ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / LEDEN 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou dobu adventní. Dobu často spojenou se stresem, nervozitou, zda vše stihneme,
dobu zklidňování dětí, které s pocitem blížících
se svátků jsou čím dál víc rozvernější a ani návštěva Mikuláše je nedokázala zklidnit na delší
dobu.
Nyní stojíme na prahu, podle mnohých,
nejkrásnějších svátků v roce. Svátků, kdy často pociťujeme spoluzodpovědnost nejen za své
blízké, ale vnímáme radosti a stesky lidí v našem okolí, kolem kterých v průběhu roku jenom proběhneme. V této době se snažíme být
ohleduplní, navzájem si pomáhat, vytvářet ve svých rodinách pocit sounáležitosti a dobré nálady. S úsměvy se nešetří a je opravdovou radostí
prožívat svátky spolu s lidmi, kteří nám jsou blízcí.
Rád bych vás, drazí spoluobčané, požádal o to, aby kousek této vánoční atmosféry zůstal v každém z nás. Mějme ho s sebou při každodenních
starostech a používejme ho jako štít před špatnou náladou.
Přeji Vám mnoho úspěchů a důvodů k úsměvům i v roce 2019.
Ondřej Výborný
starosta města
PS.1 Novoroční ohňostroj proběhne letos na náměstí v obvyklém datu
a čase. Omlouvám se občanům zde bydlícím za několik minut hluku.
PS.2 Těším se na další setkání s Vámi na kávě se starostou, tentokráte
ve středu 16. ledna od 16.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

ÚTERÝ 1. LEDNA 2019
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA HOLICKÉM NAMĚSTÍ
18.00 Novoroční zdravice starosty města Holic
18.05 Odpálení slavnostního ohňostroje
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 26. listopadu 2018

V pondělí 26. 11. 2018 po skončení mimořádného zastupitelstva proběhla
schůze rady města, která byla rozšířena o další zastupitele, aby předjednala návrh rozpočtu na rok 2019, který bude předložen na jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2018, zároveň byla schválena 16. rozpočtová změna
v rozpočtu na rok 2018. Poté rada projednala plán práce ZM a RM na rok
2019 a doporučila ho ke schválení zastupitelstvem a také byl radními
schválen program jednání ZM dne 17. 12. 2018. Rada doporučila ZM
schválit Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje na období od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019 a také Smlouvu
o poskytnutí dotace na pečovatelské služby občanům Holic s Oblastní
charitou Pardubice.
RM vzala na vědomí návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2019 a návrhy výhledů jejich rozpočtů na roky 2020–2021,
stejně tak jako návrhy jejich odpisových plánů na rok 2019, na vědomí
vzala i petici občanů proti výstavbě bytových domů v ulici Pod Parkem.
Rada vyhlásila k datu 31. 12. 2018 inventarizaci majetku města a schválila
hlavní inventarizační komisi.
Rada schválila: přidělení bytu č. 21 v domě čp. 761 v Holubově ulici
zájemci z aktuálního pořadníku žadatelů za zvýšené nájemné, TS Holice jako zhotovitele opravy chodníku na Podhrázi, manželům Němcovým z Chotěboře žádost na pořádání trhů v roce 2019 v Holubově ulici,
ukončení pronájmu kanceláře č. 409 v domě Palackého čp. 38 ke dni
31. 12. 2018 a pronájem kanceláře č. 209 v tomto objektu od 1. 1. 2019
pro pracoviště fotografa, smlouvu o spolupráci na rok 2019 s týdeníkem
Perštejn. Rada schválila TS Holice a KD Holice prodloužení termínu vyúčtování příspěvků od zřizovatele dle jejich požadavku a TJ Jiskře Holice a TJ Sokolu Holice prodloužení termínu vyúčtování dotace města
dle jejich žádostí. Rada byla seznámena s jednáními s firmou VYSSPA,
Sports Technology z Plzně a doporučila schválit dohodnutý postup při
provádění rekonstrukce atletických prvků na stadionu. Dále rada schválila Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno bezplatný pronájem části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka pro prodej vánočních stromků dne 12. 12.
2018 a za účelem prodeje kaprů dne 22. 12. 2018, dodatek smlouvy
o dílo na rekonstrukci atletických prvků na stadionu s firmou VYSSPA
Sports Technology, schválen byl dlouhodobý pronájem tělocvičny DDM

Holice pro cvičení jógy a pilates. Na základě žádosti ředitele DDM rada
uložila městskému úřadu provedení kontroly provozu služebního vozidla
DDM Holice.
Rada schválila vypsání konkurzu na funkci ředitele Kulturního domu
města Holic s uzávěrkou podání přihlášek do 31. 1. 2019 a schválila nový
platový výměr pro pracovnici KD (zastupující ředitele). Rada pověřila
Radka Chotěnovského přijímat ve volebním období 2018–2022 prohlášení snoubenců o uzavření manželství (oddávat) v přítomnosti matrikáře
a odbor SMVM byl pověřen oslovit žadatele o pronájem prostor k podnikání v objektu Palackého čp. 38 o podání konečné nabídky výše nájmu
formou obálkové metody do 7. 12. 2018.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 26. listopadu 2018

Na pondělí 26. 11. 2018 na 17 hodinu bylo svoláno mimořádné zasedání
zastupitelstva města, které se tentokráte sešlo v zasedací místnosti městského úřadu a jehož hlavním úkolem bylo projednat způsob postup rekonstrukce hřbitovního domku. Na základě stavu domku a také posudku projektanta i specialisty technického dozoru bylo doporučeno v rekonstrukci
nepokračovat a zastupitelé rozhodli o demolici „domečku“ a zpracováni projektové dokumentace na výstavbu nového objektu. Zastupitelstvo
schválilo nevyužít předkupní právo k výkupu chaty (u rybníka Hluboký)
na pozemku v podílovém spoluvlastnictví 16 města obcí.
Mimořádný bodem bylo projednání situace kolem pokračování rekonstrukce atletických prvků na stadionu, ke kterému proběhlo několik
jednání. Na základě rozboru zastupitelé schválili proplacení faktury pro
zhotovitele, tj. firmu VYSSPA Sports Technology s.r.o. z Plzně, schválili
změnu provedení jednotlivých vrstev dle návrhu projektanta pana Šedivce, doporučili provést rozpočtovou změnu ke krytí prací k dokončení projektu a uzavření příslušného dodatku smlouvy, kterým se posunuje termín
dokončení díla do 31. 5. 2019. Zároveň bylo starostovi uloženo jednat
o uplatnění škody, která vznikla na základě chyby projektanta. Na závěr
projednávání tohoto bodu programu zastupitelé schválili 17. rozpočtovou
změnu v rozpočtu roku 2018, kdy 1 mil. Kč se zaplatí „Vysspě“ doplnění
vrstvy podloží z důvodu chyby projektanta a 1,8 mil. Kč se poskytne technickým službám jako příspěvek na práce na stadionu.

Rekonstrukce městského stadionu
Mnoho spoluobčanů se ptá, jak pokračují práce na městském stadionu.
Předkládám Vám proto popis stavu k 5. 11. 2018, kdy proběhla ustavující
schůze zastupitelstva a jak bylo postupováno dále.
Na stadionu pracují tři subjekty – Firma Profistav Litomyšl a.s. je zhotovitelem vodohospodářské části (vznikají zde zemní velkoobjemové nádrže na dešťovou vodou, která bude využita na zalévání zeleně nejen v rámci
areálu) – práce probíhají dle dohodnutého harmonogramu. Firma Vysspa
Sports Technology s.r.o. je dodavatelem prací na vrchní části atletického
oválu (tartany + příprava na tartany + přeložení kanalizace). Práce byly
firmou zastaveny v září 2018 pro chybu v projektové dokumentaci. Tato
chyba byla uznána projektantem (pouze ústně) s tím, že vícenáklady (později projektantem vyčísleny ve výši 806 025,- Kč vč. DPH) bude hradit
ze své pojistky. Výše těchto vícenákladů bude ještě přezkoumána, patrně
se nejedná o konečnou sumu. Chyba v projektu spočívá ve špatně zadané
základní výškové kótě. Z tohoto důvodu bude nutné zvýšit základní vrstvu materiálu (kameniva) o cca. 17 cm v celé ploše stavby. Firma Vysspa
předložila dodatek č. 2 smlouvy o dílo, ve kterém navrhla řešení. Bývalé
vedení města se na znění dodatku s firmou nedohodlo a následně předalo
celý případ právníkovi města. Dále firma Vysspa předložila k proplacení
první fakturu v hodnotě 4 696 509,- Kč vč. DPH na práce, které byly
majetkovým odborem odsouhlaseny dne 12. 10. 2018. Faktura přesto nebyla proplacena. Technické služby Holice v areálu zajišťují další práce
– zejména rozvody sítí a další práce, které se při realizaci přímo nekříží
s firmou Profistav, ani firmou Vysspa.
Od ustavující schůze zastupitelstva proběhla řada jednání, ze kterých bylo
patrné, že všechny strany chtějí pokračovat v díle a na stavbě opět začít
pracovat v co nejkratší době. V případě ponechání stavu, kdy by o situaci
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jednali pouze právníci města s právním zastoupením firmy Vysspa, hrozilo, že již odvedené práce by mohly znehodnotit povětrnostní vlivy (sesun
zeminy a její následné velmi komplikované odtěžování vzhledem k nemožnosti využít těžkou techniku) a následné další prodražování konečné ceny
díla. Dále též nekontrolovatelné prodloužení termínu dodání – v případě
soudní dohry by hrozilo i několik let bez možnosti užívat nejen atletický
ovál, ale též hlavní fotbalový stadion.
Rada města proto na mimořádné schůzi doporučila zastupitelstvu schválit
dodatek smlouvy o dílo s firmou Vysspa, který řešil zejména problémy
v projektové dokumentaci a dále pak provést platbu za již odvedené práce.
Zastupitelstvo toto jednomyslně schválilo, dodatek byl podepsán a firma
Vysspa po třech dnech práce na stadionu obnovila.
Při dalším zkoumání dodavatelských smluv bylo zjištěno, že zde nejsou
zahrnuty všechny práce, které bude nutné v areálu provést tak, aby mohlo
dojít k jeho zprovoznění, včetně provozu stadionu (chybějící technologie,
rozvody vody, propojení vrtaných studní, terénní úpravy, elektrické rozvody, asfaltová vozovka s parkovištěm apod.) – vše v odhadovaném objemu
cca. 10 mil. Také nebyly řádně vedeny záznamy o stavbě – řada zásadních
skutečností byla řešena pouze ústní domluvou.
Rada města proto navrhla zastupitelstvu do rozpočtu města na rok 2019
zahrnout částku dalších 10 mil. až 20 mil. Kč potřebnou pro dokončení
díla.
Celkové náklady na akci rekonstrukce stadionu tak dosáhnou částky zhruba 65 milionů Kč. Na vodohospodářskou část stavby je požádáno o dotaci, která, bude-li schválena dosáhne max. 15 mil. Kč.
O dalším postupu prací vás budeme nadále informovat.
Ondřej Výborný, starosta 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
Omezení provozu Městského úřadu Holice na konci
roku 2018
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu bude v pondělí 31. prosince 2018 městský úřad uzavřen. Návštěvu úřadu „mezi svátky“ raději
předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože provoz některých oddělení úřadu bude omezen.
Aktuální informace bude na webové stránce města www.holice.eu.

Přestěhování kontejnerů v ulici Puškinova
Oznamuje občanům, že sběrné místo pro odkládání vyseparovaných složek komunálního odpadu, to znamená plastů, papíru, skla a kovů bude
v lednu 2019 přemístěno od objektu „Penty“ na zelenou plochu u křižovatky ulic Puškinova s Revoluční.

V Holicích už běží „Mobilní rozhlas“

VŠ nebo VOŠ sociálního směru, praxe v sociální oblast
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 7. 1. 2019, informace na tel.
466 741 203, podrobné podmínky jsou na www.holice.eu.

Výběrové řízení na ředitele Kulturního domu Holice
Rada města Holice vyhlašuje výběrové řízení na ředitele KD Holice
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 31. 1. 2019
Termín nástupu do funkce: 1. 7. 2019
Podrobné podmínky jsou na stránce www.holice.eu

Technické služby děkují
TS Holice tímto děkují paní Haně Dražkové z Hradce Králové za darování
jedle, která posloužila k vánoční výzdobě města. V centru města můžete
vidět 4 pyramidy z jedlového chvojí, některé jsou ve večerních hodinách
osvětleny a doplňují tak obvyklou slavnostní vánoční výzdobu.

Protože se v posledních 2 měsících poměrně dobře rozběhl systém informování veřejnosti prostřednictvím služby „Mobilní rozhlas“ je součástí
tohoto vydání HL opět leták s informací jak se do aplikace přihlásit s registračním útržkem, pro zájemce, kteří se budou přihlašovat přes úřad.
Na stejném formuláři potom zaškrtnete skupinu informací o kterou máte
zájem a nebudete obtěžováni dalšími informacemi, které vás nezajímají.
Proti počátku je skupin více a stávající uživatelé si mohou změnit a upravit své požadavky buď telefonicky na č. 466 741 200 nebo osobně v kanceláři Informací na městském úřadu. Změny můžete také učinit po přihlášení na https://holice.mobilnirozhlas.cz/, či přes aplikaci „Zlepšeme
Česko“ – viz leták.
Výsledkem této informační kampaně by mělo být co nejvíce kontaktů
holických občanů a domácností, protože nejpozději od poloviny příštího
roku omezíme hlášení městského rozhlasu pouze na hlášení o mimořádných situacích, jako jsou havárie vody nebo neočekávané přerušení
dodávky energií, všechna ostatní hlášení budou pouze přes systém mobilního rozhlasu!!!

Na Městský úřad Holice hledáme nové pracovníky
MĚSTO HOLICE vyhlašuje, ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na Městském úřadu v Holicích:
Odborný referent(ka) pro správu městských budov
VŠ nebo SŠ technické (stavební), praxe v investiční činnosti nebo při
správě majetku, zkušenosti s dotacemi a výběrovým řízením
Odborný referent(ka) stavebního úřadu
VŠ nebo SŠ stavební s min. 3 roky praxe ve stavebnictví nebo v projekci
Odborný referent(ka) pro sociální odbor, agenda OSPOD – kolizní
opatrovník

HASIČSKÝ PLES
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLICE
11. LEDNA 2019 OD 20 HODIN – SÁL PARTY HALL MAXIM HOLICE
HUDBA: KAPELA DROPS A DJ LUKÁŠ MERCL
VSTUPNÉ: 140 KČ, PŘEDPRODEJ V KULTURNÍM DOMĚ
BOHATÁ TOMBOLA, VEČERNÍ PŘEKVAPENÍ
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc leden 2019

Knihovna oznamuje

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Městská knihovna Holice oznamuje všem čtenářům, že bude otevřena v pátek 28. prosince
od 8.00 do 12.00 a 12.30 do 18.00 hodin a dále
dává na vědomí, že od 1. ledna bude možné si
kromě knih a časopisů půjčit také audioknihy
pro dospělé i pro děti. Budou se půjčovat pouze
na dospělé průkazky a výpůjční doba je 14 dní.
Přijďte si vybrat!
Radka Moravcová

datum hodina program
vstupné
18. 1.
10.30	O křišťálovém srdci
pátek		Výpravný pohádkový příběh o bojácné Alžbětce, která zvítězí hlavně nad svým
vlastním strachem. Uvádí CziDivadlo Praha.
50 Kč
21. 1.
19.30	Sean O´Casey, Jiří Krejčík Penzion pro svobodné pány
pondělí		Komedie ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka, která byla úspěšně uváděna v pražském
Činoherním klubu. Komedii se odehrává v pokoji jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. V našem pojetí
se bude jednat o poctu klasické komedii, přioděnou do elegantního hávu secese
a s atmosférou úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až něžnou vůni.
		Režie: Jaromír Dulava.
		Hrají: Marie Doležalová nebo Anna Fialová, Patrik Děrgel, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška, Petr Miklovič a Ilona Hoferová.
		Uvádí Divadlo Palace Praha.
		Zařazeno v divadelním předplatném ABO 2018/19.
390 – 370 – 350 Kč
25. 1.
19.30	Josef Kajetán Tyl Lesní panna
pátek		Repríza úspěšného představení jedné z nejnárodnějších báchorek Josefa Kajetána
Tyla. Premiéra v nastudování našeho amatérského souboru se uskutečnila v prosinci, a to ke 175. výročí ochotnického divadla v Holicích. Pokud jste zameškali
premiéru, neváhejte a přijďte.
		Hraje téměř celý Divadelní soubor KD Holice a volné seskupení hudebníků, zpěváků a tanečníků v dobových kostýmech.
		Režie a úprava: Jitka Juračková.
100 Kč
27. 1.
15.00	Čaroděj ze země Oz
neděle		Co zoufale hledáme, často máme na dosah. S láskou, odvahou a špetkou rozumu se
dá porazit každé zlo. Hrají tři herci, jeden čaroděj a spousta živé muziky.
		Uvádí Divadlo Fígl.
80 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
15. 1.
19.30	Mamma Mia! Here We Go Again
úterý		V novém pokračování dostanete hned příběhy dva. V jednom se vrátíme zpět
do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou univerzity a netušila, že narazí
na tři mladíky a jeden řecký ostrov. Ve druhém příběhu již moudřejší a zcestovalejší dcera Sophie plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi. Vše propojují písničky ABBY.
		Režie: Ol Parker.
		Žánr: Muzikál/romantická komedie. Délka 114 minut.
80 Kč
22. 1.
17.00	Když draka bolí hlava
úterý		Česko-slovenská filmová pohádka. Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u dědy
v kovárně pod Dračí skálou, kde pomáhá dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou objeví v jeskyni starou mapu a Čmoudík začíná vyprávět napínavý příběh
o vzniku království Draka, o velké lásce, o staré kletbě a strašlivém Drakovi.
		Režie: Dušan Rapoš.
		Hrají: Karel Gott, Kamila Magálová, Kateřina Brožová, Miroslav Šimůnek.
		Žánr: pohádka. Délka 99 minut.
70 Kč
29. 1.
19.30	Padesát odstínů svobody
úterý		Třetí závěrečná fáze. Anasasia a Christian se dobrovolně zřekli své svobody
a před svatebními svědky řekli své „Ano“. Žít šťastně jim ale nebude souzeno.
Režisér okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou nečekaných a nepříjemných překvapení.
		Režie: James Foley.
		Žánr: drama/erotický/romantický. Délka 105 minut.
80 Kč
datum hodina
15. 1.
16.00
úterý		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Pitná voda v Holicích
Přednáší Zdeněk Janeba ze společnosti VAK, a.s. Pardubice.

GALERIE – VÝSTAVA
4.–31. 1.		
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Linie a plochy
Výtvarná skupina Mezi černou a bílou při DDM Alfa v Pardubicích.

vstupné
50 Kč

CESTUJ CHYTŘE, LEVNĚ A ČASTO
Jsme KAVÁRNA & ČAJOVNA SE ZDRAVÝM STRAVOVÁNÍM. Ale náš prostor
není jen o čaji, jídle a kávě, ale pořádáme
i promítání filmů, workshopy a besedy, jako
je třeba nyní: CESTUJ CHYTŘE, LEVNĚ
A ČASTO. Zveme všechny milovníky cestování, volné přírody, na přednášku, která
může některým z Vás pomoci splnit si tajné
sny...
NAZANIN (bývalí Mládkovi)
Pátek – 1. února od 18.00 h., vstupné 110 Kč
NAZANIN Bratří Čapků 92, Holice

Tajemný čas plný očekávání
Adventní čas nastal na naší škole v pátek 30. listopadu, kdy žáci v rámci projektového dne vytvářeli vánoční dekorace. Ty se v odpoledních
hodinách prodávaly na adventním jarmarku,
který se uskutečnil jako každý rok v budově prvního stupně. Dobrá nálada a příjemná atmosféra provázely návštěvníky na samotných trzích
v krásně vyzdobené tělocvičně i v dílničkách
připravených pro dětské návštěvníky ve třídách.
Přestože děti už žijí Vánocemi, zdobí ve třídách
vánoční stromky a chlubí se navzájem, jaké
dárky nakoupily svým blízkým, zúčastnily se
i dvou soutěží. V soutěži PS_ák, kde žáci prokazují své počítačové dovednosti, obsadila Andrea Tichá krásné druhé místo a Veronika Pinke
skončila na místě třetím. Žáci naší školy se zúčastnili i soutěže 5 jazyků na pódiu, která se již
tradičně konala na Gymnáziu Dr. Emila Holuba
v Holicích. Sedmá třída nastudovala pohádku
v anglickém jazyce a osmáci zazpívali za doprovodu kytary známou píseň P. Seegra Řekni,
kde ty kytky jsou tak, jak ji zpívala Marlene
Dietrich, tedy v jazyce německém. Ačkoliv se
všichni snažili a užili si svá vystoupení, nedosáhli na medailové příčky.
Členové klubu Erasmus, jejichž aktivity směřují k poznávání památek a zachování kulturních
hodnot, vyjeli na adventní prohlídku zámku
v Litomyšli. Děti z pěveckého sboru Radost
připravují vystoupení pro babičky a dědy v sanatoriu Topas. A až skončí tento tajemný čas naplněný zvláštním očekáváním a radostí, kterou
děláme nejen sami sobě, ale hlavně druhým lidem, budou tady Vánoce. Popřejme pokoj a klid
všem lidem dobré vůle.
Mgr. Blanka Málková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Z archívu Václava Kmenta

Ohlédnutí za skautským rokem 2018

1. ledna 1949 (70 let) vstoupilo v platnost nové územní uspořádání republiky. V rámci Pardubického kraje vznikl okres Holice. Tento trval do 1. 7.
1960, kdy byl začleněn do okresu Pardubice.
9. ledna 1884 (135 let) se narodil JUDr. Karel Jehlička okresní soudce
v Holicích a publicista, autor uměleckých článků a literárních studií.
9. ledna 1999 (20 let) v Horních Ředicích v hostinci U Červinků byl založen Horolezecký a turistický klub Holice jako samostatný sportovní klub,
který navázal na sportovní činnost zaniklého horolezeckého oddílu Jiskry
Holice.
10. ledna 1939 (80 let) ve věku 72 let zemřel Tomáš Jindra. Od r. 1894
působil jako odborný učitel na měšťanské škole chlapecké v Holicích,
později ředitel školy v Dolní Rovni.
11. ledna 1949 (70 let) byl zavražděn student obchodní akademie, Lubomír Josef Krátký (nar. 8. 11. 1930) syn předsedy ONV, od 16 let člen
KSČ. V letech 1949–1990 byla jeho jménem pojmenována jedna ulice
v Holicích.
12. ledna 1754 (265 let) vznikla v Holicích první poštovní stanice, která
náležela dědičně Václavu Sedlákovi, představenému pošty.
15. ledna 2009 (10 let ) zemřel holický rodák ak. sochař Jan Holinka.
Narodil se 30. 9. 1938.
19. ledna 1904 (115 let) se v Holicích narodil ak. arch. Karel Dudych,
projektant, malíř a grafik, aktivní člen Studentského spolku v Holicích.
Projektoval zde mj. budovu místního národního výboru a dětského domova na Starých Holicích. Působil a zemřel v Praze 19. 7. 1969.
22. ledna 1899 (120 let) za velkého očekávání a zájmu veřejnosti přijel do Holic, do prostoru budoucího nádraží první nákladní vlak tzv.
„šutrovka“.
22. ledna 1929 (90 let) se narodil Josef Koráb, dlouholetý zaměstnanec
kulturního domu, ochotnický herec a režisér. Nositel nejvyššího ochotnického vyznamenání „Zlatý odznak J. K. Tyla“. Zemřel 18. 7. 2010.
27. ledna 1919 (100 let) se v Holicích narodil František Bednář (Ježíšek),
obchodní příručí, četník, muzejní pracovník, motoristický činovník, zakladatel  a organizátor motokrosových závodů v Holicích a v Lokti. Vůdčí budovatel motokrosového areálu Poběžovická kotlina a autokempinku Hluboký. Městský zastupitel a čestný občan města Holic. Zemřel 6. 12. 2007.
Václav Kment

Je tu nový rok. A s ním i ohlédnutí za uplynulým a přání do toho nastávajícího.
Shrnutí skautského roku 2018 by vydalo na celé noviny, zkusím proto
vypíchnout jen několik informací.
Za tento rok se naše členská základna rozrostla na 118 členů ve věku 5 až
95 let. Sdružujeme členy celkem ve třech samostatně fungujících oddílech
– dívčí, chlapecký a roverský (smíšený oddíl s členy nad 15 let). Na chodu
celého střediska se podílí více než 20 dobrovolníků, kteří svůj volný čas
věnují práci s dětmi bez nároku na odměnu. Za celý rok pro děti připravili cca 200 každotýdenních schůzek, 12 víkendových nebo jednodenních
akcí a 15 denní letní stanový tábor. Zároveň proběhlo několik akcí pro
veřejnost – Skautský vánoční ples, Rozdávání Betlémského světýlka, zářijové Skautské odpoledne v parku či besídka. I tento rok jsme nemálo
našeho času a energie věnovali do rekonstrukce našich kluboven a chatek
na Blažkovci. Klubovny dostaly novou výmalbu, koberce, lustry a dočkaly se velkého úklidu. Obě Blažkovecké chatky za podpory města vyměnily
své střechy a okapy, došlo k natření trámů, obkladů a mnoho dalšího. Jsme
rádi, že se nám daří tato místa zvelebovat, děti v nich tráví hodně času,
a tak chceme, aby nám ještě dlouho fungovala.
A co nás čeká v roce 2019? Doufáme, že bezpočet zážitků, dobrodružství, přátelství, času v přírodě a společných veselých chvil. V únoru opět
chystáme skautskou besídku plnou scének, zpěvu a zábavy a začátkem
července velký tábor do Vojtěchova u Nového Města na Moravě, na který
se už pilně připravujeme. Rádi bychom i letos pokračovali v rekonstrukci Blažkovce a naší malé zahrádky u klubovny, která bude do budoucna
sloužit k hrám a zábavě.
Závěrem bych ráda čtenářům přiblížila naši základní ideu. Jsme výchovná
dobrovolnická nezisková organizace, jejímž posláním je rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních
a tělesných schopností (přesně takto doslova je to v našich Stanovách).
Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách a připravovat na život. Hodně
času trávíme v přírodě, rozvíjíme vztah k ní, zároveň pracujeme s moderními technologiemi, učíme děti se orientovat ve světě a nebát se prosadit.
Skauting je založen na propracovaném systému výchovy, který je unikátní
oproti jiným organizacím.
Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem, kteří nám s naší činností
jakkoli pomáhají. Jsme rádi, že se nám v posledních letech s rodiči daří
navázat bližší vztahy, myslíme si, že i to je pro chod oddílů velmi důležité
a děkujeme jim za projevenou podporu a důvěru. Dále velké poděkování
patří dětem za nadšení a důvod k vykouzlení úsměvu na našich rtech.
Vedoucím, rádcům, roverům a ostatním pomocníkům za jejich čas, energii a sílu měnit věci k lepšímu. A v neposlední řadě městu Holice, panu
Kalavskému, Lesnímu Družstvu Vysoké Chvojno a dalším sponzorům
za nemalou pomoc. Děkujeme, vážíme si toho.
Přejeme všem vydařený nový rok.
https://holice.skauting.cz
Ing. Kristýna Sobolová

František Bednář (Ježíšek)
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Vánoce jsou za dveřmi

Mateřská škola Staroholická

A je to za námi. Škola plná lidí, vyzdobené chodby, tělocvična plná výrobků dětí, všude vůně cukroví a mihotavý třpyt vánočních lampiček.
Vánoční jarmark. Tradiční akce, která do naší školy každoročně přivolá
ducha Vánoc. Bylo se na co dívat, co ochutnávat, i co nakupovat. A kdo
nechtěl nakupovat, mohl si něco vyrobit, nebo si projít stezku přání a něco
krásného a tajného si přát.
Žáci prvního ročníku se v prosinci vydali tradičně do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou, aby navštívili perníkového dědka a podívali se
do pekla a do nebe.
Děti z druhé třídy zamířily do Záchranné stanice Pasíčka a prohlédly si
výstavu vánočních stromků i zvířátka ve stanici.
Třeťáci se jeli podívat na zámek Hrádek u Nechanic, kde si prohlédli vánoční expozici a dozvěděli se něco o slavení Vánoc v době, kdy tu ještě
žila zámecká paní.
Čtvrťáci nikam nevyrazili. Přijeli za nimi pracovníci z Ekocentra v Pardubicích. Tématem besedy, kterou si pro děti připravili, bylo Voda a druhé
téma Lesy v ohrožení.
Přejeme všem krásné Vánoce a hlavně zdraví a štěstí v novém roce 2019.              
Mgr. Helena Žižková, ZŠ Komenského

Významný nový rok Mateřské školy Holubova
Mateřská škola Holubova vstupuje do roku, v němž oslaví významné jubileum ve své historii. Ano v roce 2019 tomu bude již 50 let od okamžiku,
kdy mateřská škola začala vychovávat naše nejmenší občánky. Toto významné výročí v historii školy, ale i našeho města nás bude provázet celý
rok, v jehož průběhu plánujeme menší, tematicky zaměřené akce a také
chystáme větší společenskou oslavu. O všech akcích spojených s oslavou
padesátých narozenin budeme včas informovat. Nejenom oslavami bude
v novém roce žít naše škola, a tak již počátkem ledna nás samozřejmě
navštíví Tři králové. V pátek 18. ledna se děti mohou těšit na pohádku
O křišťálovém srdci, kterou si užijí v kulturním domě. 24. ledna se budeme léčit. Jak na to? To se možná naučíme při Léčivé pohádce, kterou děti
zhlédnou v mateřské škole.
Všem občanům města přejeme krásný nový rok prožitý ve zdraví, štěstí,
pohodě a těšíme se na setkávání v naší škole. Jsme tu pro vás již 50 let.
Lenka Chotěnovská

6

Čekání na Vánoce si v mateřské škole všichni dostatečně vychutnáváme.
Účelem není jen školu vánočně naparádit, smysl předvánočního období je
ve sdílení a společném těšení.
Do Vánoc zbývá opravdu jen málo času, vrcholí přípravy, zdobí se, vyrábí
se, pečou se perníčky, aranžují se větvičky, bedlivě pozorují Barborky,
voní jablíčka a pomeranče, píšou se dopisy pro Ježíška.
Hned 5. prosince přišel na návštěvu opět po roce Mikuláš s čertem. Písniček a básniček o Mikuláši je čím dál tím víc, takže se každý rok učíme
nové. Nezapomínáme ani na básničky, které vyjadřují naši radost a očekávání a také omluvu za celý rok dětského „zlobení“.
Mezi další akce patřil také výlet na zámek Hrádek u Nechanic s prohlídkou vánoční výzdoby.
Přejeme všem čtenářům novin především hodně zdraví a úsměv na tváři
v roce 2019.
Mgr. Zdena Krátká, ředitelka školy

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Leden 2019 v Holoubku

Zdařilá akce seniorů posezení s písničkou

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní
charity Pardubice vás zdraví v novém roce 2019
a přeje vám všem pohodový a úspěšný celý rok.
Pravidelné programy Holoubka začínají ve středu
2. 1. 2019.
V lednu 2019 vás zveme na tyto akce:
Ve středu 16. 1. 2019 od 16 do 18 hodin na zajímavé povídání s Mgr. Monikou Čuhelovou na téma Jak zvládnout adolescenci.
V úterý 22. 1. 2019 od 16.30 do 18.00 hodin seminář Mýty ve výživě
v podání Pavlíny Žďárkové: Jíme všichni a každý den. Existuje hodně
výživových doporučení, co jíst, co ne. Jak se v množství „zaručených“
informací vyznat? Co je pro mě to nej? Na semináři s Pavlínou Žďárkovou se chemicky podíváme pod kůži tomuto tématu. Budeme připravovat
a ochutnávat. A co vám kurz přinese? Klid, jistotu a nadhled, že to děláte
správně.
Na obě akce se lze přihlásit přes www.rvcholoubek.cz nebo tel.č.
733 141 960.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Tříkrálová sbírka opět pomůže lidem v nouzi
Oblastní charita Pardubice organizuje již 19. ročník tradiční Tříkrálové
sbírky. O víkendu 5. a 6. ledna budou v Holicích a okolních obcích obcházet malí či
větší koledníci, budou vám
přát vše nejlepší do nového
roku, hodně štěstí a zdraví.
Při této příležitosti je možné přispět do pokladničky
jakýmkoliv obnosem. Každá
koruna pomáhá.
Výtěžek sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky
je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Pokud byste se chtěli do sbírky zapojit jako vedoucí skupinek nebo koledníci, budeme velmi rádi. V Holicích bude hlavním koledovacím dnem
sobota 5. ledna 2019 a sbírka probíhá ve spolupráci s místní farností.
Kontakty: koordinátor na Holicku: M. Tyčková, tel: 775 296 845
Holoubek otevírá dveře poslední etapě vzdělávacích kurzů projektu
ŽenyPRO
Čas se nachýlil a projekt ŽenyPRO vstupuje do své závěrečné fáze. V pátek 4. ledna přivítáme poslední skupinu 13 žen u nás v Holoubku. V dubnu
nás čeká týden vzdělávání v Ekofarmě Bílý mrak a naposledy se setkáme
v Holoubku při počítačovém kurzu v květnu 2019.
Seberozvojové kurzy jsou již plně obsazeny a přihlásit se můžete pouze
do počítačového kurzu.
Přeci jen jedno „želízko“ ještě máme. Na jaře proběhne vzdělávací konference pro veřejnost, na které vás všechny rádi uvítáme. Sledujte naše
webové stránky pro bližší informace.
Kontakt a přihlášení: Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141
mail: krejcikova.zenypro@gmail.com, www.zenypro.cz

Krásné vánoční svátky
a pohodový celý nový rok 2019
vám přeje HOLOUBEK.
HOLICKÉ LISTY

kolektiv Holoubka

Dne 7. prosince 2018 přivítal pan Janeba v klubovně Kulturního domu
Holice 85 posluchačů, kteří si přišli zazpívat a poslechnout harmonikáře pana Jiřího Hampla z Dubicka od Šumperka. Přestože měl vystoupit
v tříhodinovém pořadu, tak ještě o jednu hodinu přidal, jelikož se to posluchačům moc líbilo.
Pan Janeba informoval přítomné, že jednal se starostou města panem
Mgr. Ondřejem Výborným o akcích připravovaných v roce 2019 a ten přislíbil, že finanční příspěvek bude jako v roce 2018.
Je již tradice, že koncem roku se scházejí senioři na posezení s písničkou
a vždy je tato akce hojně navštěvovaná. Všichni odcházeli do svých domovů velmi dobře naladěni. Závěrem pan Janeba popřál všem krásné svátky
vánoční a do nového roku hodně a hodně zdraví, spokojenost a pohodu.
Za výbor seniorů Holice Antonín Janeba

Zelák mlsného pantáty z Holic v Caffé v Zahradě
Podle kalendáře stále panuje zima, je proto čas na pořádnou dávku vitamínů a dalších zdraví prospěšných látek. Jejich tradičním zdrojem už
od časů našich předků je kysané, chcete-li nakládané či kvašené zelí, nakládané okurky a další kvašená zelenina. Například dnes tolik moderní
pickles. Máte-li naloženo a chcete-li se pochlubit, zasoutěžit si, či jen
ochutnat produkty někoho jiného, přijďte v sobotu 26. ledna od 15.00
hodin do Caffé v Zahradě (salónek v 1. patře). Potěchu a zahřátí pak
poskytne také rozličné domácí víno, které lze do soutěže přihlásit. Těšit
se můžete na ochutnávku a hodnocení soutěžních vzorků. Odpoledne zakončíme vyhlášením výsledků. Pokud máte naložené vlastní zelí, nebo
okurky, nebo kvašenou zeleninu, nebo domácí víno, neváhejte. Přihlásit
se můžete prostřednictvím formuláře na webových stránkách pořadatele
www.kulturapromesto.cz, případně až na místě v den konání (do 14.30).
Pak už jen stačí do 14.30 přinést cca 1 kg vašeho výtečného zelíčka, zeleniny či sklenici okurčiček a věřit, že bude chutnat největšímu počtu degustátorů, které také srdečně zveme.
Lukáš Peška

Okolo Hlubáku 2018
V pátek 7. prosince večer jsem předal 83 338 Kč rodičům malé Petrušky
Čapkové z Dolních Ředic. Rodina je použije na nákup velkého rodinného
auta, který plánují v březnu příštího roku. Tímto se završila sezóna druhého ročníku běhu Okolo Hlubáku. Díky sponzorům, dobrovolníkům a samozřejmě i závodníkům se podařilo dát dohromady tuto nemalou částku
a mohli jsme tak přispět na dobrou věc. Jak sportovní, tak i ekonomická
bilance této akce je pro nás potěšující a již nyní začínáme připravovat
ročník 2019. Budou se konat sice jen dva závody, na jaře a na podzim, ale
ač je nasazená laťka dosti vysoko, pokusíme se ji opět překonat. Cílem pro
příští rok je navýšit jak počet startujících, tak i finanční výtěžek.
Za celý tým organizátorů vám přeji do dalšího roku hlavně pevné zdraví
a těšíme se, že si s námi přijdete zasportovat, či nás alespoň podpořit jako
diváci.
Roman Hlava

HOLICKÉ LISTY • 3

9

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Akce pro veřejnost na gymnáziu
Konec kalendářního roku 2018 byl v Gymnáziu Dr. Emila Holuba ve znamení tří větších akcí, jež se dotkly nejen žáků školy, ale i širší veřejnosti.
První z nich byla tradiční školní akademie, kterou jsme si připomněli
17. listopad coby Den boje za svobodu a demokracii. Letošní maturanti
si jako rámcové téma zvolili odvěký boj mezi dobrem a zlem, a tak jsme
v hledišti mohli být svědky tradičních i upravených pohádkových vystoupení, či působivé taneční choreografie na píseň Michaela Jacksona They
Don’t Care About Us, v němž třicet tanečníků za doprovodné videoprojekce vyjádřilo svůj odpor k násilí. Odlehčení přinesla scénka na motivy
televizní Partičky nebo závěrečný bouřlivý koncert maturitních tříd. Vyprodané večerní představení pro veřejnost bylo všem vystupujícím odměnou za jejich dvouměsíční úsilí a jistě potěšilo i realizační štáb v zákulisí
v čele s Mgr. Lindou Novákovou Schättingerovou, jež měla organizaci
celé akce na svých bedrech.

První prosincový týden letos popáté patřil naší jazykově-umělecké soutěži
Pět jazyků na pódiu – tentokrát s doposud největším počtem soutěžících.
Přihlášeno bylo 190 žáků z 23 základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, kteří k nám přijeli nejen z Pardubického, ale i Královéhradeckého kraje. Soutěžní klání proběhlo za finanční podpory sponzorů (Pardubický kraj, ADA International, BV Elektronik, RTV Data,
Unipap, Valma) a stejně jako v předešlých letech nad ním převzal záštitu
starosta města Holice, jehož funkci nově vykonává Mgr. Ondřej Výborný,

který pomohl soutěž slavnostně zahájit. A kdo vyhrál? Poroty, v jejichž
čele byl vždy rodilý mluvčí daného jazyka, rozdaly 40 cen, včetně těch
za mimořádné výkony. Cenu získalo nejen naše gymnázium (1. místo
v kategorii anglický jazyk zpěv: E. Havlíková, 2. místo v kategorii španělský jazyk mluvené slovo: A. Cimburková, V. Janegová, R. Karafiát,
2. místo v kategorii španělského jazyka zpěv: E. Havlíková, mimořádný
výkon ve zpěvu španělské písně: V. Knížková), ale třeba i soutěžící z holické ZŠ Holubova ul. (2. místo kategorie mluvené slovo v ruském jazyce
A. Vašíčková, 3. místo v anglickém jazyce mluvené slovo: T. Diblíková),
či výprava ze ZŠ Eduarda Nápravníka v Býšti. Při závěrečném koncertu
vítězů jsme si však všichni připomněli, že toto prosincové dopoledne nepatřilo pouze oceněným, ale všem zúčastněným, kteří měli možnost vzájemně se inspirovat, sblížit a prožít radost z komunikace v cizím jazyce.
Poslední akcí pro veřejnost v roce 2018 byl Adventní večer 13. prosince,
jenž se nesl v duchu známých filmových melodií v podání klavíristy Marca Pascucciho. O vánoční program se postarali studenti našeho gymnázia.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl poukázán na konto Adventních
koncertů při České televizi.
Ani v měsíci lednu nezůstane naše škola pro veřejnost úplně uzavřená.
Ve středu 9. ledna 2019 proběhne od 15.00 do 18.30 den otevřených
dveří a v pondělí 28. ledna 2019 začnou přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Více informací najdete na webových
stránkách školy www.gyholi.cz. Těšíme se na setkání s vámi!
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Zprávy z automobilky
Máme velkou radost, protože největší pranice mezi základními školami
byla v šestém ročníku projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje
o akci ve Střední škole automobilní Holice. Mezi účastníky převažovali
chlapci, kteří si návštěvu u milovníků světa motorů výborně užili.
Dle příspěvků jednotlivých škol na webech si školáci den v Holicích užili
naplno! Dne 7. listopadu se zúčastnilo celkem 127 žáků z 8. a 9. tříd – ZŠ
Resslova z Hlinska, ZŠ Hrochův Týnec, ZŠ Mistra Choceňského z Chocně, ZŠ a MŠ Kameničky, ZŠ Lázně Bohdaneč, Masarykova ZŠ Polička,
ZŠ Masarykovo náměstí z Přelouče, ZŠ Sezemice a ZŠ a MŠ Trstěnice.
Celý den byl slavnostně zahájen ve velkém sále nedaleké Základní umělecké školy Karla Malicha Holice, kde vystoupilo žesťové kvarteto složené z mladých celostátních šampionů.
Poté byly představeny obory, které lze navštěvovat na SŠA Holice, konkrétně automechanik, karosář, mechanik opravář jednostopých vozidel,
dopravní prostředky – silniční doprava, operátor skladování. Ve škole si
pak mohli návštěvníci vyzkoušet celou řadu zajímavých činností: jízdu
na trenažeru, ovládání rádiem řízených modelů autíček, zapojení elektropanelu, výměnu kol u osobního automobilu a žárovek ve světlometu,
poznávání dopravních značek nebo montáž a demontáž kol na bicyklu,
stavbu z kostiček domina, sestaveného ve tvaru loga SŠA Holice, výrobu
plechového držáku na tužku, prubířským kamenem bylo i nasazení sněhových řetězů.
Celou akci přišla podpořit řada významných hostů, mimo jiné i nově zvolený starosta Holic Ondřej Výborný.
Na tento den navázaly další akce, studenti SŠA natočili videoreportáže
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na téma „Představ svou školu“, ti teď soutěží o přízeň diváků ve facebookovém hlasování na stránkách projektu Technohrátky.
A protože byl o akci Technohrátky opravdu obrovský zájem, připravila
škola stejnou akci ještě jednou, tentokrát pod názvem Autohrátky.
Jsme moc rádi, že základní školy a jejich žáci se do naší školy těší, že je
baví technické obory a že se nám daří vytvářet dobré jméno školy a našeho malého městečka v celém kraji.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK HOLICE – zimní přestávka

Badmintonové zprávy

Třinácté místo z šestnácti mužstev Tlapnet krajského přeboru, sedmnáct
bodů a skóre 23:32. Předsezonní cíl do pátého místa zůstal nenaplněn.
Přes zimní přestávku dojde pravděpodobně k výměně hráčů a realizačního
týmu. Jedno ale je již nyní jisté. Na jaře se vracíme k úředním hracím
časům krajského přeboru, tzn. soboty – odpoledne.
Zimní přestávka se postupně zaplňuje halovými turnaji. Uveďme alespoň
některé. Polsko, Strzelce Opolskie, 9. až 11. listopad. Turnaj hráčů ročník
2007 (sestava: Výborný, Nývlt, Prokop, Flachs, Uhlíř, Peštál, Fišer, Karlík,
Říha) a ročník 2008 (sestava: Lienert, Trojan, Tlapák, Chmela, Dvořák,
Chadima, Růžička, Tošovský, Kaisrlik). Protože jsme neměli před turnajem k dispozici žádnou tréninkovou halu, přímý přechod z trávy na palubovku se vymstil. Obě mužstva skončila na pátých, posledních místech.
Další turnaj fotbalových přípravek „O pohár senátora Miloslava Antla“
se uskutečnil v sobotu 1. prosince ve sportovní hale Dašická, Pardubice. Pořadí kategorie U9: 1. SK Pardubičky, 2. FK Pardubice-dívky, 3. SK
Nemošice, 4. FK Pardubice (U8), 5. TJ Sokol Semín, 6. Staré Hradiště,
7. Lázně Bohdaneč, 8. SK Holice. Výsledky: – Semín 0:3, – Nemošice 0:5,
– FK Pardubice-dívky 0:3. Pořadí ve skupině: 4. místo SK Holice 0 bodů
(0:11). Utkání o sedmé místo: Lázně Bohdaneč – SK Holice 5:3. Sestava:
Černý, Zirnsák, Koza, Faltys, Nývlt, Slabý, Horák, Moravec, Jansa, Chmela, Caletka. Pořadatelem turnaje byl OFS Pardubice. „Bajer cup“ 9. prosince, turnaj mladších elévů, ročník 2010 a mladší. Deset mužstev bylo
rozděleno do dvou skupin po pěti. Čas hry 1×13 minut, počet hráčů 4+1,
střídání hokejové. Pořadí: 1. SK Spartak Slatiňany, 2. FK Pardubice, 3. SK
Lázně Bohdaneč, 4. FC Žďár n.S., 5. SK Sparta Dašice, 6. AFK Horní Jelení, 7. MFK Chrudim 2011, 8. MFK Chrudim 2018, 9. SK Holice-zelená
(sestava: Moravec, Jansa, Holub, Chmela, Matyáš, Celetka, Branda, Černý), 10. SK Holice-modrá (Černý, Faltys, Nývlt, Horák, Koza, Horčička,
Bureš). Nejlepší brankář: Bohumír Dubský – MFK Chrudim 2012, nejlepší střelec: Šimon Ficek – SK Slatiňany: 10 branek, nejlepší hráč: Jan
Horák – FK Pardubice. První tři týmy obdržely medaile a poháry, všichni
hráči pak různé drobnosti, vše z rukou předsedy oddílu Petra Bajera.
Halové turnaje SK Holice:
20. leden ročník 2010 a mladší
2. březen ročník 2008 a mladší
Oproti jiným rokům je počet halových turnajů omezen pouze na čtyři a to
z důvodů kapacity městské haly. V minulých letech bylo běžné pořádat
8 až 12 halových turnajů za zimu.
Ing. Vladimír Faltys

V neděli 18. listopadu proběhlo v Českém Krumlově mistrovství české
republiky v kategorii U13. Tohoto turnaje se zúčastnil i hráč našeho oddílu Ondra Kaplan. Ani zde, mezi nejlepšími hráči této kategorie, se Ondra
neztratil. Se svým spoluhráčem Filipem Jurčou podali výborný výkon
a obsadili výborné páté místo, když boj o medaile jim unikl jen o kousek.
I tak konečné páté místo je obrovským úspěchem Ondry a našeho oddílu BK DDM. Ondra zasluhuje velkou pochvalu za reprezentaci oddílu
a města Holic.
24. listopadu se Ondra zúčastnil turnaje GPC U 15 v Šumperku. Zde nastoupil ve čtyřhře chlapců opět s Filipem Jurčou. Podali opět výborný
výkon a porazili druhý pár mistrovství české republiky v kategorii U13.
V boji o medaile nestačili na starší a zkušenější protihráče a po velkém
boji jim podlehli a obsadili opět páté místo.
Dne 1. prosince Ondra Kaplan a Viki Jánská nastoupili ve finálovém kole
Talent ligy kategorie U13 a doplnili hráče TJ Lanškroun. Po střídavých
výkonech si se svými spoluhráči odnesli konečné čtvrté místo, když jim
k medaili chyběl jeden vyhraný set.
Hned druhý den zajížděl Ondra opět s Filipem na turnaj do Prahy na GPC
U15. Zde opět skončili na pátém místě.
8. prosince proběhl tradiční vánoční turnaj v Hradci Králové. Náš oddíl
zde reprezentovali Adriana a Míša Hlouškovy a Ondra Kaplan. Mezi nejmladšími obsadila Míša Hloušková krásné třetí místo. V kategorii U13
chlapci našel Ondra přemožitele až ve finálovém utkání a obsadil konečné
druhé místo. Všichni hráči zasluhují pochvalu.
V sobotu 19. ledna pořádá náš oddíl druhý badmintonový ples, který
se koná v ZUŠ Karla Malicha od dvaceti hodin. Zveme všechny příznivce badmintonu a dobré zábavy.
Miroslav Pacovský

XIII. FOTBALOVÝ PLES
SK Holice vás srdečně zve na XIII. fotbalový ples, který se uskuteční
v pátek 25. ledna 2019 od 20.00 hodin v sále ZUŠ Karla Malicha
Holice.
Od 19.00 hodin proběhne vyhlášení a odměnění nejlepších fotbalistů
za rok 2018.
Překvapením večera bude zajímavý host a můžete se těšit i na bohatou
tombolu.
K tanci a poslechu vám bude hrát kapela známá z TV Šlágr TRI RIO.
Předprodej místenek probíhá v prodejně Papírnictví – hračky na náměstí T. G. Masaryka.
Cena Kč 120 za místenku. Místenky si bude možné zakoupit i před
začátkem plesu.
Výtěžek plesu bude využit ve prospěch mládeže SK Holice.

DTJ Holice

Přeje všem svým členům a příznivcům hodně zdraví
a štěstí v roce 2019.
HOLICKÉ LISTY

Výsledky florbalového oddílu DDM Holice
Dorost
Poslední zápasy v roce 2018 odehráli dorostenci 15. 12. ve Dvoře Králové
se soupeři Orel Rtyně v Podkrkonoší a TJ Sokol Dvůr králové po uzávěrce
tohoto vydání. Výsledky naleznete zde: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni/3-liga-dorostencu-4
Starší žáci
25. listopad
DDM Holice A : FBŠ Všestary 6:3 (O. Machatý 1+2, L. Jeřábek 2+0,
J. Stehno 1+1, F. Jeřábek 1+0, F. Záhrobský 1+0, J. Šimák 0+1, M. Šimák
0+1)
DDM Holice A: FbK Orlicko-Třebovsko bílí 9:0 (O. Machatý 3+3, F. Záhrobský 1+3, F. Jeřábek 2+1, J. Šimák 1+1, J. Stehno 1+0, L. Jeřábek 1+0)
Hráči DDM Holice A : FBK Piráti Sokol Chrudim 5:3 (O. Machatý 3+0,
L. Jeřábek 1+1, F. Jeřábek 1+0, J. Šimák 0+1, M. Šimák 0+1, M. Rosenberger 0+1)
DDM Holice A postoupili do vyššího výkonnostního koše.
DDM Holice B – MŽ : Žacléř TJ Spartak Vrchlabí 3:2 (J. Tošovský 2+0,
V. Šefranko 1+0, R. Novák 0+1)
DDM Holice B – MŽ: Sokol Pardubice C – MŽ 1:13 (V. Šefranko 1+0)
DDM Holice B – MŽ: FBC LETOHRAD Orel Orlice 2:6 (J. Tošovský
2+0, V. Pražák 0+2)
Elévové
Odehrají svůj poslední letošní turnaj 16. 12. v Předměřicích nad Labem.
Přijďte podpořit naše hráče na domácích utkáních:
13. leden – elévové – 9.00 FbK Orlicko-Třebovsko, 10.30 FbC Skuteč,
12:40 FbC Hradec Králové bílí
3. únor – dorost – 12.00 FBC Dobruška, 17.00 Orel Přelouč
10. únor – starší žáci DDM Holice A – soupeři a rozpis bude zveřejněn
po 27.1.2019
17. únor – elévové –12.00 FTC Vysoké Mýto, 13.30 FbK Orlicko-Třebovsko, 15:40 FbC Hradec Králové bílí
J. Kment
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2 liga mžů:
BK Vlci Žďár nad Sázavou – BVK Holice
67 : 85 (15:21 45:43 56:68)
Štěpán 25, Bartheldi a Žaba po 15, Baťa 13, Kolář 7, Joska 6, Welsch Michal a Eichler 2
BK Lions Jindřichův Hradec – BVK Holice
74 : 85 (23:22 37:43 59:69)
Žaba 43, Štěpán 12, Trojan 11, Horký Adam 8,
Kolář 7, Welsch Michal 4
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
89 : 63 (27:13 40:26 71:46)
Žaba 22, Macela a Baťa po 20, Štěpán 16, Trojan
6, Welsch Michal a Bartheldi 2, Eichler 1
BVK Holice – TJ AŠ Mladá Boleslav
87 : 80 (22:23 43:39 65:54)
Žaba 27, Kolář 14, Horký Adam a Bartheldi 11,
Trojan a Eichler 10, Welsch Michal 4
V 2. lize sehráli holičtí muži v uplynulém období
opět čtyři utkání. V sedmém a osmém dvojkole
odjeli na palubovky soupeřů do Žďáru nad Sázavou a Jindřichova Hradce. V sobotním utkání
ve Žďáru se domácí hráči chtěli revanšovat holickým mužům za nedávné vyřazení z Českého poháru. Od začátku utkání se na palubovce jiskřilo
a místní hlasatel bouřlivě oslavoval každý vstřelený koš domácích. Nicméně na konci první čtvrtiny
domácí tahali za kratší konec provazu a prohrávali
o 6 bodů. Ve druhé čtvrtině utkání pak ale přidali
na důrazu v obraně a podařilo se jim do poločasu
skóre otočit ve svůj prospěch. Po přestávce však
vzal otěže utkání do svých rukou holický pivotman
Dominik Štěpán, začal kralovat na doskoku pod
oběma koši a střílet důležité body. Spolu s výborným Markem Bartheldim, který dokázal zacelit
díru na rozehrávce po chybějícím rozehrávači Macelovi, byli hlavními motory sobotního úspěchu.
Po úspěšném večerním utkání ve Žďáru však
musela čtveřice čerstvých tatínků odjet domů
ke svým rodinným povinnostem, a tak do Jindřichova Hradce k nedělnímu utkání pokračovalo
pouze sedm statečných, ale sedm včetně trenéra.
Domácí hráči, když viděli rozcvičující se „šestku“ holických mužů, zřejmě podlehli pocitu, že
vítězství mají snadno v kapse. Jaké však bylo
jejich překvapení po vyrovnané první čtvrtině
a prohraném poločase. Ve třetí čtvrtině se domácí trenér rozhodl holické muže uběhat celoplošnou presinkovou obranou. Tento fyzicky náročný obranný systém však jeho hráči nezvládli,
brzy jim došel dech a po čtyřech minutách
obranného vzepětí se museli vrátit zpět k zatažené obraně. To však byla voda na mlýn holického
Fandy Žaby, který je okamžitě začal trestat přesnou střelbou z dálky. V utkání nastřílel celkem
43 bodů, z toho sedm úspěšných trojek a byl tak
hlavním strůjcem nečekaného vítězství.
Další dvoukolo odehráli holičtí muži na domácí
palubovce, kde přivítali své soupeře z Brandýsa
nad Labem a Mladé Boleslavi. V obou případech bez problémů potvrdili svoji letošní domácí neporazitelnost a obě utkání dovedli spolehlivě do vítězných konců. Nečekaný zisk plného
počtu bodů z předchozího tripu na palubovky
soupeřů tak společně s těmito domácími výhrami znamená lichotivé 3. místo v tabulce se stejným počtem bodů jako první BK NAPOS Vysoká nad Labem a druhým BA LYNX Liberec.
Divize kadetů U17:
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl

93 : 49 (13:11 49:27 70:42)
Chmelík 20, Adamec 18, Pluhař Josef 17, Mrázek 14, Kubánek Broňa 10, Brandejs 6, Hanzlík
a Ulrych 4
v odvetě 53 : 52 (13:12 27:26 38:40)
Adamec 15, Mrázek 12, Ulrych a Pluhař Josef
9, Brandejs 6, Kubánek Broňa 1
Loko Trutnov – BVK Holice
58 : 56 (8:17 25:34 49:38)
Mrázek 23, Ulrych 13, Mikuláš 7, Pluhař Josef
6, Adamec 3, Brandejs a Hanzlík 2
v odvetě 71 : 60 (17:16, 34:29 57:38)
Mikuláš 18, Pluhař Josef 14, Ulrych 13, Mrázek
7, Hanzlík 6, Brandejs 2
Liga starších žáků U15:
BVK Holice – BK Horejsek Děčín
72 : 54 (19:19 42:33 63:40)
Mrázek 22, Slawisch 17, Mikuláš a Pluhař Josef
12, Kamitz 7, Šindelář 2
BVK Holice – BK Sluneta Ústí nad Labem
73 : 60 (18:12 37:27 51:49)
Mrázek 31, Pluhař Josef 18, Mikuláš 11, Kamitz
8, Šindelář 3, Slawisch 2
Těmito dvěma vítězstvími si holičtí žáci zajistili
postup do Extraligy.
BA Nymburk – BVK Holice
74 : 61 (20:16 38:29 55:46)
Šindelář 15, Pluhař Josef a Slawisch 12, Mikuláš 11, Kamitz 5, Mrázek 4, Kubánek Broňa 2
Kondoři Liberec – BVK Holice
97 : 59 (19:14 45:29 74:41)
Mikuláš 16, Šindelář 13, Mrázek 12, Pluhař
Josef 6, Holub 4, Kubánek Broňa 3, Slawisch
a Hanzlík 2, Kamitz 1
Liga starších žáků pokračovala posledními dvěma dvojkoly její základní části. Holičtí žáci se
nejdříve utkali na domácí palubovce s týmy Děčína a Ústí nad Labem a dvěma jistými vítězstvími si jako třetí tým své skupiny zajistili postup
do Extraligy mezi 12 nejlepších týmů ČR v této
věkové kategorii. Spolu s nimi postupují první
Kondoři Liberec, druhá BA Nymburk a čtvrtý
BK Pardubice. Poslední utkání základní části
ligy pak holičtí žáci ukončili dvěma utkáními
právě s prvním Libercem a druhým Nymburkem. V těchto utkáních už o nic prakticky nešlo
a tak je holičtí žáci pojali jako přípravu na turnaj
EYBL (Evropská mládežnická basketbalová liga
U15). Do tohoto projektu vstoupil BVK Holice
společně s BK Pardubice. Z každého klubu se
účastní šest nejlepších hráčů. Oficiálně tým hraje
pod hlavičkou BK Pardubice, neoficiálně pak pro
holické fanoušky „BK Holubice“) První turnaj
se hrál ve dnech 6. až 9. prosince 2018 v rumunském městě Oradea. Výsledky tohoto týmu, který
absolvoval před odjezdem jen dva společné tréninky, pak byly pro všechny zainteresované i fanoušky velkým a příjemným překvapením a naši
žáci mohou směle vyhlížet druhý turnaj, ke kterému odlétají v lednu 2019 do tureckého Istanbulu.
„BK Holubice“ – KK Beovuk (Srbsko)
73 : 70 (18:20 37:38 55:55)
Nejlepší hráčem utkání byl vyhlášen holický
hráč Josef Pluhař.
„BK Holubice“ – Nuova Matteotti Corato (Itálie)
57 : 49 (16:6 25:19 50:31)
Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Marek
Půlpán pardubický hráč, který s basketbalem
začal v Holicích

„BK Holubice“ – Ratgeber Academy (Maďarsko)
51 : 79 (8:26 24:48 38:69)
Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen „neubránitelný“ 210 cm vysoký hráč černé pleti James
Ogohukwu Nnaji z Nigerie
„BK Holubice“ – KK Mladost Zemun (Srbsko)
53 : 43 (14:12 28:19 38:29)
Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen holický
hráč Radovan Mrázek.

Holičští hráči: č. 6 Martin Hanzlík, č.8 Josef
Pluhař, č. 9 Adam Mikuláš, č. 11 František
Brandejs, č. 16 Radovan Mrázek
Východočeský oblastní přebor minižáků U14:
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
67 : 32 (26:8 38:20 57:24)
Patlevič 20, Kubánek Jan 14, Holub 11, Krejčík
Ondřej 10, Pluhař Jan, Klouček a Dostál Kryštof 4
v odvetě 77 : 31 (22:10 45:13 59:21)
Krejčík Ondřej 20, Holub 19, Dostál Kryštof 14,
Kubánek Jan 10, Patlevič 8, Klouček 4, Študent 2
BSK Continental Jičín – BVK Holice
19 : 117 (2:26 7:56 9:91)
Krejčík Ondřej 33, Holub 22, Klouček 21, Kubánek Jan 13, Pažout 12, Hojka 10,
v odvetě 16 : 139 (1:41 7:74 9:111)
Krejčík Ondřej 45, Hojka 35, Kubánek Jan 23,
Pluhař Jan 17, Holub 13, Klouček 4, Pažout 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Sokol Nová Paka
44 : 74 (14:8 16:42 36:48)
Dostál Kryštof 20, Urbánek 8, Pokorný Vít 5,
Štembera 4, Pokorný Vojta, Kmošek Vojta a Dostál Antonín po 2, Metelka 1
v odvetě 31 : 70 (6:22 16:33 26:51)
Dostál Kryštof 6, Urbánek 5, Štembera, Pokorný Vojta a Pokorný Vít po 4, Johanová, Kmošek
Vojta, Metelka a Kmošek Matěj 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
76 : 38 (25:10 47:15 63:21)
Libánský 18, Štembera 16, Pokorný Vojta 14,
Urbánek 13, Pokorný Vít 8, Dostál Antonín 7
v odvetě 82 : 33 (29:19 54:27 74:31)
Štembera 27, Libánský 22, Pokorný Vojta a Vít
10, Urbánek 7, Dostál Antonín 2
TJ Svitavy – BVK Holice
34 : 84 (6:16 11:39 22:63)
Urbánek 19, Libánský 16, Pokorný Vojtěch 11, Pokorný Vít 10, Ducheček 8, Kmošek Matěj, Krejčík
Vojta, Pokorná Sofie a Dvořáková Lucie po2
v odvetě 26 : 94 (7:18 11:40 21:62)
Libánský 20, Urbánek 19, Štembera 18, Pokorný Vít 12, Pokorný Vojta 10, Kmošek Matěj 5,
Ducheček 4, Dostál Antonín 3, Pokorná Sofie 2

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 únorového vydání je 16. ledna 2019. Distribuce zdarma.

