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V Holicích ho zná snad každý a kdo ho nezná 
osobně, určitě se již potkal s jeho prací. Na po-
sezení s fotografem Ladislavem Formánkem 
jsem se obzvláště těšil. Moje první otázka snad 
nemohla být jiná.
Láďo, jak ses dostal k fotografování?
„V roce 1968 jsem se seznámil s Jiřím Platen-
kou, to byl člověk, který mně předal spoustu 
užitečných informací o fotografování. Stalo se 
to, že jsme se spřátelili a později jsme společ-
ně vyráželi do přírody fotit krajinu, a to nejen 
v Čechách, ale i na Slovensku. Jiří Platenka mi 
dal tolik rad, že z nich čerpám dodneška, velice 
rád na něho vzpomínám.“
Dalo by se spočítat, alespoň řádově, kolik jsi 
udělal snímků?
„Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět, ale 
můžu ti říci tři čísla, která jsou určitě přesná. 
Vystavoval jsem ve 22 státech celého světa 
na 80 fotografi ckých salonech a měl jsem 33 sa-
mostatných výstav. V podstatě jsem vystavoval 
na všech kontinentech kromě Antarktidy.“
Měl jsi nějaké vzory?
„Pro mě byl vzorem každý, kdo to dělal lépe 
než já.“

Každý umělec, a fotografy nevyjímaje, má svá 
oblíbená díla, máš to také tak?
„Za svoji profesionální kariéru fotografa jsem 
udělal mnoho děl, mezi které patří kalendáře, 
brožury, publikace a knihy. Nejvíce mi přirostla 
k srdci moje první kniha nazvaná Holice ve fo-
tografi i, kterou jsem dělal ještě jako amatér.“
Jaký máš nejsilnější zážitek spojený s fotogra-
fováním?
„Mým nejsilnější zážitkem bylo setkávání s lid-
mi, se kterými bych se nikdy nesetkal, kdybych 
nefotografoval. Ve své profesionální kariéře 
jsem se stal mimo jiné fotografem Východo-
českého divadla Pardubice a Pardubické fi lhar-
monie, kde jsem měl to štěstí, že jsem osobně 
poznal skvělé herce i světové dirigenty a sólis-
ty. Ve fi lharmonii jsem nafotil 97 koncertů. Rád 
na toto období vzpomínám. Kdybych se měl 
ještě jednou narodit, chtěl bych být zase foto-
grafem.“
Co pro tebe znamenal přechod na digitální 
technologii? 
„Tak to je dobrá otázka. Vždycky jsem byl skal-
ním příznivcem fotografování na fi lm a když se 
objevila nová technologie, tak zvaná digitální 

fotografi e, tak jsem všude nahlas říkal, že se 
mě to netýká. Jenomže život chtěl něco jiného, 
pokrok se nedá zastavit a okolnosti mě donuti-
ly se touto situací vážně zabývat. Takže jsem 
nakoupil techniku a začal vážně brát počítač. 
Dnes jsem v situaci, že doma nemám jediný 
fotoaparát, se kterým bych mohl fotit na fi lm.“
Děkuji za rozhovor a přeji tobě i nám ještě 
spoustu pěkných fotografi í.

Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
při psaní těchto řádků 
momentálně krásně sví-
tí sluníčko a po ranním 
mrazíku by tak mohl 
být krásný jarní den, 
příroda se probouzí 
a nás to víc táhne ven.

Rada města a zastu-
pitelstvo města jednaly 
v pondělí 14. března 
2016. Zastupitelstvo 

schválilo závěrečný účet města za rok 2015 
s velmi dobrým výsledkem. Odhadnuté příjmy 
loňského rozpočtu byly mírně přeplněny (o cca 
2,5 mil. Kč) a některé výdaje se neuskutečni-
ly (např. nákup hasičské stříkačky). Výsledek 
hospodaření tak byl mírně plusový (cca 380 
tisíc Kč) i když původně byl schválen jako 
ztrátový krytý fi nančními prostředky z před-
cházejícího roku. Zastupitelstvo města rovněž 
schválilo 6. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2016, která obsahovala význam-
né investiční akce a přípravu projektových 
dokumentací na plánované akce. Mezi nejdů-
ležitější patří demolice objektu č.p. 501 v Ho-
lubově ulici (bývalá šatlava) za 1 350 tisíc Kč, 
rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky v č.p. 2 
na náměstí T. G. Masaryka (750 tisíc Kč), re-
konstrukce kotelny v č.p. 38 v Palackého ulici 

(550 tisíc Kč), rekonstrukce sociálního zaříze-
ní, šaten a výměna podhledu ve sportovní hale 
(24 mil. Kč), rekonstrukce místní komunikace 
Staré Holice ( „u Vitínů“ za 1 620 tisíc Kč), 
nový parkovací automat na parkovišti u Černé-
ho koně (150 tisíc Kč).

Projektová příprava se týká například vodo-
vodní přípojky a hydrantu na stadionu (200 tisíc 
Kč) revitalizace stadionu (3 930 tisíc Kč), za-
teplení č. p. 9 na náměstí T. G. Masaryka (100 
tisíc Kč), rekonstrukce dvora a zdravotechniky 
ZŠ Komenského v Holubově ul. 500 (350 tisíc 
Kč), zateplení a výměna oken ve Školní jídelně 
v Nádražní ulici (400 tisíc Kč). 

O částku 3,5 mil. Kč byly navýšeny opravy 
místních komunikací a chodníků. Realizovat 
by se měly opravy v Hradecké ulici (od pošty 
k Husově ulici, od přechodu v Hradecké uli-
ci po ulici Havlíčkovu, v Mládežnické ulici, 
na Mušce, v ulici Staroholická od přejezdu 
po odbočku do ulice 9. května).

Dále zastupitelstvo města schválilo fi nanční 
podporu pro holické kluby a spolky v celkové 
výši 1 750 tisíc Kč a aktualizaci „Programu roz-
voje města na roky 2013–2020“. Zastupitelstvo 
také projednalo demolici 2 mostků – v Holubo-
vě ulici a mezi gymnáziem a Penny marketem, 
která bude realizována až po vybudování lávky 
přes Ředický potok u gymnázia.

Zastupitelstvo se rovněž zabývalo peticí ob-

čanů z Podlesí a Kamenců proti výstavbě uby-
tovny na pozemku města naproti fi rmě Pacifi c 
Direct, zasedání byli přítomni někteří z občanů 
podepsaných pod peticí. Dostalo se jim vysvět-
lení, že nová výstavba by měla sloužit pouze 
občanům našeho města žijících momentálně 
v č. p. 59 v Hradecké ulici, neboť tento dům je 
v havarijním stavu. Dále zastupitelstvo rozhod-
lo, že pro jejich přestěhování se bude hledat jiná 
možnost v jiné lokalitě. Zastupitelstvo města 
schválilo investiční záměr výstavby Muzea 
cyklistiky a motokrosu na pozemku v Holubo-
vě ulici za ZUŠ Karla Malicha za předpokladu 
získání dotace.

Ještě bych Vás všechny rád pozval na někte-
ré akce, které pořádá město nebo jeho složky 
v rámci oslav 680 let od první zmínky o měs-
tě. V sobotu 9. dubna od 19.00 hodin se koná 
slavnostní koncert v kulturním domě, další so-
botu 16. dubna pak proběhne na náměstí soutěž 
v požárním sportu Memoriál Jiřího Kerouše. 
Návštěvníci zde budou mít možnost si pro-
hlédnout novou hasičskou stříkačku Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Holice. Tentýž den 
od 14.00 hodin se koná v ZUŠ Karla Malicha 
další setkání harmonikářů a v sobotu 23. dubna 
můžete shlédnout divadelní hru v KD holického 
autora Vítězslava Welsche.

Na úplný závěr chci popřát nám všem pevné 
zdraví a pohodové jaro.

SLOVO STAROSTY

Posezení u kávy
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 29. února 2016
Rada města na své schůzi v pondělí 29. února 
2016 projednala některé body za účasti všech 
zastupitelů. Diskutovalo se o rozpočtových 
změnách, které doplní kapitálovou část roz-
počtu a rada doporučila zastupitelstvu, aby 
na zasedání 14. března tyto změny schválilo, 
dále bylo se zastupiteli projednáno po jednot-
livých položkách rozdělení fi nanční podpory 
organizacím a spolkům, schválení tohoto ná-
vrhu proběhne opět 14. března. Zastupitelé 
byli seznámeni s doporučením rady města 
na demolici objektu čp. 501 v ulici Holubově 
(bývalá šatlava), v souvislosti s tím rada ne-
doporučila zastupitelstvu záměr na odkoupení 
2 garáží od Policie ČR, které se „šatlavou“ 
sousedí, naproti tomu rada doporučila ZM 
schválit návrh na demolicí dvou nevyhovují-
cích mostků (v Holubově ulici a mostek přes 
Ředičku za Penny). Dále rada města schválila: 
předloženou zadávací dokumentaci na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace na osvět-
lení na Podlesí, likvidaci movitého majetku 
dle návrhu schváleného majetkovou komi-
sí, uzavření veřejnoprávních smluv (VPS) 
na výkon sociálně právní ochrany dětí pro 
město Horní Jelení a obec Uhersko, uzavření 
VPS s obcí Uhersko k zajištění agendy spe-
ciálního stavebního úřadu, bezplatný proná-
jem „městské tržnice“ v Havlíčkově ulici pro 
občanské sdružení Kultura pro město na po-
řádání dalšího ročníku soutěže „Guláškošt 
2016“ ve dnech 28. a 29. května 2016. Rada 
doporučila zastupitelstvu schválit obecně zá-
vaznou vyhlášku o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství, vzala na vědomí 
program zasedání ZM dne 14. 3. 2016 i stíž-
nost nájemníků z domu v ul. Hradecké čp. 59, 
na závěr zmocnila Mgr. Zwyrtek Hamplovou 
k právnímu úkonům v záležitostech týkajících 
se MgA. Frederico Díaze.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 14. března 2016
Schůze rady města v pondělí proběhla ještě 
před jednáním zastupitelstva, rada projednala 
a doporučila zastupitelstvu schválit závěreč-
ný účet města za rok 2015 a účetní závěrku 
města za rok 2015 a schválila veřejnopráv-
ní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu 
města na rok 2016 a 5, rozpočtovou změnu 
v rozpočtu na rok 2016. V bodu převody ne-
movitého majetku byly předjednány všechny 
návrhy, které budou s doporučením rady měs-
ta projednány zastupitelstvem. Rada schválila: 
na základě poptávkového řízení fi rmu Agrostav 
Pardubice, jako zhotovitele vodovodní přípojky 
a hydrantu v areálu fotbalového stadionu, fi rmu 
Ars fabrica z Prahy jako zhotovitele projekto-
vé dokumentace na lávku a chodník na Mušce 
a zároveň jako zhotovitele architektonické stu-
die Muzea cyklistiky a motokrosu v Holicích, 
fi rmu Roadstav s.r.o. Poděbrady, která provede 
opravy místních komunikací po zimě, pro ža-
datele KD Holice bezplatné umístění poutačů 
na muzeum v Holubově ulici a umístění mo-
bilních plotů na náměstí s fotografi ckou vý-
stavou k výročí 680. let první zmínky o Holi-
cích. Rada schválila záměr a uzavření smlouvy 
o převedení práva nájmu na nebytové prostory 
v domě čp. 61 v ul. Bratří Čapků z fi rmy Qan-
to Energy s.r.o. na fi rmu Astur a Qanto, s.r.o. 
Praha za stejných podmínek jako s fi rmou Qan-
to Energo s.r.o., na vědomí byla vzata zpráva 
o způsobu ukončení akce „Zateplení objektu 
čp. 2 na náměstí“. Rada schválila nájemci bytu 
č. 17 v domě čp. 2 na náměstí T. G. Masary-
ka zpětné vzetí výpovědi na základě splacení 
dluhu z nájemného a služeb po dobu 2 měsíců, 
schválila zaslání výzvy na opuštění bytu č. 16 
v domě Holubova čp. 761 a neschválila uzavře-
ní nové nájemní smlouvy s členy domácnosti. 
Rada vzala na vědomí petici občanů z Podlesí 
proti výstavbě ubytovny v této lokalitě a stíž-

nost paní Špatenkové na parkovánív ulici Ne-
ptalimově, schválena byla opakovaná žádost 
pana Bubeníčka na způsob umístění inženýr-
ských sítí – kanalizace k jeho domu.
 
Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 14. března 2016
Hlavními body programu tohoto jednání bylo 
schválení rozpočtových změn, které doplnily 
kapitálovou část rozpočtu města na rok 2016, 
některé položky zmiňuje starosta ve svém 
sloupku, druhým očekávaným bodem bylo roz-
dělení a schválení fi nanční podpory města spol-
kům a organizacím, které v termínu o podporu 
požádali – viz usnesení č. 172: 
Zastupitelstvo města Holic schvaluje veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města ve výši 1 752 tisíc Kč na rok 2016 takto:
Sportovní klub Holice 457 000 Kč; Junák – 
český skaut, středisko Holice 20 000 Kč, Čes-
ký svaz chovatelů 35 000 Kč, Basketbalový 
všesportovní klub Holice 387 500 Kč, Auto-
motoklub Holice v ČR 50 000 Kč, Gymnázi-
um Dr. E. Holuba 10 000 Kč, TJ Sokol Holice 
20 000 Kč, TK Holice 77 000 Kč, DTJ Holice 
28 000 Kč, český zahradkářský svaz Holice 
ZO 21 000 Kč, Radioklub OK1KHL Holice 
45 000 Kč, Taneční klub Apel Holice 30 000 
Kč, Oldřich Jelínek 20 000 Kč, Horolezecký 
a turistický klub Holice, z.s. 4 000 Kč, Ob-
čanské sdružení Kultura pro město 40 000 Kč, 
Občanské sdružení Tancklub Holice 30 000 
Kč, Myslivecký spolek Holice 20 000 Kč, 
Old bikers klub 5 000 Kč, Rostislav Kalousek 
1 000 Kč, Oblastní charita Pardubice 60 000 
Kč, Pohybové studio ENERGY z.s. 10 000 Kč, 
Bike Freaks Holice, z.s. 100 000 Kč, HC La-
viny Holice z.s. 40 000 Kč, TJ Jiskra Holice 
166 500 Kč, SportVisio z.s. 20 000 Kč, Ob-
čanské sdružení cykloprofi  Holice 10 000 Kč, 
Badmintonový klub Holice z.s. 35 000 Kč, Jan 
Polák 10 000 Kč.

KOMENTÁŘE…
Nové autobusové zastávky
Zub času je znát na některých autobusových 
zastávkách ve městě. Proto bylo rozhodnuto, 
že postupně dojde k jejich výměně. V první 
etapě půjde o výměnu autobusových zastávek 
na Podhrázi a dále na Starých Holicích u mateř-
ské školy a proti fi rmě Solvit a poslední výměna 
proběhne u zastávky v ulici Staroholická u kři-
žovatky s ulicí Puškinovou. Nové autobusové 
zastávky jsou zhotoveny našimi technickými 
službami. Kovová konstrukce je pozinkována 
a průhledy jsou zhotoveny z makrolonu. Za-
stávka je opatřena lavičkou a odpadovým ko-
šem. V současné době je již vyměněna zastávka 
na Podhrázi (na obrázku) a jakmile to dovolí 
počasí, bude následovat výměna dalších zmíně-
ných zastávek. Je rozhodnuto, že po této první 
etapě budou vyměněny další autobusové za-
stávky, které již dnešní době nevyhovují. Máme 
za to, že se i tímto krokem město posunuje dále 
v otázce kvality života ve městě. 

Nové veřejné osvětlení 
V současné době bylo schváleno, že dojde 
k modernizaci veřejného osvětlení ve dvou 
částech Holic – Podlesí a Koudelka. Dochází 
k první etapě a tou je příprava projektové do-
kumentace nového veřejného osvětlení. Potom 
dojde k výběrovému řízení na dodavatele celé 

akce a vlastní realizace. V roce 2017 by mohla 
být výměna a doplnění osvětlení realizováno.

Plesová sezóna ve městě
Už to vypadalo tak, že móda plesů je pryč, ale 
letos došlo k oživení této tradiční zimní zábavy.
Pamětníci pamatují plesy hlavně „Na špici“. 
Nabídka prostor ve městě se naštěstí rozšířila, 
a tak lze konstatovat, že pěkné plesy byly mimo 
„Špice“ i v kulturním domě a zejména v pěk-
ném sále v nové ZUŠ Karla Malicha. Ve městě 
se konal velmi úspěšný městský ples, ples ZUŠ 
Karla Malicha, skautský, fotbalový, hasičský, 
basketbalový a po letech obnovený ples mys-
livecký. Snad se podaří udržet pro tuto činnost 
i „Tranda“. Výběr plesů je rozmanitý, a tak si 
lze přát, aby organizátoři plesů ve městě měli 
i v další sezóně dostatek zájemců o tuto skvě-
lou příležitost si nejen zatančit, ale i se setkat 
a pobavit s přáteli.
PaedDr.Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)
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ÚŘEDNÍ DESKA 

HASIČI OBČANŮM – Pokuty od hasičů
aneb „Když to nejde po dobrém“

Svoz biologického odpadu v Holi-
cích již od 4. dubna 2016 
Ve středu 4.dubna proběhne první letošní svoz 
biologického odpadu.
Připomínáme, že se do hnědých „popelnic“ má 
odkládat veškerý odpad, který je možné zpra-
covat kompostováním, například posečenou 
trávu, listí, plevele i dřevní hmotu ze zahrádek 
ale i zbytky ovoce a zeleniny, popřípadě někte-
ré zbytky jídel z domácností. Podrobný seznam 
bioodpadů je i na vlastní nádobě. 
Svoz bude opět prováděn souběžně s komunál-
ním odpadem a v obvyklých svozových dnech. 
Zároveň žádáme občany, aby nádoby ke svozu 
připravovali včas (nejlépe večer před dnem svo-
zu).
Občané, kteří se do tohoto sběru ještě ne-
zapojili, si stále mohou bezplatně nádobu 
vyzvednout (proti podepsanému zápůjčního 
protokolu) na TS Holice, Vysokomýtská 635 
v pracovních dnech v době od 7 do 11hodin 
a od 12.30 do 15.30 hodin. K vyzvednutí nádo-
by bude vždy potřebný vyplněný zápůjční pro-
tokol a pro případ kontroly i občanský průkaz.

Sportovní areál gymnázia otevřen 
od 15. dubna pro veřejnost
Od pátku 15. dubna do konce října 2016 bude 
otevřen sportovní areál Gymnazia Dr. E. Holu-
ba i pro veřejnost.
V areálu jsou k dispozici hřiště na míčové hry, 
dále dva kurty na tenis a běžecký ovál. Po ce-
lou otevírací dobu bude přítomen správce spor-
toviště, který bude koordinovat sportovní dění 
v areálu, na správce se můžete obracet v pří-
padě jakýkoliv informací nebo rezervací kurtů 
a hřišť.
Provozní doba je stanovena ve všední dny 
od 16.00 do 19.00 hodin, ve volných dnech 
(o víkendech a o prázdninách) od 8.00 do 12.00 
a odpoledne od 13.00 do 19.00 hodin. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek 
(např. déšť, nedostatečná viditelnost) bude areál 
uzavřen. Provozovatel (gymnazium) je oprávněn 
ze závažných důvodů uzavřít část nebo celý are-
ál, popřípadě ukončit probíhající akci. Správce 
sportoviště má právo vykázat z areálu osoby, 
které porušují provozní řád a svým chováním 
ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních. 

Důležité upozornění: BĚŽECKÁ DRÁHA JE 
Z DŮVODU BEZPEČNOSTI AŽ DO OD-
VOLÁNÍ MIMO PROVOZ.
Telefonní číslo správce: 725 984 308

Ondřej Dobrovolský, ředitel TS Holice

Přinášíme druhý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám 
mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma:

Za neoznačenou nástupní plochu pro požární techniku hrozí pokuta 
až 500 tisíc Kč.
 
Objekty (postavené nebo rekonstruované podle požárních norem od r. 
1976) s požární výškou nad 12 m (zpravidla více než 5 nadzemních pod-
laží) musí mít ve své blízkosti zřízenou nástupní plochu pro hasiče. Je to 
z toho důvodu, že se zde předpokládá záchrana osob a případně i požární 
zásah výškovou technikou – automobilovými žebříky a plošinami. Aby 
záchrana osob mohla být úspěšná a požární zásah účinný, je naprosto 
nezbytné, aby nástupní plochy byly vždy udržovány volné pro příjezd 
a ustavení požární techniky. S ohledem na nedostatek parkovacích míst 
však není výjimečným jevem, že právě na těchto volných plochách par-
kují vozidla a tak znemožňují případný požární zásah. Z těchto důvo-
dů přímo vyhláška o požární prevenci stanoví, že: k provedení rychlého 
a účinného zásahu…zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by, aby bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch 
pro požární techniku. Mnozí vlastníci a provozovatelé nástupních ploch 
si neuvědomují, že nástupní plochy skutečně musí být označeny a toto 
označení je nadmíru důležité, protože jedině tak občan pozná, kde tato 
nástupní plocha je a že zde nesmí parkovat.
A jak má být nástupní plocha označena?
I toto řeší vyhláška o požární prevenci zcela jednoznačně:
„dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro po-
žární techniku“.
Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu plocha není vol-
ná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané přímo záko-
nem o PO a lze v tomto případě právnické nebo podnikající fyzické osobě 
uložit pokutu až 500 tisíc korun.
Záchrana osob je při požárním zásahu tou nejdůležitější otázkou, proto je 
výše možné pokuty nastavena takto vysoko.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kra-
je (kontakty pro více informací v Pardubickém kraji: www.hzspa.cz).

mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje

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

Společenská kronika

Vítání občánků 19. 3. 2016
Václav Šimák, Podlesí 67
Amálie Šimáková, Podlesí 67
David Hladík, Ottmarova 1166
Matyáš Dvořák, Na Mušce 1024
Vanessa Soustružníková, Vysokomýtská 20
Richard Honzal, Na Mušce 1025
Valerie Honzalová, Na Mušce 1025
Dominik Doležal, Na Mušce 1120
Mariana Vaňásková, Mládežnická 921
Amálie Poláková, Ottmarova 1205
Sebastiano Belás, Holubova 838
Vanesa Josková, 1. máje 314
Tomáš Rázek, Pod Parkem 315
Laura Dominicová, Palackého 232

A SVĚT PŘIŠEL O BÁSNÍKA
Alespoň ten náš, český. 5. března to-
tiž zemřel Jindřich Balík. Narodil se 
sice 10. června 1928 v Křinci v okrese 
Nymburk, ale od 11 let až do své smrti 
byl svázán s Holicemi. Zde žil, praco-
val (jako úředník v továrně TOS), ale 
hlavně tvořil. Svou tvorbu začal jako 
autor písňových textů, protože k hudbě 
měl vždycky blízko, vždyť byl i dobrý 
muzikant. Často vzpomínal na spolu-
práci s významnými skladateli taneční 
hudby. Proslavil se však až jako autor 
básniček a pohádek pro nejmladší čte-
náře a posluchače. Na jeho kontě je 
skoro deset tisíc básní a přes šest set 
pohádek. Mimo to napsal pro rozhlas na čtyřicet pohádek pro populární 
pořad pohádek na dobrou noc s Hajajou. Vydal sice řadu knížek a leporel, 
většina jeho tvorby je však rozptýlena v dětských časopisech, jako napří-
klad v Mateřídoušce, Ohníčku a dalších.
Měl jsem štěstí se s Jindřichem Balíkem nejen potkávat při jeho každo-
denních procházkách, ale občas s ním i spolupracovat. Například při pří-
pravě pořadů s jeho básněmi, či při vydání jeho knížky „Pohádky a bás-
ničky pro kluky a holčičky“ v roce 1999. Škoda, že těch setkání nebylo 
víc. Teď již nebude žádné. Ale přece – stačí vzít některou z jeho knížek 
a číst. A smát se. Vždyť jeho básně i pohádky byly nejen laskavé, ale také 
veselé. Stejně tak, jako byl samotný Jindřich Balík, který už, bohužel, mi 
nějakou tu básničku může poslat tam seshora jenom po obláčku. A tak se 
nedivte, že mě občas uvidíte s hlavou zakloněnou k nebi. Prostě si čtu. 
Třeba o mašince:

Jede jede mašinka
pomalá a malinká

kouř jí stoupá z komína
kola se jí točí

Tam kde obzor začíná
ztratí se nám z očí

Pavel Hladík

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc duben 2016
Všichni příznivci heligonek jsou zváni do spo-
lečenského sálu Základní umělecké školy Karla 
Malicha Holice na 3. setkání harmonikářů, kte-
ré se uskuteční v sobotu 16. dubna ve 14.00 ho-
din. Účast potvrdilo 25 harmonikářů z celé Čes-
ké republiky včetně známých interpretů z TV 
Šlágr. Organizátoři děkují partnerům akce, a to 
Městu Holice, ZUŠ Karla Malicha, KD Holice 
a fi rmám Feifer a Jiří Kamenický – voda, plyn.
Vstupné 50 Kč, rezervaci možno zajistit na te-
lefonním čísle: 775 122 915 pan Janeba, občer-
stvení zajištěno.

Setkání harmonikářů

Na sobotu 9. dubna 2016 připravili místní fot-
balisté SK Holice tradiční jarní svoz veškerého 
kovového odpadu a papíru.
Využijte této možnosti, jak si jednoduše uklidit 
svůj sklep, garáž nebo půdu. Případný odpad 
zanechejte jako vždy před svými domy. Ušet-
říte kroky a čas a navíc tímto vaším přispěním 
podpoříte holický mládežnický fotbal.

SBĚR KOVOVOVÉHO ODPADU
A PAPÍRU

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
1. 4. 10.00  Karel Jaromír Erben – Kytice
1. 4. 19.30  Karel Jaromír Erben – Kytice
pátek   Dramatizace sbírky balad Kytice z pověstí národních, jednoho z nejznámějších 

děl české literatury vůbec. Naše inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně 
nepatří jen do zaprášené archivní poličky.

   Uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové.
   Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016. 270–250–240 Kč
9. 4. 19.00  Slavnostní koncert k 680. výroční založení Holic
sobota   Výběr operních árií v provedení sólistů Opery Národního divadla v Praze Jiřího 

Hájka a Lucie Hájkové.
   Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016. 120 Kč
14. 4. 10.30  Cirkusácká pohádka
čtvrtek   Pohádka z bláznivého cirkusového prostředí, plná humoru a písniček.
   Uvádí Divadlo Láryfáry Praha. 45 Kč
16. 4. 14.00  Setkání harmonikářů
sobota   III. ročník setkání harmonikářů pořádaný pod záštitou Města Holic. Přehlídka se 

koná v budově Základní umělecké školy Karla Malicha Holice. 50 Kč
23. 4. 19.30  Vítězslav Welsch   To je přepadení, pěkně prosím
sobota   Veselohra sepsaná k pobavení širokého publika. Komedie o jedné poštovně, ve-

dené pevnou rukou paní „poštmistrové“, o nepovedené loupeži, která ani loupeží 
být neměla. Jedno je ale jisté, nic nedopadne tak, jak se původně očekávalo…

   Režie: Luděk Kaplan a Libuše Straková.
   Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
   Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016. 120 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
12. 4. 19.30  Vojtěch
úterý   Vojtěch prožívá krizi středního věku, připadá si nepotřebný, ale chce žít normál-

ně. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká. Čelit uspěchané době přináší 
mnoho zápletek a jeho výlety s taxikářem Lacou zpravidla končí fi askem. Přesto 
věří, že smůlu prolomí.

   Režie: Viktor Csudai. Hrají: M. Landl, M. Miezga, Z. Šebová, L. Vráblicová. 
   Žánr: Komedie. Délka 98 minut. 70 Kč
19. 4. 19.30  Rudý kapitán
úterý   Drsnou detektivku neumějí jen skandinávští autoři. Zajímavý příběh podle best-

selleru Dominika Dána. Detektiv Krauz z oddělení vražd se dostává k případu 
umučeného kostelníka.

   Pravdu o propojení komunistické tajné služby a církve může odhalit jen muž 
s přezdívkou Rudý kapitán. Režie: Michal Kollár.

   Hrají: Oldřich Kaiser, Maciej Stuhr, Michal Suchánek, Martin Finger, Zuzana 
Kronerová.

   Žánr: Thriller – od 15 let. Délka 115 minut. 70 Kč
26. 4. 17.00  Ovečka Shaun ve fi lmu
úterý   Život na farmě je nekonečná nuda. Jak mít jeden den volna? To chce pořádný 

plán, takže Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem, jak farmáře uspat. Ale 
i ten nejlepší plán se může nečekaně zvrtnout.

   Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 85 minut. 70 Kč
3. 5. 19.30  Gangster Ka – Afričan
úterý   Po útěku z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa 

jeho života. Káčko už nemá co ztratit. Všude, kam tento gangster vstoupí, likvi-
duje místní mafi i a nastoluje vlastní řád. Káčko se mění z podvodníka na temné-
ho vraha a obchodníka s narkotiky. Spáchané zlo nemůže jen tak být pominuto. 
 Režie: Jan Pachl.

   Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Brian Caspe.
   Žánr: Thriller/Drama. Délka 100 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
19. 4. 16.00 680 let Holic
úterý  O historii Holic přednáší Mgr. Pavel Hladík. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
  
2. 4.– 30. 4.  Krajinou – Petra Malinová Marečková s dcerou Anežkou 
  Vernisáž v sobotu 2. dubna v 16 hodin.

Zahrádkáři z Holic uspořádali v minulém roce 
fotografi ckou soutěž „Plody našich zahrádek“ 
ve dvou kategoriích pro děti ZŠ a SŠ jako před-
kolo celostátní soutěže. Na výstavě „Ovoce, 
zeleniny a květin“ ve dnech 19.–20. září 2015 
návštěvníci výstavy hodnotili zaslané fotografi e 
a ty pak byly zaslány na ČZS do Prahy k další-
mu vyhodnocení.
Do soutěže bylo posláno 98 fotografií, které 
hodnotila komise pro práci s mládeží a naše 
2 soutěžící se umístily na předních místech. 
Na 4. místě Kristýna Šedová (Jiráskova 
622, Holice) – fotografie rajských jablíček 
a na 5. místě Kateřina Kozlová (Pardubická 
149, Holice) – fotografie jabloňového kvě-
tu. Fotografie budou vystaveny na výstavě 
„KVĚTY“ v Lysé nad Labem a publikovány 
v časopisu Zahrádkář a na webových strán-
kách ČZS.
Děvčatům blahopřejeme, máme z nich velikou 
radost a těšíme se, že další naší fotografi cké 
soutěže „O nejkrásnější zahradu, předzahrád-
ku a balkón Holic a přilehlých vesnic“, kterou 
budeme pořádat pro děti ZŠ a pro všechny 
občany v letošním roce 2016 s podporou měs-
ta Holic, se zúčastní ještě více soutěžících. 
O soutěži se dočtete v květnovém čísle Holic-
kých listů a na webu ZO ČZS Holice (http://
www.zahradkari.cz/zo/holice/). Pro nejmenší 
děti připravujeme pro tento rok soutěž „O nej-
krásnějšího Podzimníčka“. Výherci budou 
odměněni hodnotnými cenami. Těšíme se, že 
se i letos zúčastníte připravovaných soutě-
žích v co největším počtu a přijdete soutěžící 
i ohodnotit na letošní zářijovou „Výstavu ovo-
ce, zeleniny a květin“ v tak hojném počtu, jako 
v loňském roce.

Alena Rabasová

Děvčata z Holic
se umístila v celostátní soutěži

KULTURA
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice 
si pro vás na měsíc duben, kromě stálých 
programů, připravil tyto akce:
6. dubna od 16.00 hodin Celé Česko čte 
dětem, již v pořadí 8. čtení.
Jarní pohádky a příběhy vám přednese paní 
Libuše Straková. Pohádkové čtení je oboha-
ceno tvořením s jarní tématikou, kterým vás 
provede Radka Dostálová. 
13. dubna od 16.30 hodin Seminář 5 jazyků lásky – na motivy knihy 
Pět jazyků lásky podle Garyho Chapmana. Seminář je určen těm, kdo 
chtějí ve svém manželství, životě prožít skutečné naplnění a hluboké po-
rozumění a provází účastníky pěti základními jazyky lásky. Dvouhodino-
vým seminářem vás bude provádět lektorka Michaela Synková. Přijďte 
a objevte svůj jazyk lásky.
20. dubna od 16.00 hodin 5. narozeniny Holoubka – po roce oslavíme 
s Holoubkem jeho už páté narozeniny. Můžete se těšit na pohádku z Diva-
délka Kůzle Cukrové Tintilimintili, zpívání a tancování u klavíru, tvoření, 
malování na obličej a ochutnávku narozeninového dortu.
28. dubna od 16.00 hodin Přednáška Mgr. Zdeňky Matouškové – pře-
chod dítěte z MŠ do ZŠ.
Hovořit a diskutovat se bude o rodinném prostředí a jeho vlivu na psychi-
ku dítěte, o vstupu dítěte do ZŠ, o školní zralosti, o dětech se specifi ckými 
vadami. Aktuální téma pro rodiče budoucích prvňáčků.
Maminky, potřebujete si zařídit důležité věci a nemá vám kdo pohlídat 
dítě? Holoubek vám tuto možnost nabízí po předchozí domluvě s vámi. 
Tel. kontakt: 733 141 960.
Dále nabízíme hlídání dětí o letních prázdninách. Holoubek bude 
v provozu 14 dní v červenci a 14 dní v srpnu. Informace na tel. čísle 
733 141 960.
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

Cíle dosaŽENY
Projekt Women Welcome inspiruje k ženskosti, odvaze a úspěchu 
i po svém ukončení. Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek vydalo pu-
blikaci s 12 příběhy úspěšných žen z regionu východních Čech. Brožura 
svou pestrostí příběhů ukazuje, že úspěch znamená pro každého něco ji-
ného. Naleznete zde příběh ředitelky Oblastní charity Pardubice Marie 
Hubálkové, senátorky Miluše Horské, holické patriotky Libuše Strakové 
a mnoha dalších. Přijďte si pro publikaci do Holoubka. K nahlédnutí je 
i na www.womenwelcome.cz.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY realizovalo Rodinné 
a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. | koordi-
nátorka: Vladimíra Krejčíková | M: 603 566 141 |Projekt byl podpořen 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.
womenwelcome.cz.

kolektiv Holoubka

DUBNOVÉ AKCE V HOLOUBKU

Téměř 60 interpretů z 9 států Evropy se 19. až 21. února zúčastnilo 1. roč-
níku mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Černého a Jana Geisse-
la. Dějištěm akce byla ZUŠ Karla Malicha v Holicích. V soutěži, která 
byla rozdělena do čtyř kategorií, se neztratili ani žáci holické „zušky“ 
a studenti Pardubické konzervatoře, svěřenci Mgr. art. Františka Machače 
(ředitele ZUŠ Karla Malicha).
V nejmladší kategorii do 14 let zvítězil Filip Herák z Prahy, druhou 
cenu obdrželi tři soutěžící a mezi nimi byl i žák zdejší základní umě-
lecké školy Ondřej Kamenický, třetí cenu získala jeho spolužačka Zu-
zana Šafrová. V kategorii žáků ZUŠ do 19 let si první cenu odnesl 
vnuk slavného fl étnisty Indi Stivín z Prahy, čestné uznání 1. stupně 
obdržel domácí Karel Valenta. Ve třetí kategorii studentů konzervatoří 
a hudebních gymnázií do 19 let zvítězil Ondřej Sejkora z Konzervato-
ře Pardubice, druhá cena patří Dominiku Seďovi z Brna, Jan Hrubeš 
z Konzervatoře Pardubice se o třetí cenu podělil s Adamem Honzí-
kem a Lukášem Holubíkem (oba z Prahy). Čestné uznání si vysloužila 
Bernadeta Janková (Konzervatoř Pardubice). V poslední kategorii stu-
dentů konzervatoří a hudebních gymnázií do 30 let zvítězil Donatas 
Butkevičius z Litvy (JAMU Brno), druhé ceny získali Yannick Adams 
ze Španělska(JAMU Brno) a Polák Pawel Prucnal (Akademia Muzy-
czna Wroclaw), jednu ze čtyř třetích cen obdržel student Konzervatoře 
Pardubice Petr Pavíček.
Nejen podle mínění poroty měla soutěž vysokou interpretační úroveň 
a většina účastníků projevila zájem opět Holice při podobné příležitosti 
navštívit. Termín druhého ročníku byl předběžně stanoven na březen roku 
2018. Akci, která se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 
JUDr. Martina Netolického Ph.D. a starosty Holic Mgr. Ladislava Effen-
berka, navštívilo v průběhu soutěže více jak 400 lidí.

Petr Kačer

V Holicích zněly kontrabasy

Jak třídit odpad už v dnešní době každý víme. Děti se to učí už od ma-
teřské školy nebo ještě lépe rovnou doma od rodičů. Ve skautu se tomuto 
tématu také čas od času věnujeme, hrajeme hry, povídáme si, cvičně tří-
díme. Klubovny i chatičky na Blažkovci máme vybavené odpadkovými 
koši na směs, papír a plast. Kromě toho ale máme i koš speciální, který asi 
v celých Holicích jinde nemají – koš na alobal. Proč sbíráme alobal? Je to 
další druh odpadu, který se dá třídit a zpětně využít. Jen člověk musí vě-
dět, kam s ním. My máme to štěstí, že se kamarádíme se skauty z Pardu-
bic, kteří se domluvili na odkupu této suroviny a každý rok pořádají akci 
s názvem ALKO, což je zkratka pro slova alobalová koule. Z nasbíraného 
alobalu si každý oddíl vyrobí alobalovou kouli, přijede na hrad Kunětická 
hora a se svou koulí závodí v různých disciplínách. Na konec se koule 
zváží a odmění se nejlepší sběrači. Letos se na Kuňku vydáme v sobotu 
23. dubna. Držte nám palce.

Jitka Kosařová – Šuperka

Jak třídíme odpad ve skautu

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Základní umělecká škola 
Karla Malicha v uplynu-
lých dnech úspěšně re-
prezentovala Holice při 
soutěžích, které vypisu-
je Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy. 

V tomto školním roce byla soutěž vypsána pro 
obor hra na akordeon, v komorní hře s pře-
vahou smyčcových nástrojů a v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů. Okresních kol 
se celkem zúčastnilo 63 žáků ZUŠ Karla Mali-
cha a získalo 8 třetích, 6 druhých a 10 prvních 
cen, které jsou zároveň s postupem do krajské-
ho kola. Soutěžní maraton odstartoval 9. února 
okresním kolem ve hře na akordeon, které pořá-
dala ZUŠ Pardubice – Polabiny. Naši školu zde 
reprezentovalo celkem 5 žáků a ve velké kon-
kurenci všichni shodně získali 3. cenu. Zde je 
potřeba podotknout, že naše škola do této sou-
těže poslala své zástupce po téměř třiceti letech 
a budeme si přát, aby se tento nástroj na ZUŠ 
Karla Malicha dále rozvíjel a mohl se nejen této 
soutěže účastnit již pravidelně.
Kategorie I.
Anna Drábková – 3. cena
Martin Kudrna – 3. cena
Markéta Tomášková – 3. cena
Kategorie II.
Filip Šimek – 3. cena
Kategorie III.
Jakub Matyáš – 3. cena
všichni pedagogické vedení – Pavla Bezdíčková
Další soutěží bylo okresní kolo s převahou smyč-
cových nástrojů. Tuto soutěž pořádala 16. února 
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. ZUŠ Karla Mali-
cha zde reprezentovalo 7 komorních souborů, 
ve kterých se představilo 22 našich žáků. Mu-
síme zde podotknout, že se jednalo o nejvyšší 
počet ze zastoupených škol a zároveň se ZUŠ 
Karla Malicha může pochlubit s největším po-
čtem postupujících souborů do kola krajského. 
Kategorie I/2.
Houslové trio – 1. cena s postupem do krajské-
ho kola
Nela Fibichová – housle
Johana Štorková – housle
Anna Šťásková – housle
pedagogické vedení – Marie Valentová
Kategorie I/3.
Smyčcový kvintet – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
Martina Bolehovská – housle
Alžběta Chytková – housle
Emma Burcalová – housle
Tereza Vostřelová – violoncello
Ondřej Kamenický – kontrabas
pedagogické vedení – Hana Burianová
Kategorie II/4.
Komorní trio – 1. cena s postupem do krajského 
kola
Eliška Kopová – housle
Zuzana Šafrová – kontrabas

Barbora Brandová – klavír
pedagogické vedení – Mgr. Eva Mastíková
Komorní trio – 2. cena
Magdalena Kozáková – housle
Lenka Ďoubalíková – housle
Veronika Jašková – klavír
pedagogické vedení – Marie Valentová
Kategorie II/5.
Barokní trio – 2. cena
Martina Košková – housle
Kristýna Myslínová – housle
Stanislav Kozák – cembalo
pedagogické vedení – Hana Burianová
Kategorie III/1.
Kontrabasové duo – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
Karel Valenta – kontrabas
Zuzana Šafrová – kontrabas
pedagogické vedení – Mgr. art. František Ma-
chač
Kategorie III/5.
Baroque bande – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
Marie Valentová – housle
Petra Kotingová – housle
Barbora Bulánková – viola
Anna Hercíková – cembalo
Karel Valenta – kontrabas
pedagogické vedení – Marie Valentová
Posledním okresním kolem byla soutěž žáků 
ZUŠ v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů. Soutěž pořádala 18. února naše ZUŠ 
Karla Malicha a stejně jako ve smyčcových ná-
strojích, tak i v této soutěži měla naše škola nej-
početnější zastoupení 12-ti komorními soubory 
s celkovým počtem 36 žáků!!! 
Kategorie I b. 
Duo zobcových fl éten – 1. cena s postupem 
do krajského kola
Libuše Beránková – zobcová fl étna
Jolana Šmejová – zobcová fl étna
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
Kategorie I d.
Žesťové kvinteto – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
Ondřej Hloušek – trubka
Karolína Rajprtová – trubka
Tomáš Hrdý – trubka
Vojtěch Takáč – trombon
Jan Takáč – tympány
pedagogické vedení – František Machač
Kategorie II a. 
Klarinetové trio – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
Nela Dvořáková – klarinet
Doubravka Kunátová – klarinet
Štěpán Pištora – klarinet
pedagogické vedení – František Uhlík
Flétnové trio – 2. cena
Klára Bartošková – příčná fl étna
Anna Koubková – příčná fl étna
Adéla Urbánková – příčná fl étna
pedagogické vedení – Blanka Růžková

Kategorie II b. 
Trio zobcových fl éten – 2. cena
Anežka Dostálová – zobcová fl étna
Anna Marie Drábková – zobcová fl étna
Nela Anastazie Užíková – zobcová fl étna
pedagogické vedení – Ing. Veronika Ďoubalí-
ková
Kategorie II c. 
Žesťové trio – 1. cena s postupem do krajského 
kola
Petr Slezák – trubka
Eliška Kopová – lesní roh
Pavel Slezák – trombon
pedagogické vedení – František Machač
Žesťové kvarteto – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
Petr Slezák – trubka
Filip Metelka – trubka
Pavel Slezák – baryton
Lucie Slezáková – baryton
pedagogické vedení – František Machač
Kvarteto lesních rohů – 2. cena
Eliška Kopová – lesní roh
Iveta Honzů – lesní roh
Michaela Hrochová – lesní roh
Julie Kindová – lesní roh
pedagogické vedení – František Machač
Žesťové kvarteto – 3. cena
Štěpánková Jana – trubka
Kateřina Šandová – trubka
David Kudrna – baryton
Václav Lhoták – tuba
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
Kategorie III a. 
Saxofonové trio – 2. cena 
Jiří Zběhlík – saxofon
Kateřina Černá – saxofon
Jiří Málek – saxofon
pedagogické vedení – Jiří Růžek
Kategorie III c. 
Žesťové kvarteto – 3. cena
Matouš Chytka – trubka
Adrian Mareček – trubka
David Kudrna – baryton
Tomáš Šimon – tuba
pedagogické vedení – Mgr. art. Ondřej Lisý
Žesťové trio – 3. cena
Vítek Jančík – trubka
Radek Bolehovský – trubka
Lucie Slezáková – trombon
pedagogické vedení – František Machač
Všem soutěžícím a jejich pedagogům patří 
velké díky za vzornou reprezentaci naší školy. 
Všem postupujícím do krajských kol přejeme 
hodně štěstí, radost z muzicírování a o jejich 
výsledcích vás budeme informovat v delším 
čísle Holických listů. ZUŠ Karla Malicha si 
dále upevňuje své postavení mezi ZUŠ a je ve-
lice významnou institucí, která nereprezentuje 
Holice pouze novou budovou, ale především 
svými výkony a je konkurenceschopnou nejen 
na okresní, ale i krajské úrovni. 

Mgr. art. František Machač

Základní umělecká škola Karla Malicha slaví soutěžní úspěchy

Z NAŠICH ŠKOL
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Škola v přírodě na Základní škole Komenského

JARNÍ POZDRAVY Z MŠ STAROHOLICKÁ

Aprílový měsíc v Mateřské škole Holubova Lyžařský kurz žáků ZŠ Holubova

Druhý týden v březnu proběhl na 1. stupni Základní školy Komenského 
1. ročník zimní školy v přírodě. Strávili jsme příjemný týden v penzionu 
Selský dvůr v Daňkovicích na Vysočině.
Počasí bylo jako na objednávku. Když jsme dorazili na místo, začalo sně-
žit. Během dvou dnů nasněžilo kolem třiceti centimetrů sněhu. Na zimní 
radovánky bylo ideální počasí. Na svahu za penzionem děti jezdily na lo-
patách, stavěly sněhové stavby, soutěžily v netradičních zimních disciplí-
nách, hledaly poklad.
Čtvrtek odpoledne patřil deskovým hrám. Děti si měly možnost vyzkoušet 
nepřeberné množství her. Vydržely si hrát až do večeře. Po večeři násle-
doval karneval s diskotékou, který tento krásný pobyt v přírodě ukončil.
V penzionu jsme měli výborné zázemí. Budova byla příjemně vytope-
ná, ubytování a jídlo bylo výborné, obsluhující personál se choval velmi 
vstřícně.
Odnášíme si z Daňkovic mnoho krásných zážitků.

Mgr. Helena Žižková 

V dětech ještě doznívají zážitky z vystoupení kamarádů na Holické Ma-
teřince. Taneční, dramatická a pohybová vystoupení zaujala nejen děti, 
ale i dospělé. Kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Holická Mateřinka 
by se neobešla bez fi nanční podpory a obětavého nasazení spousty lidí. 
Dovolte nám tedy touto cestou poděkovat městu Holice, Cukrárně Valma, 
Kulturnímu domu města Holice a zaměstnancům Mateřské školy Holu-
bova. Za rok se budeme těšit na setkání při již 17. ročníku. A co nás čeká 
v dubnu? Děti se mohou těšit na zajímavou podívanou v podobě Písečné 
animace od Mariky Koňařové. Třídy Žirafek a Krokodýlků půjdou potěšit 
klienty Sanatoria Topas jarním pásmem. Navštívíme Kulturní dům Holi-
ce, na děti čekají Cirkusácké pohádky. 20. dubna se děti na školní zahradě 
setkají s dravci a 28. dubna budeme slavit Den tance společně s Tanečním 
studiem Hany Flekrové.
Další informace a fotografi e najdete na našich internetových stránkách 
www.msholubova.cz a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.

Lenka Chotěnovská

Nesu, nesu psaníčko,
potěším vám srdíčko.
Jaro přišlo, už je tady,

slunce svítí do zahrady.
Každá kytka maličká

radost má ze sluníčka.
Už je to tady. Jaro zaťukalo na vrátka a nám s příchodem teplých dnů 
ožila celá školka. Před velikonočními svátky vytváříme s dětmi papírové 
beránky, sluníčka, košíčky s vajíčky, beránky z vaty, sázíme travičku, ma-
lujeme a vytváříme vajíčka ubrouskovou technikou.
Velmi zdařilou akcí byl ,,Den otevřených dveří v naší MŠ“. Děti se sezná-
mily s tradicí VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ, živými mláďátky (ovečky, 
kuřátka, křepelky, králíčci).
Všechny výrobky dětí paní učitelky naaranžovaly v prostorách školy.
Chodíme s dětmi i na delší vycházky, při kterých pozorujeme domácí zví-
řata a jejich mláďata. Těšíme se na náš každoroční jarní výlet za zvířátky.
Přejeme vám všem krásné jarní dny plné sluníčka.
A CO PLÁNUJEME DÁLE NA MĚSÍC DUBEN?
– pohádku v naší MŠ, ukázku výcviku dravců, netradiční výtvarné tech-
niky v MŠ, výlet za zvířátky, tradiční ,,Čarodějnický rej“, pobyt v solné 
jeskyni. Mgr. Z. Krátká

Každý rok v polovině února odjíždějí žáci 7. a 8. tříd na lyžařský kurz 
do Jizerských hor. Pardubická chata v Příchovicích u Tanvaldu nás vždy 
přivítá svou pohostinností. Letos jsme mohli zkusit i novinku v podobě 
vířivky, sauny a masážní sprchy. Sněhu bylo na letošní zimu dost, a tak 
jsme už od prvního dne byli na sjezdovce u chalupy nebo v nedalekém 
skiareálu U Čápa. Mnozí z účastníků se postavili na lyže poprvé v životě. 
Součástí týdenního kurzu byla návštěva nedalekého Harrachova, maleb-
ného horského městečka, kterému dominují obrovské skokanské můstky. 
Pravidelně zde navštěvujeme sklárnu s ruční výrobou skla, muzeum lyží 
a muzeum lesnictví na Šindelce.
Každý večer čekal naše žáky program. Velmi zajímavá byla beseda se 
členem horské služby, který předvedl žákům záchranářskou výzbroj a vý-
stroj a promítnul fi lm o této problematice. Další večer byla přednáška 
o zimních sportech a lyžařské výzbroji a výstroji, nechyběly ani nezbytné 
diskotéky a společenské hry. Jeden večer nás čekalo překvapení v podobě 
kouzelnické show-Magic Alex. 
Týden uběhl rychle, počasí bylo dobré a úrazy se nám vyhnuly. Posled-
ní den se konaly lyžařské závody ve slalomu. Letos žáci soutěžili také 
na bobech. Poslední večer proběhlo vyhodnocení kurzu, odměněni byli 
nejlepší lyžaři v několika kategoriích. Žáci obou tříd se velmi skamarádili 
a už se všichni těší na letní sportovní kurz, který se pravidelně koná v Re-
kreačním zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách.

Mgr. Naděžda Harčárová

 

 

                                               Tenisový   klub   Holice 
                 hledá správce tenisových dvorců na období duben – září 
                                          VHODNÉ   PRO   SENIORY      
                            Zájemci prosím zašlete stručný životopis  
                                 na adresu lubomir.stekl@seznam.cz 

Z NAŠICH ŠKOL



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C8

Evropské vzdělávací centrum
V úterý 8. března proběhly na základě dlouho-
dobé spolupráce s Cambridge zkouškovým cen-
trem EVC Hradec Králové na našem gymnáziu 
nanečisto mezinárodní zkoušky z angličtiny, 
konkrétně Cambridge FCE (First Certifi cate in 
English). Zkoušky FCE patří do skupiny Cam-
bridge ESOL jazykových zkoušek, které jsou 
uznávány nejen řadou českých univerzit a za-
městnavatelů, ale také mnohými institucemi 
v zahraničí. Jsme proto velmi rádi, že můžeme 
našim studentům poskytnout možnost vykoná-
vat tyto zkoušky za zvýhodněnou cenu přímo 
v pohodlí jejich známého prostředí a nejen to, 
k těmto zkouškám se zde mohou také dlouho-
době připravovat v rámci přípravných kurzů ve-
dených rodilým mluvčím. Věříme, že výsledky 
těchto orientačních zkoušek přispějí k získání 
lepší zpětné vazby o individuálních jazykových 
schopnostech a dovednostech studentů a pomo-
hou jim lépe načasovat případné skládání zkou-
šek Cambridge FCE v budoucnosti.
Erwin Junker Grinding Technology a.s.
Na základě podnětu studentského parlamentu 
při našem gymnáziu zahájil v měsíci březnu 
na naší škole svou činnost kroužek technické-
ho kreslení. Výuka bude probíhat jednou týdně 
díky partnerské spolupráci s holickou pobočkou 
fi rmy Erwin Junker Grinding Technology a.s., 
která nám zajistila lektora z řad svých zaměst-

nanců. Věříme, že tento kroužek naplní očeká-
vání všech zúčastněných a že v následujících le-
tech budeme tuto spolupráci nadále rozšiřovat. 
Základní školy holického regionu
Ve dnech 3. a 10. března jsme na našem gym-
náziu přivítali žáky osmých a devátých tříd pěti 
základních škol z Holic a blízkého okolí na tra-
dičním projektovém dni. Letos s názvem „Dobrý 
den, pane Darwine!“ Přibližně 120 účastníků 
se během dopoledne mohlo seznámit s životem 
a dílem čtyř velikánů světové vědy. Záměrně 
jsme vybírali zástupce evropských národů, je-
jichž jazyk se na našem gymnáziu vyučuje. Po-
dařilo se tak skloubit cizí jazyky s vybranými 
vědními obory. Žáci mohli navštívit pracovnu 
německého matematika Carla Friedricha Gau-
sse, dílnu francouzského fyzika André-Marie 
Ampèra, laboratoř ruského chemika Dmitrije 
Ivanoviče Mendělejeva a výzkumné centrum 
anglického biologa Charlese Darwina. Ve čty-
řech půlhodinových workshopech si návštěvníci 
vyzkoušeli celou řadu praktických experimen-
tů – za asistence pana Ampèra zkonstruovali 
jednoduchý elektromotor, sestavili Magnusův 
kluzák, žasli nad vlastnostmi nenewtonovské 
kapaliny, rozluštili záhadu výskytu mořských 
zkamenělin na pevnině, určili druh potravy po-
dle tvaru ptačího zobáku, zasoutěžili si o ceny 
s panem Gaussem, nahlédli Mendělejevovi pod 
pomyslnou pokličku při výrobě střelného pra-

chu, hráli si s ohněm a ještě mnohem více. Kdo 
měl zájem, mohl se nechat se svým oblíbeným 
vědcem zvěčnit ve fotokoutku. Páni badatelé se 
s obecenstvem podělili o veselé i vážné životní 
zážitky také prostřednictvím životopisného do-
kumentárního fi lmu v původním znění s titul-
ky. Věříme, že se všichni dobře bavili a že jsme 
možná někoho inspirovali ke studiu přírodních 
věd či některého ze světových jazyků.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Základní škola v Komenského ulici dává svým 
žákům možnost získat dobré základy v tom, co 
je dnes důležité pro získání kvalitního vzdělá-
ní a uplatnění se v životě. Pro člověka dnešní 
doby je důležitá jazyková vybavenost, počíta-
čová gramotnost a probuzení zájmu o studium 
technických oborů. 
Ve dnech 10.–11. března proběhlo v pardu-
bickém Ideonu krajské kolo Festivalu vědy 
a techniky pro děti a mládež AMAVET. Cílem 
soutěže je podnítit touhu starších žáků základ-
ních škol a středoškoláků k odhalování nového, 
dosud nepoznaného. Naučit je zamýšlet se nad 
problémy, tvořit a dobře prezentovat svoji práci 
odborné i široké veřejnosti. To je i cílem práce 
učitelů na základní škole v Komenského ulici.
Naše škola připravuje žáky do této soutěže již 
osm let. V tomto roce se zúčastnilo okresního 
kola 15 projektů, z toho pět postoupilo do kraj-
ského kola. Byly to projekty: 
tajemný inkoust (Lukáš Picek), chlorid sodný 
(Sabina Ročková a Kateřina Peremská), bram-
bůrky (Veronika Pinke a Kristýna Valíčková), 
výroba sýrů (Denisa Štěrbová a Hana Schejba-
lová), tajemství papíru (Anna Turková) 
 Každý rok naši žáci dosahují na vítěznou příč-
ku. Letos se nejlépe dařilo Anně Turkové, žá-
kyni 8. b, která do soutěže přijela s projektem 
Tajemství papíru. Kromě hlavní ceny, kterou je 

studijní stáž ve Francii, získala Anička i cenu 
děkana Chemickotechnologické fakulty Uni-
verzity Pardubice. Gratulujeme a přejeme další 
úspěchy na poli vědy!
Ani učitelé anglického jazyka nezůstali pozadu 
a vyslali dva žáky do soutěže AGYSLINGUA, 
kterou každoročně pořádá První anglické gym-
názium v Pardubicích. V kategorii osmých tříd 

soutěžil Adam Opluštil, v kategorii devátých 
tříd Vojtěch Petzný. Soutěž má ustálená pravi-
dla, soutěží se ve třech oborech – konverzace 
na libovolné téma, porozumění mluvenému 
slovu (poslech) a písemná část. Každý rok po-
řadatelé přijdou s něčím novým. Letos to byla 
soutěž na PC - on line testy. Vojtěch Petzný se 
zde umístil na krásném 2. místě a odjel domů 
s poukazem na on line kurz anglického jazyka 
v hodnotě 3000,- Kč v kapse. Ani ostatní účast-
níci nepřišli zkrátka. Získali poukazy na on 
line výuku slovíček v hodnotě 900,- Kč. Pokud 
žáci zrovna nesoutěžili, bylo pro ně připraveno 
mnoho zábavných her a soutěží. Bylo postará-
no i o učitele, zhlédli prezentace studentů školy, 
seznámili se s nabídkou nových učebnic a pro-
gramů pro výuku angličtiny, mohli se občerstvit 
a dojít si třeba i na masáž.
Okresních či krajských kol soutěží se mohou 
zúčastnit jen ti nejlepší. Ale nyní je zde něco 
pro všechny žáky! V době od 23. do 27. května 
bude na naší škole probíhat intenzivní kurz ang-
ličtiny s rodilým mluvčím. Formou her, scének 
a zajímavých aktivit mohou žáci pod vedením 
zkušených zahraničních lektorů ztratit strach 
z mluvení v cizím jazyce a získat patřičnou 
sebedůvěru. Další informace najdete na webo-
vých stránkách školy a na Facebooku.

Mgr. Blanka Málková

Partneři Gymnázia Dr. Emila Holuba

Komenského škola podporuje nadané žáky

Z NAŠICH ŠKOL
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Jako předchozí, tak ani tento rok nepřinesl přelomové události. Po-
kud bychom k nim nepočítali obecní volby, které se uskutečnily 4. pro-
since. Nejvíce hlasů získala tradičně sociální demokracie, kterou voli-
lo 970 občanů, což znamenalo 10 mandátů v obecním zastupitelstvu. 
Na druhém místě skončila komunistická strana se ziskem 677 hlasů a 7 
mandátů. Po 5 mandátech získaly středostavovská strana živnostenská 
(498 hlasů), strana lidová (489 hlasů) a strana agrární (416 hlasů). Ná-
rodní socialisté docílili 236 hlasů a 2 mandáty. Stejný počet mandátů 
měla i národní demokracie za 199 hlasů. Na první schůzi nově zvolené-
ho zastupitelstva 22. prosince byl starostou zvolen Ing. Josef Flanderka 
(středostavovská strana živnostenská), prvním náměstkem katecheta Jo-
sef Bažant (strana lidová) a druhým náměstkem Václav Sedláček (soci-
ální demokracie).

Do nových voleb se staré zastupitelstvo sešlo na čtyřech schůzích. 
První se konala 26. února a její hlavní náplní bylo projednání závěreč-
ného účtu za rok 1925 a schválení rozpočtu na rok 1927 se schodkem 
150 422,25 korun. Schodek měl být uhrazen již tradičně přirážkami k da-
ním, zejména dani činžovní (o 85 %). Na této schůzi byla projednána také 
zpráva o městské knihovně „Palacký“. Ta měla ke konci roku 1925 4 413 
knih, 965 čtenářů, kteří učinili 9 765 výpůjček. Kladně byla vyřízena žá-
dost Marie Pokorné o propůjčení vinárenské koncese. 

Druhá schůze se konala 25. června. Na ní byla schválena koupě pozem-
ků na silnici od Starých Holic k Ostřetínu. Na počest znovuzvolení T. G. 
Masaryka prezidentem republiky bylo rozhodnuto věnovat na stavbu ho-

lické opatrovny 5 000 korun. U Okresní hospodářské záložny v Holicích 
byla učiněna komunální výpůjčka 150 000 korun (na 7% a 2% úrok), aby 
se mohlo zaplatit Antonínu Šplíchalovi z Vysokého Mýta za vydláždění 
státní silnice a ulice u okresního soudu. Spokojen z jednání zastupitelů 
byl jistě Ferdinand Bozek, který dostal doporučení pro svou žádost o udě-
lení kominické licence pro holický okres se stanovištěm v Holicích. 

Podobně spokojený byl jistě také František Holický, který na schůzi 
22. října dostal doporučení k udělení koncese na provoz periodické auto-
busové dopravy do Hradce Králové, Pardubic a Dašic. Rozpočtem na rok 
1928 se zabývalo zastupitelstvo 26. listopadu.

Konjunktura zdejšího průmyslu a dobré výdělky se odrazily ve zvý-
šeném stavebním ruchu. Stavitel Josef Kňourek (starosta města do pro-
since 1927) postavil v Poběžovické ulici (dnes Husova) 10 dvojdomků, 
jednotlivci pak stavěli v Nové ulici (dnes Dukelská), ve Vysokomýtské, 
Pardubické, Palackého ulici i na dalších místech.

Počasí bylo po celý rok velice příznivé. Všechna čtyři roční období 
byla taková, jaká mají být. Jaro bylo teplé s patřičnou vláhou, léto velmi 
slunečné bez tropických teplot, pochmurný ráz přinesl až listopad. Větší 
sněžení se objevilo až 11. a 13. prosince, od 17. prosince pak přišly tuhé 
mrazy (až -21° C), které nikdo 25 let nepamatoval. Na Štědrý den přišla 
obleva a teplota nad nulou trvala až do 29. prosince. Příznivé počasí se 
odrazilo v bohaté úrodě. Urodilo se všeho dost. Obilí hodně sypalo, byla 
hojnost brambor a cukrovka se urodila prvotřídní. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1927

Taneční studio Hany Flekrové pořádá 20. ročník 
tradičního kurzu společenského tance a společen-
ského chování pro mládež a zve na taneční parket 
slečny a mladé muže, páry i jednotlivce. Po le-
tech se taneční kurz vrací do Holic a poprvé se 
uskuteční v novém sále Základní umělecké školy 
Karla Malicha. 
ZAHÁJENÍ KURZU SE USKUTEČNÍ
V PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2015 VE 20.00 HODIN.

Víte že:
-  v roce 1994 TSHF pořádalo první soukromé taneční kurzy v Holicích 

v sále Na Špici? 
-  tanečních se zúčastňovali všichni náctiletí a do kurzů chodilo 160 dívek 

a chlapců! 
-  holické taneční byly putovní? Začínali jsme v sále Na Špici, a pak jsme 

tančili v sálech Na Trandě, v kulturním domě v Holicích, v Litětinách, 
na Poběžovicích, v Býšti, také v Ředicích u Červinků?

-  za 19 let prošlo těmito základními tanečními kurzy 1850 dívek a chlapců 
z Holic a okolí?

-  někteří absolvovali i 3×?
-  holické taneční proti jiným kurzům jsou zpestřené oblíbenou maškarní 

lekcí, končily plesem?
-  společenský tanec už dnes není jen druhem zábavy, ale stále víc se stává 

součástí vzdělávání a kultury projevu lidí, kteří chtějí uspět v moderní 
společnosti?

-  investice vložené do kurzů tance a společenského chování jsou investi-
cemi do vzdělání a do budoucnosti mladých lidi?

-  od října připravujeme taneční pro starší? 
-  Holický kramfl íček 22. ročník celostátní soutěž ve sportovním tanci se 

uskuteční 15. listopadu? 
Vzhledem k jubilejnímu dvacátému ročníku se mohou budoucí absolventi 
těšit na taneční a další překvapení. Kurz je pro zájemce otevřen. Při-
hlášky, další informace a jmenný seznam přihlášených najedete na na-
šich stránkách. Těšíme se na Vás!

WWW.TSHF.CZ

20. JUBILEJNÍ ROČNÍK TANEČNÍCH!

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Fotbalové jaro začíná
Z prvního místa vstoupí fotbalisté A mužstva do jarní části Tlapnet kraj-
ský přebor. Novou tváří je Dan Machatý (FK Pardubice), který se vrátil 
z hostování. Ze základního hráčského kádru neodešel nikdo! Podle trené-
rů se zimní příprava vydařila, hráči chodili na tréninky, které měli dvakrát 
až třikrát v týdnu, téměř v plném počtu. „Vzhledem k postavení v tabulce 
(1.místo, 36 bodů, skóre 48:19) chceme dál bojovat o přední příčky a vy-
hrát přebor. Máme kádr, který by si měl s touto skutečností poradit“.
Soupiska – brankáři: Martin Hlavatý (1991), Michal Králík (1993) obrán-
ci: Daniel Ručka (1990), Lukáš Hanč (1991), Jakub Tláskal (1996), To-
máš Krpata (1989), David Lát (1998). Záložníci: Filip Klouček (1995), 
Jaromír Krpata (1988), Radek Machatý (1980), Jakub Jedlička (1989), 
Miloš Chvála (1990),Tomáš Musil (1991), Daniel Fotul (1996), Jiří Stá-
rek (1997) útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989), 
Tomáš Kopřiva (1985), Tomáš Velinský (1983), Dan Machatý (1999).
Realizační tým – trenér: Roman Kyral, asistent: Václav Velinský, trenér 
brankářů: Radek Svoboda, vedoucí mužstva: Tomáš Čejka, masér: Petr 
Langr, sportovní manažer: David Velinský. 
Přípravné zápasy: Holice – Nové Města n/M. 5:1, – Třebechovice p/O. 
10:1, – Slavia HK 2:1, – Letohrad 6:1, – Vysoká n/L. 6:2, – Kostelec 
n/O. 2:0.
Dubnové zápasy SK Holice A
  So 2. 4. – 10.15 Letohrad (d)
  So 9. 4. – 16.30 Přelouč (v)
So 16. 4. – 10.15 Hlinsko (d)
So 23. 4. – 17.00 Slatiňany (v)
So 30. 4. – 10.15 Mor. Třebová (d)

Vladimír Faltys

V loňském roce se poprvé zahájila volejbalová soutěž podle nového her-
ního systému a byly vylosovány 3 skupiny po 5-ti družstvech. Družstva 
ve skupině mezi sebou sehrají dva zápasy v podzimním a jarním kole. 
Družstva umístěna na 1.–2.místě budou hrát o 1.–6. místo, družstva na 3.–
4. místě budou hrát o 7.–12.místo. Družstva na místě 5. již jarní kolo 
nedohrají a umístí se na 13.–15.místě podle dosažených bodů.
Naše umístění po 1. části soutěže – podzimním kole – je 3.místo a věříme, 
že toto umístění udržíme. Budeme tedy hrát o 7.–12.místo v soutěži.
Jako tradičně jsem připravily jarní volejbalový turnaj v naší sportovní 
hale. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Herní systém byl zvo-
len každý s každým na dva hrané sety. Na turnaj se přihlásila družstva: 
Třemošnice, Slatiňany, Týniště n. O., Albrechtice, Chrudim, Holice. 
„Na bedně“ jsme nestály, ale pěkně jsme si zahrály.
Zveme vás na antukové hřiště u sportovní haly v termínech 30. dubna 
a 17. května. Od 10.00 hodin, zde sehrajeme zápasy s Teslou A a s Tře-
mošnicí. Přijďte nás podpořit! Majka Hybšová

Volejbalový oddíl informuje

  

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Chtěl bych vás, občany Holic, trochu seznámit s tímto sportem, který provo-
zujeme v 1.patře sportovní haly. Budu mluvit o mužstvu „A“, které momen-
tálně hraje 3. ligu, což je čtvrtá nejvyšší soutěž ve stolním tenisu v ČR.
Takže to vezmu od začátku. Ve skupině C, ve které hraje holické áčko, je 
12 družstev. Mužstva na 1.–2. místě hrají play off a mužstva na 10.–12. 
místě automaticky padají do příslušných krajů, protože 3. liga je už re-
publiková soutěž. 
Právě jsme absolovali poslední dvojutkání v Liberci a Jablonci nad Nisou, 
a pro zajištění druhého místa nám stačila jedna remíza. V oslabené sesta-
vě díky nemocem jsme měli těžký úkol, ale nakonec jsme vyhráli v Li-
berci 10:3, což nám zaručuje 2. místo po základní části a účast v play off. 
Co to znamená? Tvrdý boj v play off s mužstvem Kolína, které v základní 
části neokusilo porážku a je horký favorit na postup. Jeho kádr tvoří hráči, 
kteří hráli buď v zahraničí nebo prvoligové soutěže v ČR. My budeme 
bojovat, vyčistíme hlavy a snad budeme důstojnými soupeři. Play off je 
z 60% o hlavě. Zbytek je taktika a stolně tenisový um, takže uvidíme.
Kdo se podílel na krásném druhém místě? Hráče popíši v pořadí na při-
loženém foto. 
Michal Jelínek (odchovanec Holic) – 45 vítězných z 60 odehraných utkání – 
75% Miroslav Zajíček (v Holicích od r. 2006) – 13/30 – 43% Martin Mádlo 
(v Holicích od r. 2007) – 50/66 – 76% René Koubek (odchovanec Holic) – 
18/45 – 40% Pavel Kuchta (v Holicích od r. 2015) – 32/51 – 63%.
Tímto vás chci všechny fanoušky pozvat na tento stolně tenisový mač, 
který začíná v sobotu 2. dubna v 15.00 hodin v naší Modré aréně a odveta 
bude v Kolíně v sobotu 9. dubna od 15.00 hodin. Případný 3. rozhodující 
duel by se odehrál v neděli 10. 4. na stolech výše postaveného po základní 
části (Kolín).
Ještě jeden střípek z naší branže. Odchovanec holického „pinčesu“ v bar-
vách Sokola2 HK, Vojtěch Koubek, se nominoval na Mistrovství repub-
liky dospělých konané 18. až 20. března v Jablonci nad Nisou. Pro Vojtu 
velký úspěch se nominovat, projít sítem kvalifi kace a bojovat s těmi nej-
lepšími, což se letos nikomu z Holic nepovedlo. Výsledky byly známy 
po uzávěrce tohoto čísla.

3. liga mužů – tabulka skupiny C:
1. ST EUROMASTER Kolín 22 22 0 0 0 220:55 66
2. TJ Jiskra Holice 22 18 0 4 0 198:110 58
3. SKST Liberec C 22 16 1 5 0 197:109 55
4. KMST Liberec 22 14 2 6 0 188:130 52
5. TJ Dvůr Králové nad Labem/
 Jiskra Jaroměř 22 11 1 10 0 167:156 45
6. TJ Lokomotiva Pardubice 22 8 3 11 0 137:163 41
7. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 22 9 1 12 0 139:168 41
8. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 C 22 8 3 11 0 155:157 41
9. Loko Depo Liberec 22 8 1 12 1 133:175 38
10. TJ Sadská 22 6 2 14 0 141:186 36
11. TJ Sokol Jaroměř-Josefov 22 4 2 16 0 108:202 32
12. Tatran KRPA Hostinné B 22 0 0 22 0 48:220 22

René Koubek

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Holice bojují o 2. ligu

Z Á J E Z D  D O  D I N O PA R K U  
ve Vyškově pro děti i dospělé 

 

Kdy: v sobotu 16. 4. 2016 
Odjezd: v 8.00 hodin od DDM Holice (sraz v 7.30 hodin) 
Příjezd: cca. v 17.30 hodin k DDM Holice 
Cena: 500 Kč/dítě, 550 Kč/dospělý zahrnuje: 
  • vstup do DinoParku a ZooParku ve Vyškově 
  • vstup do DinoAquaria s promítáním 4D filmu 
  • jízdu vláčkem DinoExpres 
  • dopravu 
  • pedagogický dozor 
Pro koho je zájezd určen: Pro děti (od 1.třídy) i dospělé. V případě, že pojede díte bez 
doprovodu rodičů, bude mu zajištěn pedagogický dozor. 
Co s sebou? Kartičku pojišťovny, pláštěnku, vhodnou obuv, jídlo a pití na celý den, kapesné 
v rozumné výši. 
 

Závazné přihlášky a platby budeme přijímat v DDM Holice nejpozději do 7. 4. 2016.  
Zájezd se uskuteční pouze při obsazení nutné kapacity. 

 
Kontaktní osoby: Romana Šlorová (Faltysová) – 605 740 196 
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2. liga mužů:
BC Darren Chrudim – BVK Holice
82 : 61 (14:18 38:33 54:52)
Brožek 11, Trojan a Joska 10, Voráček a Bahník 
9, Eichler 7, Welsch 3, Kovář 2
BK Přelouč – BVK Holice 
65 : 54 (15:17 40:22 49:41)
Trojan 18, Brožek 16, Joska a Eichler 9, Vorá-
ček 2
V utkáních v Chrudimi a Přelouči holičtí muži 
oproti předchozím utkáním na Vyšehradě 
a Žižkově začali dobře a v obou případech vy-
hráli první čtvrtinu utkání. Střeleckému kolapsu 
se ovšem opět nevyhnuli. V této herní činnos-
ti tentokrát propadli v obou utkáních ve druhé 
čtvrtině. Rovněž v obou případech se vždy 
dokázali do utkání vrátit až na rozdíl jediného 
koše, ale koncovky byly z naší strany velmi ner-
vózní a soupeři dokázali dokonale využít domá-
cího prostředí k jistým vítězstvím. 
BVK Holice – BC Benešov
70 : 61 (27:18 46:41 53:48)
Synáček 14, Eichler 10, Voráček a Žaba 9, 
Joska 7, Tylchrt 6, Brožek a Kolář 5, Trojan 3, 
Bartheldi 2
BVK Holice – Radotínský SK Praha
87 : 71 (20:27 48:37 68:53)
Eichler 18, Joska a Žaba po 12, Synáček a Tro-
jan 10, Voráček 7, Kolář a Tylchrt 6, Brožek 4, 
Bartheldi 2
Díky dvěma porážkám v Chrudimi a Přelou-
či byli holičtí muži v posledním dvoukole 
2. ligy postaveni před těžký úkol. Jistotu se-
trvání v této soutěži i v příštím roce, za situa-
ce, kdy z dvanácti týmů soutěže sestupují tři 
poslední, jim zaručovaly jen vítězství v obou 
utkáních. Situace byla o to těžší, že proti nim 
stály první a třetí týmy tabulky. Domácím dá-
vala naději skutečnost, že se uzdravili všichni 
zranění hráči a tým tak mohl poprvé v sezó-
ně nastoupit v plné sestavě. Holičtí muži nic 
nepodcenili a tomu podřídili i poctivou čtr-
náctidenní přípravu před „víkendem pravdy“. 
V sobotním utkání proti vedoucímu Benešo-
vu holičtí muži zahájili utkání v excelentním 
stylu a po první čtvrtině svítilo na ukazateli 
skóre 27 : 18 pro domácí. Benešovští hráči se 
nechtěli s tímto stavem smířit a urputně bojo-
vali o vítězství v utkání až do úplného konce. 
Vítězství jim totiž zaručovalo defi nitivní první 
místo v tabulce a tím lepší pozici do play off 
o postup do 1. ligy. Holičtí muži však nepone-
chali nic náhodě a s přehledem dovedli utkání 
do vítězného konce. V nedělním utkání proti 
třetímu týmu tabulky, pražskému Radotínu, 
domácím začátek nevyšel podle představ. Dů-
vodem byla neuvěřitelná střelecká úspěšnost 
hostů, kdy do holického koše nasypali 27 
bodů. Ve druhé čtvrtině utkání však domácí 
utáhli v obraně šrouby a hosty doslova pře-
jeli výsledkem této části hry 28 : 10. V druhé 
polovině utkání už pak domácí pozornou hrou 
v obraně udržovali hosty v bezpečné vzdále-

nosti a skóre postupně navyšovali na koneč-
ných plus 16 bodů. Holičtí muži těmito dvě-
ma vítězstvími prokázali velkou morální sílu 
a zaslouženě si užívali potlesku přítomných 
diváků. Dokázali tak, že Holice do 2. ligy pa-
tří právem a že loňské čtvrté místo při prvním 
účinkování na republikové soutěžní úrovni ne-
bylo žádnou náhodou. Celému týmu tak patří 
za konečné 7. místo a za reprezentaci města 
Holice velké poděkování.
Oblastní přebor Juniorů U19:
Basketbal TJ Svitavy : BVK Holice 
45:69 (16:12; 20:30; 33:58) 
Janoš 19, Kašpar 17, Mycak 13, Hloušek 8, Vr-
bický 7, Šenk 6, Kulhavý 2
v odvetě 54:96 (12:35 23:59 39:76) 
Mycak 22, Janoš 17, Hloušek 14, Hloušek 14, 
Kašpar a Pařízek 8, Vrbický 6, Kulhavý 4,
Svatoš 2
BVK Holice – Sokol Vysoké Mýto
96 : 39 (28:4 50:15 71:28)
Janoš 27, Mycak 18, Kašpar 16, Kulhavý 9, Vr-
bický 8, Hloušek 6, Svatoš a Skála 4, Vlasák 
a Pařízek 2
v odvetě 94 : 52 (20:18 49:27 72:41)
Janoš 28, Kašpar 24, Mycak 21, Skála 10, Vr-
bický a Kulhavý 4, Vlasák 2, Hloušek 1
Divize žáků U15:
BVK Holice : Basketbal TJ Svitavy 
85 : 46 (23:11 41:21 66:32)
Dvořák 26, Vondra 19, Špaček 14, Novák 11, 
Tran 9, Mrázek 6
v odvetě 69 : 39 (20:10 37:19 57:30)
Novák 20, Dvořák a Vondra 13, Tran 11, Špa-
ček a Horký 6
Oblastní přebor minižáků U13:
Sokol Hradec Králové PP : BVK Holice 
33 : 88 (7:29 15:49 27:71)
Horký 30, Šindelář 28, Mrázek 15, Priessnitz 7, 
Mikuláš 6, Hanzlík 2
v odvetě 26 : 76 (8:22 10:39 12:64)
Mrázek 19, Horký 17, Šindelář 16, Priessnitz 
15, Mikuláš 5, Hanzlík 2, Štěrovský 1
Oblastní přebor minižáků U12:
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
39 : 133 (18:32 25:67 27:102)
Mrázek 42, Šindelář 28, Lhoták 14, Mikuláš 
13, Klouček 11, Kašpar 8, Hanzlík a Brandejs 
6, Holub 2
Kvalifi kace MČR U12:
Kara Trutnov – BVK Holice
33 : 117 (8:24 22:50 26:86)
Mrázek 24, Šindelář 19, Lhoták 18, Brandejs 
17, Klouček 13, Hanzlík 12, Krejčík 7, Broňa 
Kubánek 4, Jan Kubánek 2, Holub 1
SŠB Pardubice – BVK Holice
13 : 158 (1:44 5:88 11:118)
Mrázek 38, Krejčík 27, Šindelář 24, Mikuláš 
21, Hanzlík 18, Lhoták a Brandejs 10, Broňa 
Kubánek 6, Růžek 2 
Holické U12ky postupují na MČR, které se 
hraje ve dnech 29. dubna až 1. května v Hradci 
Králové. 

Oblastní přebor minižáků U11:
BK Synthesia Pardubice : BVK Holice 
65 : 45 (12:8 22:14 41:27)
Klouček 18, Kašpar 10, Krejčík 9, Holub 6, Jan 
Kubánek 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast 
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.
cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové 
a extraligové soutěže).

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

V neděli 6. března proběhl další turnaj GPC 
U13 v Jihlavě, kde náš oddíl reprezentovala 
Aneta Vašíčková. Co se nepovedlo ve dvouhře, 
si vynahradila ve čtyřhře a smíšené čtyřhře. 
Spolu se svými spoluhráči ze sokola Polabiny 
– Apolenou Bártovou a Pavlem Jeništou obsa-
dila krásné 3. místo. Moc gratuluji a přeji hodně 
štěstí do dalších turnajů.
V sobotu 12. března se v Rychnově nad Kněž-
nou uskutečnil již XI. ročník amatérského bad-
mintonového turnaje v párových disciplínách. 
Náš oddíl BK Holice reprezentovali Mirek 
Pacovský, Martina Vašíčková a druhý pár Lea 
Vašíčková, Petr Kloz.
Po dni plném napínavých zápasů v již tradič-
ně pohodové atmosféře, vytvořené pořadateli, 
se z vítězství a zasloužených odměn radovaly 
tyto týmy: ve čtyřhře žen Pája Opletalová a Irča 
Škopová, v deblu mužů Jirka Nývlt a Martin 
Sokol, v mixu Janča Zavadilová a Karel Za-
hradník. Děkujeme všem pořadatelům v čele 
s Martinem Konvalinou za obětavou organizaci 
turnaje. Miroslav Pacovský

Zprávy z badmintonu

 Memoriál
Václava Velinského

Halový fotbalový turnaj starších elévů, ročník 
narození 2005 a mladší, se hrál 27. února.
V dalším zimním halovém turnaji se znovu 
představilo kompletní mládí holického fotbalu.
Pořadí turnaje:
1.  SK Holice – černí (Sedlák, Maroši, Gaži, 

Kora, Bajer, Černý, Záhrobský, Smítal, Ku-
belka)

2.  FK Letohrad
3.  SK Holice – červení (Svoboda, Nývlt, Říha, 

Vojtěch, Vohralík, Machatý, Motyčka, To-
šovský)

4.  FK Baník Chvaletice
5.  SK Roudnice
Nejlepší hráč: Denis Čada – FK Letohrad
Nejlepší brankář: Ondřej Sedlák – SK Holice
Nejlepší střelec: Aleš Kubelka (8 branek) – SK 
Holice
Turnaj se hrál systémem každý s každým a to 
dvakrát. Předseda oddílu SK Holice pan Petr 
Bajer osobně ocenil věcnými dary všechna 
mužstva. Uvedený turnaj se hrál v městské 
sportovní hale. 

Vladimír Faltys

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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   Nabídka práce
Přijmeme nového pracovníka na 

pozici dělník ve výrobě. Bližší info na 
     tel. 466681817, 466681228        

 PÖSAMO – Řetězárna, spol. s r. o.
Zahradní 1094

 534 01  HOLICE

OBKLADY - DLAŽBY 
 
 

JANA PIŠTOROVÁ 
 KOMPLETNÍ VYBAVENÍ 

KOUPELEN 
3D NÁVRHY ZDARMA 

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

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

Spárovací hmoty, silikony. Čistící prostředky 
a koupelnové doplňky. 

 
Náměstí T.G.M. 23, Holice 

tel: 466 920 616 
mobil: 732 637 626 

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

 
Otevírací doba: po- pá      8:00 – 12:00     13:00-16:30 

 so             8:00 – 11:00 
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