ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / PROSINEC 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po oslavách výročí
sametové revoluce,
které v některých
z nás stále ještě rezonují, nám přichází
nové období – období předvánočního shonu a později i klidu, předsilvestrovského stresu a silvestrovských radovánek. V tomto období máme mnohdy smíšené

pocity, často se i více zajímáme o naše bližní.
Rád bych nyní vyzdvihl práci těch, kteří práci
pro druhé lidi zasvětili svůj život – ať již jako
dobrovolníci, pracovníci neziskových organizací a v neposlední řadě sociální pracovníci
a další. Jejich práce není mnohdy vidět, ale jsou
to často malí hrdinové a důležití lidé v životě
dětí a rodin, které se nacházejí na okraji společnosti a jsou ostatními opovrhováni. Zkusme
se v tento předvánoční čas podívat kolem sebe,

zda i mezi našimi sousedy není někdo, kdo je
sám, koho nikdo nenavštěvuje a je třeba i zapšklý na celý svět a zkusme ho potěšit drobným
dárkem, navštívit, pozdravit nebo se na něho
jen pousmát. Často stačí málo a výsledek je
nečekaný. Mnohdy podobný tomu, co tak rádi
vidíme v očích našich dětí při rozbalování vánočních dárků.
Přeji Vám, aby radostné chvilky Vánoc zůstávaly v našich životech po celý rok.

Zemřel profesor Karel Malich

Ve čtvrtek 24. října 2019 zemřel v Praze profesor Karel Malich, čestný občan města Holic,
jeden z nejvýznamnějších výtvarníků druhé
poloviny 20. století. Narodil se 19. října 1924
v Holicích. Reálné gymnázium absolvoval během války v Pardubicích. Po druhé světové
válce, kdy byl totálně nasazen u Junkers Werke
ve Dvoře Králové, vystudoval Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy a později absolvoval i speciální studium na Akademii výtvarného
umění, kde následně vedl Ateliér kresba – objekt, a stal se zde i profesorem. Po ukončení studií se usadil v Praze, v níž žil i se svou druhou

ženou, která rovněž pocházela z Holic. V letech
1949 až 1950 pracoval v Holicích v podniku
Botana a do Holic se celý život pravidelně vracel. Vždyť jako hlavní zdroj své inspirace vždy
považoval přírodu rodného místa, a to především Kamenecký kopec.
V roce 2004 zastupitelé města udělili Karlu
Malichovi Čestné občanství města Holic. O tři
roky později získal Malich za výtvarné umění
a architekturu Státní cenu Ministerstva kultury České republiky. V televizním cyklu GEN
(Galerie elity národa) o něm Jaroslav Brabec
natočil dokument a u příležitosti Malichovy

retrospektivní výstavy v Jízdárně Pražského
hradu vznikl v roce 2013 filmový portrét Prostě
se to děje. Jméno Karla Malicha nese výstavní
síň v Kulturním domě města Holic a od roku
2014 i nově postavená budova základní umělecké školy.
Karel Malich zemřel krátce po svých 95. narozeninách. Poslední rozloučení se konalo 31. října ve velké obřadní síni Strašnického krematoria a zúčastnili se ho i holičtí občané v čele se
starostou Ondřejem Výborným a místostarostou
Petrem Kačerem.
Jaromír Lohniský
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 21. října 2019

V pondělí 21. října od 17. hodiny proběhlo pravidelné jednání Rady města Holic, na 18 hodinu
byli pozváni i zastupitelé, aby předjednali 2 důležité body, které budou projednány na následujícím jednání ZM dne 4. 11. 2019. Rada a zastupitelé byli seznámeni s novými pravidly pro
přidělování dotací z rozpočtu města. Mgr. Hojka
seznámil přítomné se zásadami pro přidělování
dotací pro sportovní organizace, ke kterým byly
připomínky zastupitelů – představitelů sportovních klubů, Mgr. Peška přednesl návrh na rozdělování dotací pro kulturu, spolkovou a komunitní
činnost a Mgr. Výborný informoval o rozdělení
dotací na sociální aktivity města. V následujícím bodu programu společného zasedání byli
zastupitelé informováni o plánu investic na rok
2020. V tomto případu byla konstatována shoda
na dokončením revitalizace městského stadionu
už v roce 2020.
Rada města pokračovala pravidelným jednáním
a doporučila ZM schválit plnění rozpočtu města
k 30. 9. 2019 a schválila 23. rozpočtovou změnu
v rozpočtu na rok 2019 i podklady pro sestavení rozpočtu města na rok 2020. Rada schválila
plán kontrol městských příspěvkových organizací, technickým službám 2. změnu odpisového
plánu na rok 2019 a pokračování soudního sporu o určení služebnosti v ulici Revoluční. Rada
byla seznámena se studiemi na opravy místních
komunikací na Kamencích a Koudelce a se studií parkoviště v ulici Pardubická a nedoporučila
zpracování projektových dokumentací na tyto
akce, vzala na vědomí seznam akcí na opravy
komunikací, chodníků a práce na veřejné zeleni,
schváleno bylo využití pozemku v ul. Ve Drahách pro náhradní výsadbu, jednotce dobrovolných hasičů nákup vyprošťovacího zařízení
v případě obdržené dotace. Technické služby
Holice předložily radě města ke schválení Řád
veřejného pohřebiště města Holic, plán zimní
údržby na zimní období 2019/2020 a na vědomí přehled využívání sportovní haly za období
leden až září 2019. Rada schválila zveřejnění
záměru pronájmu objektu bistra na stadionu,
na základě poptávkového řízení firmu GoldStav
CZ, s.r.o. jako zhotovitele mlatových cest v sokolském parku za cenu cca 550 tis. Kč, dodatek
smlouvy se sanatoriem TOPAS v rámci poskytované služby SENIOR TAXI, přidělení bytu č. 1
v domě čp. 749 v ulici Holubově a bytu č. 23
v domě čp. 761 také v ulici Holubově uchazečům z pořadníku na III. čtvrtletí 2019.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 4. listopadu 2019

V pondělí 4. listopadu v 16 hodin se sešla rada

města a v klubovně kulturního domu ještě před
jednáním zastupitelstva projednala aktuální záležitosti. Na základě nejlepší nabídky z poptávkového řízení na pojištění majetku města, které
provedla firma Viktoria Pardubice s.r.o. schválila rada města uzavření smlouvy od 1. 1. 2020
s Kooperativou pojisťovnou a.s.
Rada schválila 25. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2019 a schválila změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu
čp.29 na náměstí, uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Pardubickým
krajem na projektu „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“. Rada doporučila zastupitelstvu nevyužít předkupní právo k výkupu chaty
na pozemku v podílovém spoluvlastnictví
16-ti města a obcí (chata u rybníka Hluboký
na lesním pozemku), doporučila zastupitelstvu
schválit věcné břemeno na umístění nového
kabelového vedení nn na městském pozemku
na Koudelce a schválila zveřejnění záměru
směny části pozemků v ulici Ve Drahách, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Agrostav
Pardubice a.s. na rekonstrukci sportovního
areálu Na Lipáku. Rada vzala na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly školní jídelny
a technických služeb s tím, že ukládá řediteli
TS předložit směrnici o používání služebního
automobilu a sjednat nápravu ohledně náhrady stravného v době čerpání tzv. indispozičního volna, vzala na vědomí i aktuální přehled
dlužníků na nájemném bytových i nebytových
prostor. Rada vzala na vědomí návrh smlouvy
s firmou Identity s.r.o. Pardubice na zpracování identity města, schválila žádost manželům Němcovým z Chotěboře na pořádání trhů
v Holubově ulici v roce 2020 a technickým
službám nákup čipového systému pro sportovní halu. Rada doporučila zastupitelstvu schválit žádost Občanského sdružení CYKLOPROFI Holice o prodloužení termínu vyúčtování
dotace do 31. 1. 2020 a podání žádosti o poskytnutí podpory na opravu oplocení tenisových kurtů od MAS Holicko o.p.s.

tzn. i v radě města a v komisích RM. Z tohoto
důvodu byla oslovena Mgr. Jaroslava Janečková a jako 1. náhradnice volební strany PRO Holice a před vlastním jednáním ZM byla vyzvána
k podepsání předepsaného slibu, čímž se stala
novou zastupitelkou města Holic pro volební
období 2018–2022. Při schvalování programu
schůze ZM starosta navrhl, na základě doporučení rady města, o stažení programového bodu
o nových pravidlech pro rozdělování podpory
sportovním a kulturním organizacím v roce
2020 a program s touto změnou byl schválen.
Z důvody potřeby doplnění rady města o 1 člena byla provedena tajná volba. Navrženi byli
2 kandidáti, Petr Bajer (SsČR) a Radek Mikuláš (PRO Holice), 11 hlasy byl novým radním zvolen pan Radek Mikuláš. Zastupitelstvo
poté projednalo a schválilo postup rady města
od posledního jednání ZM 9. 9. 2019, hospodaření města k 30. 9. 2019 a 24. rozpočtovou
změnu města na rok 2019. Zastupitelé vzali
na vědomí plán stavebních prací na rok 2020
a schválili pro rok 2020 přednostní zařazení
akce „Dostavba městského stadionu Holice“
ve výši 27 mil. Kč. V bodu převodů nemovitého majetku byl schválen bezúplatný převod
navržených pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Holic, schváleno bylo nevyužití předkupního práva k výkupu
chatky na pozemku v podílovém vlastnictví
16-ti měst a obcí a zřízení věcného břemene
za úplatu k účelu vedení kabelového rozvodu nn po městských pozemcích na Koudelce.
ZM neschválilo zveřejnění záměru přístupu
po městském pozemku (účelová komunikace
za KD) do firmy Auto-Tomi s.r.o.
ZM vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru
ZM a zápis finančního výboru ZM, schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Výsadba stromů
v sokolském parku“ v rámci výzvy ministerstva
životního prostředí – Zeleň ve městech a obcích
a na závěr bylo schváleno prodloužení termínu
vyúčtování dotace Občanskému sdružení CYKLO PROFI Holice do 31. 1. 2020.

Zpráva z jednání Zastupitelstva
města Holic dne 4. listopadu 2019

Zastupitelé se sešli 4.1 1. 2019 v 18 hodin
ke svému pravidelnému jednání v sále Základní umělecké školy Karla Malicha. Hned
na počátku zasedání starosta vyzval všechny přítomné o minutu ticha k uctění památky
holického čestného občana a významného
českého výtvarníka profesora Karla Malicha,
který zemřel dne 24. října 2019 v Praze. Starosta poté seznámil zastupitelstvo s rezignací
Mgr. Pavla Hojky na členství v zastupitelstvu,

Pozvánka na 6. městský ples
Město Holice Vás zve 18. ledna 2020 od 19 hodin na 6. městský ples
Společenský sál Základní umělecké školy Karla Malicha
Hraje Nine Orchestra
Vstupné 250 Kč (občerstvení v ceně), předprodej vstupenek v KD Holice,
Podrobnosti na stránkách města Holic www.holice.eu
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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 2019

Návrh stavebních úprav a zeleně v prostoru
mezi MÚ a prodejnou Qanto

Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu budou v pondělí 23.
a 30. prosince 2019 úřední hodiny pouze od 8 do 12 hodin. Návštěvu
úřadu v těchto dnech předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože
některá oddělení úřadu budou uzavřena.
V úterý 31. prosince 2019 bude městský úřad uzavřen.

Na Městský úřad Holice hledáme pracovníka

hledáme pracovnici(ka) do oddělení podatelny a informací MÚ Holice.
Pracovní poměr na dobu určitou popř. na dohodu o pracovní činnosti.
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 15. 12. 2019,   informace na tel.
466 741 203, 466 741 210.

Na základě požadavku redukce poškozené zeleně v prostoru mezi MÚ
a prodejnou Qanto vznikl návrh komplexního řešení veřejného prostoru. Součástí je úprava ploch, výsadba nových stromů, které nebudou
stínit bytovému domu a travnaté plochy včetně trvalkových záhonů.
V centrální části je vytvořen prostor pro umístění plastiky, která je
věnována 100. výročí vzniku Československé republiky a 30. výročí sametové revoluce. Veřejný prostoru je doplněn i městským mobiliářem (lavičky, stojany na kola, osvětlení apod.). Předpokládané
náklady jsou ve výši cca 2,5 mil. a termín realizace první polovina
roku 2020. Na web stránkách města je umístěna celková prezentace
návrhu zpracovaná městským architektem. Část nákladů na výrobu
a instalaci plastiky by měla být kryta vyhlášenou veřejnou sbírkou.
O konečném řešení a realizaci bude rozhodovat zastupitelstvo města
na březnovém zasedání. Vedení města předem děkuje za připomínky
či návrhy na doplnění.
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2019

Adventní čas ave Velinách

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

Obec Veliny zve na tyto akce. V sobotu 30. listopadu v 16.30 hodin se rozsvítí vánoční strom.
O týden později 7. prosince ve 12.00 hodin
začnou vánoční trhy a od 13.00 a 15.00 hodin
se uskuteční vystoupení dětí v kostele sv. Mikuláše. V neděli 15. prosince se na stejném
místě představí skupina Elixír se svými hosty. Na Štědrý den od 10.00 do 12.00 hodin si
z kostela budete moci odnést Betlémské světlo
a 1. ledna přivítáme rok 2020 setkáním pod altánem, které proběhne od 15.00 do 17.00 hodin.
Za obec Veliny zve na všechny zmiňované akce
její starosta Petr Krejcar.

datum hodina program
vstupné
1. 12.
14.00	Setkání pod stromečkem se zvířátky a Mikulášem
neděle		Pod vánočním stromečkem se objeví dárky od Mikuláše, a to hned tři pohádky:
O červeném klubíčku, O pejskovi a kočičce a Nemocný pejsek. Po pohádkách přivítáme Mikuláše společně s čertem i čertíkem a budou se rozdávat dárky…
		Účinkují děti z Dramatického kroužku DDM Holice.
		Scénář a režie: Jitka Juračková.
40 Kč
10. 12. 9+10.30 Jak se čerti ženili
úterý		Výpravná muzikálová pohádka o líném princi Vendelínovi a tom, že láska je silnější
než všechno zlo světa i pekla.
		Uvádí Metropolitní divadlo Praha.
60 Kč
14. 12. 19.30	Oscar Wilde Jak je důležité míti Filipa
sobota		Lehkovážná komedie pro vážné lidi. Brilantní konverzační komedie o lásce a námluvách ve vyšší anglické společnosti, okořeněná svéráznými názory dvou mazaných kamarádů na ženění i jejich vztah k ženám. A k tomu jeden z nich pochází
z příruční brašny…
		Režie: Luděk Kaplan.
		Uvádí: Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
		Zařazeno v předplatném ABO 2019/2020.
120 Kč
24. 12. 13.00 Štědrý den v muzeu
úterý		Tradiční sváteční odpoledne spojené s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Karla
Malicha v Holicích a výstavou keramických betlémů. V prostorách muzea budou
vystaveny dva keramické betlémy od Františka Juračky a Ivy Málkové.
10 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
3. 12.
17.00	Lví král
úterý		Film se odehrává v africké savaně, kde se narodil malý lví princ Simba. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují. Původní následník trůnu spřádá své vlastní
plány. Souboj o Lví skálu je plný intrik a po nečekané tragédii skončí Simbovým
vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se tím,
kým je mu souzeno být.
		Režie: Jon Favreau.
		Žánr: Animovaný/dobrodružný/muzikál. Délka 118 minut.
80 Kč
10. 12. 19.30	Román pro pokročilé
úterý		Jaký je život rozvedených mužů? Rudolf, noblesní světák, je po rozvodu nucen
přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se
svým prostopášným bratrem Arnoštem. A jako by za trest nestačila kocovina,
musejí se ještě vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního
hotelu.
		 Režie: Zita Marinovová.
		 Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová a další.
		 Žánr: Komedie – nevhodný do 12 let. Délka 95 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina
10. 12. 16.00
úterý		

program
Qiuseppe Verdi – život a dílo významného skladatele
Přednáší Mgr. Jaroslava Janečková – včetně hudebních ukázek.

vstupné
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
29. 11.–31. 12.		
		
prodlouženo		
do 31. 12.		

Lucie Staňková – BARVY NEBARVY
– vernisáž dne 29. 11. 2019 od 18 hodin, úvodní slovo Ivan Baborák.
120 LET CHRUDIMSKO-HOLICKÉ LOKÁLKY
Vitríny I. poschodí kulturního domu.

Zahájení adventu na náměstí v neděli 1. 12. 2019
15.30 kulturní část programu (dechovky KD a BaŠaPa, pěvecké sbory)
17.45 proslov starosty města a hostů
18.00 Rozsvícení stromečku na náměstí
Doprovodný program:
9–18 adventní jarmark, 10–16 výstava betlémů v africkém muzeu
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Prosinec v Artykadle
S blížícími se vánočními svátky se adventní atmosféra vloudila i do Artykadla. Vánoce v Artykadle začaly již 23. listopadu, kdy jste se přišli
naučit péct kváskové vánočky. Váš zájem předčil naše očekávání, takže jsme museli přidávat
další termín, aby se dostalo na všechny. Peklo
se nakonec celý poslední listopadový víkend,
děkujeme za vaši hojnou účast.
Další vánočně laděné setkání náš čeká v pondělí
2. prosince od 16.55 hodin, kdy budeme tvořit
vánoční ozdoby z ovčího rouna s lektorkou Hankou. Na workshop Výroba plstěných vánočních
ozdob s sebou můžete klidně vzít i děti, zvládnou to také. Pro děti je určeno i nedělní Tvoření
z FIMO hmoty, které se bude konat 8. prosince
od 9.00 hodin.
A pokud ještě přemýšlíte nad originálním dárkem pro své blízké, můžete si 9. nebo 11. prosince přijít popsat, namalovat nebo nazdobit
originální hrníčky, které vám do Vánoc stihneme vypálit. Vy už je jen zabalíte. Dále u nás
máte možnost zakoupit výrobky z keramiky
a krásnou zvonkohru, anebo dárkové poukazy, které lze použít na libovolné kurzy – ať už
jazykové nebo do tvořivé dílny. Hned v lednu
pro vás chystáme kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou nebo výrobu přírodní kosmetiky a další novinky. Všem děkujeme za přízeň,
kterou jste nám věnovali v roce 2019 a těšíme
se na společná setkávání v roce 2020! Přejeme
všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku plno kreativních a inspirativních
nápadů!
Dita Valachová a Míša Kaplavková

Holická zmrzlina se stala
regionálním produktem
Zmrzlina u Peppeho získala
v minulém měsíci titul regionální produkt. Jsme hrdi na
to, že na začátku usilování o
přidělení tohoto čestného
titulu stálo rozhodnutí rady
města, které umožnila majitelům používat přízvisko „Holická“ za předpokladu, že požádají o certifikaci. Dne 7. listopadu
se pak Holická zmrzlina skutečně stala certifikovaným regionálním produktem. Panu Brandovi gratulujeme a těšíme se na léto.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Vernisáž a výstava Moře, bouře, oceán a moře plastů

To jsou fotky z vernisáže naší školní výstavy Moře, bouře, oceán a moře
plastů a co s nimi... v ZUŠ Karla Malicha. Vystavili jsme krásné práce
o moři, majáky zářily do tmy, hudebníci hráli, promítli jsme velmi krátké
filmy o mořích a oceánech plných plastů, viděli jsme živořící a umírající
mořské živočichy. Ale zažili jsme radost z prodeje látkových sáčků s obrazy velryb, delfínů a želv, kladivounů, žraloků, mořských hvězdic a koníků… V mořích a oceánech se mají díky plastovému odpadu opravdu špatně, zvířata tam umírají. Všechno, co děti chtěly, tak prodaly. Utržily něco
přes 6000 Kč. Děti vědí, že textilními sáčky mohou nahradit ty jednorázové igeliťáky a už se těší, jak do nich budou chodit nakupovat rohlíky.
Peníze pošleme spolku Oceán dětem, který jezdí na souostroví Pulau Banyak v Indickém oceánu. Lidé ze spolku a další dobrovolníci sbírají plasty
v moři a na pobřeží, chrání želvy, které se tam líhnou. Má smysl dělat
něco, co má smysl…
Pokud se v předvánočním čase i vy rozhodnete myslet na moře, pokud se
rozhodnete vzpomenout si kolik úlevy od únavy a jaký odpočinek v době
prázdnin nám poskytlo, a také na ta krásná zvířata, můžete se k nám
přidat, dát dárek a přispět spolku Oceán dětem – stránky spolku najde-

te na www.oceandetem.cz, jejich číslo účtu je 2601103872/2010, účet se
jmenuje: Zachraň oceán. Koupit jutový pytel, do kterého se sbírá odpad,
který oceán vyvrhne, vysbírat do něho odpad a pytel odvézt stojí 25 Kč.
Můžete se rozhodnout, kolik pytlů byste chtěli, aby se za vás vysbíralo.
Na výstavu chodily školy. Byly u nás děti z Horních i Dolních Ředic,
z Komenského školy i z Holubovky. Promítla jsem filmy o moři, povídala o plastech a zvířatech v moři, ukazovala pytlíky a řekla bych, že děti
pochopily… učitelky byly bezva, ekologicky naladěné, některé budou
vyrábět pytlíky s dětmi ve škole. Nějaké děvče – návštěvnice vymyslelo
bezobalový obchod, aniž by vědělo, že něco takového existuje a že i u nás
již byly v některých městech otevřeny. Říkala, že nejlepší by bylo, kdyby
se potraviny nebo jiné zboží vůbec do plastů nebalily a prodávaly se jen
tak. Bezobalové obchody najdete v blízkém okolí v Pardubicích, Hradci
Králové, Vysokém Mýtě a v Litomyšli.
Na vernisáži i na výstavě bylo tentokrát tolik lidí, až to vypadalo jako
na výstavě nějakého významného výtvarníka. Podobné davy byly ve Valdštejské jízdárně na Františku Kupkovi anebo na výstavě Karla Malicha
v Jízdárně Pražského Hradu. To bude asi tím, že Karel Malich je z Holic
a že my jsme tak trochu jeho děti…
Taťana Faltysová, foto Dita Valachová z Artykadla

Taneční pozvánka
Taneční studio Hany Flekrové vám přeje krásné Vánoce a radostné vtančení do roku 2020 a zve vás na tyto akce:
Hýbánky – pohybové hrátky pro nejmenší, pro rodiče s dětmi od 2 let.
Hýbánky proběhnou v únoru a březnu v tělocvičně ZŠ Holubova.
Jarní kurz tance pro dospěláky – Kurz se uskuteční v březnu a dubnu
opět v tělocvičně ZŠ Holubova, odlehčená výuka ve sportovním oblečení.
Tančírna – taneční večer pro každého. Přijďte si v dubnu zatančit do velkého sálu ZUŠ Karla Malicha.
Kurz společenského tance a společenského chování pro mládež – Kurz
proběhne od září do prosince ve velkém sále ZUŠ Karla Malicha.
Dále vám můžeme nabídnout individuální taneční výuku a přípravu svatebního sola pro budoucí novomanžele. Více informací na: www.tshf.cz
nebo www.tanecnivholicich.cz.
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Z archívu Václava Kmenta
12. prosince 1969 (50 let) byla otevřena nová mateřská škola a jesle v Holubově ulici za sokolovnou, provoz byl zahájen 17.12.1969. První ředitelka byla Ludmila Sedlaříková.
13. prosince 1819 (200 let) se v Holicích narodil Josef Dudych, kněz,
odborný spisovatel, vzdělavatel, překladatel knih pro mládež, mecenáš
chudiny a příznivec města Holic, podpořil založení chudobince, jeho jméno nese jedna z místních ulic. Zemřel 5.5.1881 v Praze.
13. prosince 1919 (100 let) zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat
zdejšímu žactvu školní pomůcky zdarma.
18. prosince 1969 (50 let) zemřel v Holicích Antonín Pfeifer, dlouholetý
správce a ředitel Okresní hospodářské záložny, hasičský funkcionář, veřejný činitel, starosta města v letech 1939 – 1945. Narodil se 10.11.1895
v Borohrádku.
20. prosince 1924 (95 let) byl v Holicích vydán zákaz „dryáčnického vyvolávání“ cen na území města, zejména při trzích.
25. prosince 1949 (70 let) zemřela v Mitrově u Třebechovic Marie Holubová (+ 90 let). Jejím odchodem do výslužby v roce 1911 končí dlouholetá historie Holubovského poštmistrovského rodu.
26. prosince 1809 (210 let) se ve Šťáhlavech (okr. Plzeň) truhlářskému
mistru Františku Holubovi a jeho ženě Anně, narodil chlapec František
Josef (otec Dr. Emila Holuba). Rodina byla poměrně početná, kromě
Františka Josefa se jim narodilo ještě dalších deset dětí, avšak jen sedm
z nich se dožilo dospělosti.
29. prosince 1969 (50 let) byla dána do provozu nová prodejna potravin
v místní části Podlesí, v hodnotě díla 400 000 korun.
31. prosince 1869 (150 let) při prvním úředním sčítání obyvatel bylo
v Holicích 4 277 lidí, kteří žili v 747 domech.
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Svobodu oslavila Chvilka pro demokracii
i zvonění zvoníků z Holic v pražské katedrále
na zvon Zikmund

Třicet let žijeme ve svobodné vlasti, díky sametové revoluci v roce 1989.
Stejných třicet let uplynulo od okamžiku, kdy papež Jan Pavel II. v Římě
svatořečil přemyslovskou princeznu Anežku Českou. Obě výročí jsme si
připomínali v polovině listopadu. V Holicích akcí Chvilka pro demokracii
v sobotu 16. listopadu a Sametovým zvoněním na zvon Martin následující den, jímž se Holice připojily k celorepublikové výzvě. Program sobotní oslavy, který připravila kulturní komise Rady města Holic, nabídl
vzpomínky pamětnic, projekci dobových fotografií, výstavu, prezentaci
plastiky Františka Juračky k výročí nedávných sto let novodobé české
státnosti a k výročí 30 let svobody, či koncert kapely The Backway. V neděli pořadatele ze spolku Kultura pro město potěšil obrovský zájem návštěvníků o prohlídku věže a spontánní zpěv státní hymny po Sametovém
zvonění. Děti si pak užily světýlkový průvod se svatým Martinem. Ten
přijel tradičně na bílém koni. Nejen symbolickým propojením našeho

Mikuláš a další prosincové akce v Holoubku
Ve čtvrtek 5. prosince kolem půl desáté hodiny dopoledne za dětmi do Holoubka přijde Mikuláš s Čerticí.
Společně si užijí mikulášské řádění plné písniček, tanečků, hraní a perníkové nadílky. Prostor v Holoubku
je omezen, proto prosíme o přihlášení na Mikuláše
předem (přímo v Holoubku nebo tel. 733 141 960).
Ve středu 11. prosince v 18.00 hodin se v Holoubku připojíme k akci Česko zpívá koledy, sejdeme se na zahradě u rozsvíceného stříbrného smrku,
společně si zazpíváme vánoční písně a koledy. Pro zahřátí budeme podávat voňavý čaj a ochutnáme domácí perníčky. Těšíme se na vaši návštěvu
a společné naladění na vánoční čas.
V listopadu zpěváci a muzikanti z Holoubka hráli a zpívali pro radost
seniorům v Topasu.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, klidného Silvestra a pohodový celý
nový rok!
Tříkrálová sbírka v Holicích a okolí bude v sobotu 4. ledna, hledáme dobrovolníky, jak z řad dětí i dospělých, jako vedoucí kolednických skupin.
Informace na telefonním čísle 733 141 960.
Holoubek se v novém roce otevře v pátek 3. ledna a od pondělí 6. ledna
začnou pravidelné programy. I v novém roce 2020 se na vás moc těšíme.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách a Facebooku.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.
Nový tříletý vzdělávací projekt Rovnoprávnost s rozumem (RORO)
začíná již v pondělí 6. ledna
V pondělí 9. prosince od 17.30 hodin přijďte do Holoubka na kávu a zjistěte, jak pro sebe můžete využít bezplatných vzdělávacích příležitostí. Pošlete předem sms přijdu na kafe + datum +Vaše jméno + děti (potřebujete-li je vzít na kafe s sebou) na tel. 603 566 141. Účast na RORO kávě není
podmínkou pro vstup do projektu, je příležitostí potkat se s realizačním
týmem a dozvědět se podrobnosti o nových vzdělávacích příležitostech.
Přihlásit se přes www.rovnopravnostsrozumem.cz mohou nejen ženy na rodičovské dovolené, které se od roku 2020 budou moci zdarma účastnit:
• počítačových kurzů
• rozvojových setkání
• individuálního koučování
• kurzů angličtiny a němčiny
• tréninku vyjednávacích dovedností
• právního a genderového poradenství
• testování silných stránek CliftonStrengths®
Hlídání dětí po dobu vzdělávání zajišťujeme bezplatně, limituje nás kapacita prostoru hreny, přednost mají dříve přihlášení. Koordinátorka projektu: Vladimíra Krejčíková, krejcikova.roro@gmail.com, tel.: 603 566 141.
Sledujte aktivity projektu na FB: Rovnoprávnost s rozumem.

města s hlavním městem naší vlasti bylo slavnostní zvonění v katedrále
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Zúčastnili se ho totiž holičtí zvoníci
Tomáš Beran, Miloš Klikar a Lukáš Peška. Při slavnostní bohoslužbě,
pořádané v katedrále k příležitosti kanonizace Anežky České, zvonili
na národní zvon Zikmund. Veřejnosti zcela nepřístupný šestnáctitunový
kolos z roku 1549, největší zvon v republice, se rozezněl poprvé po opravě srdce a k pravidelnému zvonění po šesti letech. „Společně jsme zvonili
na počest a ke slávě naší vlasti, ale i našeho města Holice, v němž žijeme.
Mohutný zvuk zvonu námi cele rezonoval. Je to životní zážitek, na který
se nezapomíná a my za něj z celého srdce i mysli své pokorně děkujeme,“
vyjádřili své pocity holičtí zvoníci. A právě záznam z jejich zvonění se
stal propojením věže katedrály s holickou Chvilkou demokracie. Snímky
a video ze zvonění najdete na stránkách www.farnost-holice.cz.
Lukáš Peška (foto: Pavel Poledno, Václav Kment)
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Advent a Vánoce
v kostele sv. Martina
Kulturní program
K adventu i vánočním svátkům patří neodmyslitelně
hudba. Letos se v našem
kostele slavícím výročí
ponese ve znamení Jana
Jakuba Ryby, jehož dvě nejznámější vánoční mše zde
zazní.
V sobotu 7. prosince 2019
v 17 hodin se v kostele
svatého Martina uskuteční
Adventní koncert, na němž
vystoupí Královédvorský
chrámový sbor pod vedením
Víta Havlíčka. Vrcholem
koncertu bude provedení
Rybovy České mše půlnoční. Zazní i skladby dalších autorů, například Antonia Vivaldiho nebo Cesara Francka. Doporučené dobrovolné vstupné činí 80 Kč.
V sobotu 21. prosince sehraje od 16 hodin spolek Kultura pro město s přáteli scénu Živého
betlému doprovozenou tradičními českými koledami a za dohledu živých zvířat.
Další koncert, tentokrát tradiční Svatoštěpánský
koncert u jesliček, zazní na svátek svatého Štěpána ve čtvrtek 26. prosince 2019 od 15 hodin.
Představí se na něm jako obvykle žáci holických
škol a Svatomartinský sbor. Zlatým hřebem pak
bude Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání Komorního orchestru ZUŠ Karla Malicha a smíšeného sboru Malichor. Dobrovolné
vstupné věnujeme na pořízení nových zvonů.
Pořad bohoslužeb a duchovní obnova
Bohoslužby o všech čtyřech adventních nedělích začínají ve farním kostele svatého Martina
o půl desáté. První adventní neděli 1. prosince
budou žehnány adventní věnce.
I letos navážeme na obnovenou tradici staročeských rorátů, které jsou specifickou podobou
ranní mariánské mše právě v adventním období.
Rorátů se můžete zúčastnit každý adventní čtvrtek (5., 12. a 19. prosince) od 7 hodin a v sobotu 7., 14. a 21. prosince vždy v 8 hodin. Sobotní roráty bude následovat společná snídaně
na faře. V sobotu 7. prosince na snídani naváže
dopolední duchovní obnova vedená vojenským
kaplanem P. Petrem Šabakou.
O Štědrém dnu si mezi 9. a 16. hodinou přijďte
do kostela pro Betlémské světlo. O vánočních
svátcích se pak budou bohoslužby konat takto:
• 24. 12. Štědrý den (Půlnoční mše svatá)
ve 24:00,
• 25. 12. Hod Boží vánoční v 9:30,
• 26. 12. Svátek svatého Štěpána v 9:30,
• 31. 12. Silvestr (Poděkování za uplynulý rok)
v 16:00,
• 01. 01. Nový rok (Slavnost Matky Boží Panny
Marie) v 9:30.
Kompletní přehled dění včetně okolních farností najdete na webových stránkách www.farnost-holice.cz. Všichni jste srdečně zváni na adventní a vánoční program v našem chrámu Páně.
Petr Sopoliga
HOLICKÉ LISTY

HOLICKÉ LISTY • 3

7

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba
Kde se Kazachstán potkává s Indií a Malajsií?
Odpověď na otázku v titulku je jednoduchá: „Na gymnáziu v Holicích!“
K tomuto nevšednímu setkání došlo v rámci projektu Edison, který na našem gymnáziu probíhal ve dnech 7.–11. října a přivedl k nám do školy
Indiru z Kazachstánu, Aayushe z Indie, Kirthicu z Malajsie, a dokonce
i Marii ze Španělska, Yulii z Ukrajiny a Mariami z Gruzie.
Na týden se tak holické gymnázium proměnilo v místo, kde spolu naši studenti a mladí lidé z různých koutů světa komunikují, navzájem si naslouchají, baví se, tančí a hrají hry. Věříme, že projekt naplnil své hlavní cíle
– studenti se dozvěděli spoustu nového o jiných zemích v podání svých
téměř vrstevníků, ukázali, že dokážou navzájem komunikovat a projevit
zájem o zemi a kulturu toho druhého. Kdo nestihl poznat všechny stážisty
během prezentací, měl příležitost s každým z nich promluvit, ochutnat
něco z místní gastronomie či prohlédnout si různé kroje a suvenýry během tzv. Global Village. Abychom podtrhli mezinárodní atmosféru celého
týdne, měly krásné stánky během Global Village i naše dvě zahraniční
studentky – Pim z Thajska a Aurora z Itálie, které tento školní rok na naší
škole studují v rámci výměnného programu AFS.
Jsme rádi, že studenti napříč všemi třídami stážisty mezi sebe velmi vřele
přijali. Skvělou zkušeností byl projekt určitě i pro studenty, kteří ve svých
rodinách stážisty ubytovávali. O tom, že se projekt velmi vydařil, svědčí
fotografie, které si můžete prohlédnout v galerii na školním webu, a nadšené ohlasy od našich studentů. Věříme, že projekt pro jeho úspěch v budoucnu zopakujeme.
Mgr. Kateřina Kay

po dvouhodinové produkci rozcházelo s úsměvem na tváři a já jsem byla
na všechny naše účinkující náležitě pyšná. Mám upřímnou radost, že se
mezi našimi studenty stále najde dost těch, kteří dokáží obětovat trochu
svého volného času, nadchnou se pro společnou věc a svojí kreativitou
potěší ostatní.
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy
Adventní koncert na holickém gymnáziu – už podvacáté!
Milí přátelé, s blížícím se závěrem kalendářního roku a příchodem vánočních svátků nastává doba, kdy si vás opět dovolujeme pozvat na Adventní večer na našem gymnáziu. A ten letošní je pro nás zvlášť výjimečný,
vždyť si připomínáme 20. výročí otevření nové budovy našeho gymnázia!
Na čtvrtek 12. prosince jsme proto mezi nás pozvali vzácného hosta –
sólistku opery Národního divadla v Praze, v Brně, Olomouci a v Ostravě – Barboru Řeřichovou, nositelku prestižních našich i mezinárodních
ocenění, opakovaně nominovanou i na Cenu Thálie, která vám představí
svůj nejen vánoční repertoár. O doprovod se postará klavíristka Kristina
Kasíková.
Adventní večer začíná v 17.00 hodin vernisáží obrazů, zapůjčených převážně z rodinných archivů holického rodáka, výtvarníka Františka Juračky. Přijďte, těšíme se na vás!
Mgr. Eva Pýchová

Žáci 9. A propůjčili nožky seniorům z Topasu

Ohlédnutí za studentskou akademií
V pátek 15. listopadu jsme si naší školní akademií připomněli Den boje
za svobodu a demokracii. Obě představení – odpolední pro školu i večerní pro veřejnost – proběhla jako již tradičně pod osvědčenou taktovkou
Mgr. Lindy Novákové Schättingerové.
Letošní třicáté výročí Sametové revoluce nešlo opomenout, a tak jsme
byli svědky potlačené demonstrace na Národní třídě, Modlitby pro Martu,
spartakiádních Poupat i hodiny dějepisu a zkoušení Karolíny Kaiserové
z listopadových událostí. Nechyběla však ani pořádná dávka studentské
recese, přehlídka tanečních čísel všeho druhu a bujarého loučení maturantů. Na koho se letos nedostaly lístky, ten musel litovat. Publikum se

Ze života Holubovky…
V rámci občanské výchovy proběhl 18. a 19. listopadu projekt 17.
LISTOPAD
Naše škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, která nabízí školám
účast na nejrůznějších projektech na nespočet témat. Každoročně se zapojujeme do celorepublikového projektu Jeden svět na školách (organizace poskytne film, škola si sežene hosta na besedu a dále žáci pracují
na přidruženém tématu). V minulých letech jsme se věnovali roku 1918,
1968, 1948. V letošním roce byl projekt pojmenován 17. listopad a my se
mimo to ještě zajímali o Pionýrskou organizaci. Projekt pro 9. ročníky byl
rozčleněn na 3 části:
Nejdříve žáci obdrželi pracovní listy s tématem pionýrské organizace,
dostali úkol doptat se pamětníků na vzpomínky, event. na propagandu
v souvislosti s touto organizací. Potom následoval film a beseda. Jednalo
se o film Z deníku Ivany A. a pamětníkem k besedování byl zakladatel OF
v Holicích a pozdější starosta a místostarosta Mgr. Pavel Hladík. A poslední část oslav strávili deváťáci na Univerzitě v Hradci Králové, kde jim
studenti připravili dnes tak populární únikové hry k 17. listopadu. Plnili
různé úkoly, vyplňovali testy, kvízy a teprve až vše splnili, mohli univerzitu opustit a tím „starý režim“ padl.
A jak si 17. listopad připomněli ostatní žáci školy? V pátek 15. 11. jsme se
připojili k vytvoření celorepublikového rekordu ve vytvoření tzv. véček,
populárního gesta pana prezidenta Havla. Akci pořádala agentura Dobrý
den z Pelhřimova a jejím smyslem bylo vyfotit co nejvíce lidí s véčkem
a zaslat fotografie agentuře. Ta je zpracuje a nejlepší fotografie se objeví
v nové české knize rekordů.
Mgr. Lucie Jáchimová
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V rámci výchovy úcty ke stáří spolupracuje naše škola se sanatoriem Topas. Místo toho, abychom si v lavicích jen povídali, jak se chovat ke starším spoluobčanům, co stáří přináší a odnáší, vyrážíme několikrát do roka
s různými třídami na nejrůznější akce do místního sanatoria.
Tentokráte 9. A pomohla nechodící důchodce převézt do muzea
Dr. Emila Holuba. U domova důchodců každý žák dostal na starost
k transportu na vozíčku jednoho důchodce, žáci se představili a pomohli s odvozem. Byla nás velká skupina, další důchodce vezli pracovníci sanatoria a část „šla po svých“. Některé „důchodce chodce“
doprovázeli a podpírali i naši žáci, úžasná byla jejich komunikace. Senioři nejprve v muzeu shlédli film o Dr. E. Holubovi, poté je žáci vezli
muzeem, ukazovali exponáty a povídali si s nimi. Pro pěkné počasí
se vrchní sestra rozhodla, že to zpět vezmeme přes náměstí. Následně
žáci opět „svého důchodce“ odvezli do Topasu, kde jako poděkování
dostali nanuky.
Nakonec, již ve škole, proběhlo hodnocení celé akce včetně etického
přesahu, debata probíhala velmi živě bezprostředně po akci. Všichni
žáci se chovali velice ohleduplně, trénovali asertivní chování při komunikaci s důchodci i personálem a mimo jiné si prožili nutnost spolupráce. Akci žáci hodnotili kladně, nejvíce uváděli dobrý pocit z pomoci
druhým.
Mgr. Lucie Jáchimová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Vánoční čas v Mateřské škole Holubova
Čas adventní, čas Vánoc je tady a samozřejmě i v naší škole bude prosinec ryze ve vánočním duchu. Hned 3. prosince navštíví třída Žirafek
Svaz postižených civilizačními chorobami s vánoční besídkou. Ve čtvrtek
5. prosince nás navštíví čert, Mikuláš a možná přijde i anděl. Třídy Slůňat
a Hrošíků pojedou 9. prosince na vánoční výlet na Hrádek u Nechanic.

zazpíváme koledy, ochutnáme vánoční cukroví, které si společně s dětmi
napečeme. Předvánoční čas zakončíme slavnostním obědem, kdy se bude
podávat řízek s bramborovým salátem.
Přejeme všem občanům města klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická informuje

V týdnu od 9. prosince navštíví naše starší děti celkem čtyřikrát Sanatorium Topas, potěšíme klienty vánočními besídkami a dárečky. Mladší děti
ze Želviček a Lvíčat povezou 11. prosince do Safari parku Dvůr Králové
pro naše želvy obrovské vánoční ozdoby a setkají se v Darwinově stanici v přímém kontaktu se zvířaty. Děti ze třídy Slůňat navštíví ve středu
11. prosince Klub důchodců s vánoční besídkou. V jednotlivých třídách
budou probíhat vánoční dílničky a besídky. Celá škola se sejde v pátek
20. prosince v přední budově u našeho vánočního stromečku, společně si

Nejkrásnější doba v roce nastala i v naší mateřské škole. Koncem listopadu jsme ukončili návštěvy v solné jeskyni, v KD nás pobavila pohádka Hvězdička betlémská. A už se těšíme na pondělí 2. prosince, kdy si
slavnostně rozsvítíme vánočně ozdobený strom před budovou MŠ. Také
se připravujeme na zdobení tříd, pečení cukroví, poslech koled a vánoční divadelní pohádky v mateřské škole: 10. prosince Vánoce s rolničkou
a 13. prosince Míša, Máša a Vánoce.
Ve čtvrtek 5. prosince nás čeká čertovská diskotéka, která bude pokračovat návštěvou Mikuláše, anděla a čerta, kteří všem hodným dětem přinesou nadílku. Doufáme, že nadílka nebude jen dárečková, ale i sněhová. To
proto, abychom se mohli se sněhem potěšit a aby při našich třídních vánočních posezeních s rodiči byla venku opravdová zima. Jelikož budeme
psát Ježíškovi, snad přání dětí vyslyší a děti najdou druhý den po besídce
pod stromečkem dárky.
V novém roce se pak budeme těšit na pravidelné zdravé saunování v naší
sauně a lyžařský kurz.
Krásný adventní čas, vánoční svátky plné pohody a lásky přejí
děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

MŠ Staroholická

LMŠ Hlubáček informuje

Podzim nám do Lesní mateřské školy Hlubáček přinesl náruč listí, košíky
hub, nové kamarády a plno objevů. Děti stihly navštívit podzimní výstavu
zahrádkářských výpěstků, pohádku, ale hlavně se naučily spoustu básniček, písniček, osvojily si mnoho grafomotorických dovedností, věnovaly
se logopedické prevenci. Tradice jsme si společně připomněli například
povídáním o Svatém Martinovi a výrobou bílého koníka. V rámci volnočasových aktivit se děti nadšeně účastní pravidelných „Hrátek s angličtinou“. Zajímá vás, jak trávíme čas s dětmi, když prší nebo mrzne? Jak
se dají pomocí klacíků rozvíjet předmatematické představy a dovednosti předškoláků? Přijďte do našeho informačního stánku dne 1. prosince
na náměstí T. G. Masaryka v Holicích. S potěšením vám odpovíme! Rádi
bychom vám touto cestou popřáli krásné vánoční svátky a v novém roce
jen to dobré!
Tým LMŠ Hlubáček
HOLICKÉ LISTY

V listopadu jsme letos poprvé v naší školce zorganizovali dopolední program, kdy za námi přijel sv. Martin na bílém koni. Děti se mohly na koni
svézt a zároveň na zahradě probíhal doprovodný program. Děti hledaly
podkovy, které koník poztrácel, zkoušely projet překážkovou dráhu, navlékaly koníkovi hřívu a soutěžily v házení podkovami.
Listopad se nesl také ve znamení začátku příprav na vánoční svátky. Začali jsme pečením a zdobením perníčků, 29. listopadu jsme slavnostně,
za zpěvu koled našich dětí, rozsvítili stromeček před školkou. Pár dní
na to jsme se pustili do vánočního tvoření a výzdoby školky. Na konci
listopadu děti zhlédly ještě dvě pohádky, které nás naladily na vánoční
atmosféru – Míša, Máša a Vánoce a Hvězdička Betlémská.
Na prosinec máme naplánováno spoustu zajímavých akcí. Jako první
proběhne návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Hned týden nato proběhnou
v třídách berušek i žabiček besídky pro rodiče. Zhlédneme s dětmi Čertovskou pohádku a vyrazíme na výlet za adventem na zámek v Doudlebech a 18. prosince si společně užijeme Vánoce nanečisto u nás ve školce.
S dětmi si rozdáme dárky, povíme si o vánočních tradicích a už se budeme
jenom těšit na to, co nám Ježíšek letos donese.
Všem přejeme šťastné a klidné prožíti vánočních svátků.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Staroholická
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TJ JISKRA Holice, z. s. (www.jiskraholice.cz)
ASPV
Ve cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí pořádali tradiční KARNEVAL
HALLOWEEN. Program karnevalu podporoval aktivitu dětí v soutěžích
i tanečních kreacích. Čekala je také překvapení a chvíle napětí. Rozzářené
oči dětí prozrazovaly, že se bavily a s chutí si užívaly nejen pohyb, ale
i sladké odměny.

Stále platí, pokud máte ženy a dívky rády volejbal a již jste se s touto
hrou v životě setkaly, přijďte si zahrát. Rády bychom rozšířily svoji členskou základnu. V zimním období se scházíme ve sportovní hale v pondělí
od 18:30 hod., ve středu od 20:00 hod.
Majka Hybšová
Florbal – Skoromistři
Letošní ročník Holické florbalové ligy má za sebou již několik odehraných kol. Složení týmů je velmi podobné minulému ročníku,novinkou
jsou dva týmy FBK OLYMP Pardubice a TJ Sokol Roveň B-dorost. Tyto
týmy byly pro nás velkou neznámou, jelikož se v HFL představily úplně
poprvé.
Momentálně mají týmy odehráno po 6-ti zápasech a nacházíme se v polovině základní části HFL. Překvapením ligy jsou týmy na třetím a čtvrtém
místě. Nejlépe si zatím vedou Skoromistři Holice, kteří ani jednou nezaváhali a berou tak plný počet bodů.
Následující kolo HFL se odehraje 7. 12. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin
v městské hale v Holicích.

Cvičitelé oddílu ASPV
Volejbal
Volejbalistky TJ Jiskry Holice 15. 10. 2019 ukončily podzimní kolo krajské volejbalové soutěže II. tř.
Výsledková tabulka po první části soutěže:
1. TJ Sokol Nasavrky
2. TJ Tesla Pardubice
3. SK Spartak Slatiňany
4. TJ Jiskra Holice
5. Sokol Chrudim
6. TJ Slovan Moravská Třebová B
7. ŽSK Třemošnice
Letošní průběh podzimního kola byl skutečně zajímavý. Výhry a prohry
všech družstev míchaly tabulkou po celou dobu konání soutěže. Umístění
na čtvrtém místě je dobrým základem pro úspěšné zahájení jarního kola.

U nás se pořád něco děje
Začal listopad a u nás, v Základní škole Komenského, jedna akce střídá
druhou.
Měsíc jsme zahájili pravidelnou přípravou pro budoucí prvňáčky s názvem „Hrajeme si na školu“.
I když nám počasí moc nepřálo, navštívily 2. ročníky a třída 3. A sběrný dvůr v Holicích. Děti si vyslechly zajímavou přednášku s názornými
ukázkami o třídění odpadu. Velmi děkujeme panu Bartoníčkovi a panu
Krejčíkovi. Dětem se návštěva moc líbila.
Žáci 2. A navštívili výstavu v ZUŠ Karla Malicha – Moře, bouře, oceán
a moře plastů a co s nimi. Na výstavě děti viděly rozsvícené majáky, film
o moři a plastech v oceánu, textilní sáčky s obrazy mořských živočichů.
Moc děkujeme za pozvání Taťáně Faltysové.
Následovala cestopisná přednáška s názvem Expedice Borneo, které se
účastnili všichni žáci naší školy.
Během celého měsíce probíhaly přednášky s Policií České republiky na
různá témata. Např. Osobní bezpečí, nebezpečné předměty, seznámení s
policií, šikana a kyberšikana.
Poslední akcí tohoto měsíce byl program od Ekoncentra Paleta Pardubice
na téma „Lesy v ohrožení“. Tato akce se týkala žáků čtvrtého ročníku.
Čas letí a u příštího příspěvku si řekneme: „A jsou tady Vánoce“.
Mgr. Helena Žižková
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SK Holice – podzimní opona spadla

Bike Freaks Holice

Podzimní část krajských i okresních soutěží ročníku 2019/2020 je
u konce. V dnešních listech se zastavíme u mužstev, která zakončila
sezonu do prosincové uzávěrky HL. SK Holice „B“: po kratší přestávce se opět na trávníku představila holická rezerva. Sešla se zde kvalitní
parta bývalých hráčů A mužstva, kterou báječně doplňovala parta dorostenců. A výsledek předčil očekávání. V posledním domácím utkání
v pátek 3. listopadu pod umělým osvětlením, před 120 diváky, podle
předpokladů vyhráli nad mužstvem Býště 5:0 a tak potvrdili svoji roli
favorita ve IV. třídě – Holicko. Zaslouženě přezimují na prvním místě
s bilancí: 12 vítězství, 1 remíza, žádná prohra, to je v součtu 37 bodů
se skórem 95:9. To IV. třída dlouho nepamatuje. Od druhého v tabulce,
mužstva Horní Ředice „B“, je dělí 9 bodů a od posledních Popkovic dokonce 36 bodů. Tabulku střelců soutěže vede Tomáš Kopřiva s 29 brankami, druhý Jakub Černý nastřílel 24 branek. Jako třetí nejlepší střelec Holic je s 8 brankami Radek Machatý. Celkem se na 95 brankách
podzimu podílelo 17 střelců rezervy Holic. Pravým opakem jsou však
výsledky našich žáků. V krajském přeboru SK Holice – starší žáci obsadili poslední místo s 3 body a skórem 15:101. SK Holice – mladší
žáci se umístili o něco lépe, a to na předposledním místě také s 3 body
a skórem 16:70.
SK Holice – halové turnaje
Jak se již stalo tradicí, v době zimního spánku fotbalisté nespí. Oddíl kopané SK Holice připravil pro nejmladší fotbalisty několik zimních turnajů. Počet turnajů, ale i tréninků je v posledních letech vždy bohužel
závislý na volných kapacitách městské haly. Byly doby, kdy jsme pořádali
10 až 14 turnajů za zimu. Halové turnaje prosinec 2019: první se odehraje 8., utkají se starší elévové, ročník 2009. Druhý turnaj se uskuteční
14. prosince. Tam se střetnou mladší elévové, ročník 2011.
Ing. Vladimír Faltys

Mladí hasiči informují

Kolektiv mladých hasičů má v našem městě již dlouholetou tradici.
V současné době náš kroužek navštěvuje 56 dětí ve věku od 4 let do 18
let. Cílem našeho kroužku je seznámit děti s činností hasičů. Děti se pravidelně účastní závodů i mnoha dalších akcí. Na závodním poli je náš
kolektiv velmi úspěšný a děti se pravidelně umisťují na předních pozicích. Kromě závodů pořádáme pro děti i jiné akce. Letos poprvé jsme se
koncem prázdnin s dětmi a rodiči vydali na dvoudenní splouvání řeky
Orlice. Byla to velmi podařená akce a doufáme, že příští rok opět něco
podnikneme. Pro děti pořádáme 2x ročně soustředění. Letošní listopadové
soustředění proběhlo v Orlickém Záhoří a jeho tématem byl Harry Potter.
Soustředění proběhlo od 7. do 10. listopadu. Zaměřeno bylo na fyzickou
přípravu dětí, prohloubení důvěry a celkové stmelení kolektivu. Všichni
hodnotíme víkend jako velmi povedený a již se těšíme na další.  A pokud
chcete o naší činnosti vědět více, můžete nás sledovat na facebookové
stránce: Mladí hasiči Holice.
Sabina Marvanová
HOLICKÉ LISTY

V letošní sezóně byly pro mládež našeho klubu prioritní tři seriály závodů – Český pohár horských kol, Český pohár silničních kol a Kolo pro
život. Čtyři naši mládežníci nemají stále dost a naskočili do Českého
poháru cyklokrosu, kde Pavel Šumpík dokázal už dvakrát dojet na třetím místě. Mistrovství republiky se jelo 30. listopadu (tj. po uzávěrce),
takže možná…
V letošním roce jsme zásluhou Adély Lhotákové dokázali vyhrát závod
Českého poháru, když Adéla zvítězila v silničním závodě v kategorii
mladších žákyň (viz foto).
Českého poháru horských kol se letos zúčastnilo 10 našich mládežníků.
Nejlepších výsledků dosáhla Markéta Doležalová v kategorii starších žákyň, která byla celkově 13. Adéla Lhotáková byla v kategorii mladších
žákyň celkově 15., Marek Nechuta (ml. žáci) také 15., Anna Panušová (starší žákyně) celkově 17. Na mistrovství ČR, které se letos konalo
na fyzicky extrémně těžké trati v Hlinsku, dojely pro nejlepší výsledek
Adéla Lhotáková a Markéta Doležalová, které ve svých věkových kategoriích dosáhly na 14. místo. Výborně republikové mistrovství zvládla
Zuzka Krátká, pro kterou to byl první závod na této úrovni, a přesto dokázala dojet 25.
V seriálu závodů Kolo pro život se nejlépe vedlo Zuzce Krátké a Anně Panušové, které vyhrály své věkové kategorie a Lucce Hendrychové, která
byla celkově druhá. V kategorii žáků 12 až 13 let jsme obsadili druhé, páté
a osmé místo zásluhou Vojty Hendrycha, Vojty Nováka a Pavla Lukašíka.
Z každého závodu Kola pro život odvysílal ČT sport sestřih a v mnoha
těchto pořadech byli naši mladí vyzpovídáni reportéry ČT.
Kromě výše uvedených republikových závodů jsme se zúčastnili i mnoha
regionálních závodů (Dobrušský pohár, Hradecký pohár atd.), kde jsme
obvykle obsazovali přední příčky.
Těšíme se další sezónu.
Pavel Bečka

HOLICKÉ LISTY • 3

11

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2 liga mžů:
BVK Holice - BK Brandýs nad Labem
74 : 58 (22:12 41:20 59:37)
Baťa 27, Dvořák 23, Bartheldi 10, Žaba 8, Kolář
4, Welsch Michal 2
BVK Holice - TJ Sokol Praha Kbely
81 : 60 (24:17 49:29 65:43)
Baťa 22, Dvořák 13, Bureš 11, Kolář 9, Žaba 8,
Bartheldi a Voráček 7, Trojan 3, Drahoš 1
TJ AŠ Mladá Boleslav - BVK Holice
64 : 85 (22:15 33:34 46:61)
Baťa 25, Dvořák 20, Žaba 19, Bartheldi 9, Rolenc a Bureš 5, Welsch Michal 2
BA LYNX Liberec - BVK Holice
83 : 73 (15:17 38:28 62:53)
Baťa 22, Trojan 20, Welsch Michal 14, Dvořák
13, Rolenc 4
BVK Holice - GBA Lions Jindřichův Hradec B
85 : 70 (21:23 48:39 65:56)
Baťa 25, Bartheldi 17, Žaba a Dvořák po 15,
Trojan 9, Kolář a Rolenc 2
BVK Holice - BC Benešov
92 : 63 (28:4 42:18 66:40)
Baťa 24, Boháček 20, Rolenc 16, Bartheldi 13,
Trojan 9, Žaba 6, Kolář 4
Holičtí muži mají za sebou dalších šest utkání
ve 2. lize. Z toho v pěti z nich dokázali celkem
s přehledem zvítězit a odešli poraženi pouze
v Liberci s tamní akademií LYNX. Jejich tým
mužů je dobře sestavený zejména výškově
a již třetí sezónu se snaží o postup do 1. ligy.
Zatím se jim ale vždy nepodařilo přejít přes závěrečné play off 2. ligy. Z diváckého pohledu
pak bylo asi nejhezčí a nejkvalitnější domácí
utkání s „béčkem“ Jindřichova Hradce. Jindřichohradeckému klubu, který před dvěma roky
sestoupil z nevyšší české soutěže Národní basketbalové ligy a zatím se mu nepodařilo vrátit
zpět, se povedl husarský kousek. Povedlo se
jim převést pod svá křídla veleúspěšnou GBA
(Get better academy) z Prahy, ze které odešla
v posledních pěti letech do USA na tamější univerzity studovat a hrát basketbal víc jak desítka hráčů z východní Evropy, včetně holického
odchovance Marka Welsche. Mladí hráči z této
akademie pendlují do A i B týmů jindřichohradeckých mužů a tím zásadně zvyšují jejich kvalitu. Jindřichohradecké „béčko“ přijelo do Holic plné těchto mladíků, a tak jsme v Holicích
poprvé mohli slyšet při basketbalovém utkání
komunikaci hráčů v anglickém jazyce včetně
pokynů jejich trenéra. Samotné utkání pak mělo
velmi vysokou úroveň a holickým mužům se
i mimořádně vydařilo. Diváci odcházeli spokojeni domů a všichni si notovali, že takový
basketbal ještě v Holicích neviděli. Holičtí muži
se po osmi odehraných utkáních dělí společně
s Vysokou nad Labem o první místo v tabulce.
Stejně však jako ligoví kadeti mají většinu utkání odehraných na domácí palubovce. Uvidíme,
jak se jim bude dařit v odvetách na palubovkách soupeřů. Jedno je však už v tuto dobu jisté.
Původní cíl vyhlášený po omlazení týmu je už
pomalu splněn, a to udržení 2. ligy v Holicích.  
Ukazuje se, že omlazení týmu se povedlo a nejvíce překvapuje domácí odchovanec, teprve
sedmnáctiletý Tomáš Dvořák, který si na roze-

hrávce počíná víc než zdatně a přidává k tomu
13,5 bodu průměrně na každý zápas.
Liga kadetů U17:
BVK Holice - Sokol Praha Vyšehrad
78 : 41 (23:12 46:17 66:28)
Horký Filip 21, Kouba 15, Kamitz 11, Chmelík
9, Priessnitz 7, Slawisch 5, Pluhař Josef a Šindelář 4, Adamec 2
BVK Holice - BSK Praha Modřany Jižní Supi
94 : 59 (23:17 46:32 66:51)
Horký Filip 24, Pluhař Josef 14, Kouba 12,
Kamitz 13, Adamec 10, Slawisch 9, Chmelík
a Priessnitz 6
BC Jihlava - BVK Holice
59 : 47 (13:18 29:32 46:42)
Horký Filip a Kamitz 14, Chmelík a Pluhař Josef 7, Kouba 3, Slawisch 2
BK Lions Jindřichův Hradec - BVK Holice
64 : 80 (12:17 32:35 53:48)
Horký Filip 23, Kouba 13, Priessnitz 12, Kamitz 9, Adamec 7, Chmelík 6, Slawisch 4, Pluhař
Josef a Brandejs 3
BVK Holice - Tesla Pardubice
98 : 60 (15:17 43:32 73:50)
Kamitz 18, Priessnitz 14, Mrázek 13, Slawisch
12, Mikuláš 11, Chmelík 10, Kouba a Horký Filip 8, Pluhař Josef a Adamec 2
BVK Holice - BK Brandýs nad Labem
95 : 43 (28:9 52:18 76:28)
Horký Filip 16, Kamitz 15, Mrázek 11, Kouba
10, Pluhař 9, Slawisch 8, Chmelík a Mikuláš 6,
Šindelář, Priessnitz a Brandejs 4, Adamec 2
Domácí kadeti, loňský veleúspěšný tým v Extralize žáků U15, si vede v lize U17 zatím až
nečekaně úspěšně. Ze sedmi utkání, které doposud holičtí kadeti v lize sehráli odešli z palubovky poraženi jenom v Jihlavě, a i zde v poločase
utkání vedli a zdálo se, že by ho mohli vyhrát.
Do druhého poločasu však jako by zasáhla vyšší
moc a holičtí kadeti zahazovali jednu vyloženou
šanci za druhou. Soupeřův koš byl najednou
pro ně zakletý a za celý druhý poločas docílili
pouhých 15!!!! bodů. A tak domácí hráči pomalu zvedali hlavy, a i když v utkání nastříleli
také jen 59 bodů, bohatě jim to stačilo na výhru.
Prostě se 47 nastřílenými body se vyhrávat nedá
ani doma natož venku. Holičtí kadeti jsou i přes
porážku v Jihlavě překvapivě na první příčce
ve své skupině ligy U17 a uvidíme, jestli jim to
vydrží i nadále. Je potřeba si sportovně přiznat,
že pět ze sedmi odehraných utkání ligy odehráli
na domácí palubovce.
Nadregionální liga – Divize žáků U15:
BVK Holice - SKB Česká Třebová
62 : 45 (20:14 37:27 59:33)
Krejčík Ondřej 30, Patlevič 15, Holub 7, Kubánek Jan 6, Vtípil a Svačina 2
v odvetě 72 : 36 (17:10 37:25 54:30)
Krejčík Ondřej 20, Holub 19, Kubánek Jan 12,
Patlevič 10, Vtípil 8, Svačina 3
SŠB Pardubice - BVK Holice
49 : 61 (5:18 19:36 29:46)
Holub 25, Krejčík 14, Patlevič 10, Kubánek Jan
a Vtípil 6, Svačina 2
v odvetě 44 : 54 (6:20 22:29 30:39)
Patlevič a Vtípil po 17, Krejčík Ondřej 16, Svačina 4

Východočeský přebor žáků U13:
Basketbal TJ Svitavy - BVK Holice
93 : 35 (27:5 51:12 73:18)
Urbánek 18, Štembera 10, Libánský 7
v odvetě 76 : 36 (29:6 48:17 60:27)
Libánský 12, Urbánek 10, Štembera 7, Johanová 5, Ducheček 2
BVK Holice - Královští Sokoli Hradec Králové
31 : 84 (12:12 13:34 21:58)
Urbánek 10, Libánský a Dostál Kryštof po 8,
Štembera 4, Johanová 1
v odvetě 36 : 84 (10:20 19:37 28:57)
Urbánek 18, Štembera 8, Johanová 4, Libánský,
Dostál Kryštof a Ducheček 2
Východočeský přebor žáků U12:
BVK Holice - SŠB Pardubice
66 : 60 (10:18 28:30 44:48)
Pokorný Vít 22, Pokorný Vojtěch 14, Štembera
12, Dostál Antonín 10, Libánský a Ducheček 4
v odvetě 38 : 86 (8:24 22:41 32:61)
Štembera 14, Pokorný Vojtěch 12, Douša 6, Libánský 4, Ducheček 2
BK Studánka Pardubice - BVK Holice
71 : 79 (14:28 33:45 53:64)
Pokorný Vít 27, Urbánek 17, Pokorný Vojtěch
16, Libánský 13, Štembera 4, Johanová 2,
v odvetě 67 : 44 (14:10 28:18 48:30)
Urbánek 17, Libánský a Pokorný Vít po 8,
Štembera 7, Pokorný Vojtěch a Johanová 2
Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice - TJ SPŠ Náchod
88 : 23 (27:6 48:13 63:17)
Pokorný Vojtěch 40, Pokorný Vít 38, Krejčík
Vojtěch 4, Dvořáková, Douša a Minařík 2
v odvetě 70 : 49 (22:8 43:15 66:25)
Pokorný Vít 37, Pokorný Vojtěch 32, Dvořáková 1
TJ Sokol Stěžery - BVK Holice
0 : 108 (0:32 0:58 0:80)
Dostál Antonín 20, Krejčík Vojtěch 16, Dvořáková a Suchý 12, Douša 10, Pokorní Vít a Vojtěch 8, Minařík a Bartoníček 6, Novotná 6, Pokorná, Voborník a Korunka 2
v odvetě 2 : 100 (0:26 0:52 2:72)
Douša, Krejčík Vojtěch a Suchý po 14, Pokorná
12, Dostál Antonín 8, Voborník, Novotná, Pokorný Vít a Korunka 6, Dvořáková, Bartoníček
a Minařík po 4, Pokorný Vojtěch 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ - Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/
- Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže)

Oznamujeme holickým občanům, že v rámci
dotačního programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2019 Rada
Pardubického kraje poskytla na pravidelnou
sportovní činnost dětí a mládeže v BVK Holice částku 20 000 Kč. BVK Holice jí za tuto
její podporu veřejně děkuje.
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