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Stolní tenis se na televizních obrazovkách moc ne-
vyskytuje, přesto je to sport, který se hraje na ce-
lém světě. V Holicích má již řadu let velice kva-
litní úroveň a jednou z příčin, proč tomu tak je, je 
i působení Reného Koubka. 
Renďo, kdy jsi začal se stolním tenisem, kdo byl 
tvým prvním trenérem a co považuješ za svůj 
největší úspěch?
Myslím si, že stolní tenis mi byl dávno dopředu, 
ještě před narozením, předurčen, protože můj otec 
a bratr Milan ho už nějakou dobu hráli a sklíze-
li nemalé úspěchy. Mě jako čtyřletého klučinu 
přivedl k malému míčku samozřejmě otec, který 
byl můj první a zároveň poslední trenér. Tehdy se 
hrálo v sále hospody U Novotných, kde jsme po-
stupem času vytvořili partu dvanácti kluků, kteří 
mezi sebou byli nejen soupeři, ale i velcí kamará-
di. Trénovali jsme 3x týdně pinčes, ale vždy před 
tréninkem jsme se scházeli o hodinu dříve a hrá-
li doplňkově fotbal. Mým největším úspěchem 
v mládežnické kategorii byl titul přeborník kraje 
staršího žactva (východní Čechy), což tehdy byl 
úspěch jako hrom. V republikové soutěži to bylo 
bez větších úspěchů, ty možnosti byly také troš-
ku jiné. Nyní hrajeme jako tým 3. ligu, hrajeme 
v popředí a hlavně se tím pinčesem bavíme. Lepší 
už to nebude.
Tvůj syn Vojta jde ve tvých šlépějích. Musel jsi 
ho do stolního tenisu nutit?
No s Vojtou to bylo také zajímavé. Jako pětileté-

ho kluka jsem ho přivedl do sportovní haly, aby 
pomaloučku, polehoučku pokukoval po našem ro-
dinném sportu. Jenže ouha, začal hrát fotbal, bavil 
ho a musím říci, že se tam vytvořila výborná parta 
dětí i rodičů. Takže jsme jezdili týden co týden 
po fotbalových trávnících a jako kamarádi trávili 
čas i mimo hřiště. Tajně jsem doufal, že jednou to 
přijít musí a ten zlom nastane a bude mít rád indi-
viduální sport. Jako každého malého kluka musí 
rodiče vést a ukázat mu ten správný směr. Někdy 
to jde po dobrém, někdy se zvýší hlas, ale vícemé-
ně to má v hlavě uspořádané, jakým směrem ten 
sport chce dělat.
Hrajete oba dva v Holicích?
Já samozřejmě ano, Vojta jako mladší žák přestou-
pil do střediska SVS Sokol Hradec Králové, kde 
působí dodnes. Podmínky pro stolní tenis v mlá-
dežnické kategorii jsou v Hradci Králové mnohem 
kvalitnější s cílem dalšího kariérního růstu.
Kam až byste to chtěli dotáhnout?
Máme postupné cíle s přibývajícím věkem Vojty, 
vyzkoušel si zahrát 1. ligu proti legendám stolního 
tenisu Milanu Orlowskému a Jindřichu Panskému. 
Takže cílem je 1. liga a hlavně uvidíme, jak se nám 
bude dařit skloubit střední školu s hraním za zele-
ným stolem.
Když hrajete proti sobě, kdo vyhrává?
Dříve mi můj otec říkal, nech toho Vojtu vyhrát. 
Teď se karta obrací. Vojto nech tátovi nějaký setík. 
Teď ale vážně, naše zápasy jsou vždy vypjaté, ni-

kdo nechce nikomu dát nic zadarmo. Jelikož jsme 
oba dva vznětlivé povahy, tak si dovedeš před-
stavit, jak to vypadá. Přijď se podívat 14. ledna 
od 15.00 hodin, hostíme mladíky ze Sokola HK.
Mají evropští hráči šanci proti asijským?
Touto otázkou se experti na stolní tenis zaobírají 
nějakou řádku let, evropští trenéři se snaží něja-
ké prvky do svých tréninkových metod vložit, ale 
asiaté mají jinou mentalitu a jiný přístup k trénin-
ku. To, co oni vydrží při tréninku, ten každodenní 
osmihodinový dril za stolem a pořád dokola. Mají 
kolem sebe desítky trenéru, specialistů, což je až 
nemožné. Když nespolupracuješ, mají za dveřmi 
mnoho dalších kvalitních hráčů, kteří se chtějí ži-
vit stolním tenisem.
Díky za tvůj čas a přeji tobě a všem tvým blízkým 
pohodový konec roku a úspěšný ten nadcházející.

Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
píši další sloupek a za ok-
nem již jasně vévodí paní 
zima a vše nasvědčuje 
tomu, že se blíží advent 
a čas vánoc.

Rada města ani za-
stupitelstvo města ještě 
na oslavy nemají myšlen-
ky. Čeká je mnoho práce, 
která vyvrcholí přípravou 

a schválením rozpočtu města na r. 2017 na prosin-
covém zasedání zastupitelstva města.

Rada města na svém zasedání 24. října 2016 pro-
jednávala hospodaření města k 30. 9. 2016. Příjmy 
rozpočtu se plní dle plánu a předpokládá se i malý 
přebytek, což je pro rozpočet příznivá zpráva. Vý-
daje jsou čerpány v menší míře, než bylo plánováno 
a to zejména u kapitálového rozpočtu, ale konečný 
výsledek bude znám až koncem roku. Závěrem rada 
města doporučila zastupitelstvu města schválit hos-
podaření města dle předloženého materiálu.

Dále rada města schválila podklady pro sesta-
vení rozpočtu na rok 2017. Ve výdajích se před-

pokládá udržet hodnoty na úrovni rozpočtu města 
r. 2016, a tím jakékoliv úspory využít na inves-
tice. Z dalších důležitých bodů rada doporučila 
zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci bytového domu č.p. 59 v Hra-
decké ulici, na rekonstrukci sociálního zařízení 
a podhledů s osvětlením ve sportovní hale (jed-
ná se o opakovanou žádost). Závěrem pak rada 
města neschválila odkoupení zařízení kuchyně 
v kavárně Kulturního domu města Holic,vzala 
na vědomí získání dotace ve výši cca 900 tisíc Kč 
na rekonstrukci trávníku na hlavním fotbalovém 
hřišti a provedení hydrogeologického průzkumu 
na městském stadionu, vyslovila souhlas s výpla-
tou dalšího nájemného ve výši 4000 Kč na 1 ma-
jetkový podíl za rok 2016 společníkům Lesního 
Družstva Vysoké Chvojno, schválila plán zimní 
údržby technických služeb na rok 2016/2017, 
zveřejnění pronájmu Holubovy ulice na pořádání 
trhů v roce 2017, schválila zhotovitele na stavební 
úpravy bytu v MŠ Staroholická za cca 130 tisíc Kč 
za účelem zřízení jeslí.

Další schůze rady města se konala 7. listopa-
du 2016 před jednáním zastupitelstva města. Rada 

města schválila výměnu stromů ve špatném zdra-
votním stavu na severní straně fotbalového stadio-
nu za kvalitní náhradní výsadbu v jejich původním 
místě, zhotovitele na aktualizaci územně analytic-
kých podkladů správního obvodu Holice za část-
ku cca 340 tisíc Kč, vyúčtování pivních slavností 
2016, vzala na vědomí získání dotace cca 1 mil. 
Kč na projekt „Efektivní řízení Městského úřadu 
Holice“ (rezervační a odbavovací systém na odbo-
ru dopravy a aktualizace spisové služby).

Na jednání rady města navázalo zasedání za-
stupitelstva města, které schválilo plnění rozpoč-
tu města k 30. 9. 2016 bez výhrad, přijetí dotace 
ve výši cca 900 tisíc Kč na revitalizaci travnaté 
plochy sportovního stadionu, podání žádosti o do-
taci na rekonstrukci sportovní haly a bytového 
domu č.p. 59 v Hradecké ulici, zadání projektové 
dokumentace na rekonstrukci kuchyně v kultur-
ním domě (předpokládané náklady cca 2,4 mil. 
Kč) a projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
Husovy ulice.

Na závěr bych Vám rád popřál šťastné a veselé 
svátky vánoční plné pohody, klidu, radosti a lásky 
prožité ve zdraví v kruhu svých rodin a přátel.

Slovo starosty

Posezení u kávy
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KOMENTÁŘE…

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 7. listopadu 2016
V pondělí 7. 11. 2016 proběhlo pravidelné zasedání Zastupitelstva města 
Holic (ZM). Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup Rady města Holic 
za období od jednání ZM dne 12. 9. 2016, schválilo plnění rozpočtu města 
ke dni 30. 9. 2016. Po diskuzi schválilo zadání zpracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci kuchyně v kulturním domě a vypsání nového 
výběrového řízení na provozovatele restaurace po dokončené rekonstrukci. 
Zastupitelé byli seznámeni s obdrženou dotací na revitalizaci travnaté 
plochy stadionu a na provedení hydrogeologických vrtů a schválili uza-
vření smlouvy na přijetí této dotace a schválili 20. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu roku 2016. V programovém bodu na převody nemovitého ma-
jetku schválili dohody s umístěním stavby plynovodních přípojek vede-
ných po městských pozemcích k domu v ulici Na Mušce čp. 1028–1031 
a k domu čp. 1024–1027, které budou předcházet smlouvě o zřízení věcné-

ho břemena se Společenstvími vlastníků z těchto domů. Stejný postup byl 
odsouhlasen pro výstavbu plynovodní přípojky po městských pozemcích 
k domu Staroholická čp. 71, pro žadatele paní Dočekalovou a pana Kopti-
še. ZM schválilo zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy za účelem 
položení optického telekomunikačního vedení po městských pozemcích 
v ulicích Dukelská, Jiráskova a Žižkova za jednorázovou úhradu 200 Kč/
bm + DPH pro společnost OMcom s.r.o. Holice. Za účasti občanů z ulice 
Husovy byla schválena projektová dokumentace na Rekonstrukci komu-
nikace v ulici Husově, která se týká jak komunikace tak i přilehlých zpev-
něných ploch, schváleno bylo podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní 
hala Holice-rekonstrukce sociálního zařízení a výměna podhledu v hale“ 
u MŠMT a podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce objektu Hra-
decká čp. 59, Holice“ z IROP. Na závěr zastupitelstvo schválilo nevyužití 
předkupního práva k výkupu chaty ev. č. 60 (oblast u rybníka Hluboký) 
na pozemku v podílovém spoluvlastnictví 16 města a obcí.

Mosty v Holicích
Rada města schválila opravu mostu v Roveňsku, který je vzhledem 
ke svému stáří v havarijním stavu. Zároveň odsouhlasila demolici sou-
běžného mostu s mostem v ulici Holubova u křižovatky s ulicí Tyršova 
(viz. foto). Tento most se již roky nevyužíval a stavební technik zjistil 
technické závady, které by šly odstranit pouze za použití velké fi nanční 
částky. Třetí most, který je v havarijním stavu, je mezi Penny Marketem 
a zařízením pro seniory Topas. Bylo rozhodnuto, že jakmile se postaví 
nový most podle návrhu projekční fi rmy Ars Fabrica, s.r.o. přes potok 
mezi Gymnáziem Dr. E. Holuba a bytovkami, tak dojde následně k de-
molici starého mostu.
Tato část města tak získá nové komunikační spojení, které pomůže pěším 
překlenout rychleji část sídliště Muška.

Advent a Vánoce ve městě v novém

Technické služby každoročně dělají vánoční výzdobu města. Určitě mně 
dáte za pravdu, že nová vánoční výzdoba od zimy 2015–2016 je velice 
zajímavá a pěkná. Smlouva s fi rmou, která městu zapůjčuje vánoční vý-
zdobu, umožňuje 3× za 5 let určitou obměnu této výzdoby. Tím je zaru-
čeno, že nebude výzdoba stejná, ale téměř každý rok něco nového bude 
obměněno nebo něco nového přibude. V letošním čase vánočním přibude 
vánoční výzdoba v místě, které si to určitě zaslouží, vzhledem k tomu, že 
je zde velká kumulace dětí, které si tu pohádkovou atmosféru zaslouží. 
Proto TS rozšíří vánoční osvětlení na sportovní halu, kulturní dům a ZUŠ 
Karla Malicha. Další změnou bude nové osvětlení vánočního stromu 
na náměstí. Staré osvětlení potom bude využito na výzdobu vánočního 
stromu na Starých Holicích. Poděkujme TS za určitě hezkou vánoční vý-
zdobu. A navíc TS mají připraveno ještě jedno překvapení v rámci vánoč-
ní výzdoby. Ale to neprozradíme...

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. Člen rady města, foto Ladislav Formánek
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Omezení provozu Městského
úřadu Holice na konci roku 2016
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu budou v pátek 30. pro-
since 2015 zrušeny dopolední úřední hodiny. Návštěvu úřadu v tento den 
předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože některá oddělení 
úřadu budou uzavřena. Aktuální informace bude vyvěšena „před svátky“ 
na městské stránce www.holice.eu. 

Odbor životního prostředí
a stavební úřad
Protože již začala topná sezóna a s ohledem na ochranu ovzduší apelu-
jeme na občany, aby v případě topení pevnými palivy spalovali pouze 
takové materiály, které jsou v souladu se zákonem a neškodili dalším ob-
čanům a přírodě obecně. Nerespektování těchto pravidel může být řešeno 
i sankčně městským úřadem Holice, odborem životního prostředí a sta-
vebního úřadu, který je věcně a místně příslušný dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší. 

Trhy v prosinci
Město Holice oznamuje, že v prosinci budou uspořádány tradiční trhy 
v Holubově ulice dokonce dvakrát a to vždy v pondělních termínech 12. 
prosince a 19. prosince!

Omezení rozsahu Holických listů
V titulku této naší informace by také mohlo být „Neposílejte nám plaká-
ty“. V poslední době mnoho našich přispěvatelů redukuje své příspěvky 
na odeslání grafi cky „vytuněného“ plakátku s požadavkem uveřejnění. 
Protože naše „Listy“ mají omezený rozsah není možné jejich uveřej-
ňování v celostránkové podobě a po zmenšení takového plakátu na 1/4 

tiskové strany jsou informace menším písmem již nečitelné, navíc 
v mnoha případech k tomu přispěje i barevné provedení. Proto jsme 
na straně 5 zavedli podobnou podobu uveřejňování akcí holických pří-
spěvkových a společenských organizací jako v případě stránky s pro-
gramem kulturního domu kde jsou 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.

Městský ples už potřetí
Město Holice oznamuje, že v pátek 20. ledna 2017 od 20 hodin se bude 
ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha konat už 3. Měst-
ský ples. Bližší informace budou oznámeny koncem prosince na stránce 
www.holice.eu, budou na plakátech a vyhlášeny budou i městským roz-
hlasem. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 19. prosince 2016 
V pondělí 19.prosince 2016 se bude od 17. hodiny konat pravidelné 
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne v klu-
bovnách Kulturního domu. 
V programu je projednání rozpočtu města Holic na rok 2017 a rozpoč-
tové změny v roce 2016, dalším bodem bude projednání plánu práce 
zastupitelstva a rady města na 1. pololetí 2017, městské vyhlášky o po-
platku za komunální odpad v roce 2017, pravidelným bodem budou 
také převody nemovitého majetku města a další záležitosti městské 
samosprávy.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů 
v roce 2016.

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

Přinášíme již devátý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám 
mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: 
Oznámit hasičům se musí každý požár „bez odkladu“. Pozdní ozná-
mení se může prodražit hned několikrát.
Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro právnické a podni-
kající fyzické osoby tak stejně i pro každého občana. Každému asi dojde, 
že když uvidí hořící střechu domu, přivolá hasiče a nebude jinak zvlášť 
otálet. Tedy pokud se nejedná přímo o pachatele – žháře.
Malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky, však mnohdy ob-
čané ani fi rmy nehlásí a to je velká chyba.
Z čistě lidského hlediska se to dá pochopit, neboť se pachatelé obávají 
případného postihu a „popotahování“ ze strany hasičů nebo policie, ale 
zákon hovoří jasně – neoznámení požáru je u občanů přestupkem s mož-
ností sankce až 25 tisíc Kč. U fi rmy je takové jednání správním deliktem, 
za který hrozí pokuta až 250 nebo dokonce 500 tisíc Kč. 
Rovněž jsou poměrně časté případy, kdy požáry jsou oznámeny až v době, 
kdy pojišťovna požaduje „doklad od hasičů“ pro plnění pojistné události. 
Jestliže je požár nahlášen se zpožděním dva týdny nebo třeba i měsíc, je 
dobré si uvědomit, že po takové době již nelze provádět relevantní šetření 
požáru a doklad pro pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla 
neplní. Navíc ten, kdo se takto opozdí, se vystavuje postihu za přestupek, 
resp. správní delikt jak je uvedeno výše.
Tedy zapamatujme si: Požár hlásit vždy i uhašený vlastními silami nebo 
uhašený samovolně (např. nedostatkem vzduchu) a hlavně BEZ OD-
KLADU. A dále: Než přijede hasičský vyšetřovatel nic neuklízet, na nic 
nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při šetření požáru spolu-
pracovat s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a další 
informace a v případě nutnosti i vzorky (např. elektrický spotřebič či část 
stroje, chemické látky apod.) 
A kam hlásit uhašený požár? Stejně jako ostatní požáry – tedy na tele-
fonní číslo 150. Lze hlásit i přímo vyšetřovateli na územním odboru HZS 
kraje, nebo osobně na kteroukoliv stanici HZS kraje, ale ohlášení na zná-
mou „stopadesátku“ je jednodušší a nikdo neudělá chybu. 

mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje 

HASIČI OBČANŮM – Pokuty od hasičů, aneb 
Když to nejde po dobrém
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Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2016

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
4. 12. 14.00  Mikulášská nadílka s Ferdou Mravencem
neděle   Pohádka podle Ondřeje Sekory o tom, jak se Ferda z mraveniště ztratil, co 

ve světě prožil a kdo mu pomohl, aby se zpět vrátil. A nakonec nesmí chybět 
Mikuláš s čertem a čertíkem.

   Uvádí Dětský dramatický kroužek při DDM Holice. 
   Úprava a režie: Jitka Juračková. 40 Kč
6. 12. 9+10.30  Jak Vendelín s čerty vařil
úterý   Veselá i strašidelná pohádka o tom, že i čerti mají mlsný jazýček a v sázce je 

pekelný trůn.
   Uvádí Umělecká skupina Starý Návrat. 45 Kč
9. 12. 18.00  Krásné svátky
pátek   Vánoční koncert Pavla Nováka mladšího s kapelou Familly, v němž zazní vánoč-

ní písničky, koledy i největší hity Pavla Nováka jako jsou Pihovatá dívka, Nád-
herná láska, Malinká a písně z nového alba Vánoce. Jako host koncertu vystoupí 
 Pěvecký sbor při ZUŠ Karla Malicha v Holicích. 180 Kč – děti 80 Kč

17. 12. 19.30  Doba Karla IV.
sobota   Divadelní soubor Kulturního domu Holice a volné seskupení hudebníků, zpěvá-

ků a tanečníků vás provedou dobou, ve které tento osvícený panovník žil a při-
pomenou několik jeho cest po blízkém okolí.

  Režie a scénář: Jitka Juračková.
   Divadelní soubor KD Holice – zařazeno v ABO 2016/2017. 120 Kč 
18. 12. 19.00  Vánoční koncert
neděle   Vánoční koncert Dechového orchestru KD Holice a jeho hostů. dobrovolné
24. 12. 13.00  Štědrý den v muzeu
sobota   Hudební vystoupení žáků ZUŠ Karla Malicha v Holicích. 10 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
6. 12. 19.30  Rodinné štěstí
úterý   Oceňovaný fi lm z MFF Karlovy Vary. Když musíte ubytovat příbuzné u sebe 

doma, nebývá to žádný med. S přibývajícím počtem dní v jednom bytě graduje 
výbušná kombinace do sledu vtipných, dramatických i absurdních situací.

   Žánr: Drama/Komedie. Délka 81 minut. 70 Kč
13. 12. 17.00  Kniha džunglí
úterý   Úžasná adaptace Kipligova románu, jehož hrdinou je Mauglí, člověčí mládě 

vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér 
Chán, který jej chce zničit a Mauglí cítí, že již tady není vítán.

   Žánr: Dobrodružný/Fantasy. Délka 105 minut. 70 Kč
20. 12. 13.45  Doba ledová: Mamutí drcnutí
úterý   Pátý díl populární fi lmové série, ve kterém potkáme všechny známé hrdiny a pár 

úplně nových. Filmové promítání pro školy.
   Žánr: Animovaný/komedie. Délka 95 minut. 40 K

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
3. 12. 20.00 Adventní koncert
sobota  Country kapela Hotovo § Pěvecký sbor při ZŠ Komenského Holice.
 dobrovolné

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
13. 12. 16.00 Antonín Dvořák
úterý  Z cyklu Česká hudba – Mgr. Jaroslava Janečková. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
 
2. 12.–31. 12.  Josef Vondráček a jeho přátelé
  Výstava výtvarných děl známých umělců. Vernisáž v pátek 2. 12. od 17 hodin.

Na podzim letošního roku navštívil Africké 
muzeum pan Robert Lízler, vydavatel a bada-
tel, který nám věnoval nádhernou obrazovou 
publikaci věnovanou broukům rodu Mantico-
ra autora Jaroslava Mareše a přidal zajímavý 
příběh.
Dr. Emil Holub nashromáždil bohaté sbírky 
nejen fauny z oblastí jižní Afriky. Mezi skvos-
ty, které dovezl do Evropy jsou i sbírky brou-
ků, jež jsou dodnes v depozitářích Národního 
muzea, mnohdy ještě ne odborně úplně zpra-
cované.
V letech 1994–2000 navštívili současní badate-
lé – entomologové J. Mareš a M. Snížek oblast 
jižní Afriky. Nalezli zde a popsali zcela nový 
druh brouka z rodu Manticora a na počest slav-
ného cestovatele ho pojmenovali Manticora 
holubi.
Manticora holubi patří do velké skupiny Sviž-
níkovitých. Jsou to predátoři ve všech stádiích 
svého vývoje, tedy i jako larvy. Manticory jsou 
40–60 mm velcí brouci černé barvy s výrazný-
mi kusadly. Žijí v pouštích jižní Afriky a aktivní 
jsou v noci.
Těší nás, že vědci ani dnes nezapomínají na prů-
kopníky vědy, kteří často s nasazením vlastního 
života tvořili základy poznatků a sbírek.
Kniha Manticora je velkou odbornou obrazo-
vou publikací. 
Zájemci si ji mohou přijít prohlédnout do Afric-
kého muzea po předchozí telefonické domluvě.

 Marcela Jeřábková a Jitka Koudelková

Vánoční dárek pro Africké
muzeum Dr. Emila Holuba

Otevírací doba v knihovně
o Vánocích

PÁ 23. 12. – zavřeno
ST 27. 12. a PÁ 30. 12. – normální otevírací 
doba

KULTURA
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Základní umělecká škola Karla Malicha pořádala 22. října 1. ročník pře-
hlídky smyčcových orchestrů základních uměleckých škol. Tato akce se 
konala v rámci oslav 680 let první písemné zmínky o Holicích a pod zá-
štitou starosty města Mgr. Ladislava Effenberka. Na pódiu Společenského 
sálu ZUŠ Karla Malicha se postupně vystřídalo kvarteto orchestrů. Vedle 
domácích reprezentantů ze ZUŠ Karla Malicha to byl orchestr Musica 
d´archi ze ZUŠ Choceň, Smyčcový orchestr ZUŠ Hlinsko a Smyčcový 
orchestr ZUŠ Náchod. Podle názoru posluchačů měla celá tato akce vyso-
kou interpretační úroveň a především u posledních dvou jmenovaných se 
jedná o to nejlepší, co můžeme v této kategorii v České republice slyšet. 
Budeme doufat, že tato akce v Holicích zakoření, stane se tradicí a najde 
si i snad více posluchačů než tomu bylo při prvním ročníku.

Mgr. art. František Machač

Doběhly závěrečné titulky, dotleskal poslední stojící divák, koncert fi lmové 
hudby se stal minulostí (ohlédnutí za ním přináší samostatný článek na jiném 
místě plátku). Dechový orchestr Kulturního domu města Holic však téměř 
okamžitě stanul před novou výzvou, již tradičním vánočním večerem, jehož 
historie sahá až do roku 2003. Letos se tento pořad uskuteční nezvykle v ne-
děli 18. prosince od 19.00 hodin a kapela se při něm vrátí na svou domov-
skou půdu, tedy do velkého sálu holického kulturního domu. Zde přednese 
tradiční i méně známé vánoční melodie i současnou tematicky zaměřenou 
populární hudbu. Ani tentokrát nebude nouze o zajímavé hosty. Milovníky 
zpěvu potěší Sezemičtí pěvci, tedy smíšený sbor působící pod uměleckým 
vedením Václava Trunce. Fajnšmekři kvalitní a neotřelé pojaté muziky si 
pak předčasně rozbalí vánoční dáreček při produkci akordeonového orches-
tru Safari z Hradce Králové, který si holičtí občané možná pamatují z jeho 
vystoupení na Dnech Holicka 2015. Těleso složené z akordeonů, klasické 
rytmiky (klavíru, kláves, baskytary, bicích) i zpěvové sekce získalo pod ve-
dením dirigenta Radka Škeříka mnoho ocení v tuzemsku i v zahraničí. Jeho 
repertoár si klade jediný cíl – bavit sebe i posluchače bez ohledu na žánrové 
hranice. Přijďte se proto uvolnit a pobavit i vy. Tak tedy šťastné, veselé a hlav-
ně dechové! Ondřej Lisý

1. ročník přehlídky smyčcových orchestrů

Vánoční koncert Dechového orchestru
Kulturního domu města Holic a jeho hostů

Dne 5. listopadu se v sále Základní umělecké školy Karla Malicha v Ho-
licích konal koncert Dechového orchestru Kulturního domu města Holic. 
Již samotný název této kulturní události „S dechnou na stříbrném plátně“ 
sliboval mnohé. Spojení notoricky známých fi lmových melodií s decho-
vým orchestrem se v pravý okamžik ukázalo jako správná myšlenka.
Již při příchodu do ZUŠ se dalo čekat „něco velkého a nevšedního“. 
Pokladna i šatna byly obsypány davy nedočkavých diváků. Už jsem si 
říkala, že to není možné, aby byly ještě volné lístky, ale opak byl prav-
dou. Dostalo se na každého. V sále se pak odrážela i jasná skutečnost, že 
vhodné PR akci zajistí vyprodaný sál.
Nebudu vás napínat. Výborné hráčské obsazení obohacené a rozšířené 
o další standardně neobsazené nástroje (ještěže máme dost kamarádů 
a známých v jiných orchestrech), vhodně zvolený repertoár, přesná a bez-
chybná práce pana dirigenta Mgr. art. Ondřeje Lisého znamenaly velký 
úspěch u diváků, nekončící potlesk vestoje a několik přídavků od samot-
ného orchestru. Můj obdiv mají všichni sólisté, kteří se svého úkolu zhos-
tili bravurně a ukázali, že jsou to skuteční srdcaři a hráči s velkým H.
Po hudební stránce to byl pro mne jedinečný kulturní zážitek s výbornou 
domácí až rodinnou atmosférou. Zajímavým zpestřením koncertu bylo 
doplnění již tak známých melodií o videoprojekci s ukázkami z jednot-
livých fi lmů a herecké skeče místních ochotníků. U mě „na plné čáře“ 
zvítězila hudba z velkofi lmu Gladiator a Pán prstenů (ale i zde platí, co 
člověk to jiný názor).
Co říct závěrem? Přeji Dechovému orchestru Kulturního domu města 
Holice hodně sil, motivace, radosti ze hry a v neposlední řadě spoustu 
nadšených diváků a fanoušků. A panu dirigentovi Mgr. art. Ondřeji Lisé-
mu šťastnou ruku při výběru repertoáru a mnoho nových talentovaných 
hudebníků.
Více takových jedinečných a neotřelých akcí!!!

Lucie Krchňavá, fl étnistka No String Orchestra, Pardubice

Dechovka zvedla lidi ze židlí

Holický kramfl íček – 23. ročník soutěže ve sportovním tanci
neděle 27. listopadu 2016 od 9.00
Základní umělecká škola Karla Malicha
více informací na: www.tshf.cz
61. celostátní speciální výstava výstavních německých holubů
sobota 3. prosince 2016 od 8.00 do 15.00
Chovatelské středisko, Puškinova 1018, Holice 
vstupné: 50 Kč; děti zdarma
více informací na: www.chovatele-holice.wbs.cz
3. skautský vánoční ples
sobota 10. prosince 2016 od 19.30
Základní umělecká škola Karla Malicha
vstupné: 150 Kč
předprodej vstupenek v kanceláři IC v KD Holice
Předvánoční zastavení a živý betlém
sobota 17. prosince 2016 od 15.00 do 17.00
náměstí T. G. Masaryka, Holice
více informací na: www.kulturapromesto.cz
Koledy před půlnoční
sobota 24. prosince 2016 od 23.00
prostranství před kostelem sv. Martina
hraje Dechový orchestr Kulturního domu města Holic
Novoroční ohňostroj
neděle 1. ledna 2017 od 17.00
Městský sportovní stadion, Holice

Přehled společenských akcí

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Vojta Hlásný v Africe

Vzácná návštěva v Sanatoriu Topas
Při jedné ze svých cest po Pardubické regionu navštívil začátkem září 
naše zařízení ministr fi nancí Andrej Babiš. Po přivítání a rozhovoru 
s klienty si pan ministr v doprovodu kandidátů ANO do krajského za-
stupitelstva prohlédl prostory sanatoria. Kladně hodnotil prostředí, vy-
bavení a přilehlý sad zařízení. S panem ředitelem MUDr. Alexandrem 
Kučerou následně diskutovali o problémech poskytovatelů sociálních 
služeb, zvýšeném výskytu onemocnění demence v populaci a násled-
né potřebě vzniku podobných zařízení. Návštěva byla hodnocena velice 
kladně, protože byla vyzdvižena především potřebnost zařízení v regio-
nu i kvalita nabízených a poskytovaných služeb.
 Jana Izaiaszová

Ve dnech 5. a 6. listopadu patřil holický kulturní dům Národní přehlíd-
ce jednoaktovek, která je pořádána Svazem českých divadelních ochotní-
ků jednou za dva roky. O dobrém pořadatelském zázemí svědčí to, že bylo 
pořádání přehlídky svěřeno do Holic již podesáté za sebou. Postupně se 
na jevišti představily soubory z Hodonína, Nučic, Holic, Turnova, Děčí-
na a Velké Bystřice u Olomouce. Domácí uvedli novinku Pavla Hladíka 
„Zločin v druhém poschodí“. Sobotní program byl doplněn dvěma mo-
nology, oceněnými na národním Pohárku SČDO, a večerním uvedením 
vánoční komedie „Šťastné a veselé“ v provedení domácího souboru.

Nedělní dopoledne patřilo rozboru jednotlivých představení odbornou 
porotou a následným oceněním těch nejlepších. A pro domácí bylo vyhlá-
šení rozhodnutí poroty více než potěšující. Z pěti udělených cen zůstaly 
hned dvě v Holicích. Jednu získala Libuše Straková za herecký výkon, 
druhou pak Pavel Hladík za autorství uvedené jednoaktovky. Pro úplnost 
uveďme, že další ceny si z Holic odvezly Radka Schardová (Velká Byst-
řice) za herecký výkon, soubor z Turnova za scénografi i a soubor z Nučic 
za dramaturgii. Kromě toho udělila porota osm čestných uznání, vesměs 
za herecké výkony.

Velice příznivé bylo hodnocení i večerního představení a organizace 
přehlídky. A to nejen v závěrečném protokolu poroty, ale i od všech účast-
níků. K dobré atmosféře přispělo i ubytování v internátu automobilní školy 
a stravování v restauraci „U Skrblíka“. Pavel Hladík

Dne 2. listopadu se bývalý student holického gymnázia Vojtěch Hlásný 
vydal na cestu S Čezetou po stopách Emila Holuba po jižní Africe. Cesta 
začíná v Kapském Městě, místě, které bylo prvním důležitým africkým 
panoramatem, které Holub na svých cestách spatřil. Dále povede po mís-
tech spjatých s Holubem po Jihoafrické republice, Botswaně a Zambii, 
přes jihoafrické hory, kolem bývalých diamantových dolů, přes solné 
pláně a pouště, podél řeky Zambezi k Viktoriiným vodopádům, dále až 
do míst, kde se dr. Holub střetl s Mašukulumby. Celá cesta probíhá s mo-
tocyklem ČZ, který zdolal již nejeden kontinent. Výprava je pořádána 
ve spolupráci s městem Holice, Kulturním domem města Holic a Velvy-
slanectvím JAR v České republice.

ÚSPĚCH HOLICKÝCH OCHOTNÍKŮ

Z HOLICKÝCH ŠKOL



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 7

MŠ Pardubická informuje

Přestože uplynuly pouze necelé tři měsíce ode dne, kdy prvňáčci poprvé 
usedli do lavic a začali pronikat do světa školáků, zvládli také návštěvu 
několika kulturních akcí. V holickém kulturním domě shlédli představení 
Mňam pohádky, v muzeu si poslechli povídání o Africe a za pohádkou 
Český Honza se vydali do Východočeského divadla v Pardubicích.
Zapojili se také do celoškolních projektů „My s Evropou, Evropa s námi“ 
a v rámci projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ si vyměnili své 
výrobky s dětmi ze slovenského města Medzev. V celoročním projektu 
„Soví univerzita“ poznávali lidské tělo a naše smysly.
V měsíci září ve vlastním projektu „Sv. Václav“ poznali pověst o patronu 
české země a 11. listopadu navštívili kostel sv. Martina v Holicích, kte-
rým je provedl pan farář Radek Martinek.
Při všech aktivitách byly děti šikovné a těší se na nadcházející adventní 
dobu, která s sebou přinese další zajímavé aktivity.

Mgr. B. Doupalová, Mgr. Z. Šmejcová

Už je to tady! Máme nejkrásnější období roku a my tento čas a velké 
těšení prožíváme s našimi dětmi.
Nejdříve se ale ohlédněme zpět na vše, co předcházelo adventnímu ob-
dobí. Měsíce říjen a listopad byly plné různých akcí. Třídy sluníčková 
a motýlková připravily pro rodiče s dětmi podzimní tvořivé odpoledne. 
Děti z kytiček navštívily Muzeum dr. E. Holuba, kde vyslechly povídání 
o Africe s pohádkou. Předškoláci šli také tvořit do ZŠ Komenského při 

pravidelné návštěvě starších kamarádů a pak si jako správní pekaři upekli 
na svátek sv. Martina „martinské rohlíčky“.
V tělocvičně naší mateřské školy jsme měli čtyři pohádky, fotografování, 
na zahradě výukový program o volně žijících zvířatech a dokončili jsme 
sérii návštěv v solné jeskyni.
A už je tady doba těšení na dárečky! V pondělí 5. prosince nás navštíví 
Mikuláš s čertem a andělem, za básničky a písničky podarují všechny 
děti. Celý prosinec budeme zdobit, tvořit, péct, zpívat koledy, vyrábět 
přáníčka a dárky, sypat ptáčkům do krmítka.
Na každé třídě si vykouzlíme vánoční atmosféru při posezení s rodiči, 
které bude spojeno s nadílkou dárků pod stromečkem. Krásně prožitý 
advent a vánoční svátky všem přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická 
Holice. www.mspardubicka.cz.

Prvňáčci na ZŠ Komenského

MŠ STAROHOLICKÁ
Těšíme se na Vánoce
Předvánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, ale také proto, že 
nabízí velké množství činností, které zpestří atmosféru a nechají vzduch 
prosycený vánočním těšením. Naše děti prožívají toto období ,,naplno“.
Začíná předvánoční období, čekání na Ježíška. V naší školce v tento čas 
vrcholí přípravy na Vánoce, pečou se perníčky a cukroví, aranžují a zdobí 
se stromečky, suší pomeranče, citrony a děti píšou dopisy pro Ježíška.
Všichni se také těšíme na Mikulášskou nadílku a besídku, která patří 
k oblíbeným rituálům života mateřské školy. Příchod Mikuláše, čerta 
a anděla se tak stává motivací pro řadu činností na několik dnů.
Plánované akce na prosinec:
30. listopad – výlet celé MŠ -Třebechovice
  2. prosinec – ,,Slavnostní rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU U MŠ“
  6. prosinec – ,,Mikuláš a Čert v MŠ“ s pohádkou
13. a 14. prosinec – vánoční besídky v MŠ 
15. prosinec – vánoční program v MŠ ,,ŽIVÝ VÁNOČNÍ BETLÉM“
Přejeme všem čtenářům hezké, klidné Vánoce a šťastný nový rok 2017.

Mgr. Zdeňka Krátká ředitelka školy

Poslední měsíc v letošním roce bude v naší škole zcela ve vánočním du-
chu. Prosinec však začneme pěkně po čertovsku. Pro děti je připravena 
pohádka ,,Jak chtěl Rarášek odnést Bětku do pekla“. V pondělí 5. prosin-
ce navštíví všechny třídy čert, Mikuláš a anděl. Hned v úterý 6. prosince 
se starší děti opět setkají s čerty. Jak Vendelín s čerty vařil, to je název 
pohádky, na kterou se děti vydají do kulturního domu. Ten samý den od-
poledne půjdou děti z Hrošíků se svou vánoční besídkou zahájit vánoční 
posezení Svazu postižených civilizačními chorobami. V pátek 9. prosince 
nás divadlo Radujme se, veselme se naladí vánočně. V týdnu od 12. pro-
since půjdou děti potěšit babičky a dědečky do sanatoria Topas, mají pro 
ně připraveny vánoční besídky a dárečky. Besídky budou také pro rodi-
če v jednotlivých třídách, někde se bude i péci vánoční cukroví. V pátek 
16. prosince pojedeme nazdobit stromeček do ZOO Dvůr Králové nad 
Labem a samozřejmě se nezapomeneme zastavit u naší želvičky. 22. pro-
since si v mateřské škole společně zazpíváme koledy u našeho vánočního 
stromečku a již se budeme těšit na vánoční svátky v rodinném kruhu. 
Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové svátky vánoční bez starostí 
všedních dnů a hodně zdraví, štěstí a lásky po celý nový rok 2017.

Lenka Chotěnovská

Vánoční čas v Mateřské škole Holubova

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Ze života Holubovky

Ve středu 19. října jsme slavnostně otevřeli na naší škole novou knihov-
nu. Z loňského projektu č. 57 na podporu čtenářské gramotnosti jsme 
získali peníze na nákup nových titulů. Jedná se o knihy, které budou 
využívány ke školní práci při hodinách čtení či literatury. Slavnostního 
otevření se zúčastnili jako hosté zástupci zřizovatele, pan místostarosta 
Bajer a pan radní dr. Vojtěch, paní ředitelka městské knihovny, součas-
né i bývalé paní učitelky. Po krátkém vystoupení našich žákyň proběhla 
neformální prohlídka knihovny a výstavy, kterou jsme na škole otevřeli 
k 680. výročí první zmínky o Holicích. Ve vestibulu v 1. patře si hosté 

prohlédli fotografi e z historie města, školy i malou galerii slavných osob-
ností Holic.
A aby k oslavám narozenin Holic také přispěli žáci školy, vyhlásili jsme 
pro ně fotografi ckou soutěž „Třetí foto“. Jejich úkolem je k dvěma fo-
tografi ím určitého místa v Holicích (první je z doby 1. republiky, druhá 
z 80. let) vyfotografovat tu třetí ze současné doby. Bližší informace lze 
získat na webových stránkách.
A co nás čeká v nejbližší době?
27. listopadu v neděli bude škola od 10.00 do 16.00 hodin otevřena pro 
všechny zájemce o adventní výrobky našich dětí a učitelů. 
V pondělí a v úterý 28. a 29. listopadu proběhnou na škole dny otevřených 
dveří. Od 8.00 do 15.00 hodin se přijďte podívat na práci dětí i učitelů, po-
sedět ve třídách, prohlédnout si výzdobu školy i naši výstavu o Holicích.
Srdečně Vás zveme. Lenka Koubková

„Solnohrad je hlavní město Solnohrad“. Za toto prohlášení dostal 
Egon Ervin Kisch, německy píšící novinář a spisovatel, od své babičky 
pohlavek, alespoň to tvrdí ve své povídce. Žáci osmých a devátých roční-
ků naší školy, kteří mají na rozvrhu německý jazyk, dobře rozumějí této 
jazykové hříčce. Právě pro ně byl určen jednodenní zájezd do Salzburgu. 
Pod vedením zkušené průvodkyně děti prošly celé město a získaly zá-
kladní informace o jeho historii. Děti tak měly možnost slyšet němčinu 
„na vlastní uši“ a odvážnější žáci vyzkoušeli konverzaci v němčině při 
koupi drobných suvenýrů nebo při objednání jídla v McDonald ś.
Technika má zelenou a řemeslo má zlaté dno – to se snažíme vysvětlit 
našim žákům. Dvacet tři žáků z devátých tříd se zúčastnilo motivační sou-
těže v technických dovednostech na SPŠ Chrudim. Chlapci si pod vedením 
učitelů odborného výcviku vyrobili malý model vodního hamru. Po vy-
hodnocení celé soutěže v prosinci budou nejlepší jednotlivci z každé třídy 
odměněni. Součástí akce byla i prohlídka budov školy, včetně laboratoří, 
dílen a odborných učeben. Žáci byli seznámeni s nabízenými studijními 
i učebními obory.
Šest žáků z naší školy se zúčastnilo soutěže odborných dovedností žáků 
základních škol na ISŠT Vysoké Mýto. Ze 75 účastníků byl náš žák, Josef 
Král, na 10. místě a Tomáš Šimon skončil v první dvacítce.
Žáci devátých tříd navštívili Úřad práce v Pardubicích, kde získali infor-
mace o možnostech dalšího vzdělávání a následného uplatnění v zaměst-
nání, obdrželi přehled středních škol Pardubického kraje a besedovali 
o otázkách přijímacího řízení na střední školy. Po skončení schůzky se 
vydali na exkurzi do SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. 
Sbor Radost připravuje v adventu tři vystoupení s country kapelou Ho-
tovo. První se uskuteční 3. prosince. v holickém kulturním domě, druhé 
10. prosince v kostele ve Velinách, třetí v sanatoriu Topas v Holicích.
Projektové dny jsou i v letošním roce součástí vyučování. Druhého pro-
since proběhne adventní projektový den. Žáci se zaměří na výrobu vá-
nočních dekorací, které se odpoledne budou prodávat na tradičních ad-
ventních trzích pořádaných v budově prvního stupně naší školy. Srdečně 
zveme holickou veřejnost. Mgr. Blanka Málková

Podzimní měsíce na ZŠ Komenského

Školní parlament na Holubovce

Od školního roku 2012 působí na naší škole školní parlament. Tvoří ho 
zástupci třetích až devátých tříd. Každý ročník zastupují dva žáci. Setká-
váme se podle potřeby 2× do měsíce v čase od 7.20 do 7.50 hodin.
Co má parlament na starosti? Zpracovává podněty a připomínky dětí, kte-
ré po prodiskutování na schůzkách parlamentu předá vedení školy, pří-
padně zaměstnancům. Snažíme se zde zabývat problémy nás dětí a vším, 
co nás trápí. Zástupci tříd o výsledcích schůzek a naší činnosti následně 
informují ostatní spolužáky. Parlament se snaží o zlepšení komunikace 
mezi učiteli a dětmi a úspěšně rozvíjíme spolupráci a přátelské vztahy 
mezi dětmi prvního a druhého stupně. 
Členové parlamentu se také aktivně zapojují a pomáhají během různých 
školních akcí, např. zápisu do prvních tříd, adaptačního pobytu prvňáků, 
dílen pro předškoláky, vánočních a velikonočních trhů, dnů otevřených 
dveří, atd.
A co se nám opravdu povedlo? Velice úspěšná byla charitativní akce Běh 
pro Afriku, kde děti vyběhaly 88 559 Kč, které pomohly při stavbě školy 
v Meje. Dále jsme organizovali školní Halloween, barevný den, čaroděj-
nice a další akce.
Abychom se neustále zlepšovali, zúčastnili jsme se v říjnu krajské konfe-
rence žákovských parlamentů v Pardubicích. Získali jsme zde další inspi-
race na parlamentní projekty, tipy a rady, jak vést schůzky, jak komuniko-
vat a propagovat náš parlament. 
Pro letošní školní rok plánujeme sběr víček, recyklohraní, budeme navr-
hovat nové dresy pro naše sportovce, charitativní běh pro handicapované 
dítě z okolí a další akce, které navrhnou členové parlamentu.

Lenka Koubková

Podzim na 1. stupni ZŠ Komenského
Zima už pomalu klepe na dveře, ale v naší škole se pořád něco děje. 
14. listopadu proběhlo tradiční Odpoledne pro předškoláky, kteří už se 
nemůžou dočkat, až se z nich stanou školáci.
Žáci naší školy navštívili divadelní představení „Legenda Karel IV.“ Dě-
tem byla představena osobnost a život „Otce vlasti“ k 700. výročí jeho 
narození.
Tentýž týden v pátek odjeli žáci druhých ročníků do Ekocentra Paleta 
v Pardubicích, kde absolvovali výukový program Podzim a Krmítka. 
V programu Podzim se seznámili se změnami v přírodě, ukládání zvířat 
k zimnímu spánku a upekli si brambory v popelu. V programu Krmítka 
se děti dozvěděly, proč se musí ptáčkům v zimě pomáhat a jaké jsou typy 
krmítek. Jedno krmítko si pak děti odvezly do školy.
24. listopadu proběhla pěvecká soutěž Superstar, kde se jako každý rok 
sešli výborní zpěváčci, kteří za své písničky dostali krásné odměny.
Hned druhý den odjeli páťáci do hradeckého Planetária. Zúčastnili se pro-
gramu Sluneční soustava. Přednáška navazovala na učivo přírodovědy.

Mgr. Helena Žižková

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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ZŠ Komenského přivítala zahraniční delegaci
ZŠ Komenského, Holice, koordinátor projektu Erasmus+: Let´s help, 
přivítala ve dnech 7. až 9. listopadu první ofi ciální schůzku koordinátorů 
ze všech partnerských zemí zapojených do projektu. Partnerskými ško-
lami jsou Základní škola Holice, Komenského 100, Kedainiu specialioli 
mokykla (Kedainiu, Litva), Instituto Comprensivo Statale San Giovanni 
Bosco (Naro, Italie), Gimnazjum nr 6 (Poznaň, Polsko). V rámci schůz-
ky koordinátorů byla naplánována kompletní projektová činnost na celé 
dvouleté projektové období, včetně dvou stěžejních výzkumů zaměře-
ných na kyselé deště a počasí v jednotlivých partnerských městech. Uči-
telé z partnerských zemí měli také možnost se setkat s žáky ZŠ Komen-
ského, Holice a seznámit se se vzdělávacím systémem České republiky.
Mezi další významné projektové aktivity konané v říjnu se řadí projek-
tový den, při kterém žáci vytvářeli mapy všech partnerských států po ge-
ografi cké, gastronomické, biologické a historické stránce a sestavili pra-
covní listy na téma ,, Jak dobře znáš partnerské státy z našeho projektu 
,,Let´s help?“.Žáci si začali dopisovat s dětmi z partnerských škol.
Dalším úkolem, do kterého se zapojili všichni žáci, bylo vytvoření pro-
jektového loga. Tři nejlepší loga z každé partnerské země byla zařazena 
do mezinárodní on-line soutěže. Nejlepší logo se stane součástí všech 
projektových výstupů. O výsledku soutěže budeme informovat v dalším 
čísle Holických listů.
Pro více informací navštivte prosím projektové webové stránky: http://
www.letshelp-project.eu/

Lenka Nováková (koordinátor projektu: Let´s help)

Oblastní charita Pardubice bude od 5. do 11. ledna 2017 na Pardubicku 
organizovat již sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V Holicích tato sbír-
ka proběhne tradičně ve spolupráci s místní základní farností. Hlavním 
koledovacím dnem bude sobota 7. ledna.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v naší zemi. Zapojit 
se do ní může každý, kdo chce roznášet radost a pomáhat potřebným – 
od dětí až po seniory. Kdokoliv z vás se může na chvíli stát jedním ze tří 
králů, kteří navštěvují domácnosti a vinšují lidem hodně štěstí a zdraví 
v novém roce. Stačí, když se včas (ideálně do konce prosince) přihlásíte 
u paní Študentové (holice@charitapardubice.cz / tel.: 775 296 831). Mla-
dí koledníci se opět mohou těšit na odměnu v podobě diskotéky v klubu 
Maxim.
Dobrovolníci starší 15 let se mohou stát vedoucími tříkrálových skupinek. 
Tito vedoucí jsou vybaveni průkazkou, občanským průkazem, pokladnič-
kou s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka obecního úřadu.
O tom, co se bude dít s penězi, které tři králové nastřádají, se vždy rozho-
duje s předstihem. Jako každý rok zůstane většina prostředků v regionu, 
kde se vybraly. V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší 
díl výtěžku sbírky na rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením na Pardubicku. Další prostředky 
pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimo-
řádných situací (povodně, požáry apod.) a na přímou pomoc lidem v nou-
zi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, 
Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí.
Oblastní charita Pardubice je jedním z největších poskytovatelů sociál-
ních služeb na Pardubicku. Všechny poskytované služby jsou koncipo-
vány tak, aby jejich uživatelé mohli zůstat ve svém domácím prostředí 
mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jejich soběstačnost. 
Chcete vědět, jestli může pardubická Charita pomoci vám nebo vašim 
blízkým? Podívejte se na webové stránky www.pardubice.charita.cz.
Všem dobrovolníkům a dárcům předem děkujeme za důvěru, pomoc 
a štědrost. Vojtěch Homolka

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice srdečně 
zve děti, rodiče, babičky a ostatní rodinné příslušníky 
po roce na další setkání s Mikulášem. Mikuláš Ho-
loubka navštíví v úterý 6. prosince dopoledne, kolem 
půl desáté hodiny. 
Přijďte si společně s Mikulášem zazpívat nebo poslech-
nout zimní, vánoční písničky a říkanky, zatancovat, popovídat…
Mikuláš dětem na závěr dopoledne nadělí perníkovou dobrotu.
Večerní Vánoční zpívání pro vás milé děti, rodiče, prarodiče a návštěvní-
ci Holoubka chystáme na čtvrtek 15. prosince od 17.30 hodin v herně Ho-
loubka. Pojďme se na chvíli zastavit a nasát vánoční pohodu společným 
zpíváním nebo poslechem krásných vánočních písní a koled v doprovodu 
piana a kytar. Podávat se bude voňavý čaj.
Holoubek je pro vás otevřen do čtvrtka 22. prosince.
Na vaši návštěvu se poté budeme těšit zase první týden v lednu 2017.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Po rodičovské do práce? 
Co potřebuji pro svou plnou pracovní a osobní spokojenost? 
Jak zvládat rodinu a práci?
Pokud Vás zaujaly tyto otázky, uvítáte podporu společenství žen, či chce-
te hlouběji poznat sama sebe, využijte nabídky bezplatného vzdělávání 
v RVC Holoubek v rámci projektu ŽenyPRO. CYKLUS ROZVOJO-
VÝCH SETKÁNÍ proběhne v období od 2. ledna 2017 do 3. března 
2017 dvakrát týdně. V případě potřeby, zajišťujeme hlídání vašich dětí 

po dobu výuky. Přihlášky a bližší informace na www.zenypro.cz.
A jaká je zkušenost absolventek předchozích projektů?
„Teď jsem se v rámci úklidu probírala složkou z kurzu MATAPE a mu-
sím vám všem ještě jednou moc poděkovat za tak úžasný projekt. Jsem 
vděčná, že jsem měla tu možnost ty tři měsíce s vámi absolvovat... Byly 
opravdu neskutečně motivující, jak moc, to mi dochází vlastně až teď 
s odstupem...“

Lenka
„Jako účastnice vašich kurzů v projektu Women Welcome vnímám tu po-
ctivost a profesionalitu s jakou svou práci děláte.“ 

Mgr. Monika Čuhelová
psycholožka, Svitavy

ŽenyPRO ženy – PRO svůj rozvoj – PRO rodinu – PRO práci
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel. 
603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com.
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je fi nancovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz 
Kolektiv RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vám přeje poho-
dový adventní čas, krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 
2017. A děkujeme za vaši návštěvu Holoubka.

kolektiv Holoubka

MIKULÁŠ V HOLOUBKU

Erasmus + : Let´s help (2016-2018)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Pokračující hospodářská krize se odrazila i v činnosti samosprávy 
města. Omezené fi nanční prostředky stačily jen na věci potřebné k zajiš-
tění chodu města a na nové investice již nezbývalo. Proto také zastupi-
telstvo 28. dubna rozhodlo, že se stavba hlavního kanalizačního sběrače 
ukončí ve Starých Holicích u domu číslo 108, kde bude zřízena nádrž 
na proplachování sběrače, a stavba kanalizace na konec Starých Holic 
bude odsunuta na budoucí dobu. Na schůzi 20. června bylo schváleno od-
koupení pozemků od manželů Valentových pro čistící kanalizační stanici 
na Podhrázi. Výrazně poklesla výstavba ve městě i u soukromých staveb-
níků. V tomto roce bylo postaveno jen pět rodinných domů. 

Nezaměstnanost ani v tomto roce neklesla. V obuvnickém průmyslu 
se tu a tam pracovalo, ale za nízké mzdy. Roční průměr vykazoval 650 
nezaměstnaných. Ze státních prostředků bylo vydáno potravinových po-
ukázek za 369 000 korun. Dále pak 250 q uhlí, 400 q brambor a 400 kg 
cukru. Kromě toho bylo věnováno 4 500 korun pro děti. 

Přes všechny svízele však život pokračoval dál a nabízel i radostnější 
chvíle. Dne 24. května přivítalo město velkou oslavou znovuzvolení T. G. 
Masaryka prezidentem republiky. Po celý volební den bylo město vyzdo-
beno státními vlajkami, v šest hodin večer se konala slavnostní schůze 
zastupitelstva a místní školní rady. O hodinu později se na náměstí vydal 
ze Starých Holic mohutný průvod občanů. Před radnicí k nim promlu-
vil předseda místní školní rady Karel Vohralík. Poté hudba zahrála státní 
hymnu a zazpíval pěvecký sbor Hlahol. Slavnost byla zakončena ohňo-
strojem. 

Město významně ožilo také 23. a 24. června, kdy se zde konal sjezd vý-
chodočeských cyklistů. Domácí klub pod vedením dlouholetého předsedy 
Jana Rychtera patřil v té době k nejlepším na východě Čech. První den se 
uskutečnila v sále „Na Špici“ sportovní akademie, na které předvedl své 
umění mistr republiky v krasojízdě František Kundrt z Prahy, jemuž sekun-
dovala jeho manželka s dcerou. Členové klubu z Vinohrad pak nadchli pří-
tomné diváky svým uměním na vysokých jednokolkách. Druhý den ráno 
byl odstartován silniční závod na 62 kilometrů na trati Holice – Pardubice 
– Hradec Králové – Holice. K radosti organizátorů a diváků dojel na dru-
hém místě domácí závodník Jaroslav Krátký. Po odpoledním průvodu byl 
na náměstí vzdán hold městu a sjezd byl zakončen veselicí „Na Špici“. 

Sál „Na Špici“ ožil opět 13. října, kdy se zde konala hudební a pěvecká 
akademie k 50. výročí založení zdejšího odboru Ústřední matice školské, 
což byla důležitá instituce pro podporu menšinového (českého) školství 
v německy osídleném pohraničí. Půlstoletí činnosti zhodnotil předseda 
místního odboru Antonín Šafařík, po němž o historii i současnosti Mati-
ce promluvil jednatel ústředí Jan Hocke. Předvedená hudební a pěvecká 
čísla byla provázena bouřlivým potleskem. V tradičním duchu proběhly 
oslavy státních svátků Jana Husa a 28. října. 

Nejvýznamnější kulturní událostí roku byl slavnostní koncert hous-
lového virtuosa Jana Kubelíka v sokolovně 22. září, kterého na klavír 
doprovázel Alfred Holeček. Zdařilé byly i koncerty pořádané pěveckým 
a hudebním kroužkem Hlahol. Ten první se uskutečnil 14. července 

k 50. výročí úmrtí Bedřicha Smetany, druhý pak 1. prosince k 30. výročí 
úmrtí Antonína Dvořáka.

Značné pozornosti veřejnosti se těšil kurz bezmotorového létání, který 
pořádal pardubický klub Masarykovy letecké ligy na poběžovické stráni. 
První lekce proběhla 29. dubna, další pak o dvou následujících nedělích. 

V posledních letech se rozšířily pohřby žehem v pardubickém kre-
matoriu. Urny s popelem zesnulých byly dávány do rodinných hrobů. 
V březnu tohoto roku dalo město zřídit na hřbitově urnový háj, čímž vy-
hovělo žádostem pozůstalých o soustředění pomníků s urnami na jedno 
místo. A když jsme již narazili na poslední věci člověka, uveďme, že vý-
razně poklesla úmrtnost v našem městě. V roce 1900 bylo zaznamenáno 
140 úmrtí, v roce 1933 již jen 85 a v roce 1934 pak 69. Bylo to dáno i tím, 
že výrazně poklesla dětská úmrtnost. Bohužel v roce 1934 zemřely tři děti 
během epidemie spály a záškrtu, která (zřejmě vlivem poměrně teplého 
a vlhkého počasí) zasáhla město v listopadu a prosinci. 

První legionářský pohřeb v Holicích se konal 24. března. Zesnulým 
byl italský legionář Josef Horák, kterého o dva dny dříve zabila klika 
rumpálu při hloubení studně. Kromě veřejnosti se pohřbu zúčastnili 
všichni legionáři z Holic a okolí, četa vojáků z Dašic, vojenská hudba 
z Hradce Králové a cvičenci DTJ. Z význačných osobností té doby za-
znamenejme úmrtí Františka Luska (21. ledna ve věku 44 let), úředníka 
Hirschovy továrny a dlouholetého člena spolku divadelních ochotníků 
Klicpera, a Vladimíra Faltyse (7. prosince ve věku 58 let), kupce z čp. 
36, před I. světovou válkou člena obecního zastupitelstva a městské rady. 

Tento rok spadlo ještě méně srážek, než v roce minulém. Celkem to 
bylo 25,34 cm. Leden byl prakticky bez sněhu. V noci z 8. na 9. února se 
přehnala přes město vichřice, která poničila velké množství střech. V břez-
nu převládalo slunné počasí, v dubnu panovalo již letní počasí, takže so-
kolské koupaliště bylo již v plné permanenci. Na konci května přišly silné 
noční mrazíky, čímž utrpěly zvláště rané brambory, okurky a jiřiny. Letní 
měsíce byly teplé a vesměs beze srážek (v červenci pršelo jen dva dny). Až 
28. srpna přišla průtrž mračen, takže kanály nestačily pojmout množství 
vody a nad odpadovým roštem před radnicí stoupla voda do výše 0,75 
metru. V září bylo krásně. V lesích, zvláště v Žernově, rostla spousta hři-
bů. Kilogram stál nejprve 8 korun, ke konci měsíce již jen 2,50. Zbývající 
měsíce roku byly rovněž teplotně nadnormální, podle měření v pražském 
Klementinu byl prosinec tohoto roku nejteplejší od roku 1775. 

Přes suchý průběh roku nebyla úroda tak špatná, jako v krajích s leh-
kými půdami. Těžká půda u nás si přece jen dovedla udržet dostatek vlá-
hy. Jen pšenice a tu a tam žito utrpělo, ale zrno dobře sypalo. Aby ceny 
obilnin nahradily zmenšený výnos, zavedl stát obilní monopol, což se 
projevilo zvýšením cen. V roce 1933 stál kilogram chleba 1,30 Kč, v roce 
1934 vzrostla cena na 2,20 Kč. 

Úplně na závěr ještě jedna důležitá zpráva: v tomto roce byla ustavena 
místní skupina Ligy československých motoristů. O několik let později 
budou její členové stát u zrodu motokrosového závodu, který proslaví 
Holice po celém světě.  Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1934

1. místo pro etiku
V úterý 1. listopadu se v historické budově Poslanecké sněmovny PČR 
udílely ceny za projekty etické výchovy v rámci Nadace Josefa Luxe 
a pod záštitou MŠMT. Ocenění získalo celkem 14 škol z celé republiky 
za přítomnosti ředitelů a učitelů. Slavnostního předávání se ujala před-
sedkyně nadace Věra Luxová, poslanec za KDU ČSL a místopředseda 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež, Jiří Mihola a europoslan-
kyně Ing. Michaela Šojdrová. A nás velmi těší, že ocenění a fi nanční 
podporu za 1. místo díky projektu s názvem „Učte se pro život, ne pro 
školu“ (Seneca) získalo i naše gymnázium. Náš projekt se soustředí pře-
devším „na výchovu a zážitkovost“ a obsahuje mnoho konkrétních aktivit 
a workshopů, jež si kladou za cíl nenásilnou cestou seznamovat děti nejen 
s realitou dnešních dní, ale především jim napomoci v osobním směřová-
ní, neboť, jak ve svém projevu trefně zdůraznila známá lektorka etiky Ma-
rie Nováková, „naším posláním je být učiteli v této době, v tomto okamži-
ku. Hledejme tedy cestu, kudy se dát, a uveďme na tuto cestu své žáky…“ 

Herci z Východočeského divadla na našem gymnáziu 
Vánoční čas se neúprosně blíží, a proto už připravujeme tradiční Advent-
ní večer, který se letos uskuteční zcela nezvykle v pondělí, a to 19. pro-
since od 17 hodin. V první části slavnostního večera se opět představí 
naši studenti, chybět nebude ani vernisáž obrazů současných regionálních 
umělců s poetickým názvem Kouzlo Vánoc. Budete si moci prohlédnout 
i malou výstavu, jež by měla přiblížit historii unikátních dětských knih. 
A konečně v 18 hodin v aule našeho gymnázia přivítáme herce (a sou-
časně výborné zpěváky) z Východočeského divadla v Pardubicích a vy se 
budete moci zaposlouchat do evergreenů ze slavných muzikálů Cabaret, 
Chicago, Pomáda, Sugar či Noc na Karlštejně. Chybět nebudou ani ryze 
vánoční písně a mluvené slovo. A na koho se můžete těšit? Účast přislí-
bila dvojice dlouhodobě nejoblíbenějších pardubických herců Petry Ja-
nečkové a Ladislava Špinera (nositele Thálie), kteří budou celý program 
moderovat, zazpívá nám i „Dolly“ Dáša Novotná a Jana Ondrušková.

Mgr. Eva Pýchová

Zprávy z gymnázia

Z HISTORIE
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Kdo jste v poslední době přišli na městský sta-
dion, jistě jste se divili, kam se poděl trávník? 
Nebojte se, nestaví se tam nová motokrosová trať. 
Hlavním důvodem byl současný stav trávníku, 
který po desítkách let dožil. Travnatou plochu 
tvořila především tráva lipnice, která se vyzna-
čuje mělkým kořenovým systémem. To vedlo 
k častému vytržení kořenového systému, a tak 
nezbývalo po každém utkání, aby správce hřiště 
pan Machatý ručně drnoval a drnoval. Pravidel-
ně po domácích zápasech musely všechny týmy 
trénovat na vedlejším hřišti. Tím se zároveň 
„nové“ vedlejší hřiště zbytečně přetěžovalo. 
Jako další zub času se projevila špatná vodo-
propustnost hrací plochy a chybějící fungující 
drenážní systém. Po velkém, silném dešti byl 
trávník nepoužitelný. A také za desítky let došlo 
k velkému zhutnění celé hrací plochy. V sou-
časné době trávník nesplňoval běžné standar-
dy fotbalových hřišť. Trávník byl za desítky 

let silně a nevratně poškozen. Pro osvěžení 
paměti uvádím, že stadion se slavnostně otvíral 
28. června 1959. Tehdy se konala okresní spar-
takiáda a na ploše stadionu se ve 12 skladbách 
představilo 4 tisícům divákům celkem 3 500 
cvičenců. Tak to máme opravdu již retro trávu 
a stadion. Kvalitní fotbal by se měl hrát na kva-
litním povrchu. Ale nejen fotbal. Vždyť stadion 
nevyužívá jen fotbalový oddíl.
Díky vedení města Holic se našlo řešení. 
Na naše poměry až neuvěřitelně rychlé. V září 
2016 podána žádost o dotaci na ministerstvo, 
v říjnu 2016 přišla kladná odpověď (výše dota-
ce 60 % představuje 900 tis. Kč), listopad 2016 
schválení dodavatele.
A jak bude probíhat revitalizace travnaté plochy 
sportovního stadionu? Co zvědavý občan Holic 
uvidí? Odtěží se stávající trávník do hloubky 
cca 3 cm, doplní se cca 50 tun křemičitého pís-
ku. Nová vrstva se smíchá s původním podkla-

dem. Následně se vše srovná do roviny pomocí 
laserů a vyseje se nový trávník. Co je zajíma-
vé, že dotace se vztahuje také na vyhloubení 
dvou vrtů, které budou sloužit k zavlažování 
v případě, že bude nedostatek vody v rybníce 
Blažkovec, který je nyní zdrojem závlahy všech 
trávníků na stadionu. Prostě nové studně posílí 
závlahový zdroj vody.
Přejme si, aby se vše podařilo tak, jak je naplá-
nováno a postupně došlo i na dožívající škváro-
vý atletický ovál a novou tribunu se zázemím.

Ing. Vladimír Faltys – člen výboru SK Holice, 
foto Ladislav Formánek

Pořádá SK Holice ve spolupráci s městem Ho-
lice v městské sportovní hale.
Sobota 10. 12. 2016 mladší elévové 
sobota 14. 1. 2017 starší elévové
neděle 22. 1. 2017 mladší žáci
neděle 12. 3. 2017 starší elévové
neděle 19. 3. 2017 mladší elévové

Fotbalový oddíl SK Holice a město Holice 
uspořádaly v sezóně 2016/2017 první halový 
mládežnický fotbalový turnaj, který se uskuteč-
nil v neděli 13. listopadu. Optika Olivová cup 
byl turnaj mladších žáků, ročník 2004 a mladší.
Pořadí turnaje:
1. FK Kolín
2. TJ Jiskra Hořice
3. SK Holice – modří (Růžek, Suchanová, Ma-
chatý, Vojtěch, Matys, Šprta, Machatý, Vodák)
4. TJ Baník Vamberk
5. SK Holice – červení (Matyáš, Záhrobský, 
Smítal, Kubelka, Kudrna, Mládek, Zbudil)
6. TJ Přelovice
7. FC Rychnov nad Kněžnou
8. SK Nemošice
9. Sokol Moravany „B“
10. Sokol Moravany „A“
Nejlepší brankář: Čeněk Hurt – Kolín, nejlepší 
hráč: Marian Žák – Vamberk , nejlepší střelec: 
Denis Matys – SK Holice, 8 branek. 
Informace k turnaji: 2 základní skupiny po 5, 
dále zápasy o umístění. Počet hráčů 4+1 s ho-
kejovým střídáním, čas hry 1 x 10 minut. První 
tři týmy obdržely medaile a poháry.

Ing. Vladimír Faltys

Velký úspěch v Dánsku

SK HOLICE a halový turnaj

Nový fotbalový trávník

Fotbalové halové turnaje
mládeže

Ve dnech 21. až 23. října se naše hráčka Tereza 
Weinerová zúčastnila velkého mezinárodního 
turnaje v Dánsku. V soutěži jednotlivců obsa-
dila krásné 5. místo. Ještě lépe si vedly s Ivetou 
Strnadovou ve čtyřhře, kterou celkově vyhrály. 
5. listopadu proběhl oblastní přebor kategorie 
U19 a U15 v Pardubicích v hale na univerzitě. 
V kategorii U19 v singlu obsadila Tereza Wei-
nerová 5. až 8. místo a ve čtyrhře dívek společ-
ně s Ivetou Strnadovou získaly stříbrnou medai-
li a zajistily si postup na MČR U19 v Ostravě. 
V kategorii U15 náš oddíl reprezentovala Aneta 
Vašíčková, která obsadila 13. až 16. místo v sin-
glech a ve smíšené čtyřhře s Pavlem Jeništou ze 
Sokola Polabiny 9. až 16. místo.
12. listopadu náš oddíl pořádal další dětský tur-
naj, kterého se zúčastnilo 45 dětí z celé Výcho-
dočeské oblasti a své zástupce zde měli i hráči 
Šumperka. Hrálo se v kategoriích U7, U9, U11, 
U13. Za náš oddíl nastoupili: nejmladší účast-
ník turnaje Míra Teplý, Natálka Teplá, Viki Ján-
ská, Matyáš Čihák, Tereza Kyselová, Dominika 
Budišová, Ondra Kaplan, Natálka Kozáková, 
Aneta Vašíčková, Denisa Eliášová a Jakub Eli-
áš. Všichni podali velmi dobré výkony a zaslu-
hují pochvalu. Umístění našich hráčů v katego-
rii U7: zvítězil Matyáš Čihák, na 3. místě se 
umístila Viki Jánská a 4. byl Míra Teplý. V U9 

byla na krásném 3. místě Náťa Teplá. V katego-
rii U11 chlapci obsadil Ondra Kaplan krásné 
3. místo, v kategorii U11 dívky jsme tentokrát 
na medaile nedosáhli. V kategorii U13 dívky 
skončila na 2. místě Aneta Vašíčková a v U13 
chlapci Jakub Eliáš na 7. místě. Všem moc dě-
kujeme a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.  Mirek Pacovský
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2. liga mužů:
VSK VŠB Ostrava – BVK Holice
86 : 54 (23:13 47:34 65:49)
Trojan 15, Kolář a Kratochvíl po 10, Lahůčký, 
Horký a Petric 5, Kulhavý 4, Welsch 2
Z pracovních a rodinných důvodů odjela v so-
botu 29. října z Holic do Ostravy na moravský 
trip pouhá trojice mužů doplněná šesti osmnác-
tiletými juniory. Holičtí mladíci se ostravských 
vysokoškoláků ale nezalekli a až do 7. minuty 
první části hry s nimi sváděli vyrovnanou hru. 
V následujících minutách ale ostravští nastříleli 
celkem 8 trojek a utkání bylo prakticky rozhod-
nuto. Hra až do konce utkání pak byla vyrov-
naná, i když konečné skóre tomu neodpovídá.
KK Valašské Meziříčí – BVK Holice
86 : 54 (27:10 54:17 36:68)
Lahůčký 14, Kolář 10, Petric 8, Trojan 7, Wel-
sch 6, Kratochvíl 5, Horký a Kulhavý 2
Druhý den v neděli jsme nastoupili do sportovní 
haly ve Valašském Meziříčí, kde se rozcvičovalo 
12 statných borců a 8 z nich smečovalo do koše. 
Holičtí mladíci se tentokrát zalekli a tomu od-
povídal i tristní výsledek v poločase 54 : 17 pro 
domácí. Po přestávce však nastoupilo na palu-
bovku jiné družstvo. Hráčům se pravděpodobně 
už slehla vajíčková snídaně a pokyn trenéra byl 
jasný. Nedostat stovku a přelézt přes padesátku. 
Holičtí začali druhou půlku utkání jako vymě-
nění. Důraznou obranou a rychlým pohybem 
v útoku začali najednou domácí přehrávat. Ti se 
z toho až do konce utkání nedokázali vzpama-
tovat a tak jeho druhá část vyzněla pro hosty ví-
tězstvím 36 : 39. Obě utkání na Moravě ukázala, 
že holičtí mladíci se v druholigovém basketbalu 
nemají za co stydět a vše mají ještě před sebou. 
SK Žabovřesky Brno – BVK Holice
78 : 71 po prodloužení (15:15 34:29 54:52 
65:65)
Eichler 22, Trojan 20, Kolář 16, Šrámek 11, 
Tylchrt 2
O dva týdny později odjel tým mužů na dru-
hý moravský trip, tentokrát pro změnu bez tří 
nadějných juniorů. Sobotní utkání ve známé 
brněnské hale Rosnička bylo od začátku až 
do konce vyrovnané. Domácí se snažili využít 
svoji výškovou převahu a všechny útoky se sna-
žili zakončovat z pod koše. 
Holičtí hráči jejich útočné snažení úspěšně od-
ráželi důsledným přebírání a tak skóre narůstalo 
jen pomalu. Bohužel ale i při útočném snaže-
ní holických hráčů, kteří vyráběli jednu ztrátu 
míče za druhou. 
Utkání plné chyb z obou stran nakonec dospě-
lo do smírného konce a muselo se prodlužovat. 
V prodloužení domácí hned z počátku trefi li 
dvě trojky, ale hosté odpovídali dvojkovými 
pokusy. 
Minutu před koncem byl stav plus 2 body pro 
domácí. A v této chvíli převzali otěže utkání 
do svých rukou rozhodčí, kterým se pravděpo-
dobně nechtělo běhat po hřišti ještě v dalším 
prodloužení. 
Několika nepřesnými rozhodnutími rozpou-
tali na palubovce prudké vášně, které vyústily 

do podoby 3 technických chyb pro holické hrá-
če a do konce utkání se už jen střílely trestné 
hody. 
BK Spartak Uherský Brod – BVK Holice
83 : 66 (23:14 38:28 58:47)
Eichler 17, Kolář 11, Šrámek a Horký 10, Tyl-
chrt 8, Trojan 7, Welsch 3
V neděli v Uherském Brodě vyběhli holičtí 
na palubovku ještě pod vlivem sobotní porážky 
a než se stačili rozkoukat, domácí je přejeli sérií 
rychlých protiútoků a po první čtvrtině tak vedli 
o 9 bodů.
Po důrazné domluvě trenéra hostů se výkon 
holických hráčů zlepšil, ale domácí střídali 
12 hráčů a neustálými rychlými protiútoky se 
jim dařilo svůj náskok udržovat. V samotném 
závěru pak holickým hráčům došly síly a skó-
re narostlo na mínus 17 bodů. Stejně tak jako 
v sobotu, tak i v neděli se holičtí nedokázali 
vyvarovat velkého množství zbytečných a la-
ciných ztrát. Obě utkání ukázala, že v osmi 
hráčích se 2. liga hrát nedá. Nezbývá než jen 
doufat, že v dalších utkáních budou již všichni 
hráči konečně k dispozici. 
Divize Juniorů U19:
Basket Poděbrady – BVK Holice
48 : 54 (12:9 24:24 37:30)
Adam Horký 26, Janoš 13, Kulhavý 6, Hloušek, 
Vrbický a Štěpánek 3
v odvetě 43 : 67 Adam Horký 16, Pařízek 11, 
Kulhavý a Janoš 9, Hloušek 8, Vrbický a Štěpá-
nek 5, Svatoš 4, 
BVK Holice – Loko Trutnov
53 : 57 (9:12 17:26 36:37)
Šenk 16, Janoš 14, Horký Adam 8, Kulhavý 
a Štěpánek 6, Pařízek 3
v odvetě 73 : 55 (20:15 36:27 61:40)
Adam Horký 30, Kulhavý 12, Janoš 8, Novák 
a Štěpánek 7, Špaček 4, Pařízek 3
Divize žáků U15:
BVK Holice – BK Přelouč
63 : 29 (11:7 30:17 42:19)
Dvořák 26, Chmelík 11, Novák 10, Mergl a Fi-
lip Horký 6, Tran Hai Son 4
v odvetě 78 : 39 (24:7 39:26 54:30)
Tran Hai Son 31, Dvořák 12, Chmelík 10, Špa-
ček 9, Novák a Filip Horký 6, Mrázek a Mergl 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – TJ Jiskra Hořice
144 : 12 (47:0 74:6 112:12)
Mrázek 28, Šindelář 20, Krejčík a Lhoták 19, 
Mikuláš a Brandejs 12, Kubánek Broňa 10, Ho-
lub a Jan Kubánek 8, Růžek 2
v odvetě 146 : 2 (47:0 76:2 113:2)
Mrázek 34, Šindelář 23, Krejčík 22, Holub 20, 
Mikuláš a Broňa Kubánek 9, Lhoták 7, Kubá-
nek Jan a Brandejs 6, Hojka 4, Kašpar 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice – kvali-
fi kace na Mistrovství ČR
51 : 89 (16:22 25:37 41:66)
Mrázek 26, Mikuláš 19, Šindelář 13, Krejčík 
12, Brandejs 11, Hanzlík 6, Jan Kubánek 2
v odvetě 49 : 69 (11:24 26:34 41:49)
Mrázek, Šindelář a Brandejs po 12, Krejčík 11, 
Mikuláš 8, Hanzlík 6, Lhoták 4, Broňa a Jan 

Kubánek 2
Oblastní přebor minižáků U12:
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
41 : 110 (13:25 25:55 35:82)
Krejčík 38, Holub 20, Klouček 18, Kobrle a Jan 
Kubánek 14, Kašpar 6
v odvetě 58 : 107 (13:26 30:52 40:83)
Krejčík 39, Klouček 22, Holub 15, Kobrle 12, 
Kašpar 10, Jan Kubánek 9
Oblastní přebor minižáků U11:
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
51 : 90 (10:38 18:58 40:68)
Krejčík 43, Kubánek Jan 25, Kašpar 16, Tobola 
10, Urbánek a Benešová 2 
v odvetě 56 : 116 (14:34 35:62 46:97)
Krejčík 47, Kašpar 28, Kubánek Jan 20, Bene-
šová 12, Tobola 6
BVK Holice – BK Pardubice B
115 : 21 (35:5 75:597:11)
Krejčík 43, Kašpar 30, Jan Kubánek 28, Bene-
šová 12, Dostál Kryštof 2
v odvetě 100 : 26 (26:8 60:16 80:234)
Jan Kubánek 48, Krejčík 30, Kašpar 10, Bene-
šová 10, Novák 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová.

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Víťa Marek
mistrem republiky

Velice úspěšnou sezónu má za sebou mladý 
motokrosař, člen Autoklubu Holice, Víťa Ma-
rek. K prvnímu místu na prestižním závodě 
ve francouzském Verdunu, kde zvítězil mezi 
jednotlivci a byl i členem vítězného družstva 
České republiky, přidal titul Mezinárodního 
mistra republiky ve třídě do 50 ccm. V této 
třídě naprosto dominoval, když vyhrál 13 ze 
14 rozjížděk. K těmto vynikajícím výsledkům 
ještě přidal prvenství v přeborech SMS Pardu-
bice a SMS Praha. V pražském přeboru zvítězil 
i ve třídě do 65 ccm, ve které se představí v pří-
ští sezóně, a to nejen na domácích tratích, ale 
i při závodech mistrovství Evropy.
Víťa Marek se v loňském roce umístil na šestém 
místě v holické anketě Sportovec roku, tohoto 
umístění si velice váží a doufá, že jeho úspěchy 
trochu napomohou k obnově motokrosu v Holi-
cích, vždyť v Poběžovické kotlině začínali jeho 
děda i otec. Petr Kačer

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


