47“, společnosti Kultura pro město
z.s. Holice bezplatný pronájem prostor městské tržnice (na dny 1. a 2. června 2018) a uzavření ulice Havlíčkovy dne 2. 6. 2018, včetně bezplatného použití symbolů města na propagaci této akce. Rada projednala a doporučuje
zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena na pozemcích v části města Blažkovec a Koudelka pro rekonstrukci
veřejného osvětlení za náklady s tím spojené a bere na vědomí čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2017 a rozpočet tohoto fondu na rok
2018 u městských příspěvkových organizací zároveň se zprávou o využití
služebních automobilů v roce 2017 u DDM Holice a KD Holice.

KOMENTÁŘE...
Výtvarná soutěž na téma „KRÁSY A HISTORIE NAŠÍ VLASTI“
V roce 2017 se u příležitosti významných jubileí našeho rodáka dr. Emila
Holuba uskutečnila výtvarná soutěž, která co do účasti dětí, žáků a studentů ze škol Dobrovolného svazku Holicka předčila očekávání pořadatelů. Proto se Kulturní a Školská komise Rady města Holic pod patronací
místostarosty města Petra Bajera, rozhodly i v letošním významném roce,
kdy slavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa, opět vyhlásit pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol Dobrovolného svaz-
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ku obcí Holicka novou soutěž. Vyhodnocení výtvarných prací technikou
kresba a malba provede porota složená z členů Kulturní a Školské komise
Rady města Holic a holických výtvarníků. Ocenění prací proběhne v rámci městských slavností, Dnů Holicka v sobotu dne 23. 6. 2018. Výtvarné
práce potom budou vystaveny ve vitrinách kulturního domu.
Přejeme účastníkům soutěže hodně úspěchů a užití si hodnotných cen,
které do výtvarné soutěže věnuje pan místostarosta Holic.
Budování chodníků ve městě opět v plném proudu
Po zimních měsících se opět daly technické služby do budování další části
chodníku v Husově ulici (viz foto). Nově zbudovaný chodník bude zatím
končit v místech, kde končí stávající. V současné chvíli probíhá práce
na projektové dokumentaci prodloužení chodníku až k odbočce na Podlesí. Nový chodník by měl zvýšit bezpečnost chodců do této části Holic, ať
už to jsou zaměstnanci nebo pěší turisté. Jakmile bude VAK pokračovat
na Starých Holicích s opravou vodovodního řadu, tak budou TS pokračovat v opravě dalších částí chodníku zde. Na Podhrázi se začne budovat
plánovaný chodník.
Oprava mostu v ulici Pod Homolí a uzávěrka místní komunikace
na Podlesí
Vzhledem k havarijnímu stavu mostu je část komunikace Pod Homolí
od 16. 4. 2018 uzavřena. Po opravě propustku a živičného krytu by měla
být komunikace od 22. 5. 2018 opět otevřena. V tuto dobu nebude však
přes Podlesí jezdit linkový autobus. Dočasně je proto přesunuta zastávka
Holice, Podlesí na náhradní zastávku Holice, Kamenec a zastávka Holice,
Pod Homolí na náhradní zastávku Holice, Husova. Autobusy tedy pojedou
z Kamence přímo do Holic. Objízdná trasa je obousměrná.
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
Vyhláška č. 1/2018 o stanovení doby nočního klidu
v Holicích v roce 2018.

Obecně závazná vyhláška (OZV) vychází z novely zákona o přestupcích
č. 200/1990 Sb., kdy od roku 2016 byl zařazen 6. odstavec v § 47 – Přestupky proti veřejnému pořádku:
(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může
obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Město Holice využilo možnost úpravy doby nočního klidu a v loňském
roce byla přijata OZV č. 1/2017, kdy byla upravena (zkrácena) doba nočního klidu na předem známé akce.
Pro letošní rok zastupitelé dne 19. března 2018 schválili vyhlášku
č. 1/2018 a v této vyhlášce byla zkrácena doba nočního klidu na některé
již tradiční kulturní akce.
OZV č. 1/2018 je v úplném znění i s grafickými přílohami na úřední desce
městského úřadu. Na většinu akcí je omezena doba nočního klidu na dobu
od půlnoci do 6 hodiny ranní a vždy jen na oblast vyznačenou v přílohách
vyhlášky, výjimkou je „silvestrovská noc“, kdy není doba nočního klidu
vymezena vůbec a vymezení platí pro celé Holice a potom na červnové
slavnosti Dnů Holicka 2018, kdy je jak na pátek, tak i na sobotu omezena
doba nočního klidu od 1 hodiny do 6 ranní, v tomto případě na oblast
v okolí kulturního domu (vyznačeno na mapové příloze k vyhlášce).
Tím, že omezení doby nočního klidu je stanoveno v obecně závazné vyhlášce, kterou schvaluje zastupitelstvo je dán i postup pro zařazení některých dalších akcí. Pořadatel musí podat žádost, která bude v nejbližším
termínu předjednaná městskou radou a pak se stanoviskem rady bude žá-

dost projednána na nejbližším jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že v průběhu roku zasedají zastupitelé zhruba po dvou měsících (na městské stránce je vždy aktuální plán práce ZM a RM ), je třeba vždy změnu
začít řešit s patřičným předstihem.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

V pondělí 14. května 2018 v 17 hodin se bude konat v klubovnách
kulturního domu zasedání Zastupitelstva města Holic. Na programu je
projednání stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy za účasti zástupců policie České republiky, Městské policie Pardubice a zástupců
hasičů, dále zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka
za rok 2017. Zastupitelstvu bude předložena rozpočtová změna v rozpočtu roku 2018 a zastupitelstvo vybere z navržených kandidátů ty,
kterým bude udělena Cena města Holic. Pravidelným bodem budou
také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Rada města Holic vyhlašuje KONKURS

na pracovní místo „ŘEDITELE/ŘEDITELKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
HOLICE“ s předpokládaný nástupem od 1. srpna 2018.
Stanovené předpoklady pro výkon funkce a dokumenty nutné k doložení k přihlášce jsou uvedeny ve výzvě na stránce www.holice.eu.
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh je nutné zaslat nejpozději do 15. 5. 2018 na adresu Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT „Konkurs – Školní jídelna Holice“

Známe vítěze školního kola soutěže Mladý zahrádkář
Školní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ pro žáky a studenty základních
škol a víceletých gymnázií zná své vítěze. Podmínkou účasti v soutěži
bylo úspěšně absolvovat vstupní znalostní test podle kategorií a následně
uspět v poznávačce rostlin, která proběhla 6. dubna 2018 v příjemném
prostředí KD v Holicích. Vítězkou v I. kategorii (mladší žáci) je Libuše
Beránková, vítězkou ve II. kategorii (starší žáci) je Simona Čápová.
Moc gratulujeme!
Soutěž pokračuje okresním kolem.
I. kategorie:
1. Libuše Beránková
ZŠ Komenského
43 bodů
2. Michaela Říhová
ZŠ Komenského
38
3. Kryštof Dostál
Gymnázium 	
36
4. Eva Hlaváčková
Gymnázium
36
5. Lukáš Bureš
ZŠ Holubova
34
6. Štěpán Študent
Gymnázium
34
7. Václav Komárek
ZŠ Holubova
33
8. Ivan Hlávka
Gymnázium
33
9. Veronika Sopoligová
ZŠ Komenského
32
10. Beáta Horská
ZŠ Komenského
31
11. Adéla Jungová
ZŠ Holubova
28
12. Filip Janda
Horní Jelení
28
13. Lukáš Krejčík
Horní Jelení
28
14. Ondřej Krejčík
Horní Jelení
28
15. Viktorie Pírková
Horní Jelení
27
16. Pavel Hořeňovský
Horní Jelení
27
17. Kateřina Janáková 	
ZŠ Holubova
26
II. kategorie:
1. Simona Čápová
2. Eliška Jagermanová
3. Ondřej Konůpek
4. Michaela Jelínková
5. Martina Bolehovská
6. Petra Koubková
7. Simona Knížková
HOLICKÉ LISTY

Horní Jelení
Horní Jelení
Gymnázium
ZŠ Holubova
Horní Jelení
ZŠ Holubova
Gymnázium

8. Tereza Steklá
9. Jakub Růžek
10. Veronika Knížková
11. Stanislav Kozák
12. Filip Janeczsko
13. Matyáš Kotýra
14. Lucie Ciberová
15. Richard Schwarz

ZŠ Holubova
ZŠ Holubova
Gymnázium
Gymnázium
Horní Jelení
ZŠ Holubova
Gymnázium
Horní Jelení

33
33
33
32
31
29
29
29

ZÁJEZD pořádá Český zahrádkářský svaz – základní organizace
Holice, dne 12. 5. 2018.
Odjezd v 7.00 hodin ráno od prodejny Albert Holice.
Jedná se o návštěvu zahradnictví Starkl (Kalabousek), Hortiscentrum
Čáslav a návštěva zámku a zahrady ve Žlebech.
Cena dopravy je 180 Kč/osobu, předpokládaný návrat 17–18 hodin.
Zájemci se mohou hlásit u Ing. Zdeňky Polákové, DiS., na tel.
466 741 263 nebo 736 645 553.
Platbu uhraďte předem na MÚ Holice kancelář č. 217, I. patro.
Těšíme se na zájemce ne jenom z řad zahrádkářů, ale i široké veřejnosti.

42
39
38
36
36
34
33
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc květen 2018

Svobodná, volná

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

Diana a Milan Prouzovi zvou všechny spoluobčany na křest knihy holické rodačky Hany
Sternlicht „Svobodná, volná“, který proběhne
ve středu 16. května od 17.00 hodin v Galerii
Kulturního domu města Holic. Za účasti autorky, která po druhé světové válce odešla do Izraele, knihu pokřtí herečka Táňa Fischerová a čestný občan města Holic Jan Kačer.

datum hodina program
vstupné
13. 5.
14.00	Festival Jana Holuba
neděle		Přehlídka dětských dechových orchestrů. Čtvrtý ročník přehlídky pořádané pod záštitou Města Holic se uskuteční na prostranství před kulturním domem.
		Program je uveden na samostatném plakátu.
zdarma
15. 5.
10.30	Pinocchiova dobrodružství
úterý		Hudební a interaktivní pohádka o panáčku ze dřeva na motivy Carla Collodiho.
		Uvádí Divadlo Fígl.
45 Kč
18. 5.
18.00	Noc v muzeu
pátek		Přednáška Vojty Hlásného z cesty po Africe „Po stopách Dr. Emila Holuba“.
		Africké muzeum Dr. Emila Holuba.
zdarma
22. 5.
19.00 Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna
úterý		Studentské představení opery. Účinkují studenti pěveckého oddělení Konzervatoře
Pardubice. Hudební nastudování a klavírní doprovod: Petr Hostinský.
		Režie: Lubor Cukr.
		Nenechte si ujít toto zajímavé představení.
150 Kč, studenti 90 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
7. 5.
17.00 Čertoviny
pondělí		Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo a čerti se jen hemžili. V tom zmatku dva
mladí čerti povalili kotel s hříšnou duší a ta jim utekla otevřenou bránou. Bylo
zle. Luciper rozhodl, že za trest musí čerti na svět a každý přivést do pekla jednu
hříšnou duši.
		Režie: Zdeněk Troška.
		Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára Sandeva, Oldřich
Navrátil.
		Žánr: Pohádka. Délka 101 minut.
70 Kč
15. 5.
19.30	Věčně tvá nevěrná
úterý		Josef a Miluška jsou manželé snad už věčnost. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí
teta Marta, která má šílený nápad, jak vše zachránit. Bláznivá hra může začít.
		Režie: Milan Cieslar.
		Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Sára Sandeva, Jiří Lábus.
		Žánr: Komedie / Romantický. Délka 95 minut.
80 Kč
29. 5.
19.30	Hastrman
úterý		Romantický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské
dívce se stává posedlostí. Baron se vrací se svým sluhou z cest po světě, aby
obnovil rybníky na panství. Jakožto osvícený člověk se životu místních vymyká.
Středem jeho zájmu se stane nespoutaná rychtářova dcera Katynka.
		Režie: Ondřej Havelka – podle knihy Miloše Urbana.
		Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David
Novotný.
		Žánr: Romantický / Thriller. Délka 98 minut.
80 Kč
5. 6.
19.30	Nejtemnější hodina
úterý		Oscarový film s hvězdným obsazením. Gary Oldman v roli jedné z největších
osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit
zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako premiér
musí během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.
		Režie: Joe Wright.
		Hrají: Gary Oldman, Kristin Scot Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald
Pickup.
		Žánr: Drama/ Životopisný/ Historický. Délka 125 minut.
80 Kč
datum hodina
26. 5.
7.30
sobota		
		


AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Výlet do Podkrkonoší
Tradiční poznávací zájezd pořádaný v rámci Akademie pro starší a pokročilé.
Rámcový program zájezdu: Miletín, Lázně Bělohrad, hrad Pecka a Zvičina.
350 Kč, abonenti akademie 250 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
7. 5.–31. 5.		

4

Práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Karla Malicha Holice

Informace
Poslední dobou jsem vyslechla několik stížností
na špatnou informovanost o akcích kulturního
domu. Mám dost času, tak jsem se šla přesvědčit.
Na všech vývěsních plochách visí měsíční program. Ve skříňkách nejen v centru města je totéž
a ještě aktuální plakáty k jednotlivým akcím. Kdo
slyší hlášení městského rozhlasu,tak je také informován. Před restaurací Černý kůň jsou pravidelně
instalované velké cedule o nejbližších akcích. Každý měsíc dostáváme domů zdarma Holické listy.
Stačilo by jim věnovat stejnou pozornost jako letákům ze supermarketu. Při vchodu do kulturního
domu je pult Informačního centra s materiály nejen o Holicích a hned vedle se na televizní obrazovce objevují akce pořádané kulturním domem
a protože jsem určitě na něco zapomněla, šla jsem
se zeptat přímo do kulturního domu. „Veškeré
informace o akcích ještě dáváme na naše a městské webové stránky a na náš facebook. Pravidelně vychází náš program v týdeníku Pernštejn,
ve Východočeském deníku a v MF Dnes. Poštou
a internetem posíláme náš program na všechny
obce Mikroregionu Holicko a významným našim
mediálním partnerem je Rádio Blaník,“ řekla mi
pracovnice kulturního domu Eva Hlaváčková.
Takže si myslím, že stačí chtít se informovat.
Libuše Straková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Hezké posezení s písničkou

Setkání harmonikářů v Holicích začíná mít již svoji tradici a velký dík
za tuto akci patří panu Antonínu Janebovi. V sobotu 7. dubna se o tom
mohl přesvědčit zcela zaplněný společenský sál ZUŠ Karla Malicha. Nejen interpreti známí z TV Šlágr bavili přítomné od 14.00 hodin až do hodin večerních. Programem provázel hlavní organizátor Antonín Janeba
a mezi přítomnými byl i místostarosta města Petr Bajer. Největší úspěch
mělo vystoupení skupiny Voraři, Duo Kapka a známého šoumena pana
Hampla. Závěrem všechny přítomné pozval pan Janeba na 6. ročník setkání, který se uskuteční 6. dubna 2019.

Další „umělec“

V Holicích se narodilo mnoho výtvarně nadaných lidí. Za zmínku stojí taková jména jako Karel Malich, Bohuslav Horák, Jan Holinka či Josef Malejovský. Zdá se, že v městské části Staré Holice vyrostl další „umělec“. Já
bych ho chtěl tímto vyzvat, jestliže má umělecké ambice, ať se staví v kulturním domě, rád si s ním popovídám a popřípadě mu poskytnu prostor
na výstavu, aby nemusel svá díla prezentovat v autobusových čekárnách.
Petr Kačer – ředitel KD Holice

Inspirující návrat Jazzových Velikonoc
JG Dix zažil o posledním březnovém dni úspěšný comeback na půdu holického gymnazia. Již samotné znovuobnovení velikonoční jazzové seance
po čtyřleté odmlce vnímám jako velké pozitivum. V našem městě se nenaskýtá mnoho příležitostí vychutnat si tento žánr v komornějším prostředí, kéž by proto inspiroval k dalším obdobným počinům. Ocenil jsem také
elektronickou rezervaci a objednání vstupenky prostřednictvím internetu.
Velmi si též cením tematického ukotvení dramaturgie tohoto pořadu. Jak
již naznačoval název „Procházka hudebním stoletím“, skupina v průběhu
večera postupovala chronologicky a dobovými písněmi představovala jednotlivé dekády minulého století. S povděkem jsem kvitoval fakt, že nevybočila z jazzového rámce, odolala pokušení sklouznout na vlnu laciného
popu a jednotlivé úpravy neutrpěly tím, že některé z nich byly původně
napsány pro obsazení bigbandu. Vše tvořilo pestrou a vyváženou mozaiku, která nenudila, ale bavila, leckdy i ústa ke zpěvu či nohy k poklepávání do rytmu nutila. Podařilo se tak sestavit produkt, který v sobě podle
mého názoru skrývá zajímavý divácký i komerční potenciál.
Z hlediska jednotlivých uměleckých výkonů mě upoutala v první řadě
Hanny M. Celý večer provázela příjemným mluveným slovem plným zajímavostí, vedle toho si zdatně poradila i s pěveckým partem. Netlačila se
přitom do písní, které jsou nad její možnosti. Ty přenechala své kolegyni
s odlišným hlasovým rejstříkem Anet. Symbiosa těchto dvou dam tělesu
očividně prospívá. Obdobný koncept by přitom dle mého hlubokého přesvědčení výrazně posunul vpřed i jiné holické soubory. Třetí pěveckou
akvizici představoval Bob Machacek, jemuž tato role sólově i v duetu sedí
více než post kytaristy.
V provedení kompozic byla znát práce vykonaná na zkouškách, řadu
problematických míst se podařilo vyčistit. Poněkud kompaktněji na mě
působila první část koncertu, kde se vyskytovaly převážně ohranější věci.
Ve druhé půli jsem zaznamenal pár menších, pro mnohé možná nepostřehnutelných zaváhání. Jednalo se ale jen o drobnosti, poněvadž z celkového pohledu šlo o hodnotnou produkci. Zapojení hudebních profesionálů (basista a aranžér Hrubass, klarinetista Lu(c)ky či již zmíněná Anet)
i umělecké dozrání dalších muzikantů (pozounista Bond, pianista Skalič
a především bubeník Čoky) logicky přineslo své ovoce.
Největším negativem sobotního večera tak zůstává slabší návštěvnost, která mohla mít více příčin: Velikonoce, kolizi s divadelním představením,
čtyřletou pauzu či odchod některých bývalých holických členů. Vzhledem
k cílové skupině koncertu proto považuji za vhodné posílit komunikační
mix o tištěná média, poutače a bannery, zvýšit počet plakátů nebo obohatit
hlášení městského rozhlasu. Nepochybuji o tom, že zúčastněné osoby přijdou i na další zajímavé marketingové prvky, vždyť kreativita a důvtip jim
rozhodně nechybí, což demonstroval pomyslný chodník slávy se jmény
vystupujících na chodbě gymnasia.
Z vystoupení jsem odcházel obohacen o drobný dárek, ale především
o pocit příjemně strávených dvou hodin. Přeji JG Dix, aby se mu podařilo
práci odvedenou na tomto díle zúročit i při jiných příležitostech. Ve světě
byznysu úspěšná Hanny M. či organizačně schopný R. O. Man se o to
jistě postarají.
Karel Král. Autor je bývalým členem JG Dix.

Taneční pozvánka
Taneční studio Hany Flekrové a taneční klub Tancklub Holice pořádají:
Kurz společenského tance a společenského chování pro mládež: zahájení
14. září, zakončení v prosinci. Jedná se o páteční lekce + ples. Přihlášky
již nyní. Zvýhodněné kurzovné do 23. června.
Kurz tance pro dospělé: zahájení pátek 2. listopadu. Pět pátečních lekcí
od 20.15 do 22.00 hodin + závěrečný ples. Přihlášky do 22. října.
Holický kramflíček – 25. ročník: neděle 18. listopadu, celostátní soutěž
ve sportovním tanci.
Všechny kurzy a akce se konají v sále Základní umělecké školy Karla
Malicha Holice.
Více na: www.tshf.cz.
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Zveme vás do Holoubka
17. 5., 16.00–17.30 – Budeme mít prvňáčka – potřebujete poradit? Povídání s Mgr. Zdeňkou Matouškovou – speciální pedagožka z PPP Pardubice.
21. 5., 16.30–17.30 – Jóga smíchu pro babičky a dědy
s Mgr. Monikou Pavlisovou.
25. 5., 15.00–18.00 – Den dětí v pohybu – v městském
parku směrem na Roveň.
29. 5., 8.15–12.00 – Výlet s Holoubkem do Častolovic – doprava vlastním autobusem z autobus. nádraží, sraz 8.15, odjezd 8.30, návrat kolem
12 hodiny.
PRÁZDNINY: Příměstské tábory v těchto termínech:
16.–20. 7. – Řemeslný tábor
23.–27. 7. – Týden v Holoubku (od cca 7 do 16.30 hod nebo dle domluvy)
6.–10. 8. – Týden v Holoubku
Na všechny termíny jsou ještě volná místa. Přihlášení v RVC Holoubek
nebo na tel: 733 141 960.

Dvě květnová „osmičková“ výročí

Před 120 lety byl v Holicích založen první specializovaný sportovní spolek – Klub českých velocipedistů, jehož předsedou se stal Adolf Haas.
Vyznavači cyklistiky se tak vyčlenili ze Sokola, který už ale v roce 1876
zakoupil první spolkový velociped.
Druhé výročí připadá na 13. května 1908 (110 let), kdy byla slavnostně
zahájena první pravidelná autobusová linka v Čechách, na trati Pardubice
- Holice a Pardubice - Bohdaneč. Toho dne z Holic vyjely čtyři autobusy
zn. Laurin a Klement. Tyto dvě c. a k. poštovní linky byly určeny pro přepravu osob i zásilek. Zároveň dosloužil poštovní dostavník poštmistrové
Marie Holubové z Holic.
Václav Kment

Společnost Ligma spol. s r.o.
přijme pro svou nově otevíranou provozovnu na Hradecké
ulici 873 (bývalý autoservis) v Holicích nové spolupracovníky na tyto pracovní pozice:

 Recepční / Asistent (-ka)

Ve středu 4. 4. jsme s Vámi oslavili krásné 7. narozeniny Holoubka
a to pohádkou, malováním na obličej a výborným dortem. Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se na další společná setkávání.
Herna v Holoubku je pro vás otevřena každý den dopoledne od 8.30
do 11.30 hodin, dopoledne i odpoledne nabízíme pravidelné programy,
více informací naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Projekt ŽenyPRO: bezplatné vzdělávání dospělých, hlídání dětí zajištěno
14. 5.–1. 6. – Počítačový kurz – plně obsazen
31. 5. – 16.00–20.00 – SVOBODA ROZHODOVÁNÍ A PRÁVO ŘÍCI
NE.
Jak vychovat emočně inteligentní dítě, které se naučí dopadům svého jednání. Seminář povede Rostya Gordon-Smith, přihlášení přes www.zenypro.cz
7. 9.–12. 11. – vzdělávací cyklus v Holoubku – 4 volná místa
19. 11.–7. 12. – Počítačový kurz – 8 volných míst
4. 1.–15. 3. 2019 – POSLEDNÍ vzdělávací cyklus v Holoubku – 8 volných
míst
8. 4.–12. 4. 2019 – POSLEDNÍ pobytové vzdělávání – plně obsazen
květen–červen 2019 – POSLEDNÍ Počítačový kurz – 10 volných míst
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.
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Předpoklady: dokončené středoškolské vzdělání, příjemné vystupování, komunikativnost, znalost anglického jazyka slovem i písmem podmínkou, praxe na obdobné pozici výhodou.
Pracovní náplň: prvotní kontakt s klienty společnosti, zajištění
běžné administrativy. Spolupráce s obchodním oddělením (zajištění
přepravy zboží, evidence objednávek a komunikace s odběrateli tuzemskými i zahraničními).
Nástupní plat: od 22 000 Kč/měsíc + prémie

 Pomocný dělník do výroby

Předpoklady: manuální zručnost, pečlivost, pracovitost
Pracovní náplň: dokončovací práce na nerezových profilech (leštění, broušení, čištění, balení, etiketování).
Po náběhu výroby se předpokládá dvousměnný provoz.
Nástupní plat: od 80 Kč/hod + prémie

 Strojní zámečník / Nástrojař

Předpoklady: střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru
strojírenském. Orientace v technických výkresech a dokumentaci,
manuální zručnost, pečlivost a samostatnost podmínkou.
Pracovní náplň: péče o strojní vybavení, údržba a seřizování profilovací linky. Po náběhu výroby se předpokládá dvousměnný provoz.
Nástupní plat: od 150 Kč/hod + příplatky
Nástup do zaměstnání od 1. 7. 2018, pracovní poměr na HPP,
na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce. Zájemci o práci
mohou zasílat profesní životopisy do 15. 5. 2018 na e-mailovou adresu slegrova@eumat.cz.
Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti na výběrovém řízení, které proběhne do konce měsíce května 2018.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Sbor holického gymnázia se chystá na provedení písně Adiemus

Na Gymnáziu Dr. Emila Holuba už po několik generací funguje pěvecký
sbor, jenž pod taktovkou rozmanitých sbormistrů předvedl už různé zajímavé skladby a písně. V současné době sbor gymnázia zpívá pod vedením
Mgr. Marie Filipové, hlavní korepetitorkou je Mgr. Zdena Raabenstein
Schejbalová.
Pěvecký sbor se každoročně podílí na kulturních akcích školy, jako je 5 jazyků na pódiu, kterou sbor zahajuje cizojazyčnou písní, či školní akade-

Zápis do 1. ročníku 2018/19
Dne 5. a 6. dubna se konal na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. Zápis
probíhal v příjemné atmosféře. Některé děti se styděly, přestože k nám
docházely jednou za měsíc na předškolní kurz „Hrajeme si na školu“. Jiné
děti byly upovídané a bylo vidět, že se do školy těší. Zápis dětí do první
třídy dopadl ke spokojenosti všech.
Byl vyhlášen už 6. ročník tradiční literární soutěže „Píšu, píšeš, píšeme.“
Děti se mohou zúčastnit s básničkou, s pohádkou nebo s příběhem.
12. a 13. dubna proběhla tradiční recitační soutěž, které se zúčastnili žáci
od 1.–5. ročníku. Děti recitovaly básničky o jaru, o zvířatech a pohádkové
básničky.
Žáci třídy 1. A se zúčastnili tradiční soutěže, kterou vyhlašuje Ekocentrum Brno. Jmenuje se „Moje Veličenstvo kniha“ a děti vytvořily krásné
leporelo „Rok“.
Koncem měsíce dubna proběhlo v naší škole „Plackohraní“. Děti vyráběly
zrcátka pro maminky k svátku.

mie. Pěvecký sbor je však také významným spolutvůrcem programu Adventního koncertu, na němž tento rok mimo jiné interpretoval i nádhernou
americkou vánoční píseň z kultovního filmu Sám doma.
Studenti, kteří jsou členy sboru, každoročně absolvují pěvecké soustředění, které probíhá na různých chatových letoviscích. Takový víkend uprostřed přírody je sice zasvěcen tvrdé dřině a pěveckému výcviku, ale vždy
se najde čas pro přátelské povídání, vycházku do přírody, hry. Také si už
po několik let sbor velmi chválí velmi chutnou kuchyni a pohodlné ubytování! Kromě víkendového nacvičování však také sbor využívá i přespání
ve škole, kde se zpěváci mohou opět sejít na delší společný nácvik písní
a samozřejmě spolu zažít něco víc než na běžné hodinové zkoušce v pondělí odpoledne.
Závěr školního roku tentokrát sbor důstojně zakončí benefičním koncertem „Pro Afriku“, kde předvede i slavnou píseň Adiemus od hudebního
skladatele Karla Jenkinse, jenž se rád inspiroval právě africkou hudbou.
Píseň bude doprovozena i pravými africkými bubny – typem djembe, jež
vás přenesou přímo na „černý“ kontinent.
Gymnázium Dr. Emila Holuba vás tedy srdečně zve na benefiční koncert „Pro Afriku“, který se bude konat 17. května v 17.00 hodin v aule
holického gymnázia.
Program koncertu bude velmi pestrý – na své si přijdou milovníci klasické, populární, filmové i etnické hudby. Můžete se těšit na vystoupení studentů gymnázia, ale i pedagogů. Uslyšíte sólová čísla i vystoupení hudebních uskupení. Výtěžek koncertu je určen na podporu vzdělání keňského
chlapce Clevelanda Ochienga Ogweno.
Přijďte s námi zažít krásný hudební podvečer plný afrických bubnů, hezkých hlasů a slavných melodií, a přitom podpořit dobrou věc!
Mgr. Marie Filipová, učitelka hudební výchovy

Školní parlament ZŠ Holubova v dubnu

Duben je pro náš školní parlament ve znamení dvou větších akcí. V úterý
10. dubna jsme v rámci „Barevného dne“ přišli do školy v modře vyladěném „outfitu“. Modrá – barva vody – také souvisí s dalším projektem
v rámci Dne Země. V pátek 20. dubna si žáci na školním dvoře mohli ověřit
znalosti z oblasti ekologie a znalosti přírody. Tím jsme si všichni připomněli, že je třeba brát ohledy na ostatní a o naši planetu se starat co nejlépe.
Zástupci školního parlamentu
HOLICKÉ LISTY
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Ze ZŠ Komenského

Noc s Andersenem

Vítáme jaro
Jaro jsme přivítali jako vždy velikonočním jarmarkem, který se konal
ve středu 28. dubna v budově prvního stupně. Ti, kteří se přišli podívat, si
mohli zakoupit drobné dekorační předměty, které byly výsledkem pečlivé práce našich žáků nejen při projektovém dni a v hodinách pracovních
činností, ale i v odpoledních dílnách, tedy mimo vyučování. Výtvarné aktivity a tvořivá práce se na naší škole těší velké oblibě.
A je to zase doma!
V březnu proběhl v Pardubicích festival vědy a techniky pro mládež
AMAVET, což je vlastně soutěž probíhající ve dvou kategoriích. Žáci
naší školy se každoročně účastní juniorské kategorie a každým rokem
vyhrávají hlavní ceny. Také v letošním roce jsme byli úspěšní. Kristýna
Landsingerová, žákyně 7. A, se letos rozhodla pro oblast sociálního bádání. S prací Nebezpečí sociálních sítí postoupila do krajského kola, kde
stanula na stupni nejvyšším a získala týdenní stáž ve Francii. Upřímně
gratulujeme a doufáme, že se její úspěch rozletí po všech sociálních sítích.
Co nás čeká
V současné době jsou v centru dění studenti devátých ročníků, kteří dělají
přijímací zkoušky a musí správně rozhodnout o svém dalším osudu. Až
bude vše za nimi, pojedou za odměnu do Pardubic, kde zhlédnou představení Willyho Russella s názvem Výlet. Hru nastudovalo Mladé divadelní
studio Laik při Východočeském divadle. Jedná se o hiphopovou komedii
o třídě plné darebáků, která vyráží na výlet. Myslíme tedy, že žáci budou
s výběrem hry spokojeni. A jelikož darebné jsou i jiné třídy, společně s deváťáky vyrážejí do divadla i sedmáci.
Učitelé i žáci začali s přípravami školní akademie, která se bude konat
v červnu. Doufáme, že veselý, hravý program návštěvníky pobaví a potěší.
Mgr. Blanka Málková

Naše základní škola se na konci března zapojila do 18. ročníku mezinárodní akce k podpoře dětského čtenářství Noc s Andersenem. Žáci 4. C
strávili večer a noc ve škole ve společnosti autora světových pohádek
Hanse Christiana Andersena. Osobní setkání s tímto spisovatelem a jeho
nádherné pohádky vytvořily pro zúčastněné příjemný večer pod střechou
naší školy.
Mgr. Lenka Horníková
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Májový měsíc v Mateřské škole Holubova

V polovině dubna, tedy při psaní tohoto článku, připomínalo počasí spíše
léto než začátek jara a tak uvidíme, jestli nebude květen spíše ve znamení známé pranostiky studený máj… Děti, které prožily slunečný týden
v Malé Úpě v Penzionu Permoník na škole v přírodě, si užily ještě zbytků sněhu. Škola v přírodě byla plná her v duchu olympiády. Olympijské disciplíny, jako například biatlon, lyžování jim připravili animátoři
z outdoorové organizace Ski Fanatic. Ve dnech 2. a 3. května se koná
zápis do mateřské školy. Podrobné informace najdete na našich internetových stránkách www.msholubova.cz. Od 1. září se tak budeme těšit
na nové dětské tváře, které budou navštěvovat naši školu. Květen bude
především věnován přípravám na školní akademii, která se uskuteční 31.
května od 16.00 hodin v Kulturním domě města Holic. Letošní akademie bude v pohádkovém duchu. Jednotlivá vystoupení budou procházkou
z pohádky do pohádky. Můžeme se těšit na Saxanu, na Zubejdu a další
pohádkové bytosti. V květnu nadále pokračují pondělní hrátky. V úterý
15. května navštíví děti opět kulturní dům, čeká je pohádka Pinocchiova
dobrodružství. Dne 17. května se děti setkají s pejsky v etickém programu
Interhaf. V jednotlivých třídách se budou v květnu také připravovat dárky
pro maminky k jejich svátku. Nejen maminkám, ale i všem čtenářům přejeme příjemně prožitý rozkvetlý měsíc.
Více o naší škole na www.msholubova.cz, facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská

HOLICKÉ LISTY

Květen v MŠ Staroholická

Velikonoce – jsme si pořádně užívali. Velikonoce jsou svátky jara, nového
života, příroda se probouzí a mění se doslova před očima. Naše příbuzné vždy potěší, když je obdarujeme vlastnoručně vyrobenou velikonoční
dekorací. Vyfouknutá vajíčka začínáme sbírat s dostatečným předstihem,
abychom jich měli dostatek. Sázelo se obilí, semínka rostlin, zaujalo nás
barvení a zdobení vajíček netradičním materiálem (kokosem, červenou
čočkou, pohankou, rýží, vločkami a dalšími netradičními technikami).
Ve spolupráci s rodiči se také uskutečnil ,,Zelený den v MŠ“.
Děti přicházely do třídy v zeleném oblečení a těšily se na společné hrátky
a tanečky (viz foto Ladislava Formánka).
Konec dubna byl ve znamení kouzel a těšení se na tradiční akci na zahradě
MŠ – ,,Čarodějnický rej“. Dopoledne na děti čekaly hry, soutěže, tanečky,
průvod, vyhlášení ,,Nejkrásnější čarodějnice“ a samozřejmě ochutnávka
opékaných párků. Při realizaci všech těchto akcí je nutná spolupráce s rodiči.
A na co se můžeme těšit v květnu?
Zápis do mateřské školy proběhne v termínu 2. a 3. května. Více informací
získáte na naší webové stránce školy.
Další akcí, která má dlouholetou tradici a na kterou se můžeme těšit, je
tradiční ,,DĚTSKÝ DEN“, který se uskuteční 26. května od 14.00 hodin
v areálu MŠ Staroholická. Na akci zveme děti, rodiče, širokou veřejnost.
Přejeme vám krásné májové dny.
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ
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Základní umělecká škola Karla Malicha slaví další mimořádné soutěžní úspěchy
Základní umělecká škola
Karla Malicha v uplynulých
dnech úspěšně reprezentovala Holice při soutěžích,
které vypisuje Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy, ale i na soutěžích mezinárodního charakteru. V minulém čísle
Holických listů jsme vás informovali o výsledcích našich žáků v okresních kolech. Zejména
rekordní počet účastníků krajského kola ve hře
na dechové nástroje nám udělal obrovskou radost a nutno podotknout, že ani v krajské konkurenci se vůbec neztratili. Soutěžní maraton
odstartoval 22. března krajským kolem soutěže smyčcových souborů a orchestrů v Poličce
a pořádala ho místní ZUŠ v Tylově domě. Naši
školu zde reprezentovala dvě seskupení s těmito
výsledky:
I. kategorie (soubory do 11 let)
Přípravný smyčcový soubor ZUŠ Karla Malicha
– 2. cena
pedagogické vedení – Marie Valentová
I. kategorie (orchestry do 16 let 19 – 30 členů)
Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha –
1. cena
pedagogické vedení – Mgr. art. František Machač a Hana Burianová
Celé této akce se zúčastnilo 43 žáků nejen smyčcového oddělení naší školy a je třeba poděkovat
všem pedagogům nejen vedoucím orchestrů, ale
i těm, kteří se podílejí na přípravě těchto žáků
(Mgr. Eva Mastíková, Mgr. Milena Janáčková,
Mgr. Pavel Kupčák a Rudolf Kuchárik).
Další zastávkou našich žáků byl tentokrát IX.
ročník mezinárodní kontrabasové soutěže
Františka Simandla v Blatné 23. až 25. března. Na tuto soutěž se sjelo více jak čtyřicet soutěžících z České republiky, Polska, Slovenska,
Rakouska a Chorvatska. Této soutěže se zúčastnili tři naši žáci a v I. kategorii ZUŠ do 14 let
získali tato ocenění:
Jakub Janíček – 2. cena
Ondřej Kamenický a Kryštof Dostál – 3. cena
všichni pedagogické vedení – Mgr. art. František Machač
Dalším pokračováním soutěžního snažení bylo
krajské kolo soutěže hry na dechové nástroje
26. a 27. 3. března, které pořádala ZUŠ Vysoké
Mýto a již zmíněný rekordní počet soutěžících
z naší školy si vedl znamenitě.
I. kategorie do 8 let
Martin Šmejda (Hra na zobcovou flétnu) –
2. cena
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
II. kategorie do 9 let
Sára Olívie Užíková (Hra na zobcovou flétnu)
– 2. cena
pedagogické vedení – Ing. Veronika Ďoubalíková
III. kategorie do 10 let
Jolana Šmejdová (Hra na zobcovou flétnu) –
2. cena
Bára Nechvílová (Hra na zobcovou flétnu) –
2. cena
Elena Schejbalová (Hra na zobcovou flétnu) –
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Zleva: Tomáš Šimon, Kateřina Šandová a Pavel Slezák
3. cena
všichni pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej
Lisý
Na klavírní spolupráci při této soutěži se podíleli Mgr. Tereza Vostřelová a Mgr. Pavel Kupčák
IV. kategorie do 11 let
Štěpán Pištora (Hra na klarinet) – 1. cena
VI. kategorie do 13 let
Simona Knížková (Hra na hoboj) – 2. cena
VII. kategorie do 14 let
Nela Dvořáková (Hra na klarinet) – 2. cena
Všichni soutěžící jsou ze třídy p. uč. Františka
Uhlíka a klavírní spolupráci zajistila Bc. Kamila
Doubek Šedajová.
III. kategorie do 10 let
Jan Takáč (Hra na baryton) – 2. cena
pedagogické vedení – František Machač
IV. kategorie do 11 let
Tomáš Jeřábek (Hra na lesní roh) – 1. cena
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
V. kategorie do 12 let
Karolína Rajprtová (Hra na trubku) – 2. cena
pedagogické vedení – František Machač
Kateřina Šandová (Hra na tubu) – 1. cena
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
VI. kategorie do 13 let
Petr Slezák (Hra na trubku) – 1. cena
Pavel Slezák (Hra na trombon) – 1. cena s postupem do ústředního kola + absolutní vítěz
oboru trombon
Pavel Slezák (Hra na baryton) – 1. cena s postupem do ústředního kola + absolutní vítěz oboru
tenor a baryton
oba pedagogické vedení – František Machač
VII. kategorie do 14 let
Eliška Kopová (Hra na lesní roh) – 1. cena
pedagogické vedení – František Machač
IX. kategorie do 17 let
Tomáš Šimon (Hra na tubu) - 1. cena s postupem do ústředního kola + absolutní vítěz oboru
tuba
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
Na tomto místě je třeba poděkovat nejen pedagogům, kteří se podíleli na přípravě našich žáků,

ale i korepetitorům, kteří vždy ochotně podpořili výkony našich žáků klavírním doprovodem,
jmenovitě Mgr. Tereza Vostřelová a Mgr. Pavel
Kupčák. Budeme postupujícím držet palce v celostátním kole, které proběhne od 2. do 6. května
v Praze.
Posledním soutěžním zastavením byla mezinárodní soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018.
Této soutěže se zúčastnili naši tubisté pod vedením p. uč. Mgr. art. Ondřeje Lisého a za klavírní
spolupráce Mgr. Terezy Vostřelové získali tyto
ocenění:
I. kategorie
Kateřina Šandová – 2. cena
II. kategorie
Václav Lhoták – 3. cena
III. kategorie
Tomáš Šimon – 3. cena
Všem soutěžícím, vyučujícím, korepetitorům
a rodičům těchto žáků gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci nejen ZUŠ Karla
Malicha. Všechny tyto výsledky jsou vynikající
reklamou naší činnosti, ale zároveň závazkem
do další práce.
Mgr. art. František Machač

SK HOLICE – přehled utkání
A – tým (10.15 hodin)
sobota
5. květen
Slatiňany
úterý
8. květen
Lanškroun
sobota
12. květen
Třemošnice
sobota
26. květen
Dobříkov
Dorost (13.00 hodin)
sobota
5. květen
Slatiňany
úterý
8. květen
Lanškroun
Starší a mladší žáci (9.30 a 11.15 hodin)
neděle
6. květen
Hlinsko
neděle
20. květen
Ústí n.O.
neděle
27. květen
Česká Třebová
Starší a mladší elévové (9.00 hodin)
neděle
13. květen
mistrovská utkání
B – starší elévové (17.00 hodin)
čtvrtek
10. květen
Opatovice n. L.
čtvrtek
31. květen
Mnětice
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

TJ JISKRA Holice, z.s. informuje
Klub českých turistů
Ve středu 23. května a ve středu 6. června se koná 12. ročník dětských
cyklistických závodů. Oba závody proběhnou v areálu fotbalového stadionu v Holicích. Prezence závodníků bude probíhat od 16.30 hodin zahájení
závodu je vždy v 17.30 hodin. Startují děti narozené v roce 2001 a mladší
(i předškoláci) rozdělené do sedmi kategorií. Závody se konají za každého
počasí. Výsledky obou závodů se sčítají, prvních pět závodníků z každé
kategorie obdrží ve středu 6. června cenu. Občerstvení pro závodníky je
zajištěno zdarma. Bližší informace budou uveřejněny ve vývěsní skříňce
u prodejny Qanto. Přilba nutná!
Volejbalový oddíl
V sobotu 7. dubna se ve sportovní hale uskutečnil tradiční jarní volejbalový turnaj žen. Kvalitně obsazeného turnaje se zúčastnilo 8 družstev
z Pardubického a Královehradeckého kraje.
Holickým volejbalistům se podařilo turnaj připravit, zajistit bufet a ceny
pro účastníky tak, aby se družstva do Holic ráda vracela a těšila se již nyní
na turnaj příští.
Pořadí družstev:
1. Slovan Moravská Třebová
2. Sokol Chrudim
3. SKP Hvězda Pardubice
4. Sokol H.K.-Třebeš
5. Jiskra Holice
6. Sokol Albrechtice
7. VK Týniště n.Orl.
8. ŽSK Třemošnice

V sobotu 5. května zahájí volejbalistky na domácím hřišti 2. část soutěže
– jarní kolo. Po podzimním kole se družstvo žen umístilo na průběžném
6. místě.
Domácí zápasy našeho družstva:
5. květen 	
TJ Jiskra Holice – TJ Sokol Chrudim A
13. květen
TJ Jiskra Holice – ŽSK Třemošnice
2. červen
TJ Jiskra Holice – TJ Tesla Pardubice B
9. červen
TJ Jiskra Holice – VK Litomyšl
začátek utkání v 10.00 a 13.00 hodin

Třetí byli Suchomel ze Žamberka a Nedomlel z Jaroměře-Josefova.
Marie Hybšová, předseda TJ, www.jiskraholice.cz

Cyklistický oddíl Bike Freaks Holice
zahájil sezónu
Mládežníci Bike Freaks Holice zahájili 14. dubna další sezónu, a to hned
republikovým závodem ve Zbraslavi, kde se jel první závod Českého poháru silničních kol. Oddíl vyslal na tento vrcholný český podnik 7 závodníků. V kategorii mladších žáků Vojta Hendrych dosáhl historického
úspěchu, když vybojoval 3. místo, což je první pódiové umístění našeho
závodníka v závodě této úrovně. Dojezd závodu poskytl pro holické fanoušky fantastický pohled, neboť jen kousek za Vojtou dojel Pavel Šumpík
na krásném 5. místě. V kategorii kadetek dojela Lucka Hendrychová 11.,
v žákyních Adéla Lhotáková 23. Mezi staršími žáky byl Vašek Lhoták 50.,
Fanda Hojka 60. a v kadetech Patrik Ficek 34.
Hned následující víkend pokračoval Český pohár závodem v Kyjově,
který odborníci označují jako nejtěžší závod této série. Naši mladší žáci
pokračovali ve skvělých výsledcích, Pavel Šumpík vybojoval 5. a Vojta
Hendrych 7. místo. Ani ostatní závodníci se neztratili, Lucka Hendrychová dojela 22., Patrik Ficek 44., Fanda Hojka 50. a Vašek Lhoták 60.
Dalším významným okamžikem v historii klubu byla účast Miloše Štejnara na závodě Paris – Roubaix. Miloš se zúčastnil amatérské verze jednoho
z nejslavnějším závodů světa, proslulého tím, že na trase je 28 sektorů, kde
se nejede po asfaltu, ale po starobylých kostkách, které připomínají spíše
opracované kameny. Závodu se pro jeho náročnost přezdívá Peklo severu.
Ve sváteční úterý 1. května pořádá oddíl 6. ročník závodu horských kol
pro děti a mládež Holický medvěd 2018. Vše o závodu najdete na www.
v6-zavody.cz. Srdečně vás zveme.
Pavel Bečka

Oddíl stolního tenisu
43. ročník Velikonočních turnajů ve stolním tenise
V pátek 30. března byla opět sportovní hala a herna stolního tenisu v Holicích dějištěm Velikonočních turnajů. Na 12 stolech se ve třech turnajích
utkalo celkem 89 hráčů z Pardubického a Kralovéhradeckého kraje.
V turnaji pro hráče hrající krajské soutěže a neregistrované zvítězil Čeňovský z Jaroměře-Josefova před Hýblem z České Třebové. Na shodném
třetím místě se umístili Kosek z TTC Hlinsko a Příborský z KPST Hradec
Králové.
V turnaji družstev se opět prosadili hráči České Třebové Hýbl s Mikuleckým, když ve finále porazili na body 2-1 Koska s Břízou z TTC Hlinsko.
Domácí borci TJ Jiskry Holice Vraštil a Švec vybojovali společně s Ciborem a Příborským z KPST Hradec Králové 3. místo.
V turnaji pro hráče regionálních přeborů se dařilo nejvíce hráči z Českého
Meziříčí Černohorskému, druhý skončil Charvát z Heřmanova Městce.
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
89 : 79 (20:18 46:43 67:66)
Žaba 23, Voráček 19, Bartheldi 14, Kolář 12,
Trojan a Welsch 10
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
62 : 65 (15:18 32:31 48:51)
Adam Horký a Žaba 14, Bartheldi 10, Joska 8,
Eichler 7, Trojan 6, Welsch 5, Kolář 1
Dlouhodobá část 2. ligy skončila. Holičtí muži
se se umístili v této části soutěže v tabulce
na 6. místě, které znamenalo postup do závěrečných bojů v Play off o konečné umístění a případné právo účasti v baráži o 1. basketbalovou
ligu. V prvním kole Play off se utkali s Vysokou
nad Labem, která skončila po dlouhodobé části
soutěže třetí. Holičtí muži šli do vyřazovacích
bojů s vědomím, že nemají co ztratit, ale mohou jen získat. V obou utkáních hráli nebojácně
a favorizovaného soupeře přehráli jak doma tak
i venku. Senzace v podobě postupu do druhého
kola proti Liberci tak byla na světě.
BVK Holice – BA LYNX Liberec
80 : 79 (17:13 43:30 61:58)
Baťa 21, Žaba 19, Štěpán 10, Eichler 7, Adam
Horký 6, Welsch 5, Trojan, Kolář a Voráček 4,
BA LYNX Liberec – BVK Holice
77 : 75 (23:16 44:35 63:60)
Žaba 25, Trojan a Baťa 11, Welsch 9, Adam
Horký 7, Janata 6, Štěpán 4, Eichler 2
První utkání druhého kola Play off v Holicích
probíhalo díky výborným rozhodčím v poklidu
a ani dramatická koncovka nevyprodukovala
žádné vášně. Oba týmy předváděly dynamický
basketbal a tak si přítomní diváci přišli na své,
zejména pak v závěrečných minutách utkání.
Domácí hráči vedli v souboji s Libercem od začátku až do konce, škoda jen, že se jim nepodařilo udržet třináctibodový poločasový náskok
do nedělní odvety.
V odvetě v Liberci však díky rozhodčímu Baudyšovi, který od počátku utkání několika velice
nepřesnými výroky vyprovokoval na palubovce
vášnivé diskuse, probíhalo utkání v nervózní
atmosféře, kterou neunesli zejména holičtí hráči Kolář a Eichler. Rozhodčí Baudyš na rozdíl
od svého kolegy, který zachoval chladnou hlavu, podlehl emocím a během několika minut
udělil oběma holickým hráčům každému dvě
technické chyby a vyloučil je do konce utkání.
Od poloviny druhé čtvrtiny tak holičtí hráli bez
dvou pivotů. Nepřízeň rozhodčího je ale semkla,
bojovali jako lvi a podařilo se jim utkání zdramatizovat až do samého závěru. Na konec jim
k postupu chyběl jeden jediný koš, který dokonce současně s klaksonem i vstřelili, ale rozhodčí
Baudyš byl proti a koš neuznal. Konečná remíza
v utkání by znamenala vyřazení velkého Liberce
malými Holicemi, což by byla další velká senzace. I tak ale zůstává letošní postup holických
mužů v Play off 2. ligy historickým úspěchem
holického basketbalu a holickým mužům je potřeba za jejich reprezentaci města poděkovat.
Divize juniorů U19:
Divizní soutěž juniorů do 19 let již skončila.
Holičtí junioři se umístili ve skupině B za prvními Poděbrady a druhým Šumperkem na čtvrtém
místě se stejným počtem bodů jako třetí Svitavy.

Divize kadetů U17:
BVK Holice – Sokol Vysoké Mýto
70 : 46 (17:9 37:20 51:36)
Mrázek a Filip Horký 18, Chmelík 14, Jakub
Novák 8, Vlasák a Mikuláš 5, Novotný 2
v odvetě 68 : 60 po prodloužení (17:18 33:32
41:46 58:58)
Vlasák 23, Filip Horký 22, Chmelík 11, Mrázek
5, Novák 4, Pšenka 2, Mikuláš 1
BK Přelouč – BVK Holice
40 : 59 (11:11 22:27 36:43) - hráno v pěti prestižně na vítězství
Chmelík 21, Filip Horký 17, Mrázek 9, Vlasák
8, Novák 4
v odvetě 107 : 37 (22:6 49:13 76:26) – hrála
celá lavička
Chmelík 8, Mrázek 7, Novotný 6, Filip Horký
a Vlasák 5, Pšenka 2
Extraliga žáků U14:
BVK Holice – BK Synthesia Pardubice
67 : 51 (18:6 37:23 53:41)
Mikuláš 14, Slawisch 13, Mrázek 12, Josef Pluhař 10, Šindelář 8, Brandejs 4,Broňa Kubánek,
Hanzlík a Holub 2
SAM BŠM Brno – BVK Holice
84 : 58 (23:13 47:27 64:37)
Mrázek 17, Mikuláš 12, Hanzlík 10, Slawisch
8, Josef Pluhař a Šindelář 4, Ondřej Krejčík 2,
Holub 1
BK Snakes Ostrava – BVK Holice
102 : 42 (28:9 57:18 84:29)
Mrázek 14, Šindelář 10, Josef Pluhař 6, Mikuláš 4, Broňa Kubánek 3, Holub a Hanzlík 2, Jan
Kubánek 1
BK Příbor – BVK Holice
66 : 45 (10:12 31:23 53:28)
Mrázek 16, Slawisch 10, Mikuláš 7, Ondřej
Krejčík a Jan Kubánek 4, Hanzlík 3, Holub, Josef Pluhař a Brandejs 2, Broňa Kubánek 1
Východočeský oblastní přebor minižáků
U13:
Final four nejlepších čtyř týmů po dlouhodobé
části soutěže
semifinále: Sokol Nilfisk Hradec Králové –
BVK Holice
73 : 28 (20:8 36:17 58:22)
Ondřej Krejčík 13, Holub 9, Klouček 4, Pluhař
a Kubánek 1
o třetí místo: BVK Holice – Jiskra Havlíčkův
Brod
56 : 36 (24:4 35:9 48:20)
Ondřej Krejčík 20, Jan Pluhař 14, Holub 10, Jan
Kubánek 8, Klouček 4
Tímto vítězstvím holičtí žáci obsadili třetí místo
a získali bronzové medaile.
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
Holické U12tky také postoupily po dlouhodobé
části soutěže do závěrečného Final four nejlepších čtyřech týmů, které se hraje v květnu.
Východočeský oblastní přebor minižáků U11:
Týniště nad Orlicí – BVK Holice
29 : 56 (6:20 14:36 22:48)
Urbánek 20, Vít Pokorný a Vojta Novák 10, Vojta Pokorný a Antonín Dostál 6, Johanová a Chi
Lam Tran 2,
BVK Holice – Sokol Nilfisk Hradec Králové
17 : 46 (4:16 4:27 5:31)
Vojta Novák 6, Vojta Pokorný 4, Urbánek 3

Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich
soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.
cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové
a extraligové soutěže).

Zprávy z badmintonu
Ve čtvrtek 29. 3. proběhl v městské hale v Holicích trénink s Michaelou Fuchsovou, která je
českou reprezentantkou v badmintonu. Míša
trénovala s našimi dětmi 2 hodiny dopoledne
a 2 hodiny v odpoledním bloku. Akce se velice
vydařila, děti i Míša byly spokojeny.
Hned 30. 3. odjela skupina 8 hráčů a hráček
na turnaj do Dobrušky. I odtud jsme si odvezli
medailová umístění a to 3. místo v kategorii U9
Míra Teplý, v kategorii U11 Náťa Teplá 3. místo
a Viki Jánská 2. místo, v kategorii U13 se mezi
chlapci umístil Ondra Kaplan na 4. místě.
Dne 31. 3. pořádal náš klub tradiční Velikonoční
turnaj, kterého se zúčastnilo 25 párů a to z Pardubic, Trutnova, Brna, Rychnova nad Kněžnou,
Osika, pořádajícího domácího oddílu a dokonce
i hráčka z dalekého Japonska. Celkovými vítězi
se stali Opletalová-Jakubčin, druhé místo získali
Borský-Všetečková a třetí místo Gamon-Sobotka.
14. 4. se Ondra Kaplan zúčastnil velmi dobře
obsazeného turnaje v Praze a to Radotín Cupu.
V turnaji bojovalo 160 hráčů a hráček v různých
věkových kategoriích. Ondra obsadil v kategorii
U13 velmi pěkné dělené 5. místo.
15. 4. nás Ondra reprezentoval na GPC U13
v Brně na Kometě. Po kvalitním výkonu obsadil
ve všech kategoriích dělené 9. místo. K výborným výsledkům gratulujeme.
V sobotu 19. 5. proběhne další z turnajů smíšených párů v městské hale v Holicích. Zahájení
v 9.00 hodin. Srdečně vás zveme do sportovní
haly podpořit hráče.
Miroslav Pacovský

Nohejbalový kalendář
1. liga muži:
úterý 8. květen
T.J. Sokol Holice  A – SK Start Praha
sobota 19. květen
T.J. Sokol Holice A – TJ Avia Čakovice B
Dorostenecká liga:
neděle 6. květen
T.J. Sokol Holice – UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
neděle 13. květen
T.J. Sokol Holice – TJ Sokol Zbečník
neděle 27. květen
T.J. Sokol Holice – MNK Modřice
Okresní přebor 1. třída muži:
úterý 1. květen
T.J. Sokol Holice B – TJ Spartak Slatiňany
úterý 15. květen
T.J. Sokol Holice – Kučerka Pardubice
V neděli 13. května se na našich kurtech uskuteční krajský přebor trojic v kategorii žáci.

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer.
Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka červnového vydání je 16. května 2018. Distribuce zdarma.

