ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / LEDEN 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní posledního
sloupku roku 2016 vrcholí přípravy na vánoční svátky a v přírodě již
jednoznačně
zvítězila
„paní zima“.
Zastupitelstvo a rada
města se sešly na společném jednání 5. prosince 2016. Hlavním bodem jednání byl rozpočet města na rok 2017, je navržen vyrovnaný
ve výši 125 mil. Kč. Pokrývá provozní potřeby
města i jeho příspěvkových organizací (školská zařízení, kulturní dům a technické služby)
a ještě zbývá 10 mil. Kč na kapitálové výdaje, které tvoří zejména projektové dokumentace, akce přecházející z roku 2016 a akce,
které budou zahájeny hned v měsíci lednu.
Mezi největší patří úprava bývalé ZUŠ v Husově ul. 406 na jednoduché byty pro stávající
obyvatele č.p. 59 v Hradecké ulici (1,7 mil.
Kč) a rekonstrukce kuchyně kulturního domu
(2,5 mil. Kč). Nutno ještě zmínit, že příjmy
rozpočtu jsou stanoveny o cca 6 mil. Kč nižší
než je předpoklad renomovaných finančních
institucí.
Rozpočet je tedy sestaven tak, aby v průběhu
roku nedocházelo k významným škrtům a nestabilitě v hospodaření města. V průběhu bohaté
diskuze došlo k několika pozměňovacím návrhům, z nichž některé pak byly formou hlasování
schváleny a zařazeny do rozpočtu.
Mezi nejvýznamnější patří převod částky
555 tisíc Kč pro TS Holice (hala pro uskladnění a garážové stání) do kapitálové rezervy rozpočtu města. Technické služby tuto akci budou

financovat ze svých fondů. Dále pak navýšení
částky finanční podpory organizacím a spolkům o 200 tisíc Kč (včetně rezervy) na konečných 1 955 tisíc Kč z důvodu rozšířené činnosti nohejbalového oddílu TJ Sokola Holice jak
v mládežnických družstvech, tak v družstvech
dospělých.
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu zůstaly beze změn a rozpočet bude takto předložen
ke schválení na jednání zastupitelstva města
19. prosince 2016.
Dalším bodem společného jednání byla příprava výstavby nové sportovní haly v areálu stadionu v blízkosti budovy Domu dětí a mládeže
Holice. Z diskuze vyplynulo, že od září všechna
sportovní zařízení v Holicích (městská hala, sokolovna i gymnázium) jsou plně vytížena.
V domě dětí a mládeže od nového školního
vznikla 2 nová mládežnická družstva florbalu a přihlásilo se 30 nových zájemců o badminton. K nárůstu žáků došlo i u tenisového
klubu. Právě pro tyto 3 druhy sportu by měla
poskytnout nová hala zázemí. V současné
době se zpracovává studie proveditelnosti.
Jednat by se mělo o lehkou stavbu (sendvičové stěny), se šatnami a sociálním zařízením,
které budou sloužit nejen pro halu samotnou,
ale i pro plážový volejbal a nové víceúčelové
venkovní hřiště s umělým povrchem, které je

plánováno v této lokalitě v projektu revitalizace areálu fotbalového stadionu. Věřím, že
ve stávající studii proveditelnosti najdou zástupci všech tří klubů a členové komise pro
revitalizaci stadionu shodu pro dispoziční řešení, povrch i další technické záležitosti tak,
aby bylo možno navázat vlastním projektem,
na který jsou již vyčleněny finance v rozpočtu
roku 2017.
Po skončení společného jednání pokračovala schůze rady města. Rada podpořila žádost
Českého sdružení těžkých nadměrných nákladů, z.s. na vybudování průjezdu kruhovou
křižovatkou (v současné době jezdí soupravy
městem), schválila podání žádosti o dotaci
na dovybavení sběrného dvora Technickým
službám Holice, žádost kulturního domu
na uvolnění financí na rekonstrukci kavárny
z vlastních zdrojů a na závěr doporučila schválit zastupitelstvu plán práce ZM a RM na I. pololetí r. 2017.
Z výše uvedeného je patrno, že ani samospráva se před vánočními svátky a koncem roku
nenudila, a chce mít vše potřebné splněno pro
hladký vstup do nového roku.
Nový rok přijďte přivítat na stadion v podvečer 1. ledna 2017. Přeji Vám, aby byl pro vás
rokem úspěšným a k tomu zejména pevné zdraví, hodně štěstí, dostatek lásky a jen vše dobré.

Poděkování
Myslím si, že když se někomu něco povede,
je dobré ho za to pochválit a popřípadě mu poděkovat. Já bych chtěl touto cestou poděkovat
zaměstnancům Technických služeb města Holic za krásnou vánoční výzdobu města a hlavně za její vrchol, kterým bezesporu je vánoční
strom. Již něco pamatuji a také jsem již něco
viděl, ale takto pěkně a vkusně ozdobený strom
v Holicích ještě nepamatuji. Nevím, jestli existuje soutěž ve zdobení vánočních stromů, pokud
ano, určitě by stálo za to, ten náš tam přihlásit.
Pánové, klobouk vlastně kulich dolů. Přispěli jste
velkou měrou k sváteční atmosféře posledních
dnů v tomto roce.
Petr Kačer

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA FOTBALOVÉM STADIONU
17.00 Vystoupení skupiny Druhá identita (pop-rock, Hradec Králové)
18.00 Novoroční zdravice starosty města Holic
18.05 Novoroční ohňostroj
VIP host: Dr. Emil Holub
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 21. listopadu 2016
V pondělí 21.11. 2016 proběhlo pravidelné zasedání rady města. Rada projednala tzv. první
čtení návrhu rozpočtu města na rok 2017, vzala ho na vědomí a uložila zveřejnit tento návrh
na úřední desce městského úřadu. Rada schválila 22. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku
2016, vyhlásila termín inventarizace majetku
města ke dni 31. 12. 2016 a schválila složení
hlavní inventarizační komise a zveřejnění dodatku č.1 k pachtovní smlouvě na zemědělské
pozemky se společností Solvit s.r.o. i zveřejnění
dodatku č.1 ke Smlouvě o užívání sportoviště
mezi městem a SK Holice, schválila uzavření
smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí příspěvku k zajištění dopravní obslužnosti

na období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017. Manželům Němcovým z Chotěboře bylo schváleno
pro rok 2017 provozování trhů v Holubově ulici, schválen byl zpracovatel žádosti (pobočka
Komerční banky v Hradci Králové) o dotaci
na rekonstrukci objektu čp. 59 v Hradecké ulici. Rada vzala na vědomí informaci o ukončení
spolupráce s firmou IPI efekt s.r.o., z důvodu
zániku firmy a schválila firmě NOSRETI Specialtransport z Ostravy a firmě Petr Bednář ze
Štěnovic průjezd souprav s nadměrným nákladem přes náměstí a po ulicích Vysokomýtská
a Holubova v době od 23. 11. 2016 do 31. 12.
2016, Lesnímu družstvu byl schválen bezplatný
pronájem části parkoviště na náměstí za účelem
prodeje vánočních stromků dne 12. 12. 2016
a prodeje kaprů dne 22. 12. 2016, rada schválila
nový Sazebník úhrad za poskytování informací

a Technickým službám Holice 2. změnu odpisového plánu na rok 2016, nové nařízení č. 2/2016
o vymezení místních komunikací ve městě Holice, jichž lze užít ke stání motorových vozidel
za sjednanou cenu a zapojení města Holice
do programu Elektrocity Holice a uložila Školní jídelně Holice odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, tj. města ve výši 185 tis. Kč
na financování opravy měření a regulace systému vytápění ve školní jídelně. Rada schválila
převzetí záštity starosty nad pořádáním Tříkrálové sbírky v Holicích v lednu 2017, firmě Cykloprofi byl odložen termín pro vyúčtování akce
„Poslední kopec“ do 31. 1. 2017 a na závěr bylo
schváleno ukončení nájmu k bytu č.10 v domě
čp. 1042 U Kapličky dohodou k 30. 11. 2016
a přidělení tohoto bytu dle pořadníku uchazečů
na IV. čtvrtletí 2016.

KOMENTÁŘE…
Rada města se mimo jiné neustále zabývá také
otázkou neukázněných cyklistů, chodců a majitelů psů. Připomeňme si proto, jak by se měli
cyklisté, chodci a majitelé psů správně chovat,
aby ostatní spoluobčany neohrožovali.
Cyklisté, ale i sportovci na kolečkových bruslích, skateboardech a zejména děti na koloběžce se mají chovat podle Zákona o silničním provozu tak, aby neohrožovali chodce.
V poslední době se poměrně hodně rozšířilo
ježdění této skupiny lidí po chodnících ve městě. Toto ale zákon neumožňuje. Dalším velkým
problémem je jízda bez osvětlení. Cyklisté jsou
totiž nejzranitelnější účastníci silničního provozu. Platí vždy pravidlo „Vidět a být viděn“.
Je to základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Dalším prohřeškem cyklistů je, že přes přechod
pro chodce přejíždějí, ačkoliv zde mohou jízdní
kolo pouze převádět. Cyklisté mladší 18 ti let
musí mít na hlavě přilbu a děti do 10 ti let musí
jet v doprovodu osoby starší 15 ti let. Cyklista
nesmí být při jízdě tažen psem.
Některá města již přísně trestají jízdu cyklistů
po chodníku, po přechodu, v jednosměrce a nerespektování zákazu vjezdu. Mnozí bohužel takovéto počínání považují za zcela normální.
Jízda na skateboardech a kolečkových bruslích
se zakazuje dle Obecně závazné vyhlášky o ve-

2

řejném pořádku ve městě Holice na zpevněném
prostranství u Kulturního domu města Holic,
v prostorách autobusového nádraží a na zpevněných plochách u vlakového nádraží.
Chodci mají silnici přecházet vždy kolmo a pokud to je blíže jak 50 metrů k přechodu pro
chodce, tak by měli využít přechodu. Největší
problémy způsobují chodci ostatním účastníkům silničního provozu zejména svým nezodpovědným chováním v noci a za snížené viditelnosti. Chodci bez reflexních doplňků jsou téměř
neviditelní. Přitom použití reflexních prvků
již od letošního roku nařizuje přímo zákon.
Bohužel statistika říká, že 60 % chodců umírá
právě v noci. Využívejte tedy co nejvíce široké škály různých reflexních doplňků. Podívejte
se na obrázek BESIPU, jak se reflexním materiálem výrazně zvýší možnost, aby vás řidič
zavčas uviděl. Reflexní materiál je v noci vidět
na 10 × větší vzdálenost než modré oblečení. Při
rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5
sekundy na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval. Ale to už ujel 31 metrů... A to může
být již pozdě. Chraňte sebe a své děti!
Majitelé psů se bohužel mnohdy chovají velmi
nezodpovědně vůči ostatním spoluobčanům.
Dle obecně závazné vyhlášky města o veřejném pořádku může být volný pohyb psů pouze

na vlastních pozemcích a prostorách, na polní
cestě u regulační plynové stanice, na polní cestě
mezi sběrným dvorem v Puškinově ulici směrem ke Kamencům a na prostranství u rybníka
Hluboký, které ale slouží pro výcvik psů členy
Českého kynologického svazu, pro nečleny pak
pouze s předchozím souhlasem tohoto svazu.
Jinde by se neměl pes pohybovat bez vodítka. Žádáme, aby si majitelé psů dětská hřiště
a sportoviště nepletli s plochou pro venčení.
Apelujeme znovu na majitele psů, aby využívali sáčků a nádob na psí exskrementy. Po městě již jich je dostatečné množství. Rada města
konstatovala, že pokud se naznačené problémy
budou i nadále vyskytovat, bude městská policie požádána o pomoc. Dokažme, že je to zbytečné.
Rada města všem našim spoluobčanům přeje
úspěšný a klidný rok 2017.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc., člen rady města

Společenská kronika
Vítání občánků 3. 12. 2016
Andrej Pecina, Hanzlova 112
Matouš Nešetřil, Dudychova 317
Kristýna Němcová, Ottmarova 1150
Václav Holický, Pardubická 1008
Gita Šedivá, Holubova 735
Vlasta Rochelová, Holubova 1
Nela Růžková, Staroholická 431
Eva Kasalová, Podlesí 61
Šimon Kárník, Hradecká 53
Šarlota Kárníková, Hradecká 53
Veronika Ungrádová, Podlesí 69
Vítězslav Trojan, Podlesí 103
Karolína Vraštilová, Bratří Čapků 80
Karel Vincenc, Holubova 1
Michal Včelák, Ve Drahách 217
Jan Zelinger, Palackého 195
Daniel Kučera, Holubova 838
Petr Kučera, Holubova 959
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Omezení provozu Městského úřadu Holice na konci
roku 2016

Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu budou v pátek 30. prosince 2015 zrušeny dopolední úřední hodiny. Návštěvu úřadu v tento
den předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože některá oddělení úřadu budou uzavřena. Aktuální informace bude na městské stránce
www.holice.eu.

Omezení rozsahu Holických listů

Opakovaně uveřejňujeme tuto informaci, protož mnoho našich přispěvatelů redukuje své příspěvky na odeslání plakátku s požadavkem na jeho

uveřejnění. Protože naše „Listy“ mají omezený rozsah není možné jejich
uveřejňování v celostránkové podobě a po zmenšení takového plakátu
na ¼ tiskové strany jsou informace menším písmem již nečitelné, navíc
v mnoha případech k tomu přispěje i barevné provedení. Proto od lednového čísla roku 2017 zavedeme podobnou podobu uveřejňování akcí holických příspěvkových a společenských organizací jako v případě stránky
s programem kulturního domu kde budou datumově seřazeny jednotlivé
akce s uvedením kdo, kdy, kde a co. Plakátky budou uveřejňovány pouze
jako placená inzerce.
Výjimkou budou samozřejmě plakáty na městské akce s programem např.
Dny Holicka apod.

HASIČI OBČANŮM – Pokuty od hasičů, aneb k dyž to nejde po dobrém
Přinášíme již desátý a zároveň poslední díl seriálu o tom, jak předcházet
pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem
a zákonů. Dnes téma:
Návody k obsluze nejsou jen papír, jsou důležité.
Za jejich nedodržení hrozí pokuta až půl milionu korun!
Téměř každý výrobek, zařízení, spotřebič či stroj má návod k obsluze, návod k použití, uživatelský manuál nebo podobný dokument, podle kterého
má to či ono zařízení být používáno.
Prioritním úkolem návodu je seznámit uživatele s tím, jak se má zařízení
nebo výrobek používat, aby plnil svoji funkci, ale téměř vždy obsahuje
i bezpečnostní upozornění a rizika spojená s provozem.
Pokud si koupíme kamna, v návodu se dozvíme, jak daleko musí být hořlavé předměty, jestliže si koupíme vařič, sporák, nebo třeba jen nabíječku
baterií, vždy v návodu budou bezpečnostní upozornění. Ve většině případů se jedná o rizika úrazu elektrickým proudem, ale často i o nebezpečí
vzniku požáru.
Zákon o požární ochraně ukládá občanům i firmám „DODRŽOVAT
TECHNICKÉ PODMÍNKY A NÁVODY VZTAHUJÍCÍ SE K PO-
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ŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ NEBO ČINNOSTÍ“. Nedodržení návodu je tedy z hlediska požární ochrany považováno za přestupek
či správní delikt, jinými slovy povinnost uvedená v návodu je postavena na úroveň zákonné povinnosti. A to vůbec není legrace. Prokáže-li se
u požáru nebo při požární kontrole, že nebyl nebo není dodržován návod k obsluze z hlediska požární bezpečnosti, hrozí občanovi pokuta až
do výše 20 tisíc Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
až 500 tisíc Kč.
Každý návod, kde jsou požární rizika uvedena, je tedy třeba uchovat, nevyhazovat, neničit. Není na škodu čas od času tyto dokumenty opětovně
prostudovat a připomenout si bezpečnost při užívání a provozu. Při školení zaměstnanců ve firmách, návody resp. v nich vyjmenovaná rizika zahrnout do obsahu školení. Návody a manuály pečlivě ukládat a evidovat.
I zde totiž platí, že neznalost neomlouvá…
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém kraji: www.hzspa.cz).
mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc leden 2017

Josef Vondráček a jeho přátelé

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program
vstupné
13. 1.
19.30	Doba Karla IV.
pátek		Repríza úspěšného představení, v němž vás  divadelní soubor a seskupení hudebníků, zpěváků a tanečníků provede opět dobou Karla IV.
		Režie a scénář: Jitka Juračková.
		Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
110 Kč
22. 1.
15.00	Rákosníček a hvězdy
neděle		Známé večerníčkové postavičky ožívají ve veselém představení na motivy knihy
Jaromíra Kincla. Uvidíte, jak si Rákosníček chce vysloužit hvězdu a místo toho
spadne dolů na Zem s hvězdičkou Leničkou i s Malým vozem.
		Uvádí Divadlo Anfas Praha – režie Petr Mikeska.
80 Kč
28. 1.
19.30	Jakub Zindulka Manželský čtyřúhelník
sobota		Skvělá komedie o neobvyklé výměně manželů. Manželé Juklovi jsou dlouholetými
přáteli manželů Tupých. Každý rok společně slaví Silvestra, kde to všechno vlastně
začíná a vlivem alkoholu vyústí i ve furiantskou sázku. Jak tohle dopadne…?
		Režie: Jakub Zindulka.
		Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin Kraus a Daniel Rous.
		Uvádí Fanny Agentura Praha. Zařazeno v ABO 2016/2017.
300-280-260 Kč

V čase adventním a svátečním doporučuji další
výstavu ve zdejší galerii. Tentokrát výběr z tvorby Josefa Vondráčka a jeho přátel. K vidění
jsou práce jak zmíněného, tak klasiků známých
na naší umělecké scéně, Oldřicha Blažíčka,
Františka Kavána či Jaroslava Panušky či méně
známých, ale stejně kvalitních souputníků Karla
Beneše, Josefa Haška nebo Jaroslava Sodomky.
Práce těchto autorů, zde prezentované převážně kolekcí po letech stále svěžích krajinomaleb
a v několika případech i zátiší, dokazují, že žánr
klasické malby není přežitou kategorií. Krajinomalby jsou tematicky často zaměřené na témata
regionu východních Čech.
Celá kolekce představuje kvalitní konvolut prací, který rozhodně stojí za shlédnutí a právě
v časech svátečních nám nabízí ostrůvek klidu
a potěšení.
Mgr. Štěpán Málek akad. soch.

KINO
datum hodina program
vstupné
10. 1.
17.00	Tajný život mazlíčků
úterý		Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď najdete v této animované komediální lahůdce. Max a Katie jsou spřízněné duše a vůbec nevadí, že
Max je pes a Katie člověk.
		Žánr: Animovaná komedie. Délka  90 minut.
70 Kč
17. 1.
19.30	Seznamka
úterý		Komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby – internetové seznamce. A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém rande naslepo může stát.
		Režie: Zita Marinovová.
		Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie Doležalová
a další.
		Žánr: Komedie. Délka  90 minut.
80 Kč
24. 1.
19.30	Devátý život Louise Draxe
úterý		Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije smrtelný pád. Psycholog se snaží
odkrýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň čelí zvláštním náhodám
a spleti záhad.
		Hrají: Jamie Dorman, Alden Longworth, Sarah Gadon, Aaron Paul a další.
		Žánr: Thriller. Délka  108 minut.
80 Kč
25. 1.
9.00	Rosa & Dara
středa		Filmové promítání pro školy.
35 Kč
31. 1.
17.00	Alenka v říši divů: Za zrcadlem
úterý		Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých
podobách jejich životů. Čeká ji nebezpečná cesta, během které musí zachránit
potrhlého Kloboučníka.
		Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter
a další.
		Žánr: Dobrodružný/ Fantasy. Délka  113 minut.
70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina
17. 1.
16.00
úterý		

6. až 31. 1.		
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program
Podoby konfliktu v Erbenově Kytici
Přednáší PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

vstupné

GALERIE – VÝSTAVA
CARTON-AGE
Mgr. Štěpán Málek akad. soch., vernisáž v pátek 6. ledna od 17.00 hodin.

50 Kč

Nová povídková kniha holického rodáka Vítězslava Welsche nese název Santa má tryskáč
a můžete si ji zakoupit v kanceláři kulturního
domu. Cena je pouhých 150 Kč.

Brigáda
Studenti Střední školy automobilní Holice
pod vedením vychovatelek z domova mládeže
ve čtvrtek 8. prosince vyměnili na dvě hodiny
počítače a mobily za hrábě a rukavice a pustili
se do úklidu listí a odpadků v Městském parku.
Přes drobné ztráty (dvoje hrábě akci nepřežily) se akce podařila, kontejnery byly naplněny
a studenti a studentky si užili trochu pohybu
na čerstvém vzduchu. Chtěl bych poděkovat
technickým službám za dobrou spolupráci a vedení školy a domova mládeže za ochotu své svěřence na tuto akci poslat.
Petr Kačer
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Přehled společenských akcí
Novoroční ohňostroj
neděle 1. ledna od 17.00 hodin
Městský sportovní stadion, Holice
Charitativní Tříkrálový koncert
čtvrtek 5. ledna od 17.00 hodin
Kostel sv. Martina Holice
Tříkrálový koncert
pátek 6. ledna od 18.00 hodin
Sokolovna Dolní Roveň
Vystoupí: The Pink Elephants, Dechový orchestr BaŠaPa ZUŠ Karla Malicha
3. Městský ples
pátek 20. ledna od 20.00 hodin
Společenský sál ZUŠ Karla Malicha
Vstupné: 120 Kč (lístky jsou k prodeji v kanceláři IC v KD Holice)
Zelák mlsného pantáty z Holic
sobota 21. ledna od 15.00 hodin
Restaurace Černý kůň, Holice
více informací na: www.kulturapromesto.cz; www.facebook.com/KulturaProMesto

O Maxův kufr

Vojta Hlásný v Africe 2

Na cestě S Čezetou po stopách Dr. Emila Holuba jsem se držel několika
základních bodů spojených s cestami slavného holického rodáka. S Holubovou knihou Sedm let v Jižní Africe v ruce jsem pátral po místech, která
na svých cestách popisoval, ať se již jednalo o maják u Port Elizabeth,
krajinu kolem Cradocku a Colesbergu, či oblast diamantových polí v Kimberley. Zhruba dvě hodiny jízdy od diamantové metropole Kimberley se
podařilo najít a zdokumentovat Holickou rokli, oázu života v polopoušti, kterou Dr. Holub našel a zdokumentoval při jedné ze svých prvních
výprav. Cesta dále pokračovala přes botswanský Šošong na solné pláně
u Naty, přes území rezervací do Pandamatengy dále k Viktoriiným vodopádům, které Dr. Holub jako první podrobně popsal a zakreslil. Ve městě
Livingstone, ležícím na břehu řeky Zambezi nedaleko těchto vodopádů, je
v místním muzeu malá část expozice věnována právě Dr. Holubovi a jeho
cestám. Podařilo se rovnou zprostředkovat kontakt mezi muzeem v zambijském Livingstone a Africkým muzeem Dr. Emila Holuba v Holicích.
V době uzávěrky tohoto čísla zbývá najít nejsevernější destinaci Holubovy
expedice a vrátit se do Jihoafrické republiky. Pojedu přes Zimbabwe, špatně to nedopadne.
Vojta Hlásný

Jarmark v Sanatoriu Topas

Soutěž O Maxův kufr vyhlásila Východočeská galerie v Pardubicích
společně s Krajskou knihovnou v Pardubicích, záštitu převzali senátorka
Mgr. Miluše Horská a náměstkyně hejtmana, členka Rady Pardubického
kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová. Kategorie soutěže byly tři, my se účastnili dvou – Pošli pohlednici
(do 8 let) a Rodinný kufr (od 8 let). Ze školního kola postoupilo do soutěže přes 50 výtvarných děl. Porotu v Pardubicích kromě samotných obrazů
také zaujalo, že jsme jako jediní dopravili obrázky do galerie ve velkém
starém kufru, který děti samy pomalovaly a výtvarně ozdobily.
V kategorii Pošli pohlednici se na 1. místě umístila Kateřině Vaicová
(8 let). V kategorii Rodinný kufr se na 2. místě umístila Natáli Němcová
(11 let). Výherkyně převzaly ceny v sobotu 26. 11. na Perštýnském náměstí, kde probíhalo slavnostní vyhlášení. Kromě toho dostala naše škola
čestné uznání, volnou vstupenku pro žáky výtvarného oboru na animační program do galerie a do knihovny. Všechny práce (včetně výherních)
budou do konce ledna vystaveny v prostorách galerie v Domě U Jonáše
na Perštýnském náměstí.
Edita Slabá
HOLICKÉ LISTY

Ve dnech 19. a 20. listopadu se v prostorách sanatoria konal předvánoční
jarmark výrobků ergoterapeutických dílen.
Návštěvníci si zde mohli zakoupit jednoduché užitkové předměty, polštářky, adventní svícny a vánoční i celoroční dekorace.
Děkujeme všem, kdo si u nás nakoupili a přispěli tímto způsobem na krásný vánoční dárek pro klienty. Z výtěžku bude zakoupen dataprojektor,
který pomůže našim obyvatelům zpříjemnit dlouhá a tmavá zimní odpoledne shlédnutím filmů s herci jejich mládí a připomínkou na příběhy
z dřívějších let.
Za všechny klienty i zaměstnance Sanatoria Topas přeji klidné a radostné
vánoční svátky.
Jana Izaiaszová  vedoucí ergoterapie
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HOLOUBEK VÁS ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás zdraví v roce 2017 a přeje vám úspěšný a pohodový celý
nový rok.
Holoubek se pro vás otvírá 2. ledna, herna je otevřena každý den dopoledne od 8.30 do 11.30 hodin
a jsou pro vás připraveny pravidelné programy.
Pondělí – volná herna pro setkávání dětí a maminek.
Úterý – hudebně pohybové dopoledne s písničkami a tvořením.
Středa – říkadlový program s tvořením a Montessori aktivity v 1. patře.
Čtvrtek – hravé cviční pro děti do 2 let – dvě skupiny.
Pátek – hravé cviční pro děti od 2 let a doplněné tvořením.
Odpolední programy v Holoubku jsou následující.
Úterý - Baby studio, středa – cvičení pro těhotné, keramika - každou sudou středu začínáme 11. ledna, čtvrtek – angličtina hrou a večerní zpívání
pro dospělé s doprovodem piana a kytar.
Tvořivé hrátky vždy 1x v měsíci – 18. leden – Ledové království – akvarel, 15. únor – vyrábíme krmítko – práce se dřevem, 15. březen – Tajná
krabička na poklady – akryl + ubrousková technika, 29. březen – Velikonoční tvoření pro babičky, dědy a vnoučata.
Ohlédnutí za akcemi koncem loňského roku.
Mikulášské dopoledne 6. prosince bylo velice zdařilé, v herně se sešlo
29 dětí, plno maminek, babiček a tatínků. Kolem půl desáté hodiny vešel do herny velký Mikuláš s plným košem perníkové nadílky a začalo
to pravé mikulášské veselí plné písniček, tanečků, povídání s Mikulášem
a nakonec nadílka.
14. prosince v 18 hodin večer se Holoubek připojil k akci Česko zpívá
koledy a u malého stříbrného nasvíceného smrčku se sešel houf malých
i velkých zpěváků a večerem zněly ty nejkrásnější koledy.
Bylo to opravdu krásné zakončení loňského roku.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.
Ohlédnutí za rokem 2016

Stoleté životní jubileum paní Vlasty Hernové

V pondělí 28. listopadu 2016 oslavila významné životní jubileum naše
klientka, paní Vlasta Hernová, která dlouhá léta bydlela v Holicích. Narodila se před neuvěřitelnými 100 lety. Během jejího života prošla naše
společnost mnoha významnými změnami. Stejně tak život paní Hernové
byl a je skládankou mnoha dobrých, šťastných, ale i těch méně dobrých
a šťastných okamžiků.
Oslavenkyni poblahopřáli nejen její nejbližší. Popřát jí přišli i zástupci obce,
starosta Mgr. Martin Moravec a paní Dagmar Špinarová, kteří paní Hernové
přinesli květiny a další věcné dary. Ke gratulantům se připojily i pracovnice
správy sociálního zabezpečení, které paní Hernové předaly kytici a gratulaci od ministryně práce a sociálních věci. Dalšími gratulanty byli pracovníci našeho domova. Jménem všech zaměstnanců předal kytici růží ředitel
domova. Dalšími květinami byla paní obdarována svými spolubydlícími.
Po oficiálních gratulacích následovalo krátké posezení, během kterého nám
paní Hernová vyprávěla něco málo ze svého pestrého života. Všichni, kdo
paní až do tohoto dne neznali, obdivovali její přehled a svěžest, s jakou se
dožila tohoto požehnaného věku i přes to, že její život nebyl lehký.
Touto cestou bychom tedy chtěli ještě jednou popřát pan Hernové hodně
zdraví, štěstí, životní pohody a mnoho pěkných chvil strávených v našem
domově a se svými blízkými.
za Domov důchodců Borohrádek Blanka Frumarová

Vánoce se blíží
Vánoční jarmark je úspěšně za námi. Myslím si, že udělal radost dospělým i dětem. Škola zůstala nádherně vánočně vyzdobena a Vánoce se kvapem blíží.
Děti z prvních a druhých tříd se byly podívat na vánoční pohádku „Jak
Vendelín s čerty vařil“. Třeťáci navštívili divadlo v Pardubicích, kde
zhlédli pohádku „Zlatovláska“.
V průběhu prosince proběhly ve všech třídách prvního stupně besedy
s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. Témata besed se odlišovala podle věku žáků.
14. a 16. prosince odjeli žáci prvního stupně do Pardubic do kina na premiéru filmu „Anděl Páně 2“. Dva žáci druhé třídy naší školy v tomto filmu
vystupují jako andělé.
Těsně před Vánocemi děti spaly ve škole. Byl pro ně připraven zajímavý
program a všichni si to moc užili.
Mgr. Helena Žižková

Celkem 113 lidí využilo v uplynulém roce vzdělávacích příležitostí
v rámci projektů Women Welcome a ŽenyPRO.
Tvůrkyně vzdělávacích projektů v Holoubku Vladimíra Krejčíková
a Mgr. Klára Bartoníčková převzaly ocenění PEČEŤ KVALITY za mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, díky kterému načerpaly
zkušenosti v Belgii, Španělsku a na Kypru. Nechte se inspirovat i vy. Více
o kurzech na 2017 na www.zenypro.cz.
ŽenyPRO ženy – PRO svůj rozvoj – PRO rodinu – PRO práci
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, mail: krejcikova.zenypro@gmail.com
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

ZŠ Holubova
Nebylo toho málo, co se u nás ve škole ke konci roku událo. Podzim se
na naší škole nesl v duchu oslav narozenin Holic. Nejdříve jsme otevřeli
výstavu o Holicích a o naší škole. A aby se do oslav narozenin Holic zapojili žáci aktivně, vyhlásila jsem fotografickou soutěž „Třetí foto“. Měsíc
měli žáci na to, aby našli v Holicích 8 míst, která byla vyfocena ve 30.
a 80. letech minulého století, a k nim přidali tu „třetí“ z dnešní doby.
Celkem se soutěže zúčastnilo 81 žáků s 216 snímky. Z třídních kol vzešlo
56 prací a z nich vybrala porota v čele s panem Ladislavem Formánkem,
dvorním fotografem Holic, 8 nejlepších. Celoškolní výsledky jsme slavnostně vyhlásili 25. 11., pan Formánek práce veřejně zhodnotil, konstatoval, že má ze soutěže velkou radost a doporučil nám udělat z této akce
tradici. S výsledky se můžete seznámit na našich webových stránkách.
Dále jsme v jeden listopadový podvečer přivítali na škole 27 předškoláků,
aby se seznámili se školou a věděli, „do čeho jdou“.
Vyvrcholením podzimních akcí byly bezesporu dny 27., 28. a 29. listopad. První adventní neděli jsme školu otevřeli rodičům, dětem a holické
veřejnosti. Připravili jsme pro ně adventní trhy s výrobky žáků i učitelů.
Měli jsme radost, že k nám celý den proudily davy návštěvníků a nakupovaly. Výtěžek, který předčil naše očekávání, přijde na konto SPŠ, ze kterého se přispívá dětem na různé akce, dopravu a třeba na ceny do soutěží.

Předvánoční čas na ZŠ Komenského
V přízemí školy se objevil vánoční stromeček, z oken školy občas zazní
koledy… Vánoce dýchly do všech tříd v podobě těšení a předvánočního
tvoření… Druhého prosince se uskutečnil projektový den motivovaný
adventem. Děti vyráběly vánoční dekorace, které se následně prodávaly
na adventním jarmarku na prvním stupni školy. Součástí byly i dílničky,
na kterých si malí návštěvníci jarmarku mohli vyrobit nějakou drobnost,
zatímco rodiče nakupovali. Součástí bylo i drobné občerstvení v podobě
cukroví a vánočního punče.
Pěvecký sbor Radost pobýval dva dny v Horním Jelení. Cílem soustředění byla příprava společného vystoupení s country kapelou Hotovo. První
koncert se uskutečnil v Klubu U Holuba v Kulturním domě v Holicích,
následující v kostele sv. Mikuláše ve Velinách.
V prosinci se žáci naší školy zapojili do několika soutěží. Žáci devátého
ročníku se zúčastnili soutěže Pět jazyků na pódiu, kterou již tradičně pořádalo místní gymnázium.
Děvčata obsadila třetí místo v okresním kole soutěže ve florbalu. Proběhlo
školní kolo zeměpisné olympiády. Za největší úspěch považujeme účast
našich dětí v počítačové soutěži Pc_ák. Akce proběhla na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Pardubicích, účastnilo se celkem 140
žáků z jednadvaceti škol. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, Tvorba www stránek, Grafický návrh, Tvorba prezentace 8. ročníků a Tvorba prezentace
9. ročníků. Tématem byli Dinosauři. Jako každým rokem byly pro nejlepší soutěžící připraveny hodnotné ceny, jako mobilní telefony, tablety,
počítačová příslušenství. V kategorii Tvorba prezentace 9. ročník obsadila
3. místo Klára Marie Lohniská. Kromě diplomu si odvezla domů jako
odměnu reproduktory. Gratulujeme.
Na závěr bych chtěla popřát všem, kteří sledují novinky z naší školy, příjemné a poklidné Vánoce a úspěšný nový rok.
Mgr. Blanka Málková

HOLICKÉ LISTY

A po adventní neděli nás čekaly dva dny otevřených dveří. Ty jsou už
obvyklou součástí života školy.
Mezitím si někteří žáci zkusili svůj um v různých soutěžích. Ať na gymnáziu v recitaci či zpěvu v angličtině, němčině a ruštině, kde jsme získali
dvě bronzová umístění a čestné uznání, nebo v literárních soutěžích, ze
kterých tradičně vozíme do Holic pomyslné medaile. Opět jsme získali
ocenění v krajské soutěži Pardubické střípky pořádané Krajskou knihovnou. Rádi bychom se s vámi v tento vánoční a novoroční čas podělili o nevšední zážitek z práce Obyčejný příběh, jehož autorem je Jan Alexander
Roháč, žák 7. ročníku.
V novém roce pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejí zaměstnanci ZŠ
Holice, Holubova ulice.
Mgr. M. Myslivcová, ředitelka

Obyčejný příběh
(dědovi)
Narodila jsem se úplně maličká. Droboučké semínko ztracené v trávě.
Tehdy se mě svými prsty poprvé dotkla lidská ruka, netušila jsem, co ji
k jejímu rozhodnutí přimělo. Jen tlačila na mé tělo a tiskla ho hluboko
do vlhké, hřejivé hlíny, která mě objala a hned v tom okamžiku do mě
začala pumpovat své živiny a svou vlastní obrovskou sílu.
Rostla jsem pomalu, ale užívala si každý okamžik svého života. Nezměrná
síla země zařídila, že můj kmen mohutněl, mé vlasy ztrácely dětskou jemnost a já se rozrůstala, nacházela nový prostor a shlížela na svět z veliké
výšky.
Lidé přicházeli stále. Jen už mě nevnímali jako obyčejný zanedbatelný
proutek. Schovávali se v mém stínu, opírali se zády o mé tělo, hladili prsty drsnou kůži, na podzim si hráli s mými barevnými vlasy. Cítila jsem,
že mě obdivují a já obdivovala je. Pro jejich cit, pro jejich hry, pro jejich
moudrost.
Jednoho dne ale přišli a byli jiní. Jinak se na mě dívali, i jejich hlasy zněly
jinak. Záhy jsem pochopila, proč dnes necítím obvyklé potěšení z jejich
přítomnosti. Poklidnou atmosféru roztříštil drsný zvuk a do mého boku se
zakously děsivé ostré zuby. Sténala jsem a křičela. Chtěla jsem jim říct,
že tohle přece není správné. Jenže oni nepřestávali. Neslyšeli můj pláč,
nerozuměli mým slovům. Padla jsem k zemi, dívala se na ně a přemýšlela
nad tím, co se stalo. Ale odpověď nepřicházela. Myšlenky se mi zatoulaly
až do dětství. K prvním vteřinám mého života, kdy lidská ruka pomohla,
abych mohla žít. Snad je to stejné jako tenkrát a i tohle její rozhodnutí má
dobrý důvod.
Naložili mé tělo a odvezli je na místo plné hluku, prachu a těl mých bratří
a sester. Nikdo se mi nesnažil vysvětlit, proč ze mě dřou kůži, proč mě
převalují a štípou můj kmen na miliony částí. Jejich ruce nebyly laskavé.
Laskavá nebyla ani jejich slova.
Namočili mě do černé páchnoucí hmoty, zabalili do papírové rakve a já
ležela ve tmě a zoufale hledala poslední zbytky víry, že to všechno má
svůj smysl. Přece mi nevzali můj život pod modrou oblohou, s mravenčíma nohama šimrajícíma mou kůru, s ptáky prozpěvujícími v mé koruně
jen pro tohle?
Dnes se znovu setkávám s lidskými prsty a tuším, že je to naposled. Převalují a třou mé tělíčko, stejně podobné jako ve chvíli mého zrození. Jsou
zase hřejivé, jen už neobdivují jako tenkrát. Potřebují mě. Jen už ne pro
své vlastní vzpomínky na šumění mých listů nebo na své první doteky
v mém stínu. Potřebují mě jen pro tento jediný okamžik. Jsem smutná,
protože vím, že za chvíli škrtnou mou tmavou hlavičkou o drsný papír a já
odejdu v jediné zářivé, horké vteřině.
Tak tohle byl můj život? Radost, krása, obdiv, bolest, samota a nakonec
pouze to poslední sžíravé vzplanutí?
Ležím tu na dně popelníku, mé tělo je černé, pokroucené, s hlubokými
šrámy a já vím, že tohle je konec, takhle vypadá smrt. Tak jak to, že stále
přemýšlím? Jak to, že stále cítím?
Moment! Kolikrát ve svém životě už jsem myslela, že umírám? Poprvé
vlastně hned ve chvíli, kdy jsem se oddělila od své mohutné matky. Podruhé, když mě káceli. Potom když mě štípali a drtili mé dřevo. Co když
to ani dnes ještě není všechno? Nejsem už krásná, nejsem už ani potřebná,
ale má mysl je stále tady! Kdo má vlastně právo určit konec?
Slyším kroky, přichází člověk a sedá si ke stolu, kde ležím v zapomnění.
Náhle znovu cítím jeho prsty. Drtí mou černou ošklivost na jemný prach
a s talentem náhodného umělce jím píšou na ubrousek první milostný
vzkaz z lásky. A já se usmívám, protože vím, že život nekončí. V tom
malém kousku papíru se ukrývá věčnost.
Jan Alexander Roháč
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Afrika objektivem Vojty Hlásného
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1935
Ani v tomto roce se finanční situace obce nezlepšila. Ba naopak se dluh
stále zvyšoval, neboť město muselo na úhradu již dříve uzavřených půjček
uzavírat půjčky nové. Během roku uzavřelo město šest výpůjček v celkové výši 490 200 korun. Pro porovnání uveďme, že roční rozpočet obce v té
době činil kolem dvou miliónů korun. Nezaměstnanost sice nevzrůstala,
ale ani se nezmenšovala. Přesto šel život dál a kromě všedních dnů se
našlo místo i pro chvíle sváteční.
Samospráva města řešila kromě finančních obtíží i věci běžného chodu
města. Tak bylo 1. července schváleno vydláždit další část (v délce 207
metrů) státní silnice k Hradci Králové. O dva dny později byl novým
elektromontérem Elektrického podniku města zvolen Karel Krčmář, neboť dosavadní elektromontér Václav Robe 19. května zemřel. Na schůzi
12. listopadu byl na základě konkursu jmenován městským zvěrolékařem
MVDr. Josef Tichý, protože Václav Bruthans odešel ze zdravotních důvodů na trvalý odpočinek.
Dne 5. ledna byly slavnostní schůzí sociální demokracie v sále „Na Špici“
oslaveny šedesátiny starosty města Josefa Hlaváčka. Kulturní část zajistil
pěvecký sbor Hlahol, o životě a zásluhách jubilanta promluvili poslanec
Vácha a senátor Havlena. Velkou slavností se 6. března staly oslavy 85.
narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka. Po průvodu ze Starých
Holic se vlastní slavnost odbývala v sokolovně. Na závěr večera zvolilo
zastupitelstvo jednomyslně pana prezidenta čestným občanem města. Připomeňme, že 14. prosince se T. G. Masaryk vzdal své funkce a 18. prosince byl jeho nástupcem zvolen Dr. Eduard Beneš. Obvyklým způsobem byl
oslaven státní svátek Mistra Jana Husa. Oslavu 28. října narušil vytrvalý
déšť, takže místo na náměstí se uskutečnila v sokolovně. O významu osvobození zde promluvil redaktor Jan Křivka.
Významná jubilea oslavily v roce 1935 i místní spolky a korporace. Na počest 60. výročí Sboru dobrovolných hasičů se 14. července uskutečnil
sjezd hasičské župy holické, která zároveň oslavila deset let své činnosti.
Při veřejném cvičení na náměstí byla předvedena i nová dvoukolová motorová stříkačka. Slavnostní valnou hromadou v sále hotelu „U krále Jiřího“
bylo 17. listopadu oslaveno padesát let Obchodního grémia v Holicích.
To mělo v jubilejním roce 172 členy a předsedou byl František Holický.
Posledním dnem roku završila Občanská záložna v Holicích 75 let své
činnosti. Tento, pro město velice významný finanční ústav, byl založen
jako čtvrtý svého druhu v Čechách. Kromě plnění vlastního poslání, pamatovala občanská záložna každým rokem na podporu místního školství,
kultury, tělovýchovy a sociálních projektů. Předsedou občanské záložny
v jubilejním roce byl František Růžička, jehož obchod na náměstí oslavil
v tomto roce 100 let. Na paměť jubilea věnoval známý mecenáš 10 834
korun na vydržování mateřské školy, 10 000 korun chorobinci v Starých
Holicích a 5 000 korun na zřízení chodníku u staroholické školy.
Významnou událostí byly také volby do poslanecké sněmovny a senátu
19. května. V Holicích nejvíce hlasů získala sociální demokracie – 1487.
Za ní následovaly strany živnostenská – 785, komunistická – 510, socialistická – 394, lidová – 384 a agrární – 308 hlasů. O týden později, 26. května,
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se konaly volby do zemského a okresního zastupitelstva. A jak zapsal kronikář: „V předvolební kampani tichá dosud hladina života v našem městě
se sice znatelně rozčeřila, ale po volbách se rychle uklidnila“.
V rámci brannosti národa se 12. listopadu uskutečnil sraz členů Sokola.
Pro členy do 50 let byla účast povinná. Pěšky, na kole, ale i autem vyrazili
směrem na Vysoké Chvojno a přes Bělečko do Třebechovic, kde se sešli
s jinými jednotami. V letních měsících byla vedle farní zahrady vybudována
protipožární nádrž. Z celkového nákladu 48 000 korun uhradil stát 70%.
Nádrž zmizela zhruba před čtyřiceti lety při stavbě autobusového nádraží.
Připomeňme ještě úmrtí dvou význačných mužů. Dne 13. dubna zemřel
náhle ve věku 41 let Josef Málek, úředník zdejšího poštovního úřadu, který se ještě v den svého úmrtí zúčastnil jako svědomitý jednatel schůze
okresní péče o mládež. V Brně zemřel tamní prezident notářské komory
Antonín Tesař, osobní přítel cestovatele Dr. Emila Holuba. Holickému
muzeu daroval korespondenci s naším významným rodákem a novinové články o něm. V roce 1935 se v Holicích narodilo 80 dětí (nejméně
od roku 1921) a zemřelo 77 občanů. Pro porovnání uveďme, že v roce
1921 se narodilo 156 dětí a 55 lidí zemřelo.
A tradičně ještě něco k počasí. Sníh padal v první polovině ledna, začátek února se vyznačoval sněhovými vánicemi a závějemi. 17. února se
přehnala nad městem vichřice, která odnášela tašky ze střech a povalila
řadu plotů. Nejteplejším měsícem byl červen (nejteplejší od roku 1775),
kdy po většinu měsíce bylo ve stínu kolem 30 stupňů, na slunci až přes
40. I další letní měsíce byly opět suché. Nejméně srážek spadlo v červnu
(5,1 mm) a v prosinci (7,6 mm). Suché letní měsíce zapříčinily, že nebyly
žádné otavy. Jinak ozimy byly řídké, jařiny slabé, brambory a cukrovka
menší. Krmiva však nedostatek nebyl, protože první senoseč nahradila
nedostatek otav a po žních zaseté směsky dávaly zelenou píci až do konce
listopadu. 
Pavel Hladík

HOLICKÉ LISTY • 3

9
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Soutěž 5 jazyků na pódiu
Již potřetí se do Gymnázia Dr. Emila Holuba sjeli žáci druhého stupně
základních škol a nižších ročníků gymnázií pardubického a hradeckého
regionu, aby se utkali ve všech deseti kategoriích pěti jazyků – totiž zpěvu a mluveného slova. Stalo se tak ve čtvrtek 1. 12. 2016. Tentokrát se
zúčastnilo na 124 žáků ze 13 škol se svými učiteli, z nichž mnozí plnili
i funkci hudebního doprovodu. Soutěž v aule otevřel domácí pěvecký sbor
písní Babylon a pan starosta Ladislav Effenberk uvítal soutěžící v našem
městě.
Porotci, mezi nimiž byl americký, irský a španělský rodilý mluvčí, ale
také německá, francouzská a ruská porotkyně, konstatovali, že úroveň
soutěžních vystoupení je rok od roku vyšší, a udělili také několik mimořádných cen. Za naše gymnázium již tradičně bodovali španělštináři –
v kategorii slova vybojovali 1. a 2. místo (dvojice Jan Novotný – Kateřina
Sochůrková a Oskar Klusoň – Matěj Verner) a v kategorii zpěvu druhou
a třetí příčku (Matouš Chytka a Barbora Bulánková, Sabina Shejbalová).
Máme též dvě druhá místa v mluveném slově v němčině a angličtině – postarala se o ně Josefína Malá a skupina Eliška Suchánková, Josefína Malá,
Jiří Melč, Iva Hlavatá a Pavla Bačinová. Méně rozšířené – ve škole tzv.
druhé jazyky jsou spíše dominantou gymnázií. Zde se vyznamenali žáci
Gymnázia Dašická, Gymnázia Boženy Němcové a Prvního soukromého
jazykového gymnázia v Hradci Králové. I základní školy si vedly velice
dobře – zvláště ZŠ SNP z Hradce Králové, ale i holická ZŠ Holubova
měla své žáky na stupních vítězů, a to v angličtině a ruštině.

Prosinec na MŠ STAROHOLICKÁ
(na fotografiích Ladislava Formánka)

Po vyhlášení vítězů si jak žáci, tak i všichni přítomní vychutnali skvostný
koncert vítězů všech kategorií a získali kromě krásného zážitku i hodně
inspirace a s anglickou písní o sněhulákovi se všichni rozjeli domů, těšit
se na Vánoce.
Soutěž se konala za podpory Pardubického kraje a pod záštitou starosty
města Holice pana Ladislava Effenberka a za přispění následujících sponzorů: BV Elektronic, Pacific Direct, Oxford Bookshop Hradec Králové,
lékárny Na Poliklinice a cukrárny Valma.
Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce, děkujeme a těšíme se
na viděnou při příštím ročníku naší jazykově-umělecké soutěže.
Pokud se chcete dozvědět více o dění v naší škole, o našem školním vzdělávacím programu či o přijímacím řízení a přípravných kurzech, přijďte se
k nám podívat na den otevřených dveří ve středu 11. ledna 2017 od 15
do 18.30 hodin.

Rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU jistě přispělo k příjemné vánoční
atmosféře.

Mikulášská nadílka patří k oblíbeným rituálům života mateřské školy.
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Jak přezimují mužstva SK Holice?
Skončila podzimní část fotbalové sezóny
2016/17 a zde jsou umístění jednotlivých mužstev fotbalového oddílu SK Holice po polovině
soutěží.
Krajský přebor mladších žáků U-13:
4. místo z 10 mužstev
SK Holice – 24 bodů,  skóre  66:40,  8x výhra,
4x prohra
Krajský přebor starších žáků U-15:
6. místo z 10 mužstev
SK Holice – 17 bodů,   skóre 29:44, 5x výhra,
7x prohra
Krajský přebor dorostu U 19:
4. místo z 16 mužstev
SK Holice – 31 bodů, skóre  46:26, 11x výhra,  
4x prohra
Pardubický krajský přebor:
2. místo z 16 mužstev
SK Holice A – 31 bodů, skóre 44:15, 10x výhra,
5x prohra
Pardubický kraj 2016  – Pohár hejtmana
1. kolo   31. 7. 2016   Semín – Holice  1:9
2. kolo     6. 8. 2016   Třemošnice – Holice  1:2
3. kolo 29. 10. 2016    Libišany – Holice   1:0  
a to je konec.
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SK HOLICE a halový turnaj.
Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další halový mládežnický fotbalový turnaj, který se uskutečnil v sobotu 10. prosince. Bajer cup, byl turnajem mladších elévů, ročník 2008.
Pořadí turnaje:
1. MFK Chrudim
2. FK Šumperk B
3. FK Šumperk A
4. TJ Borohrádek
5. SK Nemošice
6. SK Holice – černí ( Tošovský, J. Růžička,
Trojan, A. Růžička, Flasch, Tomašov, Tlapák)
7. TJ Sokol Moravany
8. TJ Liblice
9. SK Holice – modří ( Holda, Chadima, Voří-

šek, Pařízek, Lienert, Prokop, Kovaříková)
10.FK Pardubice 1899
Nejlepší brankář: Jiří Urban – FK Šumperk A,
nejlepší hráč: Patrik Lakomý – FK Šumperk A,
nejlepší střelec: Kryštof Vrančík – MFK Chrudim, 9 branek.
Informace k turnaji: 2 základní skupiny po 5,
dále zápasy o umístění. Počet hráčů 4+1 s hokejovým střídáním, čas hry 1 x 10 minut. První
tři týmy obdržely medaile, poháry a věcné dárky
z rukou předsedy fotbalového oddílu SK Holice
Petra Bajera.
Další mládežnický turnaj se uskuteční v sobotu
14. ledna.
Ing. Vladimír Faltys

POZVÁNKA na FOTBALOVÝ PLES
Sportovní oddíl SK Holice vás srdečně zve na

XI. Fotbalový ples,

který se uskuteční v pátek 24. 2. 2017 od 20 hodin v sále ZUŠ Holice.
K tanci a poslechu hraje populární orchestr EXPRESS.
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BVK Holice – TJ Sokol Karviná
84 : 80 (14:17 29:31 51:52 75:75)
Eichler 27, Trojan 22, Macela 19, Petric 8, Kratochvíl 5, Lahůčký 2, Kolář 1
Karviná po čtyřech porážkách v řadě si přijela v sobotu do Holic pro jasné dva body. K tomuto přesvědčení je ospravedlňovaly také čtyři
porážky holických při posledních dvou tripech
na Moravu.
Domácí se však poprvé od začátku sezóny sešli
v kompletní sestavě, a tak se bojovalo od začátku utkání urputně o každý bod až do samého konce. Když na konci normální hrací doby
svítilo na ukazateli nerozhodné skóre 75 : 75,
muselo se utkání prodlužovat.
V prodloužení pak domácí začali šňůrou 7 bodů
a svůj náskok už udrželi až do konce. Karvinští
odjížděli z Holic hodně smutní a se svěšenými
hlavami.
V utkání se střelecky prosadili zejména Jan
Eichler a kapitán týmu Víťa Trojan. Nejdůležitější hráčem domácích byl ale rozehrávač Tomáš Macela.
BVK Holice – BK Hladnov Ostrava
84 : 68 (24:9 43:23 68:42)
Macela 18, Joska 14, Trojan 13, Eichler 12, Lahůčký 8, Kratochvíl a Kolář 6, Welsch 4, Horký
Adam 2, Petric 1
Nedělní utkání začali domácí povzbuzeni sobotním vítězstvím nad Karvinou jako z partesu
a hosté z Ostravy se nestačili divit. První čtvrtina pro ně skončila propastným rozdílem 24 :
9. V polovině utkání to bylo už o 20 a po třetí
čtvrtině o 26 bodů.
V poslední části utkání už si zahrála celá holická
lavička a tak se hostům podařilo rozdíl ve skóre
snížit na opticky přijatelné číslo.
Domácí podali v tomto utkání kolektivní výkon
jak v obraně, tak i v útoku, kde se praktický každý hráč zapsal do listiny střelců.
Divize Juniorů U19:
BVK Holice – BK Velké Meziříčí
94 : 39 (28:13 48:23 75:33)
Horký Adam 27, Janoš 18, Kulhavý 12, Kašpar
10, Hloušek 6, Štěpánek 4, Novák 3, Maršálek,
Svatoš a Vrbický 2
v odvetě 85 : 28 (22:10 37:14 59:22)
Horký Adam a Janoš po 16, Hloušek a Štěpánek 10, Kašpar 8, Novák a Špaček 6, Kulhavý

5, Maršálek 4
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
62 : 56 (12:11 33:27 48:40)
Janoš 19, Kulhavý 10, Štěpánek 9, Hloušek 6,
Špaček 4, Maršálek a Svatoš 2
v odvetě 49: 55 (12:12 24:19 36:35)
Janoš 12, Kulhavý 13, Štěpánek 5, Novák
a Hloušek 4, Svatoš 3, Špaček 2
Divize žáků U15:
BVK Holice – Sokol Nová Paka
111 : 38 (26:8 53:15 75:25)
Dvořák 35, Špaček 18, Horký 15, Tran Hai Son
13, Chmelík 12, Novák 8, Mergl 7, Mrázek 3
v odvetě 101 : 29 (23:2 38:17 64:25)
Dvořák 35, Chmelík 16, Špaček 15, Horký 13,
Tran Hai Son 12, Mergl 5, Novák a Mrázek 2,
Mikuláš 1
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – BK Pardubice utkání se hrála
současně jako kvalifikace na MČR
55 : 45 (22:17 33:27 41:35)
Mrázek 20, Šindelář a Mikuláš 10, Hanzlík 5,
Holub 4, Brandejs, Krejčík a Klouček 2
Holičtí žáci od začátku utkání stále vedli a zaslouženě zvítězili.
47 : 56 (12:14 22:34 37:40)
Brandejs 13, Mrázek 10, Šindelář 8, Hanzlík 7,
Mikuláš 5, Krejčík a Lhoták 2
Druhé utkání poznamenaly dvě události, které
jsme doposud v Holicích ještě neviděli.
V průběhu první čtvrtiny utkání jeden otec
pardubického hráče neudržel nervy na uzdě,
přeskočil zábradlí, vnikl na palubovku a jal se
rozhodčím vyhrožovat a nadávat za to, že dle
jeho názoru pískají špatně. Rozhodčí se obávali o svoji bezpečnost a chtěli utkání předčasně
ukončit. Rozvášněného uklidnil domácí trenér
Welsch a nakonec se mu podařilo přemluvit
i rozhodčí, aby se utkání dohrálo a kvalifikace
proběhla regulérně na hřišti.
Tato událost zřejmě více poznamenala holické
kluky, kteří poločas prohráli o 12 bodů. Ve třetí
čtvrtině se ale zvedli a dotáhli na rozdíl 3 bodů.
Rozhodovala tedy poslední část utkání, ve které
došlo k další nevídané věci. Ve vyrovnané koncovce neudržel pro změnu nervy na uzdě jeden
pardubický hráč a nevybíravým způsobem úmyslně strhl zezadu za dres nejlepšího holického
hráče Mrázka pronikajícího v plné rychlosti
do koše. Ten byl z tohoto zákeřného faulu tak

rozhozený, že utkání dohrál se slzami v očích
nechápaje, že je někdo něčeho takového v tomto
věku vůbec schopen.
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
52: 48 (12:14 25:21 35:34)
Mrázek 15, Šindelář 10, Mikuláš 9, Hanzlík 6,
Brandejs 4, Kubánek Broňa a Lhoták 2
v odvetě 57 : 53 (21:19 29:35 49:47)
Šindelář 13, Mikuláš 12, Mrázek 10, Lhoták 8,
Brandejs 6, Krejčíka Kubánek Broňa 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Sokol ZVUS Hradec Králové
55 : 61 (12:12 28:27 39:44)
Krejčík 21, Jan Kubánek 12, Kobrle 8, Holub 7,
Klouček 6, Kašpar 1
v odvetě 27 : 88 (6:18 8:46 16:68)
Kašpar 9, Kubánek Jan a Krejčík po 7, Klouček 4
BVK Holice – BK Pardubice
54 : 50 (24:20 42:26 48:34)
Krejčík 16, Holub 11, Kobrle 10, Kubánek Jan
8, Klouček 7, Kašpar 2
v odvetě 45 : 59 (7:26 15:34 26:48)
Krejčík 21, Kobrle 12, Holub a Kašpar po 4,
Klouček 3, Kubánek Jan 1
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – TJ Sokol Stěžery
123 : 30 (40:0 75:6 93:20)
Krejčík 41, Jan Kubánek 33, Kašpar 27, Hojka
14, Dostál Kryštof 6, Novák 2
v odvetě 105 : 24 (32:6 56:14 76:20)
Krejčík 33, Kašpar 28, Hojka 16, Jan Kubánek
12, Dostál Kryštof 8, Libánský 4, Urbánek 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).

Badmintonové zprávy
26. listopadu uspořádal badmintonový oddíl BR
Rychnov nad Kněžnou dětský turnaj v kategorií
U7 až U15. Největších úspěchů jsme tentokrát
dosáhli v kategoriích nejmenších jak v dívkách,
tak v chlapcích. Mezi dívkami zvítězila Viki Jánská před Náťou Teplou v kategorii U7 a v chlapcích Matyáš Čihák před Mírou Teplým taktéž
v kategorii U7. Dále za náš klub nastoupili Tereza Kyselová, Denisa Eliášová, Jakub Eliáš, Ondra Kaplan, Jan Topič a Aneta Vašíčková.
3. prosince se Ondra Kaplan, Tereza Kyselová
a Matyáš Čihák zúčastnili Mikulášského turnaje
na Montasu v Hradci Králové. Turnaj byl velice
dobře obsazen, naši hráči podali výborné výkony, ale na nejlepší tentokrát nestačili.
10. prosince měl náš klub historicky první účast
na mistrovství ČR v Ostravě. Zde nás reprezentovala Tereza Weinerová. Společně s Ivetou
Strnadovou obsadily v deblu krásné 9. místo.
K umístění Terce gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Všem patří dík za reprezentaci města a našeho
oddílu.
Za badmintonový klub vám všem přejeme krásné svátky. 
Mirek Pacovský
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