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Nejen sportem, byznysem a kulturou je živ člověk 
a proto jsem si tentokráte na kávu pozval předse-
du holických chovatelů pana Ladislava Kašpara. 
Možná by bylo vhodnější pozvání na mléko, ale to 
nevím, jestli bych tento rozhovor dokončil v této 
místnosti a proto raději zůstaneme u kávy a hned 
se tě zeptám:
Jak dlouho už děláš předsedu?
Předsedu ZO ČSCH dělám 8 let. Před touto funkcí 
jsem dělal 15 let předsedu Klubu chovatelů mas-
ných plemen králíků ČR, v současné době dělám 
v tomto klubu místopředsedu. Zároveň vykonávám 
funkci předsedy okresní odborné komise králíků.
Máš vůbec spočítáno, kolik věnuješ svazu času 
a co na to říká rodina?
Hodiny se nedají vůbec počítat, řádově to je stov-
ky hodin ročně. Výstavy v Holicích, po republice 
i v zahraničí, funkcionářská práce i brigádnická 
činnost pro naší organizaci nás chovatele sto-
jí mnoho úsilí. Samozřejmě mě musí manželka 
i dcera podporovat. Já mám výhodu, že mám 
doma výborné zázemí a podporu. Jak žena tak 
dcera mi často pomáhají přímo s chovatelskou 
činností. Dcera chodí fotit výstavy pro doku-
mentaci, žena mi musí příkladně krmit zvířata, 
když jsem mimo domov a pomáhat mi se sušením 
sena. 
Na výstavě jsem v řadách pořadatelů viděl hod-
ně mladých lidí, je o práci ve svazu mezi mladý-
mi opravdu zájem?
Naše organizace má výhodu v tom, že spojuje star-

ší, střední i mladou generaci chovatelů. Jsou, ale 
mezi námi přátelé (tak mi si říkáme), kteří chovají 
zvířata jen okrajově, nebo vůbec ne a pomáha-
jí na všech akcích, těch si moc považuji. Máme 
mladé a výborné kluky, jako příkladně Martina 
Krpatu, Martina Rajneta a Jirku Rampacha, mladé 
funkcionáře výboru Aleše Valentu a Matěje Pfe-
ifera a to je příslib do budoucna. Nesmím zapo-
menout na kroužek králičího hopu pod vedením 
přítelkyně Ing Frymlové, v němž je 12 mladých 
slečen od 11 do 15 let a hlásí se k nám další cho-
vatelé!
Co považuješ za svůj největší osobní úspěch 
a čím se může nejvíce pochlubit holická orga-
nizace?
Osobně jsem získal hlavně za králíky mnoho cen, 
mistrů okresu, mistrů republiky a několik pohárů 
z evropských výstav, ale s věkem přijde nutnost 
hledat nové priority a teď se věnuji hlavně práci 
v klubu a v naší organizaci. Jsem moc rád, že naše 
organizace patří k těm nejlepším v naší republice, 
že se nám daří pořádat takové množství celostátních 
výstav a ostatních akcí. Poslední velikou akcí byla 
říjnová VIII. Krajská soutěžní výstava Pardubické-
ho kraje, ale nejvíc si cením toho, že jsme uspořáda-
li I. Středoevropskou výstavu králíků masných ple-
men a dostalo se nám velkého uznání od chovatelů 
SRN, Rakouska, Polska a Slovenska. Musím říci, 
že se to dobře poslouchalo! Jsem moc hrdý na naše 
členy, kteří si sice sáhli na dno sil, ale zhostili se 
realizace této výstavy na výbornou.

Jaké máš plány a máš nějaký nesplněný sen? 
Plánů máme pořád moc. Mimo standardní akce 
naší organizace stále vylepšujeme zázemí, aby se 
u nás hosté cítili co nejlépe a rádi se k nám do Ho-
lic vraceli. Snů mám hodně a ty se týkají hlavně 
oblasti vylepšení a zkvalitnění zázemí v našem 
areálu. 
Děkuji za tvůj čas a ať ti dupou králíci.

Petr Kačer

V letošních komu-
nálních volbách opět 
získal nejvíce hlasů 
Mgr. Ladislav Effen-
berk a následně obhájil 
post starosty našeho 
města. Na tomto místě 
jste byli zvyklí v Ho-
lických listech nachá-
zet rubriku „Slovo 
starosty“. Od tohoto 
čísla dochází ke změně 

a s panem starostou si o aktuálních věcech budeme 
povídat. První otázkou se ještě tak trochu vracíme 
k letošním komunálním volbám. 
Kolikáté je to tvoje funkční období a s čím 
do něho nastupuješ? 
Byl jsem zvolen popáté starostou města Holic, 
dvakrát jsem byl místostarostou. Zahajuji sedmé 
volební období. Chtěl bych poděkovat voličům 
za podporu celé trojkoalice, neboť jedině tak mů-
žeme pokračovat v započaté práci. Věřím, že důvě-
ru nezklameme. Chtěli bychom maximálně využít 
peněz z evropských fondů pro rozvoj města, ať už 

by se to týkalo revitalizace stávajících sportovišť 
nebo budování nových. Společně ve volebních 
programech máme řešení bezpečnosti a dopravní 
situace ve městě, zdokonalení práce městského 
úřadu a technických služeb, zachování dobře fun-
gujících všech typů škol ve městě, rozšířit nabídku 
kulturního vyžití ve městě i pokračování ve zlep-
šování stavu chodníků a komunikací ve městě. Ne-
zapomeneme ani na důstojnou zdravotní a sociální 
péči o naše občany. Koalice počítá i s úzkou spo-
luprací s podnikateli na rozvoji města.
Stihla již zasednout nová rada města a pokud 
ano, co bylo na programu jednání?
Nová rada má za sebou již první zasedání. Po-
drobnější informace zpracované Ing. Vladislavem 
Brandou naleznou čtenáři na následujících strán-
kách Holických listů.
Největší a hodně diskutovanou akcí byla stavba 
nové budovy Základní umělecké školy Karla 
Malicha. Vím, že na hodnocení je ještě brzo, ale 
jak jsi zatím spokojený s jejím fungováním?
První školní rok se v nové budově rozběhl již 
naplno. Všechny prostory budovy jsou využívá-
ny maximálně, mají skutečně nabitý rozvrh, a to 

i o sobotách a nedělích. Jsou už zadány i termíny 
na plesy, konference a hlavně pro spoustu školních 
akcí pořádaných Základní uměleckou školou Karla 
Malicha. Vedení ZUŠ, KD i samosprávy vidí první 
rok jako zkušební a po jeho vyhodnocení stanoví-
me další postup pro efektivní využívání této krásné 
budovy. S velkým zájmem očekáváme také provoz-
ní náklady budovy. Ty by měly potvrdit opodstat-
něnost stavby budovy v pasivním standardu. Zatím 
jsem velmi spokojen s fungováním školy.
Velké emoce a spory jsou kolem motokrosu 
v Holicích. Chystá se město do tohoto nějak 
zasáhnout?
S velkými obavami sledujeme události kolem mo-
tokrosu v Holicích. Na schůzích rady města se bu-
deme touto situací zabývat.
Blíží se Vánoce a konec roku a i když to vypadá 
jako klišé, přesto, co bys popřál svým spoluob-
čanům a i sobě? 
Advent, Vánoce a konec roku klepou na dveře, 
chtěl bych nám všem popřát veselý, šťastný a ra-
dostný prožitek tohoto času ve zdraví a v pohodě 
mezi nejbližšími a přáteli. 

Děkuji za rozhovor Petr Kačer

Pár otázek pro starostu

Posezení u kávy
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V pondělí 3. listopadu 2014 se sešlo ustavující zasedání zastupitelstva 
města, dostavilo se 21 zvolených zastupitelů. Změna nastala u zastu-
pitelů za ANO 2011, kdy za zvoleného ak. arch. B. Horáka, který 
se 27. 10. 2014 vzdal mandátu, postoupil první náhradník Ing. Karel 
Vrbický.
Na programu byla volba starosty, místostarosty, členů rady města a před-
sedů výborů zastupitelstva. Volby starosty, místostarosty a členů rady 
proběhly tajným hlasováním, volby předsedů fi nančního a kontrolního 

výboru zastupitelstva proběhly veřejným hlasováním a s těmito výsledky:
starosta města: Mgr. Ladislav Effenberk 16 hlasů
místostarosta města: Petr Bajer 16 hlasů
členové rady města: Mgr. Zdeňka Krátká 14 hlasů, Bc. Dagmar Kulhavá 
14, Mgr. Roman Matoušek 14, Petr Rychlík 14, PaedDr. Václav Vojtěch, 
CSc. 14 hlasů.
předseda fi nančního výboru: Bc. Jan Bartoníček 20 hlasů
předseda kontrolního výboru: Mgr. Tomáš Krátký 20 hlasů.

RADA MĚSTA
starosta města Mgr. Ladislav Effenberk
místostarosta města Petr Bajer
další členové rady města Mgr. Zdeňka Krátká
 Bc. Dagmar Kulhavá 
 Mgr. Roman Matoušek

 Petr Rychlík
 PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
fi nanční výbor Bc. Jan Bartoníček
kontrolní výbor Mgr.Tomáš Krátký

JAK SE VOLILO V SAMOSPRÁVĚ MĚSTA

Zleva 1. řada: Lukáš Horský (NK+TOP09), Mgr. Roman Matoušek (ODS), Josef Bartoníček (ČSSD), Bc. Dagmar Kulhavá (ODS), Mgr. Zdeňka Krát-
ká (ČSSD), Tomáš Krátký (ANO), MUDr. Milan Kasal (ANO), Mgr. Tomáš Krátký (ANO) a Antonín Oliva (KSČM).
Zleva 2. řada: Ing. Karel Král (SPO), PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (SsČR), Petr Bajer (SsČR), Mgr. Pavel Hojka (NK+TOP), Bc. Jan Bartoníček 
(SsČR), Mgr. Ladislav Effenberk (ČSSD), Michal Vojtěch (ČSSD), Petr Rychlík (ČSSD), Radek Chotěnovský (ČSSD), Ing. Marek Duba, Ph.D. 
(ČSSD), Ing. Vítězslav Vondrouš (ODS) a Ing. Karel Vrbický (ANO).

Jednání ustavujícího zasedání proběhlo ve společenském sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice za účasti veřejnosti. Vedením schůze byl 
pověřen PaedDr. Václav Vojtěch,CSc., jako dlouholetý a zkušený zastupitel.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HOLIC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018
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ÚŘEDNÍ DESKA 

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 10. listopadu 2014
Rada města už v novém „povolebním“ slože-
ní projednala a vzala na vědomí „Plán zimní 
údržby“, který předložil ředitel TS Holice 
a schválila 18. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
roku 2014, schválila termín inventarizace ma-
jetku města za rok 2014 a její harmonogram 
a zároveň i složení hlavní inventarizační komi-
se v čele s radním P. Rychlíkem. Na základě 
vyhlášených poptávkových řízení rada schvá-
lila zhotovitelem projektové dokumentace pro 
rekonstrukce kuchyní v MŠ Pardubická a v MŠ 
Holubova Projekční kancelář Ing. Vrbický, 
zhotovitelem akce „Zateplení stropu ve školní 
jídelně“ fi rmu Montáže, izolace, Pavel Sýkora 
ze Svitav. Rada města potom schválila tři žá-
dosti o převod družstevních podílů. V „Druž-
stvu vlastníků bytů v Holicích“ rada schválila 
převod podílu k bytu A1 v domě Na Mušce 
1120, z V. Stuchela st. na V. Stuchela ml., dal-
ší dva převody se týkají „Bytového družstva 
nájemců Holice“, tj. převod podílu k bytu G3 
v domě Pospíšilova čp. 1144 z K. Ehrenber-

gera na O. Pírka a převod podílu k bytu C4 
v domě Ottmarova čp. 1148 z L. Voříška na V. 
Junga. Radou města bylo schváleno přidělení 
nebytových prostor k podnikání v domě čp. 29 
na nám. T. G. Masaryka (bývalá poliklinika) 
paní H. Kubánkové, DiS. Poté rada projed-
návala návrhy na úpravy dopravního značení 
a schválila instalaci dvou značek B 29 – zá-
kaz stání v ulici Pardubická, ale nesouhlasila 
s časovým omezením parkování s parkovacím 
kotoučem na omezenou dobu na parkovišti 
před domem čp. 1042 v ul. U Kapličky. Rada 
schválila zveřejnění záměru na pronájem po-
zemků v ul. Holubova za účelem provozování 
trhů v roce 2015, schválila dodatek č.1 smlou-
vy o dílo na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Holubova čp. 47“ s fi rmou První Vysokomýt-
ská stavební s.r.o. z Vysokého Mýta a schválila 
platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 
11. 2014, které byly upraveny podle nových 
platových tabulek. Rada vzala na vědomí vzdá-
ní se funkce vedoucí odboru fi nančního a škol-
ství k 31. 10. 2014, vzala na vědomí složení 
komise pro výběrové řízení na tuto funkci a po-

věřila Ing. E. Vorlovou řízením odboru na dobu 
od 11. 11. 2014 do doby jmenování nového ve-
doucího odboru.
Rada města pověřila členy rady města Mgr.
Zdeňku Krátkou a PaedDr. Václava Vojtěcha, 
CSc. a zastupitele města Josefa Bartoníčka 
a Radka Chotěnovského přijímat, ve voleb-
ním období 2014/2018, prohlášení snoubenců 
o uzavření manželství (oddávat) v přítomnosti 
matrikáře. 
Usnesením č. 14 zřídila rada města, následu-
jící komise a jmenovala tyto předsedy komisí 
rady města:
předseda komise školské: PaedDr.Václav Voj-
těch, CSc.
předseda komise bytové: Mgr. Dana Půlpánová
předseda komise sociální: Radek Chotětovský
předseda komise dopravy: Josef Bartoníček
předseda komise majetkové: Ing.Vítězslav Von-
drouš
Předseda komise kulturní: Ing. Karel Král 
Předseda komise sportovní: Mgr. Pavel Hojka
Předseda Sboru pro občanské záležitosti: 
Mgr. Ladislav Effenberk

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Omezení provozu Městského úřadu 
Holice na konci roku 2014
Z důvodu nařízeného čerpání dovolených bude 
ve středu 31. prosince 2014 městský úřad uzavřen.

Parkoviště s parkovacím kotoučem
V minulém měsíci bylo v Komenského uli-
ci a před domem U Kapličky 1042 stanoveno 
nové dopravní značení a byly zde umístěny 
dopravní značky „Parkoviště s parkovacím ko-
toučem“ (č. IP 13b). Uvedená dopravní značka 
patří svým významem mezi Informativní znač-
ky provozní. V ustanovení § 12 odst. 1 písm. 
o) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních komu-
nikacích, je uvedeno, že: Informativní značky 
provozní jsou „Parkoviště s parkovacím ko-
toučem“ (č. IP 13b), která označuje parko-
viště, na kterém řidič musí při začátku stání 
umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit 
na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až 
do odjezdu měnit.
Parkovací kotouč je běžně dostupné zboží, lze 
ho zakoupit i v holických prodejnách papírnic-
tví, je ho možno používat opakovaně a je pře-
nosný na jakékoliv vozidlo. Kotouče mohou 
být různého provedení, není předepsáno, jak 
přesně musí vypadat. Dodržování povinností 
vyplývajících z dopravní značky je oprávněna 

kontrolovat Městská policie i Policie České 
republiky. Za porušení dopravních pravidel 
lze v tomto případě uložit blokovou pokutu až 
do výše 2 000 Kč (ve správním řízení pokutu 
od 1 500 Kč do 2 500 Kč). 

Dopravní značení v ulici Pardubická
Na základě prodloužení doby stavby fi rmy Jun-
ker, blížícího se zimního období a neúnosné 
dopravní situace (konzultované s pracovníky 
Městské policie Pardubice) v ulici Pardubická, 
schválila Rada města Holic na svém jednání 
dne 10. 11. 2014 dočasné dopravní znače-
ní – zákaz stání, ve směru výjezdu z města 
od přechodu pro chodce naproti Restau-
race Na Špici po odbočku do ulice Tylova. 
Po ukončení stavby bude dopravní značení de-
montováno.

Informace ředitele Technických služeb 
Holice
Technické služby jsou i v tomto mezičase, 
kdy nám konečně přestává růst tráva, v plném 
nasazení. Chystáme se na zimní údržbu, záro-
veň upravujeme okolí garáže v č.p. 61, včetně 
vlastních prostorů, kdy vyměňujeme garážová 
vrata, aby zde mohl parkovat náš nový čistící 
vůz Mercedes Scarab. Dále se pro naše nejmen-
ší spoluobčany chystá montáž nového lanového 
prvku ve tvaru pyramidy v prostoru mezi kul-

turním domem a novou ZUŠ . Rekonstruujeme 
veřejné osvětlení, přidáváme lampy do „čer-
ných míst“. Chystáme rekonstrukci lamp 
na Koudelce a Podlesí. Připravujeme vánoční 
výzdobu i s menšími novinkami, která se slav-
nostně rozsvítí poslední listopadovou neděli. 
Dále se nám podařilo vyjednat prodloužení 
dotací z Úřadu práce Pardubice na veřejně pro-
spěšné práce. V letošním roce zaměstnáváme 
10 pracovníků, sešla se nám dobrá parta, pra-
cuji zodpovědně a kvalitně a jsou spokojeni 
s prácí na TS Holice. Jejich práci můžete zhod-
notit např. v úpravě prostranství u nové ZUŠ, 
kterou jsme provedli pro město zcela zdarma, 
jen za náklady na materiál. V příštím roce nás 
čeká mnoho dalších projektů a úkolů. 
Rád bych Vám popřál příjemné prožití adventu 
a vánočních svátků a poděkoval za Vaši pod-
porou.

Ondřej Dobrovolský, ředitel TS

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
města 22. prosince 2014 
V pondělí 22. prosince 2014 se bude od 17. 
hodiny konat pravidelné veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Holic. Zasedání pro-
běhne v klubovnách Kulturního domu. 
V programu je projednání rozpočtu měs-
ta Holic na rok 2015 a rozpočtové změny 
v roce 2014, dalším bodem bude projedná-
ní plánu práce zastupitelstva a rady města 
na 1. pololetí 2015, městské vyhlášky o po-
platku za komunální odpad v roce 2015, 
pravidelným bodem budou také převody ne-
movitého majetku města a další záležitosti 
městské samosprávy.
Srdečně zveme občany na poslední jedná-
ní holických zastupitelů v roce 2014.

Pozvánka na zahájení adventu – neděle 30. listopadu na náměstí T. G. Masaryka
10. 00–17. 00 hodin – adventní jarmark s tradičním vánočním zbožím 

od 15. 00 hodin – koncert dechového orchestru KD Holice
od 16. 00 – vystoupení Svatomartinského sboru Holice

cca 16.15 – rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města
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Pokud jste se ještě nerozhodli, co dáte nejbližším 
pod stromeček, máme pro vás tip. V Kulturním 
domě města Holic si můžete za 300 Kč zakoupit 
knihu Pavla Hladíka a Ladislava Formánka na-
zvanou Holice – obrazový průvodce minulos-
tí a současností města. Tato kniha je vhodným 
dárkem nejen pro ty, kteří žijí v Holicích, ale pro 
všechny, kteří mají k našemu městu nějaký vztah. 
Dále můžete v kulturním domě pro své blízké za-
koupit dárkové poukazy na divadelní představení.

HOLIČTÍ OCHOTNÍCI
BYLI ÚSPĚŠNÍ

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2014

Kde? Na Národní přehlídce jednoaktových her, 
která se konala 7.–9. listopadu 2014 v našem kul-
turním domě. V konkurenci 11 nejlepších ochot-
nických souborů z celé republiky, které úspěšně 
prošly krajskými a oblastními přehlídkami, se do-
mácí divadelníci neztratili. Naopak, jejich insce-
nace jednoaktovky Pavla Hladíka „Když zazpívá 
labuť“ se setkala s příznivým ohlasem nejen u di-
váků, ale i u odborné poroty. Ta při rozborovém 
semináři chválila zvláště kvalitní hereckou vyrov-
nanost souboru (i nepatrné vedlejší role byly od-
vedeny velice dobře) a vzácnou úroveň hlasového 
projevu všech protagonistů. Hodnocení se projevi-
lo i při závěrečném udělování hlavních cen a čest-
ných uznání. Pavel Hladík získal cenu za text hry 
a za režii, Lída Voříšková čestné uznání za herec-
ký výkon. Další hlavní ceny si odvezli za herecké 
výkony Luděk Talián (Havířov), Dušan Zakopal 
(Ostrava), Štěpán Luboš (Karlovy Vary) a Antonín 
Moravec (Teplice), za inscenaci „Neděle“ pak Di-
vadlo AUREKO II Ostrava. Čestných uznání bylo 
předáno devět, vesměs za herecké výkony. Dlužno 
dodat, že účastníci Národní přehlídky (a bylo jich 
kolem stovky) byli v Holicích opět spokojeni. Jak 
s organizací, tak s kamarádskou atmosférou, pří-
jemným městem a v neposlední řadě i s dobrým 
jídlem. Jediným kazem bylo již tradičně polo-
prázdné hlediště. Snad to bude lepší za dva roky, 
kdy by se v Holicích měla přehlídka konat již po-
desáté za sebou.  Pavel Hladík

K Vánocům knihu

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
6. 12. 19.30  Jakub Smolík – Vánoční koncert
sobota   Vánočně laděný koncert oblíbeného romantického zpěváka. Uslyšíte hity jako 

např. Jen blázen žárlí, Ave Maria či Láska se narodila o Vánocích a další.
   Sponzorem koncertu je Saunový ráj Holice. 280 Kč
7. 12. 14.00  Odpoledne s pohádkami a Mikulášem
neděle   Tradiční odpoledne s pásmem klasických pohádek, Mikulášem, čertem 

a tentokrát i andělem, který vás bude celým pásmem provázet. Účinkují děti 
z Dětského dramatického kroužku při DDM Holice. Režie: Jitka Juračková.
 40 Kč

9. 12. 9+10.30  Slyšte, slyšte pastuškové aneb vánočka nazdařbůh
úterý   Koncert s pásmem koled a vyprávěním o Ježíškovi, vánočních zvycích a tradicích.
   Divadlo Fígl Praha. 40 Kč
12. 12.   Vánoční koncert Dechové hudby
pátek 18.00  Vánoční koncert Dechového orchestru KD Holice a jeho hostů. doborovolné
20. 12. 19.30  Šťastné a veselé 
sobota   Vánoční hra o normálním Štědrém dnu tak, jak ho prožívá obyčejná rodina. 

Nebude hořet vánoční stromek, nikdo nespolkne rybí kost a ani si nikdo nebude 
s nikým vyřizovat účty. Naopak zveme na představení milé a také trochu 
úsměvné, kde vše dobře dopadne.

   Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
   Scénář a režie: Pavel Hladík.
   Představení je zařazeno v divadelním předplatné. 120 Kč
24. 12. 13.00  Štědrý den v muzeu
středa   Hudební vystoupení žáků ZUŠ Karla Malicha v Holicích. 10 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
2. 12. 19.30  Zakázané uvolnění
úterý   Film o nepovedeném únosu nevěsty, o důležitém hokejovém utkání a o koktejlu, 

který si holky nalejou, když je ten správný čas. Režie: Jan Hřebejk.
   Hrají: Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná, Ondřej Sokol a další.
   Žánr: Komedie. Délka 77 minut. 70 Kč
9. 12. 17.00  Cesta za Vánoční hvězdou 
úterý   Poutavý pohádkový příběh s ohromující fi lmovou výpravou a kostýmy. Začíná  

v předvánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí odvážná dívka Sonja 
v doprovodu lupičů. Vesnice je totiž zakletá, jako celé království.

   Režie: Nils Gaup.
    Žánr: Dobrodružný, fantasy. Délka: 80 minut. 70 Kč
17. 12. 17.00  Tři bratři
středa   Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty. Při svém 

putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, kde je čeká mnoho 
nástrah, nečekaných příhod a možná také láska.

   Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský a další.
   Režie: Jan Svěrák.
   Žánr: Pohádka. Délka 90 minut. 70 Kč
13. 1. 19.30  Století Miroslava Zikmunda
úterý   Životopisný fi lm přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století 

očima muže, který poznal celý svět. Režie: Petr Horký.
   Žánr: Dokumentární. Délka 97 minut. 70 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné

12. 12. 20.00 Koncert skupiny W.A.F & Andrew Sychra 50 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
16. 12. 16.00 Česká hudba v období národního obrození
úterý  Z cyklu Hudba v proměnách staletí – Mgr. Jaroslava Janečková. 30 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
                                                                                                                                
1. 12.–2. 1.  Markéta Adámková
  Výstava obrazů – olejomalba. Vernisáž dne 1. 12. od 16 hodin.

Také v letošním roce připravil Dechový orchestr 
Kulturního domu města Holic pro své příznivce 
hudební dárek v podobě vánočního koncertu, 
který proběhne v pátek 12. 12. od 18.00 ve vel-
kém sále KD Holice. Pozvání ke společnému 
vystoupení přijali i tentokrát zajímaví hosté. 
Mezi tradiční účastníky těchto produkcí patří 
už řadu let sbory holických škol. Letos padla 
volba na oblíbený Motýlek ze Základní školy 
v Komenského ulici pod vedením Petry Křížo-
vé. Novinkou pak budou Borověnky z Borku, 
které představí své vánoční pásmo. „Kromě po-
pulárních vánočních melodií jsem do programu 
zařadil i skladby, které možná nejsou na prv-
ní pohled a poslech tak známé, ale o nichž si 
myslím, že publikum zaujmou a obohatí. Pro 
návštěvníky připravujeme i další překvapení, 
které ale pochopitelně neprozradím.“ nastínil 
základní koncept večera umělecký vedoucí ho-
lického dechového orchestru Ondřej Lisý. Slo-
vem provází Lukáš Peška. Vstupné dobrovolné.
 Karel Král

Vánoční koncert
dechového orchestru

KULTURA
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás 
zve, milé děti a rodiče, ve čtvrtek 4. 12. 2014 
na „Dopoledne s Mikulášem“. Mikuláš k nám 
přijde kolem 10. hodiny, budeme společně zpí-
vat, tančit, povídat si a těšit se na sladký dáre-
ček.
Dále vás zveme na předvánoční pohádkový 
příběh O bílém čertovi s využitím prvků mu-
zikoterapie, s muzikoterapeutkou Markétou Havlovou. Přijměte pozvání 
do světa tónů netradičních hudebních nástrojů. Poslechněte si a vyzkou-
šejte bubny jembe, tibetské mísy, didgeridoo, fujaru, indiánskou fl étnu 
a další etnické nástroje. Příběh si nejlépe užijí děti starší tří let. Sejdeme 
se 16. 12. 2014 v 16 hodin, program potrvá do 17.30 hodin. Před Váno-
cemi se i letos pěkně naladíme zpěvem v doprovodu klavíru. Vánoční 
zpívání koled a písniček zazní ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 17.30 hodin 
a podávat se bude voňavý čaj. Zveme též rodiny s dětmi.
Baby studio je pro nejmenší děti a maminky připraveno na 2. 12. a 16. 12. 
2014 od 14 hodin.
Pro seniory jsou na prosinec připraveny tyto vzdělávací kurzy:
PC kurzy – 28. 11., 4. 12., 8. 12. v 8.00 až 13.00 hodin – tempo výuky 
dle potřeb účastníků, Trénink paměti – 5. 12., 12. 12., 17. 12. v 8.30 až 
10.30 hodin, Angličtina – anglická slovíčka, s kterými se běžně setkává-
me – 15. 12. v 8.30 až 10.30 hodin. Vstupné 50 Kč, na každý kurz je nutné 
se předem přihlásit na tel. 603 566 141.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek.

Příběh absolventky projektu paní Lucky
Už při přihlášení do projektu Lucka uvažovala o založení vlastního pod-
nikání v oblasti výživového poradenství a vizážistiky. „Byla a ještě stále 
jsem na rodičovské dovolené se svou druhou dcerkou. Z několika důvodů 
se nechci po RD vrátit ke svému původnímu zaměstnavateli. Nápad za-
ložit vlastní podnikání byl před vstupem do MATAPE spíše vzdáleným 
snem. Díky prakticky vedeným seminářům Jak založit podnikání, jsem 
získala základní orientaci v legislativních krocích, které jsou při zakládá-
ní fi rmy potřeba. Také jsem se pod vedením lektora vžila do role podnika-
telky a cvičně tvořila byznys plán fi ktivní fi rmy. Tento model uvažování 
mi pak pomohl lépe při promyšlení prvních kroků při zakládání fi rmy. 
Odvahu skutečně uskutečnit první telefonáty a pracovní schůzky jsem 

získala díky překonání svých strachů – kurzy osobního rozvoje. Důležitá 
je pro mě také vzájemná podpora ostatních absolventek kurzu, která pře-
trvává i po skončení našeho vzdělávacího cyklu“.
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ bude realizován 
do června 2015. Podrobné informace o projektu, včetně videa Rodina 
a práce naleznete na www.MATAPE.cz. Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, 
PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je fi nancován z ESF prostřednictvím 
OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Místo realizace je Rodinné a vzdělá-
vací centrum Holoubek, Dudychova 782, Holice.
Kontakty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

Kolektiv RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice Vám přeje krásné, klidné 
vánoční svátky a pohodové vykročení do roku 2015. jm

PROSINCOVÁ NADÍLKA HOLOUBKA

Střecha holické fary se během srpna a září konečně dočkala potřebné 
opravy. Výměna krytiny byla více než nutná, protože do fary už značně 
zatékalo.
Celá akce opravy střechy byla připravována již několik měsíců dopředu, 
alespoň co se týče shánění peněz. Díky tomu, že se v našem městě našlo 
mnoho štědrých lidí, kteří naši farnost podpořili „zakoupením“ střešní 
tašky z perníku, podařilo se nám potřebné fi nance vybrat.
Poděkování proto patří všem, kdo nás jakkoli podpořili, ať už to byli jed-
notlivci, místní podnikatelé či fi rmy, které mají v našem městě prodejnu 
nebo provozovnu. Děkuji také zastupitelstvu města Holice, které na za-
čátku tohoto roku schválilo příspěvek z rozpočtu města 
na tuto akci. 
Věřím, že z nové střechy na faře má radost nejen společenství věřících 
lidí, ale také každý, kdo kolem fary prochází.

P. Filip Janák, administrátor farnosti

Nová střecha na faře v Holicích

Měl jsem vám hnusnej sen
Téměř každou noc se mi něco zdá. Ač moje bruslařské schopnosti jsou slušně řečeno velice omezené, již několikrát se mi zdálo, že jsem repre-
zentoval naši zemi v hokeji. Zda to bylo na mistrovství světa nebo olympiádě nevím, ale vím, že jsem v kabině seděl s hodně známými borci 
a dokonce jsem jim i radil. 
Ve skutečném životě jsem to ve fotbale dotáhl do poslední třídy a ani v hodně podprůměrném týmu jsem místo v základní sestavě jisté neměl. 
Ve snu to byla jiná káva. Čas od času jsem se objevil v základu Sparty a kdo se o fotbal jenom trochu zajímá, tak tomu je jasné, že z Letné to je 
jenom kousek do trika se lvíčkem na prsou. Pár mezistátních utkání mám za sebou a pokud si dobře vzpomínám, několikrát jsem i rozvlnil síť 
za soupeřovým brankářem.
Po takovýchto snech jsem se ráno vždy probudil trochu zmatený a to bylo vše. Sen o kterém vám chci povědět byl z úplně jiného soudku. Stál jsem 
na kopci v krásné krajině nad řekou a koukal se na plující lodě. Najednou jsem si uvědomil, že to jsou válečné lodě, že plují proti sobě a než mi 
všechno došlo, začaly spolu bojovat. Byl to hrozný pohled, chtěl jsem jít blíže, ale najednou se ozval nějaký mužský hlas, který na mě zařval: „Ty 
vole nikam nechoď, to je válka.“ V tu chvíli jsem se naštěstí probudil, ale žaludek mě bolel ještě hodinu poté. Ten sen byl hrozně krátký, ale řeknu 
vám, jestli by se mi měl ještě jednou zdát, tak to raději vůbec nepůjdu spát. Na druhou stranu bych si přál, aby podobné zážitky, když už musí být, 
byly skutečně pouze jenom ve snu. Petr Kačer

Okresní výbor svazu tělesně postižených civilizačními 
chorobami Holice přeje všem občanům města Holic 
klidný čas adventní, v klidu prožité vánoce a v Novém 
roce 2015 zdraví, dobrou pohodu všem lidem dobré vůle. 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C6

Výčet novinek, které se uskutečnily za několik posledních měsíců na de-
chovém oddělení, by se dal shrnout do tří základních oblastí – nákup 
hudebních nástrojů, interpretační kurzy a soustředění orchestrů. Pro pe-
dagogy, ale především pro jejich žáky bylo jednoznačně nejdůležitější 
získávání zkušeností, motivace a zesílení vlastní chuti do další usilovné 
a často velmi náročné práce.
Nákup nových a kvalitních hudebních nástrojů se stal dozajista odrazo-
vým můstkem pro všechny začínající hudebníky. Tyto hudební nástroje, 
které díky dotacím ZUŠ získala, zásadně omladily školní výpůjční sys-
tém, ale co je nejdůležitější, získaly okamžité uplatnění u stávajících i za-
čínajících hudebníků. Mezi žáky jsou nové klarinety, saxofony, trubky, 
baskřídlovky a mnohé další hudební nástroje. 
Další oblastí, která přinesla zajímavé obohacení všem zúčastněným, 
se stala tři soustředění orchestrů v rekreačním areálu Radost v Horním 
Jelení, do kterého se zapojila většina žáků dechového oddělení. Pobyt 
v areálu znamenal pro všechny žáky často nová přátelství, spoustu zába-
vy, ale také hodiny usilovné práce a cvičení. O tom, co všechno lze při 
permanentní práci dokázat, se mohl přesvědčit každý příchozí návštěvník 
závěrečných koncertů. I dnes je blahodárnost soustředění vidět na kaž-

dém koncertu, na němž vystoupí velký dechový orchestr BaŠaPa nebo 
Přípravný orchestr ZUŠ Karla Malicha. 
Nedílnou součástí celého projektu byly také velmi rozmanité kurzy, 
na nichž se v prostorách školy vystřídaly mnohé osobnosti české hudební 
scény. Žáci měli možnost upevnit si stávající vědomosti pod dohledem 
výborných pedagogů a umělců, jako například p. profesora Rudolfa Be-
rana a p. uč. MgA. Rostislava Balaštíka (nízké žesťové hudební nástroje), 
p. Mgr. Jana Kvapila, Ph.D. (zobcová fl étna), MgA. Martina Maroula 
a MgA. Pavla Herzoga (trubky) nebo MgA. Davida Marišlera (klarinety 
a saxofony) a dalších. Podněty, které žáci mohli díky těmto lektorům zís-
kat, se dozajista nedají vyjádřit slovy, pouze velkým poděkováním všem 
zúčastněným. Všichni žáci vždy odcházeli z kurzů s nadšením a chutí 
do nové a velmi často tvrdé práce, kterou hudba vždy představuje. Ob-
rovské poděkování si zaslouží všichni pedagogové za spolupráci, hodiny 
práce nad rámec povinností a za vzornou přípravu svých žáků na soustře-
dění i samotné interpretační kurzy. Rád bych také za všechny pedagogy 
dechového oddělení popřál všem žákům, aby nově získané vědomosti do-
kázali co nejvíce uplatnit na nadcházející soutěži Základních uměleckých 
škol ve hře na dechové hudební nástroje.

Mgr. art. Ondřej Lisý

Interpretační kurzy kytarového oddělení

V rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se během lis-
topadu uskutečnily na ZUŠ Karla Malicha v Holicích lektorské kurzy 
pro žáky kytarového oddělení. S historií loutnové a kytarové hudby se-
známil žáky Stanislav Juřica, pedagog pardubické konzervatoře. Hudební 
a obrazové ukázky mapovaly vývoj nástrojů, notového zápisu i způsobu 
hry např. na vihuelu, renesanční kytaru nebo arciloutnu. V rámci dalšího 
studia nacvičí žáci vybrané skladby z období Renesance. V návaznosti 
na počátky kytarové hudby se žáci v dalším workshopu setkali s Janem 
Čižmářem, hráčem na historické drnkací nástroje, který se věnuje přede-
vším koncertní a pedagogické činnosti u nás i v zahraničí. Ukázky hry 
na barokní loutnu, theorbu i praktický rozbor skladeb přispěl k zájmu 
žáků o interpretaci skladeb různých stylových období. Během večerní-
ho koncertu s názvem „Slavnost ve Versailles“ vystoupil společně s Ja-
nem Čižmářem fl étnista Jan Kvapil. Tématu doprovodné a souborové hry 
na kytaru se dále v rámci lektorských kurzů věnoval Rostislav Coufal. Pe-

dagog, lektor víkendových kytarových seminářů a letních táborů s kyta-
rou; dirigent a umělecký vedoucí kytarového orchestru Bohemian Guitar 
Orchestra, který působil v letech 2003–2012. Žáci kytarového orchestru 
si vyzkoušeli hru na basovou a sopránovou kytaru, i obohacení zvuku 
orchestru hrou na rytmické nástroje. Seznámili se také se základy dopro-
vodné hry pomocí akordických značek. Motivující a obohacující pro další 
studium byla pro žáky jak pestrost zvolených tematických okruhů, tak 
i přítomnost vynikajících lektorů na naší škole, kterým tímto děkujeme 
za spolupráci.

Projekt OPVK v dechovém oddělení

Pronajmu byt 3+1 (71 m2) po rekonstrukci v rodinném domě v Holi-
cích, Vysokomýtská ulice. Nájemné je 6 000 Kč, energie cca 4 500 Kč. 
Je možné k použití i užitné místnosti v navazujícím přístavku. Pes ne, 
kočka ano, vratná kauce 10 000 Kč, dlouhodobost upřednostněna. 
Tel.: 603 968 438

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Zdaleka nejviditelnější změnu školního roku 2014/2015, totiž přestěho-
vání naší instituce do zbrusu nové Základní umělecké školy Karla Ma-
licha v blízkosti kulturního domu, v klávesovém oddělení doprovázely 
neméně podstatné novinky, které významně přispěly k rozšíření oborové 
nabídky a zlepšení kvality výuky klávesových nástrojů.
Během léta instrumentář oddělení obohatily tři nové položky: koncertní 
křídlo značky W. Hoffmann (výběru konkrétního nástroje přímo v areálu 
fi rmy Bechstein v Hradci Králové se v červenci zúčastnili někteří pedago-
gové oddělení a přizvaní odborníci), na něž vyčlenil příslušné fi nance náš 
zřizovatel, Město Holice, kterému za to patří náš upřímný dík. Dále škola 
z vlastního rozpočtu zakoupila dvoumanuálové digitální varhany značky 
Viscount. Třetím nástrojem, který jsme obdrželi jako sponzorský dar od fi r-
my MONTS, je keyboard značky YAMAHA. Kromě toho prošlo v prů-
běhu prázdnin generální rekonstrukcí jedno starší křídlo v majetku školy.
Škola tak v současné době disponuje třemi klavíry (již v únoru 2013 
byl zakoupen menší klavír značky YAMAHA), z nichž dva zdobí sály 
nové budovy: malý koncertní v přízemí a velký společenský ve 2. patře. 
Varhany pak pomohly rozšířit oborovou nabídku klávesového oddělení – 
od září se čtyři naši žáci věnují hře na královský nástroj. 
Široké veřejnosti byly představeny nové „přírůstky“ na dvou inaugurač-
ních koncertech: v pátek 28. listopadu se ve velkém sále školy uskutečnil 

klavírní koncert tří vynikajících pedagogů – Jitky Fowler Fraňkové, Jany 
Turkové a Viléma Valkouna, kteří předvedli i 6 ruční hru na jednom ná-
stroji. Následující pondělí 1. prosince proběhne tamtéž v 18 h varhanní 
koncert Martina Berana, učitele Základní umělecké školy Karla Malicha, 
a žáků jeho třídy, kde se mj. představil i komorní orchestr složený z dal-
ších učitelů školy.
Mimoto klavíristé nezahálejí ani v aktivitách spojených s evropským 
projektem „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“, do něhož se škola 
zapojila v loňském školním roce a který letos postoupil do fi nální fáze. 
Vedle učebních materiálů vypracovaných učiteli a používaných ve výu-
ce to byly především dva kurzy, které opět umožnily žákům prohloubit 
jejich dovednosti a vědomosti nabyté v hodinách hlavního oboru a se-
tkat se se zajímavými osobnostmi. Druhý listopadový víkend navštívil 
naši školu Jaroslav Bárta, pedagog Konzervatoře Jaroslava Ježka, aby 
vedl velmi intenzivní kurz klavírní improvizace a tvorby stylových 
doprovodů k písním, jež si žáci sami připravili. V samém závěru mě-
síce proběhl další víkendový kurz, zaměřený tentokráte na interpretaci 
přednesových skladeb různých slohových období, jehož lektory byli 
pedagogové Konzervatoře Pardubice a Technické univerzity v Liberci. Ti 
poskytli žákům individuální konzultace a své umění prakticky předvedli 
na inauguračním koncertě, o němž informujeme výše.
Jak je patrné, klávesové oddělení rozhodně nezahálí. Někteří žáci se aktiv-
ně účastní hry v souborech zřizovaných školou (Dechový orchestr BaŠa-
Pa, Přípravný dechový orchestr BaŠaPa), spolupracují při korepeticích 
(doprovodech) mladších dětí a jsou i jinak hudebně aktivní. Od ledna pak 
kolegy z dechového a pěveckého oddělení čeká „maraton“ soutěží ZUŠ, 
v němž budou pedagogové-klavíristé spolupracovat jako korepetitoři.

Bc. Martin Beran

Z HOLICKÝCH ŠKOL

V rámci projektu OPVK „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“ proběh-
ly na Základní umělecké škole Karla Malicha v říjnu a listopadu interpre-
tační kurzy pro žáky smyčcového oddělení.
Houslové kurzy se konaly pod vedením zkušených lektorů Lukáše Janka ze 
ZUŠ Náchod, který se našim žákům věnoval už podruhé, Jany Formanové 
ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou a Ivy Kramperové z Konzervatoře Pardu-
bice. Žákům na violoncello se koncem měsíce listopadu bude věnovat Jan 
Zemen ze ZUŠ Habrmannova Hradec Králové a kontrabasové třídy se ujme 
Miloslav Gajdoš z Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže.
Kurzy se setkaly s velkým ohlasem nejen mezi žáky, ale i pedagogy. Jed-
notliví lektoři pracovali nejdříve se svými žáky, které si s sebou přivezli 
jako model, na kterém nám předvedli, jak s dětmi pracují, jaké metody 
a postupy uplatňují při výuce a následně pracovali i s dětmi z naší školy. 
 Začátkem října se žáci ze smyčcového a dechového orchestru zúčastni-
li soustředění v Horním Jelení, které ukončili již tradičním závěrečným 
koncertem pro rodiče a veřejnost.
Díky projektu OPVK se naši žáci zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí, 
které byly přínosem pro jejich i naši práci a věříme, že v budoucnosti 
budeme mít další příležitosti nabídnout dětem kurzy a koncerty.

Mgr. Eva Mastíková

Výtvarný obor ZUŠ Holice má v současnosti přes 150 žáků. Výuka probí-
há v Holicích, kde působí Mgr. Edita Slabá, a na detašovaných pracoviš-
tích v Sezemicích, Dašicích a Býšti, kde vyučuje Mgr. Stanislava Honso-
vá. Žáci si při studiu osvojují základní výtvarné techniky, jako je kresba, 
malba a grafi ka, ale i netradiční postupy, jako například body art, akční 
gestická malba nebo vosková batika. Děti také velmi baví práce s hlí-
nou, tedy keramika, pro kterou máme v nové budově ZUŠ Karla Malicha 
samostatnou část učebny a novou výkonnou pec. Díky projektu OPVK 
mohla škola zakoupit nejrůznější pomůcky pro výuku, jako jsou malíř-
ské stojany, akrylové a anilinové barvy, suché pastely, glazury, malířská 
plátna či kvalitní fotoaparáty. V průběhu roku s žáky vyrážíme do terénu 
a věnujeme se fotografování okolní krajiny. Žáci si tak osvojují základní 
znalosti z oblasti moderní fotografi e, učí se správné kompozici a následné 
úpravě fotografi í na počítači. 
Projekt OPVK také umožnil dětem zúčastnit se mnoha kurzů pod vede-
ním odborných lektorů. Nejvíce děti bavilo drátkování, základy kresby 
suchým pastelem či meditativní malba s prvky arteterapie, při níž se žáci 
dozvěděli, jak ovlivňují barvy lidskou psychiku a zkusili si namalovat 
vlastní energetický otisk. 
Věnujeme se také historii umění, žáci se díky počítačovým prezentacím 
a pracovním listům dozvídají nejrůznější zajímavosti z historie umění, 
zkoušejí tvořit impresionistická zátiší, kubistické a surrealistické portréty 
nebo antické vázy, které dokonce postoupily i do celostátního kola Národní 
výtvarné přehlídky Oči dokořán. Tam postoupila i zvířata, která vytvářely 
děti z detašovaného pracoviště v Býšti. Edita Slabá

Interpretační kurzy – smyčcové oddělení

Výtvarný obor

„Nové“ klávesové oddělení: v nové budově a s novými nástroji

Jana Formanová
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Po nedávné oslavě 60. výročí vzniku, kdy jsme byli oceněni Bronzovou 
plaketou Etická škola, naše škola v oblasti etické výchovy opět zabodova-
la. V krásné budově Senátu České republiky, v prostorách Valdštejnského 
paláce, paní ředitelka Mgr. Andrea Daňková a vyučující etiky Mgr. Eva 
Pýchová ve čtvrtek 30. 10. 2014 převzaly z rukou předsedkyně Nadační-
ho fondu Josefa Luxe, Věry Luxové, poslankyně Evropského parlamentu 
Ing. Michaely Šojdrové a senátora Petra Šilara ocenění za 2. místo v sou-
těži. Kromě diplomu získala každá škola také fi nanční podporu na výuku 
etiky. Vyhlášení cen proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Školy i uči-
telé konečně pocítili tak důležitou podporu své práce. V době, kdy se vět-
šina rodin rozpadá a kdy se slovo morální pomalu stává pouhou frází, kdy 
společnost vyznává převážně materiální hodnoty a práce s dětmi ustupuje 
do pozadí, je toto ocenění od významných politiků tolik potřebné. Velmi 
výstižně to ve svém projevu vyjádřila právě paní Ing. Šojdrová, jež v sou-
časnosti působí jako místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání 
Evropského parlamentu: „Těší mě, že se na etickou výchovu klade důraz 
na mnoha českých školách a že těchto škol přibývá. Jsou příkladem dobré 
praxe, ukazují pozitivní dopad nejen na zlepšení chování žáků, ale také 
na zlepšení výsledků vzdělávání.“
A ještě jedna pozvánka: Ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 17 hodin se koná v aule 

naší školy již tradiční Adventní večer, který by měl být důstojným vy-
vrcholením letošního kulatého jubilea školy. A na co se můžete těšit? 
Naše pozvání přijal holický rodák, známý herec a režisér, Jan Kačer, 
jeho dcera, herečka Adéla Kačerová a také bývalá senátorka a kandidátka 
na prezidentku, paní Táňa Fišerová. Připravili si pro Vás poetické Vánoční 
snění. Jejich nostalgické literární pásmo doprovodí svými vstupy smyč-
cové kvarteto Precordi, jehož členkou je i naše bývalá studentka Tereza 
Vaňková. Hudebnímu a slovesnému zážitku bude již tradičně předchá-

zet vánoční vernisáž. Tentokrát si ve vestibulu gymnázia budete moci 
prohlédnout obrazy a grafi ky, které nám na tento sváteční večer zapůjčí 
galerie Barbara a Gong. Výstava s názvem Vánoční snění nabídne portré-
ty, zátiší i abstraktní tvorbu současných českých výtvarníků. Jako bonus 
připraví studenti 6. C kolekci rozmanitých vydání knihy Babička Boženy 
Němcové, což jistě potěší nejen dříve narozené návštěvníky, ale i čtenáře 
klasické literatury. A samozřejmě nemůže chybět ani hudební vystoupení 
školního pěveckého sboru a vánoční scénka v podání našich nejmladších 
studentů.

Mgr. Eva Pýchová

Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C

Pro dospělé začíná období příprav na vánoční svátky. Nakupujeme, uklí-
zíme, pečeme. Pro děti je to období, kdy vyslovují svá přání, píší dopisy 
ježíškovi a nemohou se dočkat, kdy zazvoní vytoužený zvoneček. V naší 
mateřské škole přichází období příprav besídek, dílniček, strojení stro-
mečků, celá škola oblékne vánoční kabát. 
3. prosince půjdou děti ze třídy Hrošíků zazpívat a potěšit vánočními ver-
ši dědečky a babičky do klubu důchodců. 9. prosince rozezní tělocvič-
nu rytmy zumby, děti se mohou těšit na Vánoční show Hany Daškové. 
10. prosince se chystají děti ze třídy Žirafek na vánoční besídku Sva-
zu postižených civilizačními chorobami. Dopoledne se předškoláci těší 
na setkání se školáky ze Základní školy Komenského. 
Některé děti pojedou do naší partnerské Zoologické zahrady Dvůr Králo-
vé nad Labem ozdobit vánoční stromeček.
15. prosince přijede s pohádkou Zlatovláska Divadlo Víly Srdíčkové. 
18. prosince se těšíme na setkání s obyvateli Sanatoria Topas, třída Kro-
kodýlků nacvičuje vánoční pásmo, celá školka vyrábí dárečky pro potě-
šení, které na besídce předáme seniorům. 
Ve třídách proběhnou vánoční besídky, vánoční dílničky. 19. prosince si 
zazpíváme společně u stromečku. Na sv. Štěpána se třída Hrošíků těší 
na zpívání v kostele.
Přejeme všem čtenářům klidné prožití předvánočního období a pohodové 
svátky vánoční. Lenka Chotěnovská

Předvánoční čas v Mateřské škole Holubova

Co nového na gymnáziu?

V listopadu proběhlo na 1. stupni Základní školy Komenského v Holicích 
mnoho akcí. Nejdříve jsme už podruhé přivítali v naší škole předškoláky, 
kteří se ve výtvarných dílnách seznamovali s africkými zvířaty, vyráběli 
šperky, pracovali na interaktivní tabuli, cvičili a zpívali. Mimo to pravi-
delně probíhají hodiny pro předškoláky.
Od čtvrtka 6. listopadu se všechny třídy zúčastnily projektu Zdravá pětka. 
Jeho cílem bylo děti seznámit, co jsou zdravé potraviny a jak se správně 
stravovat.
Naše děti se také zapojily do projektu, který rozvíjí spolupráci mezi ško-
lami. Jmenuje se „Záložka do knihy spojuje školy“. Naši žáci letos už 
podruhé vyráběly záložky, které si vyměnili se slovenskými školáky.
10. prosince bude na 1. stupni naší školy už tradičně probíhat vánoční jar-
mark, který bude spojený s dopolední návštěvou dětí ze školky. Jako vždy 
je pro ně připraven zajímavý program, tentokrát s vánoční tématikou.

Mgr. Helena Žižková

V rámci soutěže Zelený ParDoubek 2014, kterou vyhlašuje jednou za dva 
roky Odbor životního prostředí Pardubického kraje a Krajský koordinátor 
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Ekocentrum Paleta, jsme získali 
Certifi kát „Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně“. Jsme tedy 
škola s velmi dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty žáků a pedagogů.
Projektové dny
Dne 30. 10. 2014 se uskutečnil na naší škole projektový den „Afri-
ka“. Žáci na II. stupni si mohli vybírat z různých nabídek workshopů, 
které si pro ně učitelé připravili. Např. tvorba mapy Afriky s pomocí 
přírodnin a koření, výroba afrických náramků a náhrdelníků z papíro-
vých korálků, dekorace dovádějící opice, přednáška o Keni nebo prá-
ce s interaktivní tabulí. Dvacet žáků si na Gymnáziu Dr. E. Holuba 
vyzkoušelo zahrát na africké bubny Djembe. Děti se naučily základní 
údery, jednoduché rytmy i improvizaci. Tímto ještě jednou děkujeme 
vedení gymnázia i paní profesorce Drahošové za pěkně prožité dopo-
lední hodiny. 
Na další projektový den, tentokrát adventní, se mohou naši žáci těšit již 
ve středu 10. 12. 2014. Výrobky, které zde dopoledne žáci zhotoví, si pak 
mohou rodiče zakoupit na již tradičním Adventním jarmarku, který se 
uskuteční tentýž den ve 14–18 hodin v budově I. stupně. Výtěžek z této 
akce bude věnován na podporu onkologické léčby naší žákyně Kačenky 
Říhové. Mgr. Pavla Fidrhelová

Listopad v Základní škole Komenského

Novinky ze ZŠ Komenského

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Budete se tomu divit, ale za sedm dní se nám povedlo objet celý svět 
a přitom se nehnout z místa. A jak se nám to podařilo? Díky měsíčnímu 
projektu na Holubovce, který nesl název Svět mimo Evropu. Žáci druhé-
ho stupně společně s žáky nižších ročníků si vylosovali název země. Úko-
lem tříd bylo seznámit ostatní žáky s kulturou, tradicemi a zvyky v daném 
státě. Bylo nám představeno celkem sedm zemí. Prezentace projektů pro-
bíhala od 3. 11. do 11. 11. 2014.
První den nás čekala cesta po Kanadě. S bruslemi na nohou nás přiví-
tali žáci 6. A a 2. A. Hokejový tým neřešil pouze sport, ale podal nám 
o této největší zemi Severní Ameriky zajímavé informace. Druhý den 
jsme procestovali Brazílii. Moderátoři televizní stanice Boom nás zaved-
li nejen do amazonského deštného pralesa mezi domorodce. Navštívili 
jsme světoznámý karneval v Rio de Janeiro. Nakonec se všichni žáci 
4.A i 7. A rozvlnili v rytmu brazilských písní. Ve středu jsme se společně 
s manželským párem z 8. A vypravili na dovolenou do Austrálie. Man-
želé navštívili u protinožců památky všeho druhu, setkali se s klokany ze 
3. A, aboriginci, Stevem Irwinem, krokodýlem Dandym, zaplavali si mezi 
rybkami u korálového útesu. Čtvrtý den jsme doletěli do Japonska. S kul-
turou této země nás seznámila 5. A. Už za námi byla půlka cesty a právě 
v tu dobu jsme dorazili do Číny. O seznámení s kulturou a památkami nej-
lidnatější země světa se postarala 8. B se 3. B. V pondělí nás 9. B společně 
se 4. B zavedla do Indie. Poslechli jsme si indickou pohádku a bajku. Stali 
jsme se svědky narození malého Inda, který nás provázel celým svým ži-
votem. Sedmý a zároveň poslední projekt nás zavedl do slunného Mexika. 
Na hlavu si sombrera nasadili žáci 9. A a 2. B. O zábavu se postarali nejen 
vtipní moderátoři, ale i krásné mexické tanečnice.
Každá třída se svého úkolu zhostila, jak nejlépe uměla. Žáci i se svými 
vyučujícími vložili do projektů velký kus práce. Z účinkujících sálalo 
nadšení a radost. Měli jsme možnost vidět mnoho krásných kostýmů 
a výtvarných prací, které dotvářely atmosféru dané kultury a země.
Některé třídy předvedly projekci nebo natočily fi lm. Úžasná byla spolu-
práce mezi prvním a druhým stupněm. Cestu kolem světa jsme si skuteč-
ně užili.
   kolektiv žáků třídy 7. A ZŠ Holubova,
   Mgr. Lenka Jandová Prokešová
   foto: Mgr. Jana Krejčová

Za sedm dní kolem světa

Automotoklub Holice
Automotoklub Holice, odbor mototuristiky připravil pro řidiče z Holic 
a okolí přednášku na téma „Co je nového v silničních předpisech“. Před-
náška se bude konat ve čtvrtek dne 4. 12. 2014 v 18.00 hod. v salonku 
Restaurace Černý kůň. Přednášet bude pan Josef Bartoníček majitel au-
toškoly, který zodpoví i otázky z publika.. Při prezenci budeme vybírat 
symbolických 10 Kč na úhradu režijních nákladů.
Těšíme se na setkání se všemi řidiči, kteří se chtějí zdokonalit.

Při zpětném ohlédnutí byl podzim v naší MŠ veselý, zábavný a plný akcí. 
Všechny děti, kromě nejmenších, navštěvovaly solnou jeskyni. Rozběhly 
se zájmové kroužky, které navštěvuje většina dětí – kroužek pěvecký, an-
gličtiny, hry na fl étnu, muzikoterapie, zumby a aerobiku.
Děti se pobavily u pohádky Tučňáci Tuč a Ňák a také při pouštění draků. 
Kytičková třída uspořádala výtvarné odpoledne – děti a rodiče si vyrobili 
spoustu podzimních dekorací, dráčků, větrníků a obrázků z papíru a pří-
rodních materiálů.
U příležitosti 35. výročí otevření MŠ proběhl dne 22. 10. 2014 „Den ote-
vřených dveří“ pro děti, rodiče i širokou veřejnost a 19. 11. 2014 se usku-
tečnilo setkání s bývalými zaměstnanci. Naši zrenovovanou mateřskou 
školu si tak přišla prohlédnout spousta hostů.
V předvánočním čase děti vytvářely spoustu dárečků, pekly martinské 
rohlíčky a cukroví, obdivovaly šikovné ušáky v králičím hopu a navště-
vovaly starší kamarády v Komenského škole na dílně pro předškoláky.
Již se těšíme na prosincovou Mikulášskou nadílku s čertovskou disko-
tékou (5. 12.) a Vánoční zahradní slavnost (11. 12. 2014 v 15.30 hod.) 
Nemůžeme se dočkat zpívání koled, nadílky a hlavně se těšíme na rado-
vánky na sněhu.

Krásně prožitý adventní čas přejí
 děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Pardubická

MŠ Pardubická informuje

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Byl jsem přesvědčen, že by se v prosincovém čísle Holických listů 
měl objevit v našich pohledech do historie vánoční text. Marně jsem však 
hledal nějakou vzpomínku na Vánoce v Holicích v dobách minulých. Na-
konec jsem musel sáhnout opět k vzpomínkám Jana Jiraucha na dětství 
v Holicích. Takže uveďme, jak probíhaly Vánoce v rodině okresního soud-
ce kolem roku 1885.

Dnem 24. prosince počínaly nám ve škole prázdniny, jež trvaly tři dny. 
Po sv. Štěpánu začínalo zase školní vyučování. Na Štědrý den mívala ma-
minka nejvíce práce. Zabíjely a kuchaly se ryby, obyčejně dva kapři, které 
maminka jednak smažila, jednak dělala s černou omáčkou, vařila rybí 
polévku, připravovala jablkový závin, stahovala zajíce, který byl předklá-
dán na Boží hod jednak pečený se smetanovou, jednak s černou omáčkou. 
Stromeček byl maminkou připravován již několik dnů před štědrým veče-
rem v salonku, jenž byl zavřen, abych tam nemohl. Bývala to jedlička, až 
ke stropu sahající.

Na Štědrý den úřadoval tatínek po celý den v kanceláři, a nechodil 
domů, poněvadž maminku po celý den zaměstnávala příprava večeře. 
V poledne se neobědvalo také proto, abychom viděli, jak mně mamin-
ka říkávala „zlaté prasátko“. Asi o půl páté hodině přišel tatínek domů 
a v pět hodin se výjimečně u nás večeřelo. V bytě u Procházků (rohový 
dům, kde je dnes restaurace „U Skrblíka“ – pozn. PH) jedli jsme v ložnici 
rodičů, jež byla větší než obývací pokoj. Na stole byl prostřen čistý, bílý 
ubrus a po dvou talířích na polévku a rybu, jakož i talířek na moučník. 

Po jídle podala maminka každému několik vlašských ořechů a jablíčko. 
S nimi se prováděla procedura vánočních zvyků. Každý z nás měl radost, 
když ořechy i jablíčko nebyly červavé, že v příštím roce nezemře. Nakonec 
přišel na stůj čaj, nebo punč, jenž tenkráte kupci podle zvyku posílali 
svým odběratelům k svátkům a nějaké sladkosti doma upečené. 

Po večeři házela maminka za sebe střevícem, aby zvěděla, budeme-li 
se stěhovat z Holic, či zda tatínek zůstane na místě. Postavil-li se střevíc 
špičkou ke dveřím, znamenalo to stěhování. 

V rodině nebylo zvykem dávat dárky, jen tu a tam výjimečně. Tatínek 
poukazoval na to, že mám po celý rok všechno, co potřebuji, a že není 
tudíž třeba nějakého zvláštního obdarování o Štědrém dnu. Jednou jsem 
přece dostal ke starým hodinkám po strýci mého otce Jakubu Železném, 
pěkný, úzký, stříbrný řetízek a k němu od hodináře Balcara koupený přívě-
sek se skleněnou intaglií, představující římského vojína s helmou na hla-
vě. Moc se mně líbil a já se chodil skoro po celý rok na něj dívat do vý-
kladní skříně. Mamince jsem o něm jak se dalo, mnoho vypravoval a ona 
mi ho pak dala k Ježíšku, aby mi způsobila radost. 

Od půl páté skoro do 8 hodiny večerní chodili koledníci s betlémem 
i bez něho a prozpěvovali za dveřmi „Narodil se Kristus Pán, veselme 
se…“ Na koledu měla maminka připraveno hojně drobných, krejcarů 
i troníků, k podělování zpěváků. 

Velké náboženské cítění lidu dodávalo svátkům velebného rázu nábo-
ženských slavností, zejména ony slavné půlnoční mše, na něž putovalo 
mnoho lidí domácích i z okolních vesnic. Vždy jsem se těšíval, že na „půl-
noční“ také půjdu, ale pravidelně jsem zaspal, poněvadž mě nikdo ne-
vzbudil. 

Na Boží hod byla sloužena slavná „Velká mše“ a na oltáři sv. Václa-
va stál betlém s dřevěnými fi gurkami a hvězdou jako symbolem Vánoc, 
na nějž jsem se chodil rád dívat.

Mnohé rodiny mívaly svůj betlém častokráte i značných rozměrů s fi -
gurkami řezanými nebo barevně litografovanými, jež byly zastrkovány 
do mechu přineseného z lesa. Rodinné betlémy bývaly někdy značně staré, 
poněvadž se dědily z pokolení na pokolení a těšívaly se patřičné úctě. 
Před Štědrým dnem snášel se betlém z půdy, opravoval se a upravoval, 
aby se zase v plném lesku podle své velikosti octl pod stromečkem, anebo 
někde v koutu světnice, či na jiném vhodném místě. V Holicích měli, po-
kud vím, pěkný, velký betlém s papírovými „daráky“ u zelináře Chmelaře.

Na sv. Štěpána chodívali opět koledníci po celé dopoledne s koledou, 
zpívali za dveřmi „Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně…“ 
a přijímali za svůj výkon odměnu v podobě měďáků. 

Pavel Hladík

VÁNOCE JANA JIRAUCHA

Holický kram� íček – 21. ročník
V neděli 16. listopadu se uskutečnila ve městské sportovní hale celo-
státní soutěž ve sportovním tanci. Hlavními pořadateli byl Taneční klub 
Tancklub Holice, Taneční studio Hany Flekrové a město Holice. Soutěže 
začínaly od 9.00 hodin a tančilo se v těchto kategoriích: děti, junioři, 
mládež, dospělí a senioři. Na taneční ploše se prostřídalo celkem 187 
párů a akce byla velmi úspěšná. Společně s diváky, hosty, rodiči a taneč-
níky navštívilo Holický kramfl íček čtyři sta třicet lidí, což je úctyhodné 
číslo. Za město Holice přišel popřát soutěžním párům hodně úspěchů 
místostarosta pan Bajer. Poslední páry odtančily závěrečné soutěže 
v 17.45, soutěž skončila v 18.00 hodin. Výsledky soutěží jsou na strán-
kách: www.SUT.cz a www.ČSTS.cz.
Děkuji městu Holice za podporu této akce a také dalším partnerům: 
BW Stavitelství, papírnictví Bajer,fi rmě Monts a  holických podnikate-
lům: cukrárně Walma, Elektru Schejbal, květiny Rychlíková, Aschlero-
vá papírnictví. Děkuji za spolupráci KD Holice, Technickým službám 
Holice, BWK Holice a všem mým spolupracovníkům a rodičům při 
přípravě a realizace soutěže.
 Hana Flekrová

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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Sokol Horní Počernice – BVK Holice
48 : 76 (13:14 21:36 33:57)
Eichler a Rovenský po 17, Voráček a Joska 11, 
Bartheldi 8, Trojan 6, Kolář, Tylchrt a Welsch 2
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice 
53 : 69 (20:25 37:41 41:51) 
Bartheldi 20, Tylchrt 11, Joska 9, Voráček 
a Eichler 8, Rovenský 5, Kolář a Oliva 3, Tro-
jan 2
BVK Holice – Basket Poděbrady
75 : 65 (22:11 32:23 56:39)
Eichler 24, Bartheldi 17, Joska 15, Trojan 10, 
Kolář 4, Tylchrt 3, Petružálek 2
BVK Holice – Sokol Praha Kbely
78 : 56 (16:14 38:25 56:46)
Joska 17, Eichler 16, Šrámek 15, Tylchrt 12, Bar-
theldi 9, Kolář 5, Trojan a Bahník 2
BC Benešov – BVK Holice
76 : 92 (23:20 33:48 46:68)
Voráček 19, Eichler 16, Joska a Bartheldi 14, 
Tylchrt 10, Oliva 8, Šrámek 5, Trojan 4
Basket Praha Košíře – BVK Holice
101 : 61 (27:15 53:25 77:44)
Voráček 13, Bartheldi 12, Trojan, Joska 10, 
Eichler a Oliva 6, Tylchrt 5, Šrámek 3
Český pohár:
1. kolo BVK Holice – BK Přelouč (účastník 
2. ligy)
66 : 65 (12:12 26:35 44:47)
Eichler 16, Trojan 12, Petružálek 11, Voráček 10, 
Bahník 6, Tylchrt a Šrámek 5, Welsch 1
2. kolo BVK Holice – SKB Zlín (účastník 1. ligy)
67 : 50 (19:9 33:22 43:37)
Eichler 18, Voráček 16, Bartheldi 11, Joska 10, 
Šrámek 6, Tylchrt 4, Kolář 2
3. kolo BVK Holice – Ariete Prostějov (účastník 
Kooperativa národní ligy a její loňský fi nalista)
52 : 97 (19:22 30:55 43:74)
Eichler 12, Voráček 10, Šrámek 9, Tylchrt 5, Oli-
va a Joska 4, Bartheldi, Trojan, Kolář a Welsch 2
Oblastní přebor kadetů U17:
BK Kara Trutnov – BVK Holice
18 : 50 (5:20 9:30 13:40)
Štěpánek 28, Janoš 10, Kašpar 5, Kulhavý 3, Ha-
velka a Svatoš po 2
v odvetě 25 : 65 (2:28 18:40 22:59)
Štěpánek 28, Havelka 12, Kašpar 9, Janoš 8, 
Hloušek 6, Kulhavý 2
BVK Holice – BC Darren Chrudim
53 : 55 (10:13 24:31 39:43)
Janoš 11, Hloušek a Havelka 10, Mycak 8, Kul-
havý 7, Pařízek 3, Šenk a Kašpar 2
v odvetě 51 : 74 (8:22 23:39 43:51)
Janoš a Havelka 11, Mycak 10, Kulhavý 6, Šenk 
a Hloušek 4, Svatoš 3, Kašpar 2
Sokol Nová Paka – BVK Holice
55 : 72 (8:22 21:35 40:50)
Horký a Havelka 17, Kulhavý 11, Janoš 10, My-
cak 4
v odvetě 68 : 58 (7:14 26:25 45:39)
Horký 18, Mycak 17, Havelka 12, Kašpar 6, Ja-
noš 3, Kulhavý 2 
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
67 : 41 (20:15 31:25 45:33)
Havelka 21, Mycak 15, Janoš 8, Skála 7, Kulha-
vý a Šenk 5, Svatoš a Hloušek 2
v odvetě 83 : 57 (18:18 44:34 63:47)
Mycak 26, Janoš 18, Kulhavý 13, Šenk 10, 
Kašpar 7, Skála 5, Havelka a Hloušek 2

Oblastní přebor minižáků U13:
BK Přelouč – BVK Holice
31 : 51 (6:16 10:25 25:39)
Dvořák 16, Tran Hai Son a Půlpán 10, Horký 
a Chmelík po 4, Mrázek 3, Špaček a Mergl 2
v odvetě 42 : 72 (10:23 20:41 34:61)
Dvořák 30, Mrázek 10, Půlpán 8, Špaček 
a Chmelík 6, Tran Hai Son 5, Horký 4, Mergl 3
BVK Holice – Sokol PP Hradec Králové
80 : 59 (23:7 45:22 65:44)
Dvořák 28, Mrázek 19, Tran Hai Son 12, Půlpán 
10, Horký Filip a Špaček 4, Mergl 3
v odvetě 80 : 63 (22:16 42:38 60:49)
Dvořák 23, Tran Hai Son 16, Mrázek 14, Mergl 
11, Štěrovský a Půlpán 6, Horký a Špaček 2
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
27 : 88 (10:21 13:50 20:68)
Dvořák 27, Tran Hai Son 16, Mrázek 15, Půlpán 
9, Chmelík 8, Mergl 7, Horký 6
v odvetě 43 : 95 (7:29 22:47 31:77)
Dvořák 37, Tran Hai Son 15, Mrázek 14, Horký 
a Špaček 8, Mergl a Chmelík 6, Půlpán 3
BVK Holice – SŠB Pardubice
109 : 41 (30:12 55:20 77:36)
Dvořák 35, Tran Hai Son 18, Mrázek a Půlpán 
17, Horký a Špaček 6, Chmelík 4, Yurkiv 2
v odvetě 110 : 9 (26:6 60:6 81:6)
Dvořák 37, Půlpán 24, Chmelík 14, Mrázek 12, 
Horký 8, Špaček 7, Mergl 6
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Sokol PP Hradec Králové
83 : 56 (17:12 45:22 57:34)
Horký 24, Mrázek 23, Štěrovský 11, Vlček 9, 
Půlpán 8, Mikuláš 6, Hanzlík 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
19 : 118 (2:42 10:46 12:105)
Mrázek 44, Půlpán 19, Chmelík 18, Horký 12, 
Chmelík 10 Hanzlík 7, Lhoták 6
BVK Holice – BK Studánka Pardubice
144 : 35 (37:5 68:19 104:24)
Mrázek 45, Půlpán 28, Mikuláš 18, Chmelík 17, 
Hanzlík 12, Vlček 10, Brandejs 8, Klouček, Hor-
ký a Král 2
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – Jiskra Litomyšl A
57 : 86 (19:14 31:36 42:57)
Brandejs 32, Lhoták 12, Hanzlík 8, Kubánek Broňa 5
http://vco.cbf.cz/
BK Litomyšl B – BVK Holice
26 : 73 (4:27 8:39 14:54)
Brandejs 19, Hanzlík 18, Mikuláš 17, Lhoták 10, 
Kubánek Broňa 5, Klouček 4
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
58 : 7 (11:0 19:3 40:3)
Brandejs 20, Hanzlík 10, Lhoták 9, Mikuláš 7, 
Kubánek Broňa 6, Jirků, Klouček a Kašpar 2
SKB Česká Třebová – BVK Holice
28 : 71 (8:24 14:36 18:56)
Mikuláš a Hanzlík 22, Klouček 12, Krejčík 8, 
Lhoták 4, Kašpar a Kubánek Jan 2
BVK Holice – BK Studánka Pardubice
70 : 34 (20:14 36:29 64:31)
Brandejs 25, Mikuláš 22, Hanzlík 16, Lhoták 4, 
Klouček 3
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese – Východočes-
ká basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo 
na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalo-
vá federace (ligové a extraligové soutěže).

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Soustředění aerobiku
Fit clubu Holice

Podzim byl v oddíle ve znamení dvou význam-
ných akcí. První proběhla dne 14. října 2014, 
kdy se konalo společné POUŠTĚNÍ DRAKŮ 
na hřišti v „květnovkách“. Odpoledne začalo 
stezkou, na které děti plnily 5 sportovních úko-
lů. Potom následovalo pouštění draků. I přes 
slabý vítr se podařilo drakům vzlétnout. Za od-
měnu nás čekalo opékání špekáčků. Děkujeme 
za pomoc při organizování technickým službám 
Holice, a to za zajištění ohniště. Podzimní se-
tkání s draky se vydařilo! 
Druhou akcí byl tradiční KARNEVAL HA-
LLOWEEN, který se konal v neděli 9. listopadu 
2013 v nové ZUŠ Karla Malicha. Téma letošní 
výtvarné soutěže bylo ve znamení duchů. Vý-
kresy a výrobky tvořily také zajímavou dekoraci 
nového prostředí, kde se dětem velice líbilo. Pro-
gram karnevalu podporoval aktivitu dětí v sou-
těžích i tanečních kreacích. Rozzářené oči dětí 
prozrazovaly, že se baví a s chutí si to užívají.
Děkujeme všem, co se na zdárném průběhu 
akce podíleli – ZUŠ Karla Malicha, městu Ho-
lice, KD Holice a DJ Petrovi Bačinovi.
Výtvarné práce budou opět instalovány v KD 
Holice. Cvičitelé oddílu ASPV

O podzimních prázdninách se Fit club Holi-
ce vydal na soustředění do Horního Bradla, 
do penzionu „U Kozlů“. Vyjeli jsme v sobotu 
dopoledne a hned první den odpoledne nás čekal 
2h trénink a to jak mladší děvčata, tak i starší. 
Trénovali jsme každá skupina 3,5 h denně. Byli 
jsme i na procházkách, a jelikož už bylo chladné 
počasí, přivezli jsme si domů i hezké podzimní 
dekorace, které jsme sami vytvořili. Poslední den 
večer nás čekala stezka odvahy, a i když jsme 
se báli, tak jsme jí zvládli všichni na jedničku. 
V úterý dopoledne jsme se vydali na cestu domů. 
Všem se soustředění moc líbilo, i když nás bo-
lely nožičky. Už se těšíme na příští rok, až si to 
opět zopakujeme. Michaela Píšová

Podzimní akce
oddílu ASPV z TJ Jiskra Holice

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



Skončila podzimní část fotbalové ligy 2014/2015 a zde jsou umístění jed-
notlivých mužstev SK Holice po polovině soutěží.
Krajský přebor mladších žáků: 6. místo
1. mužstvo má 36 bodů, poslední 11. mužstvo má 1 bod. SK Holice – 22 
bodů.
Krajský přebor starších žáků: 8. místo
Z 11 mužstev přezimují žáci díky 21 bodům v „lepší“ polovině tabulky.
I. A třída dorostu: 5. místo
Spojené mužstvo SK Holice B a Sokolu Horní Ředice obsadilo střed ta-
bulky.
Krajský přebor dorostu U 19: 4. místo
Na prvního v tabulce ztrácíme z 16 mužstev jen 4 body.
Pernštejn okresní přebor mužů: 11. místo
SK Holice B na konci podzimní části zabojovalo a zabodovalo.
Tlapnet krajský přebor mužů: 2. místo
První domácí prohra po 13 měsících v posledním kole, znamená, že pře-
zimujeme „jen“ na krásném druhém místě.

Fotbalový oddíl SK Holice a město Holice Vás zvou v halové sezoně 
2014/2015 na halové, mládežnické fotbalové turnaje.
Neděle 30. 11. 2014 žáci ročník 2006 a mladší
Neděle 7. 12. 2014 žáci ročník 2004 a mladší
Neděle 21. 12. 2014 žáci ročník 2002 a mladší
Informace k turnajům: hraje se v místní sportovní hale a to celý den, hrací 
doba i systém zápasů bude určen dle počtu přihlášených družstev, počet 
hráčů 4+1 s hokejovým střídáním, maximální počet družstev je stanoven 
na 10 oddílů.
Další turnaje se uskuteční v lednu a únoru 2015.

Holický cyklistický oddíl V6 Bike Freaks zakončil úspěšnou sezónu 2014 
a hned začal přípravu na další rok. V té letošní sezóně jsme absolvovali 
neuvěřitelných 105 cyklistických závodů jak na horských, tak i na silnič-
ních kolech. Pro zpestření jsme závodili v běžeckém závodě do vrchu, 
zkusili si dva duatlony a dokonce i cyklokros. Prakticky všichni naši mlá-
dežničtí závodníci přiváželi medaile či přední umístění ze závodů, kterých 
se účastnili, ale vzhledem k velkému množství závodů není bohužel mož-
né všechny tyto úspěchy vyjmenovat, takže připomenu alespoň ty na ce-
lostátní úrovni. Vrcholem naší sportovní činnosti byla účast čtyř jezdců 
v Českém poháru horských kol. Český pohár je nejvyšší česká soutěž, 
zařazená do mezinárodního kalendáře a natolik kvalitní, že i v mládežnic-
kých kategoriích závodí zahraniční konkurence. Celkové 18. místo Pavly 
Hendrychové v kategorii kadetek zaslouží velké uznání. M. Papoušková 
skončila celkově 41. v žákyních, J. Papoušek 65. v juniorech a O. Bečka 
v žácích nebodoval.
Dalším velkým úspěchem byla medailová umístění našeho předsedy Jirky 
Hendrycha v šesti závodech celostátního seriálu Kolo pro život.
V druhém celorepublikovém seriálu závodů horských kol Cyklomaraton 
tour vynikly naše závodnice v kategorii do 12 let, když M. Papoušková 
vyhrála celkovou klasifi kaci a Š. Hojková byla druhá. V kategorii chlapců 
do 10 let byl F. Hojka druhý, a stejné pořadí v kategorii do 8 let vybojoval 
V. Hendrych.
Největším naším potěšením je však radost, jakou cyklistika našim jezd-
cům přináší.
Hezké Vánoce a mnoho spokojenosti do nového roku přejí členové V6 
Bike Freaks Holice

Pavel Bečka

Dnes, jako další mužstvo, které hraje pod hlavičkou SK Holice, předsta-
víme mužstvo starších žáků.
KDO JSOU STARŠÍ ŽÁCI? Je to věková kategorie, která je citlivá 
na vnější vztahy a podněty. Je to čas prvních lásek, partiček, ale i vzdo-
ru, doba v níž je již puberta v plném proudu. Jsou to žáci základních 
škol z osmých a devátých tříd.
KDY A KDE TRÉNUJÍ? Pravidelně každé pondělí a čtvrtek v 17 hodin, 
v létě na místním holickém fotbalovém stadionu. V zimě v tělocvičně 
nebo sportovní hale.
JAKOU LIGU HRAJÍ? Krajský přebor starších žáků, kterého se účastní 
týmy z pardubického kraje. Je to podobná soutěž jakou mají mladší 
žáci. Dále hrají různá pohárová utkání, zimní halové turnaje a příleži-
tostné turnaje. V Holicích je to např. turnaj starších žáků „Viktoria cup“ 
– memoriál Ládi Vojíře. Pro zajímavost, je to druhý nejstarší žákovský 
turnaj v České republice.
KDO JE VEDE A TRÉNUJE? Pánové Petr Starý (mob. 606 661 611) 
a Lukáš Kovařík.
CO JIŽ UMÍ A DOVEDOU? Zdokonalují techniku, kterou si přinesli 
z mladších žáků, zvládají všechny herní činnosti, které má ovládat fot-
balista. Trenéři je seznamují s tím, co je to například obranný či útočný 
systém, svoji fyzickou kondicí stačí již na velkou hru 11 na 11 hráčů.
A CO NA ZÁVĚR ? Náš tým stále hledá mladé fotbalisty. Přijď k nám 
i Ty, ukaž nám co umíš a staň se členem našeho mužstva a klubu. Vše 
v zábavné formě, nebudeš se nudit.
Více na www.skholice.com, sk.holice@seznam.cz.

Vladimír Faltys

SK HOLICE a halové turnaje

Jak přezimují SK Holice??

SK Holice – představuje

Cyklistický oddíl V6 Bike Freaks Holice
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Na fotu část oddílu po tréninku s J. Kulhavým, olympijským vítězem a mi-
strem světa

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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bohatá tombola

předprodej vstupenek v KD Holice

večerní překvapení v podání členů SDH Holice

DJ Lukáš Mercl
(Radio Černá Hora)

Hudební kapela

K tanci a poslechu hraje:

solár •  voda  •  topení  •  plyn •  koupelny

Akční nabídka biokrbů KRATKI.  
Ceny již od 2 617 Kč. Platí do 31. 3. 2015.

Vánoční pohodu podpoří,  
když se Vám biokrb rozhoří.

Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách,  
email: info@dvorak-karlik.cz, tel.: 466 923 141, mobil: 602 272 619

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So: 8:00 – 11:00

Přejeme Vám klidné  
prožití svátků vánočních 
a šťastný Nový rok 2015
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OBKLADY - DLAŽBY 
 
 

JANA PIŠTOROVÁ 
OBKLADY – DLAŽBY - KOMPLETNÍ 

VYBAVENÍ KOUPELEN 
3D NÁVRHY ZDARMA 

 
Velký výběr obkladů a dlažeb. Skladem lišty 
– ukončovací, rohové , vanové (pvc, hliník, 

nerez), klínky, křížky. Lepidla 
mrazuvzdorná, flexibilní, rychletvrdnoucí. 

Spárovací hmoty, silikony. Čistící prostředky 
a koupelnové doplňky. 

 
Náměstí T.G.M. 23, Holice 

tel: 466 920 616 
mobil: 732 637 626 

koupelnypistorova@seznam.cz 
http:/www.koupelny-holice.cz 

 
Otevírací doba: po- pá      8:00 – 12:00     13:00-16:00 

 so             8:00 – 11:00 

Vše pro krásné Vánoce 
najdete v naší dekorcenajdete v naší dekorce
Vše pro krásné Vánoce Vše pro krásné Vánoce Vše pro krásné Vánoce Vše pro krásné Vánoce Vše pro krásné Vánoce Vše pro krásné Vánoce Vše pro krásné Vánoce 
najdete v naší dekorce
Vše pro krásné Vánoce 
najdete v naší dekorce
Vše pro krásné Vánoce 
najdete v naší dekorce

Přejeme Vám klidné prožití  
svátků vánočních a šťastný nový rokPF 2015

Dekorka Nikolka 
Obchod s dekoračními předměty, textilními bytovými  

interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií

Palackého 195, Holice, otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin
eshop: dekorka-nikolka.cz


