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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předvánoční shon se opět
začíná roztáčet na plné
obrátky. U mnohých roste nervozita, zda vše stihnou ještě do svátků – a že
seznamy bývají nadité
k prasknutí (uklidit, nakoupit, uvařit, stihnout před
koncem roku pracovní záležitosti, absolvovat všemožné vánoční večírky, sehnat vánoční výzdobu,
stromeček, dárky, kapra…). A tak se z adventní doby
stává spíše uspěchaný a nervózní čas, který má
do pohody daleko.
Myslím ale, že pravá podstata těchto svátků tkví ně-

kde jinde – v atmosféře, kterou můžeme okolo sebe
vytvořit, v odpuštění, které můžeme darovat i přijmout, v návštěvách, které vykonáme i přivítáme…
Většina takovýchto symbolů Vánoc je zadarmo. Nebojme se jich tedy využívat v hojné míře. Přispějeme
tak i k překonání nedobré nálady a otrávenosti, která
ve společnosti je a pevně věřím, že si takto užijeme
svátky vánoční plnohodnotněji a radostněji.
Proto vám, drazí Holičáci, přeji ze srdce klidné prožití
doby adventní. A moc nám přeji, ať se naučíme prožívat nejen svátky vánoční stejně radostně a šťastně, jako prožívají naše děti atmosféru u vánočního
stromku.
Váš
Ondřej Výborný
starosta města Holice

Výsledky participativního
rozpočtu

Milostivé léto

strana 3

strana 5

Nová rubrika finančního
poradce

(Ne)zapomenutý pilot
RAF

strana 4

strana 9

Šťastné
a veselé!
Přejeme vám a vašim blízkým pevné zdraví,
hodně radosti, lásky a úspěchů do příštího roku.
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

akce a uzavření Smlouvy o společném zadávání, připravovanou společně s SÚS Pk a VaK Pardubice a.s.
za účelem vysoutěžit společnou zakázku, protože se
bude jednat o opravdu rozsáhlou rekonstrukci.
Veškerá usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva jsou ke stažení na webových stránkách města >> www.holice.eu.
Barbora Štěpánová

Pozvánka na jednání
zastupitelstva

Zpráva z jednání
Rady města Holic
25. října 2021
Na tomto jednání rada schválila plán zimní údržby
města Technických služeb Holice na období přelomu roku 2021/22. Schváleny byly také realizace dvou
projektů podaných v rámci participativního rozpočtu pro rok 2022. Více se o nich dozvíte uvnitř tohoto
čísla.

Zpráva z jednání
Rady města Holic
8. listopadu 2021
První listopadové jednání rady se neslo opět v duchu
vydávání doporučujících usnesení ve věcech majetkových pro následné zasedání zastupitelstva. Mimo
to bylo například schváleno i zveřejnění záměru pronájmu bistra na stadionu.

Zpráva z jednání
Zastupitelstva města
Holic 8. listopadu 2021
V rámci předposledního letošního jednání se tradičně hlasovalo o převodech majetku a dalších věcech majetkových. Schváleno bylo uzavření smlouvy
s Pardubickým krajem k zajištění financování investice „Modernizace silnice III. /29817 Holice-průtah“
(oprava ul. Bratří Čapků). S tím souvisí i schválení doplnění rozpočtové změny na financování této
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Ve středu 15. prosince 2021 v 18.00 hod. se bude konat ve společenském sále Základní umělecké školy
Karla Malicha pravidelné zasedání Zastupitelstva
města Holic. Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.
POZOR – jednání výjimečně probíhá ve středu.

Úřední deska
Zjednodušení platby místních poplatků za komunální odpad a psa formou QR kódu
Na webu města (www.holice.eu/
mesto-a-urad/e-sluzby/poplatky/ )
najdete nově možnost zaplatit poplatky za komunální odpad a za psa
pomocí QR kódu, umožňujícího platbu poplatku prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Zkontrolujte si při této příležitosti, jestli jste tyto platby za rok 2021 uhradili.
Omezení chodu úřadu na konci roku 2021
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu
bude v pátek 31. prosince městský úřad uzavřen.
Návštěvu úřadu v období kolem vánočních svátků
a konce roku předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože některá oddělení úřadu budou uzavřena.
Nové elektronické úřední desky
Dosavadní úřední desku nahradily dvě nové elektronické úřední desky. Jsou umístěny na budově úřadu
a v prostoru mezi muzeem a kulturním domem.
Zrušení vítání občánků
Vítání občánků, které mělo proběhnout v sobotu
4. prosince 2021 se z důvodu epidemiologických
opatření ruší. O náhradním termínu vás budeme informovat.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Měníme Holice – podané
návrhy
Občané města měli možnost podávat návrhy
do participativního rozpočtu do 10. října. V tomto termínu byly občany města podány čtyři návrhy, které
splňovaly všechny požadované náležitosti. Z došlých
návrhů bylo možné jeden ihned vyřadit – jednalo
se o výstavbu workoutového hřiště na městském
stadionu. Toto hřiště bylo v té době již objednáno
a nyní je ve výstavbě. Dalším návrhem bylo vytvoření
pumptrackové dráhy pro cyklisty buď na městském
stadionu (zde však v navrhovaném prostoru není
možné takovouto stavební akci dle vyjádření projektanta realizovat), nebo pod nadjezdem u obchvatu
(zde by však byla nutná změna územního plánu).
Toto hřiště město plánuje vytvořit v lokalitě za sběrným dvorem a je zde již požádáno o změnu územního plánu. Z těchto důvodů nebyl ani tento návrh
schválen k realizaci.
Dalším návrhem bylo vytvoření místa pro zastavení autobusů při poslední zastávce z Holic směrem
na Veliny. Tento návrh byl schválen a nyní probíhají

Vítání občánků
První dvě soboty v říjnu, tedy 2. a 9. proběhly v ZUŠ
Karla Malicha po dlouhé době obřady Vítání občánků. Z důvodu velkého počtu dětí, byly tyto akce provedeny v jiném prostředí, než je zvykem a v trošku
netradičním duchu, přesto si myslím, že si je všichni
přítomní náležitě užili. Velké poděkování patří starostovi Mgr. Ondřeji Výbornému, který slavnostní
obřady prováděl, dětem ze skautu za recitaci, Blance Málkové za hudební doprovod a Stanislavě Hrdé
a personálu ZUŠ Karla Malicha za spolupráci. V neposlední řadě chci poděkovat rodičům a dětem, že
i přes to všechno, co se za poslední dobu dělo, to nevzdali a obřadů se zúčastnili.
Noví občané města Holic jsou: Jan Machač, Jakub
Machač, Václav Šretr, Jonáš Vajčner, Alice Tužilová,
Kristýna Hornychová, Matěj Burget, Alfred Hejna,
Elen Všetečková, Emma Maxová, Denis Kašpar, Lukáš Červinka, Berenika Blahová, Tobias Hájek, Oliver Petkov, Vincent Trojan, Alexandr Belás, Antonín
Kostelecký, Antonín Horčička, Livie Kolářová, Ondřej
Lisý, Marek Povoda, Simona Konečná, Štěpán Branda, Zachary Čížek, Tobias Vágner, Anděla Králová,
Robin Welsch, Daniel Píša, Jasmína Josková, Natálie
Strnadová, Viktor Herink, Liliana Velechová, Tomáš
Bartoníček, Nikolas Šedivka, Rayan Zouabi, Vendula
Šťastná, Jáchym Faltejsek, Lucie Baldyňáková, Lucie Horčičková, Eliška Pardubská, Natálie Matrková,
Matěj Včelák, Marek Cablk, Linda Korbeľová, Markus
Vopršal, Gabriel Filip Hlásný, Adam Hloušek, Tobias
Elischer, Sebastián Nejedlý, Šarlota Nejedlá, Lada Jeřábková, Tobiáš Milan Jánoš, Anežka Škodová, Viktor
Šebek, Vojtěch Petráš, Kevin Slabý, Ava Rose Strnad.

jednání s dotčenými orgány, kterých se tyto změny dotýkají – Policie, Krajský úřad, Ředitelství silnic
a dálnic…
Posledním návrhem byla revitalizace lokality Na Březině, kde by dle návrhu mělo dojít k úpravám sadu
a zpřístupnění lokality obyvatelům města k relaxaci.
Tento návrh byl taktéž podpořen. Vzhledem ke skutečnosti, že se zde nachází lokální biokoridor, bude
třeba nejprve provést průzkum biodiverzity a dendrologie. Tento průzkum bude realizován v jarních
měsících Agenturou ochrany přírody a krajiny a stanoví další postupy pro možné zpřístupňování lokality.
Vzhledem k tomu, že bylo stanoveno, že budou podpořeny maximálně 3 projekty, není již třeba návrhy
předkládat k hlasování občanům města a bylo přistoupeno k realizaci těch projektů, které bylo možné
dle pravidel podpořit.
Děkuji všem, kdo se do participativního rozpočtu Měníme Holice zapojili a pevně věřím, že pokud
bude tato aktivita zastupitelstvem města podpořena i pro příští roky, tak se dočkáme dalších nových
nápadů, jak změnit Holice.
Ondřej Výborný

Všem dětem přejeme ještě jednou hodně zdraví,
štěstí a lásky do života a ať se jim v Holicích spokojeně žije.
Nina Kaňkovská

Senioři zdobí město
Výzva pro šikovné babičky a dědečky –
pomozte nám ozdobit město. Vytvořte
originální vánoční ozdobu z materiálů, které
odolají rozmarům počasí. Hotový výtvor
doneste do KD Holice 3. prosince 2021
kdykoliv v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Všechny přijaté ozdoby budou součástí
speciální adventní venkovní výstavy v
Holicích.
Bližší informace na tel. 723 494 286
Autorka projektu: Bc. Lucie Vencláková
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Mám se bát inﬂace?
Poslední týdny zaplnilo téma inﬂace mediální prostor a jako běžní lidé jsme bombardováni odbornými i neodbornými názory na dané téma.
„V tržním hospodářství se ceny zboží a služeb mohou kdykoli měnit. Některé ceny rostou, jiné klesají.
K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb
celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To
znamená, že za 1 euro si dnes koupíte méně, než
byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu
času snižuje hodnotu měny.“
Zdroj: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/
hicp/html/index.cs.html
Inflace sama o sobě není špatná, pokud je pod kontrolou a v rozumné výši. Česká národní banka má
za cíl inflaci 2 %. Tento cíl nám občanům říká, že pokud si něco nekoupím nyní, tak za rok by daná věc
měla být cca o 2 % dražší. Také mi to říká, jaké bych
měl mít např. očekávání pro růst mého platu. Firmy
plánují svoje náklady s očekáváním stabilní inflace
2 %, tedy i cenotvorbu svých produktů. Vše je tak
hezky uhlazené a děje se předvídatelně.
Pozorný čtenář opáčí: „No jo, ale inflace se utrhla
z řetězu…“. A má pravdu. Za inflaci může několik vlivů
na sobě závislých a sebe ovlivňujících, jmenuji některé: záchranné balíčky v době Covid a pumpování
peněz do ekonomik, nízké úrokové sazby, nedostatek a růst cen nemovitostí, zhoršení dopravy zboží
ve světě a poslední rána je růst cen energií. Záměrně
se nerozepisuji, protože to situaci nijak nezlepší.
Jsme nyní v plné nahotě zasaženi dopady v podobě
růstu indexu spotřebitelských cen, který za posledních 12 měsíců ke konci září 2021 činí 4,9 %. Předpovědi pro příští rok nejsou optimističtější.

* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci
předchozího roku.
Zdroj: Český statistický úřad
Inﬂace způsobuje znehodnocení peněz.
Příklad: Mám na běžném účtu 100 000 Kč jako rezervu, účet není úročen. Při inflaci 4,9 % mi po uplynutí
jednoho roku sice na účtu stále leží 100 000 Kč, ale
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koupím za ně zboží a služby jen za 95 100 Kč.
Jaký to je pocit nejprve šetřit a přitom ztrácet?
Jak s tím bojovat? Peníze zhodnocovat vyšším
výnosem, než je inflace. Desítkami let prověřenou
metodou je peníze investovat. Na běžném účtu si
ponechat nejnutnější rezervu a zbývající peníze investovat. Investovat se dá jednorázově i pravidelně.
To znamená např. každý měsíc odkládat stejnou
částku. Při investování lze dosáhnout dlouhodobého průměrného ročního výnosu nad 5 %. V horších
letech tak inflaci vyrovnám či lehce překonám, ale
v běžných letech moje peníze rostou.
Čísla jsou neúprosná:
1) Při pravidelné investici 1 000 Kč po dobu 20 let investuji celkem 240 000 Kč. Při průměrném ročním
zhodnocení 7 % je po 20 letech hodnota mé investice 507.536 Kč.
2) Při jednorázovém investování 100 000 Kč na dobu
10 let při ročním zhodnocení 5 % dosáhne po uplynutí 10 let hodnota mé investice 162 889 Kč.
Investováním ochraňuji svoje peníze před inﬂací
a zároveň bohatnu.
Příště se podíváme například na riziko nedostatečné ochrany majetku, či na dopady inflace na úrokové
sazby z hypoték.
Tomáš Zahálka
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Milostivé léto může pomoci
až desetitisícům dlužníků
z dluhových pastí
Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových
pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října
do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu
tedy původní dluh a 908 Kč exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky,
penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se
zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven,
nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než
čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných
exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh
se musí uhradit.
Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit.
Jako autor připomínám: šance na odpuštění úro-

Poděkování a sdělení
výboru seniorů
Touto cestou výbor seniorů děkuje Městu Holice
za finanční pomoc při pořádání jednotlivých kulturních akcí pro seniory. Jsme rádi, že můžeme dělat
něco dobrého pro seniory za přispění města. Musím

ků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze
do 28. ledna 2022. Osobně jsem přesvědčený, že
toto tříměsíční období může být výhodné pro obě
strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem
na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství,
které mnohdy činí až několikanásobek původního
dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká
šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak
opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro
zodpovědné dlužníky.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit.
Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho by se tato
podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu
o tom řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny,
Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc vám poskytne
např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný
postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí
zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně
dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat.
Marek Výborný, poslanec PS PČR

konstatovat, že mnoho harmonikářů z různých krajů
mluví velmi dobře o přístupu našeho města. Jsem
přesvědčen, že tyto kulturní akce přispívají k dobrému jménu Holic. Děkujeme za to a jsme vděční.
Dále bychom vám rádi sdělili, že Vánoční posezení
s písničkou, které se mělo konat 3. prosince 2021, se
ruší z důvodu rostoucí epidemie covid-19. Děkujeme
za pochopení.
Antonín Janeba
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Centrum duševního zdraví
Pardubice otevírá pro klienty
denní centrum
Centrum duševního zdraví Pardubice, které provozuje organizace Péče o duševní zdraví, otevírá
od listopadu po rekonstrukci svého zázemí nový
prostor pro klienty – denní centrum. To nabídne
bezpečné a útulné prostředí pro setkávání, podporu i poučení či smysluplné trávení volného času.
Organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) podporuje
lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení z vážné duševní nemoci, jako jsou schizofrenie
či poruchy nálad, prostřednictvím propojených sociálních a zdravotních služeb. Její středisko v Pardubicích – Centrum duševního zdraví Pardubice sídlící
na adrese Bělehradská 389 prošlo v letošním roce
rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce bylo ve středisku vybudováno nejen nové zázemí a kanceláře pro
zaměstnance, konzultační místnosti a ordinace pro
schůzky s klienty, ale také tzv. denní centrum, kam
mohou klienti PDZ volně přijít, trávit zde volný čas,
setkávat se s ostatními a v případě života bez domova se třeba i umýt a vyprat si. Denní centrum se
otevřelo pro zájemce od listopadu. Navštívit ho mohou volně v úterý odpoledne či v pátek dopoledne.

Pozor na lákavé nabídky
podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů,
kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc
dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním
dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce
nabytého zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o energetické krizi a některé společnosti oznamují konec, lze
předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců
nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky
energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky
různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka
či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
• Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
• Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí
osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá
pitné vody.
• Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
• Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás
k okamžitému rozhodnutí.

Tým Centra duševního zdraví Pardubice
V ostatních dnech v odpoledních hodinách probíhají
v místnosti denního centra skupinové aktivity. Jednou z nich je dramaterapeutická skupina, na které se účastníci prostřednictvím divadelních metod
soustředí na své pocity a následně je sdílí s ostatními. Další aktivitou je tzv. Peer skupina, ve které mají
účastníci možnost vyměnit si a podělit se o své zkušenosti s duševní nemocí. Nabízené aktivity mohou
klienti kdykoli volně navštívit a do skupiny se přidat.
Michaela Venclová

• Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
•
Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte
o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
•
Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete,
kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas
na rozmyšlenou.
• V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit
na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého
zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
Jiří Tesař, koordinátor prevence

1+1

DRUHÉ BRÝLE
ZDARMA
Akce pro děti
i dospělé
(Více informací v optice)

...ABYSTE LETOS
VIDĚLI JEŽÍŠKA LÉPE!
Nabízíme i vánoční
dárkové poukazy
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
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Do Holic dorazil
svatý Martin
Svatý Martin na bílém koni přijel po roční covidové
pauze opět do Holic. Čtyři stovky malých i velkých ho
přivítaly v neděli 14. listopadu při Svatomartinském
odpoledni v areálu zdejšího kostela, aby se s ním poté
vypravily do světýlkového průvodu městem. Patron
holického chrámu je následně dovedl až k branám
svatyně, za nimiž na návštěvníky čekal farář Radek
Martinek s výkladem o Martinově životě a o opraveném oltáři se světcovým obrazem. Právě na něm najdeme výjev z legendy, podle které se voják Martin
rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Velkému zájmu se
těšila i otevřená zvonice a svatomartinský rohlíček
od Cukrárny Valma byl pro každého sladkou tečkou
slavnostního odpoledne. Svatomartinské odpoledne

Makové pole poprvé
v Holicích
Ve čtvrtek 11. listopadu jsme si připomněli Den válečných veteránů. K uctění jejich památky vzniklo na náměstí T. G. Masaryka u plastiky Republika zásluhou
Paměti národa Východní Čechy historicky první makové pole, u něhož se ve večerních hodinách uskutečnil krátký happening. Účastníci zapíchali květy
vlčích máků, zapěli českou státní hymnu a za zvuku

uspořádal spolek Kultura pro město ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Holice a Zvoníky Holice.
Lukáš Peška, foto: Pavel Poledno
zvonu zapálili svíčky za zesnulé válečné veterány. Ale
již v průběhu dne svými makovými květy ozdobili
okolí plastiky žáci ZŠ Holubova a studenti Gymnázia
Dr. Emila Holuba. Holice se také zapojily do veřejné
sbírky na podporu válečných veteránů a až do konce
listopadu mohli zájemci přispívat do kasiček v podatelně městského úřadu, v městské knihovně a v Artykadle. Je pouze na nás, aby se na příběhy válečných veteránů nezapomnělo.
Lukáš Peška
foto: Tereza Izaiaszová, Ludmila Říhová

Svatoštěpánský
Svatoštěpánsk
ký
ký
koncert u jesliček

26. 12. 2021
21

15:00
00

Kostel sv. Martina, Holice
ce
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27. prosince 1941 (80 let)
Konala se zde sbírka šatstva a prádla pro německé vojsko v Rusku.
Následující den museli občané
odevzdat i lyže nad 180 cm délky.

Kalendárium
7. prosince 1891 (130 let)
V Holicích se narodil Jan Svoboda,
majitel první pardubické továrny
na kopyta v Milheimově ulici.
10. prosince 1741 (280 let)
Přimašírovalo do našeho městečka pruské královské vojsko,
a to 565 mužů a 625 koní, bylo tu
tři dny a nadělalo útrat za téměř
350 zl. Mnozí lidé ze strachu utekli
do lesů kolem Holic.
10. prosince 1916 (105 let)
V Holicích se narodil František Horyna, krejčí, všestranný amatérský
hudebník, později učitel hudby,
kapelník, zakladatel a první dirigent místní dechové hudby. Zemřel 26. srpna 1882.
10. prosince 1876 (145 let)

31. prosince 2006 (15 let)
Podle statistického bulletinu měly
Holice celkem 6 316 obyvatel.
17. prosince 1976 (45 let)
V Bohdanči se konala ustavující
schůze Agrochemického podniku, jehož sídlo mělo být v Holicích
a posláním bylo zabezpečit služby
zemědělským závodům na holicku.
17. prosince 1986 (35 let)
Do holického gymnázia byl zakoupen první mikropočítač IQ 151.
Pozdějším nákupem dalších počítačů bylo možné studentům nabídnout nový vyučovací předmět
– informatiku a výpočetní techniku.
24. prosince 1881 (140 let)
V Holicích se narodila Aloisie
(Luisa) Holubová, dcera Čeňka
Holuba, virtuoska – harfenistka,
vynikající sólistka, členka Státní
opery a profesorka konzervatoře
v chorvatském Záhřebu. Zemřela
11. prosince 1962 v Záhřebu.
25. prosince 1971 (50 let)

V Holicích se narodil František Růžička, obchodník, velký dobrodinec, člen obchodních grémií a živnostenské komory, dlouholetý
ředitel občanské záložny. Zemřel
3. listopadu 1961 v Praze.
16. prosince 1906 (115 let)
V Pardubicích zemřel holický rodák Václav Kašpar, stavitel a majitel cihelny v Mikulovicích. Jako
stavitel postavil v Pardubicích hotel Střebský, se svým zetěm, stavitelem Hanychem, pardubickou
radnici, školu u Kostelíčka a další
stavby.
8

Do Holic přijela na krátkou návštěvu delegace družebního okresu
Něžín v Černigovské oblasti Ukrajinské SSR. Po přijetí na MěNV
předsedou Oldřichem Čečkou
a prohlídkou Památníku Dr. Emila
Holuba, dostali drobné dárky.

Václav Kment
Ve věku 87 let zemřel 2. listopadu
bývalý předseda Městského národního výboru Holice Jan Cablk.

Městská knihovna
v Holicích pracuje
navzdory „covidovému“
omezení se školními
dětmi
Nasazení respirátoru a dezinfekce
rukou před vstupem do knihovny
je samozřejmostí. Proto nás navštěvují celé třídy školáků z obou
základních škol, školních družin
i gymnázia. Děti se seznamují s knihami a učí se vyhledávat
v našem on-line katalogu.
Opravdu nás těší zájem školáků
– od září do listopadu to bylo celkem 418 dětí. Samozřejmě chodí
děti i individuálně se svými rodiči
a mají z čeho vybírat. Nakupujeme novinky pro začínající čtenáře,
pro mladší i starší děti, dobrodružné i fantasy.
Dospělí čtenáři mají též velký
výběr v novinkách. Poptávka je
po novém Hartlovi (15 roků lásky), po Vondruškovi (Královražda
na Křivoklátě) a dalších titulech
ze současnosti i z historie.
Ženy, které rády čtou současné
autorky, určitě osloví např. Katarína Gillerová a její novinka Příliš
mnoho tajemství, Ivanka Devátá:
Šťastná za všech okolností nebo
Keleová-Vasilková a její Zrcadlo.
V této době se určitě budou půjčovat knihy s vánoční tématikou
pro děti i dospělé. Doporučit můžeme Vánoce ve Sněhové Lhotě,
Kouzelná třída o Vánocích, Vánoční hvězda a splněná přání apod.
Na naše dětské i dospělé čtenáře se těšíme do 22. prosince 2021
a v novém roce opět od 3. ledna
2022.
Eva Moravcová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Piloti RAF si náš hold
zaslouží. Všichni
V listopadu jsme vzpomínali na válečné veterány.
Připomínáme si jejich hrdinství, aniž by bylo podstatné, zda ho projevili v první či druhé světové
válce, nebo ve válečných konﬂiktech novější doby.
Patří mezi ně i piloti vojenského letectva Velké Británie Royal Air Force. S naším městem jsou spojena
jména tří takových hrdinů letců – majora Václava
Baumanna, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského.
Povědomí o majoru Baumannovi je v holické veřejnosti bezpochyby větší, patří mezi čestné občany
města a jeho jméno nese jedna ze zdejších ulic.
Totéž ovšem nemůžeme říci o Machatém a Postřehovském. Václav Machatý se narodil v Holicích
27. července 1913 a létal u 310. stíhací perutě. Více
o něm dosud nevíme. Bohumil Postřehovský se narodil také v Holicích, a sice 6. června 1918.V 18 letech
složil zkoušku pilota sportovních letadel a nastoupil
základní vojenskou službu v Chebu. Po uzavření Mnichovské dohody v roce 1939 se přes Polsko a Francii
dostal do Velké Británie a 25. července ho přijali k 310.
československé stíhací peruti britského válečného
letectva RAF. V různých pozicích bojoval až do konce druhé světové války v bitvě o Anglii a v dalších
bojích. Po válce bydlel v Pardubicích se svojí ženou,
kterou si přivezl z Anglie, a po propuštění z činné
služby 2. března 1946 působil jako instruktor létání.
Po nástupu komunistů k moci se ovšem dočkal jen
perzekuce. Alespoň morální rehabilitace přišla teprve po listopadu 1989. Bohumil Postřehovský zemřel
29. května 1995 v Praze a odpočívá na hřbitově v Pardubicích. Jeho hrob však byl, dle nedávných zjištění,
zřejmě zrušen.
Přestože major Baumann žil po svém narození v Jaroměři v Holicích pouze několik dětských let, dočkal se v našem městě výše jmenovaných ocenění,
což je v naprostém pořádku. Co ale v pořádku vůbec není, je fakt, že Machatý a Postřehovský jako
skuteční holičtí rodáci dosud stojí mimo náš zájem.
Pojďme to změnit. Hodlám iniciovat realizaci konkrétnějšího díla, které by mělo naše hrdiny RAF připomínat více než zmínka v naučné stezce Od Holuba k Malichovi. Bude vítán každý, kdo se chce přidat
(kontaktní e-mail: peska@mestoholice.cz).
Lukáš Peška

HODINOVÝ MANŽEL
Obdarujte své blízké netradičním vánočním překvapením v podobě dárkového
poukazu na provedení oprav nebo údržby
domu, bytu, chaty, zahrady.
tel.: 604 975 177
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2021
PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program
vstupné
18. 12.
19.30	
Vítězslav Welsch – Na plný pecky
sobota		Mojmír Cabrnoha má koníčka. Je nadšeným milovníkem všeho okolo aut. Má jednoho
velkého soupeře – sběratele Haštala. A také dvě dcery, jejichž nápadníky odhání, pokud
se nejedná o automobilisty. A pak se to stane. Ve dveřích se objeví dcera s novým přítelem a Cabrnohova sestra zavěšená do ….Haštala!
		V autorské inscenaci se představí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
		Režie: Luděk Kaplan.
		Zařazeno v předplatném ABO 2021/2022.
150 Kč
24. 12.
13.00	
Štědrý den v muzeu
pátek		Tradiční sváteční odpoledne spojené s výstavou keramického betlému Ivy Málkové a keramického betlému i vánoční keramiky od Františka Juračky. Pro děti je připraveno malé
překvapení.10 Kč

KINO
datum hodina program
vstupné
7. 12.
19.30	
Přání Ježíškovi
úterý		Nejromantičtější komedie letošních Vánoc. Obyčejné lidské příběhy o tom, co hledáme
a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné situační komikou. Nechybí ani
správná dávka romantiky. Jedná se o pět příběhů, které se navzájem proplétají, aby se
všechny završily na Štědrý den.
		Režie: Marta Ferencová.
		Hrají: Elizaveta Maximová, Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer
a další.
		Žánr: komedie. Délka 109 minut.
100 Kč
14. 12.
17.00	
Vánoce a spol.
úterý		Vánoční komedie o neuvěřitelné záchranné misi. Co se stane, když těsně před Štědrým
dnem přijde Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni totiž najednou záhadně
onemocní. Je to naprostá katastrofa, kterou musí Santa zachránit neplánovaným výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají nečekané překážky.
		Žánr: animovaný / rodinný. Délka 99 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program
13. 12.
16.00	
Ludwig van Beethoven – 250 let od narození
pondělí		Přednáší Mgr. Jaroslava Janečková – včetně hudebních ukázek.

GALERIE – VÝSTAVA
2. 11.–22. 12.	Jiří Dudycha: Plastiky
1. 12.–28. 1.	Ukázky tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha
		– vitríny I. poschodí
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50 Kč
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Ve zvonici natáčeli
filmaři
Zvon Martin, nejstarší památka našeho města, si
zahraje v historickém dramatu Slúžka, který natáčí
slovenská režisérka Mariana Čengel Solčanská. Ze
zámku ve Slatiňanech si filmový štáb 21. října udělal
dvouhodinový natáčecí výlet do zvonice holického
kostela sv. Martina. Zvoníci Holice se tak aktivně zúčastnili natáčení slovensko-českého koprodukčního
filmu podle scénáře Hany Lasicové a Mariany Čengel Solčanské. Zhruba dvacetičlenná skupina točila
zvonění zvonu, ale i výhledy a vypouštění holubů ze
zvonice. V hotovém filmu se však diváci pohledem
na naše město nakonec nepokochají – holické panorama totiž specialisté na triky přemění na barokní
Prahu. Reálie vnitřku zvonice se zvonem však zůstanou zdejší.
Historické drama, zasazené do období první světové
války, vypráví příběh dvou dívek – patnáctileté služky
Anky a stejně staré dcery z panské rodiny Resi – mezi
nimiž se po prvotním nepřátelství rozvine romantický vztah. Na filmovém plátně se diváci setkají například s Vicou Kerekes, Annou Geislerovou či Karlem
Dobrým. Tvůrci snímku plánují jeho premiéru v příštím roce. Fotografie najdete na www.facebook.com/
ZvoniciHolice.
Lukáš Peška, foto: Pavel Poledno

11

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Mikuláš v Holoubku
V úterý 7. prosince kolem půl desáté
přijde do Holoubka Mikuláš
Společně si užijeme mikulášské dovádění plné písniček, tanečků, hraní, perníkové nadílky... Prostor v herně Holoubka je omezen a prosím
vás tedy o přihlášení na Mikuláše
předem přímo v Holoubku nebo na tel. 733 141 960.
Ve středu 11. prosince v 18.00 hod se připojíme k akci
Česko zpívá koledy
Sejdeme se na zahradě u rozsvíceného stříbrného
smrku, společně si zazpíváme vánoční písně a koledy. Pro zahřátí budeme podávat voňavý čaj a ochutnáme domácí perníčky. Těšíme se na vaši návštěvu
a společné naladění na vánoční čas.
Odložený seminář Proměny generací s Mgr. Monikou Čuhelovou se nakonec uskutečnil v on-line podobě.
Trénink paměti s Mgr. Ludmilou Valešovou v rámci
Podzimního vzdělávání seniorů měl velký úspěch
a skupina dvanácti babiček se sešla tři úterky
po sobě.
Provoz Holoubka v tomto roce končí ve středu
22. prosince. Ve čtvrtek 23. prosince je Holoubek uzavřen. V novém roce naši hernu otevíráme v pondělí
3. ledna 2022.
Tříkrálová sbírka v Holicích a okolí se uskuteční v so-

Vánoční kouzla
v Artykadle
Čas podzimní se v Artykadle pomalu překlopil
do času adventního, který jsme si již v listopadu přiblížili v rámci enormně úspěšných kurzů zdobení
medových perníčků pro děti a tvoření vánoční keramické koule. Oba kurzy byly ihned obsazené, proto
jsme se rozhodli vypsat ještě další termíny. Na koho
se nedostalo, tak si zapište do diáře sobotní odpoledne 11. prosince, kdy přivítáme vaše děti při dalším
pečení vánočních perníčků a 22. ledna při tvoření
keramických koulí. Na tento kurz vám, stejně jako
na ostatní z naší nabídky, rádi vystavíme vánoční
dárkový poukaz.
Dne 5. prosince v Artykadle nebude chodit Mikuláš,
ale pro uměnímilovné fajnšmekry nabízíme víkendový kurz tradiční grafické techniky suché jehly.
Můžete si tak přijít vytvořit originální přání, ilustraci
nebo dárek pro své přátele. Rezervujte si prosím své
místo přes náš web www.artykadlo.cz.
A když už jsme u těch poukazů, tak máme připrave12

botu 8. ledna 2022, hledáme dobrovolníky jak z řad
dětí, tak i dospělých, jako vedoucí kolednických skupin. Informace a přihlášení u pana Jaroslava Novotného j-novotny@centrum.cz nebo na tel. 776 656 177.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete
na našich webových stránkách a Facebooku: RVC
Holoubek, Dudychova 782, Holice, tel.: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz
Všem přejeme krásný vánoční čas a hodně zdraví,
pohody, lásky v novém roce 2022.
Jana Majcová
Poslední vzdělávací příležitosti projektu RORO
Jaké by to bylo poznat své talenty a silné stránky? Zažívat přijetí a podporu od skupiny inspirativních žen?
Udělat si čas na seberozvoj prožitkem, mít zajištěnou
péči o děti a uvolnit se? Získat zkušenost s kariérním
poradenstvím a individuálním koučováním? Dozvědět se od vizážistky pro které barvy jste se narodila?
Přihlaste se na poslední bezplatný CYKLUS 16 ROZVOJOVÝCH SETKÁNÍ – pondělky od 3. ledna 2022
v čase 8.00 až 13.00 hod., lektoruje Mgr. Klára Bartoníčková.
Od ledna do června 2022 plánujeme zařadit jazykové
kurzy, vždy v rozsahu 20 dvouhodinových lekcí.
Více informací a možnost přihlásit se najdete
na www.rovnopravnostsrozumem.cz nebo na telefonu 603 566 141, případně na FB.
Vladimíra Krejčíková

né malé vánoční překvapení i pro vás, naše návštěvníky a účastníky našich kurzů. Od 1. prosince bude
v Artykadle nachystán kouzelný vánoční stromeček.
Nebude ozdoben obyčejnými ozdobami, ale dárečky pro každého z vás. Prosíme vás pouze o laskavost
– vyberte si vždy jen jeden dáreček, aby se dostalo
na všechny. Děkujeme.
Poděkování rovněž patří těm, kteří se rozhodli finančně přispět do úspěšné listopadové sbírky pro
válečné veterány se symbolem vlčího máku. A jelikož Vánoce jsou svátky dobrých skutků, rozhodli
jsme se v dobročinných akcích pokračovat a zapojit
se do typicky vánoční akce Ježíškova vnoučata. Děti
navštěvující náš kurz výtvarného tvoření tak budou
vyrábět vánoční přáníčka pro celkem dvacet dědečků a babiček na sociálních lůžkách v léčebném
ústavu. Držte nám palce, ať se dětem přání povedou
a udělají radost.
Na závěr bychom vám rádi jménem celého Artykadla popřáli krásné a kouzelné vánoční svátky, naplněné radostí, spokojeností a dobrými skutky.
Dita Valachová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Co je nového
na gymnáziu?
Nový školní rok se rozjel nezadržitelným tempem,
a i když nás všechny poněkud trápí složitá covidová
doba, rozhodně nezahálíme. I v listopadu se uskutečnilo několik zajímavých akcí, které určitě stojí
za zmínku. 4. listopadu 2021 jsme navázali zajímavou
spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem, když do třídy 2.A, na hodiny ekonomie, zavítala se svým interaktivním workshopem předsedkyně
správní rady P-PINK Pardubice Hana Štěpánová, aby
v našich studentech probudila podnikatelské myšlení. Doufejme, že aspoň u některých se jí to povedlo.
Další zajímavou aktivitu si pro nás připravila zástupkyně ředitele Státního okresního archivu v Pardubicích Renáta Růžičková, která studenty společenskovědního semináře 3. ročníků seznámila jednak
s činností archivu, ale především jim umožnila zahrát
si na opravdové badatele, když podle různých indicií
(kroniky, matriky, soupis židovského majetku, internet) dohledali osudy tří významných židovských ro-

Proč je dobré mít MAP?
Místní akční plán vzdělávání neboli MAP podporuje
rozvoj vzdělávání v mateřských a základních školách regionu Holicko. Tento projekt je realizován
MAS Holicko od 1. září 2018 a jeho cílem je zlepšení
kvality vzdělávání. Aktuálně jsou do projektu zapojeny i organizace pro neformální vzdělávání, jako je
RVC Holoubek, DDM, ZUŠ a další.
Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství
MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP.
Pro dosažení cílů projektu MAP a naplnění principu
partnerství a spolupráce byly sestaveny čtyři pracovní skupiny:
• Pracovní skupina pro financování
•
Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

din z Pardubic. Paní archivářka mezi nás přijela ještě
o týden později, aby přednesla svou prezentaci o významných osobnostech Pardubicka, které přežily
holocaust a po válce dosáhly významných úspěchů.
My už ale pomalu myslíme i na Vánoce. Po loňské
nedobrovolné covidové pauze znovu chystáme tradiční Adventní večer. Dobrovolné vstupné z těchto
akcí každým rokem posíláme na konto Adventních
koncertů České televize. Věřme, že se uskuteční
ve čtvrtek 16. prosince 2021 opět od 17.00 hod. Letos
by se měla umělecky prezentovat mladičká tanečnice a zpěvačka Gabriela Stejskalová z pražského divadla Kalich a její „ostřílený“ kolega Radim Flender.
Ve svém vystoupení nám chtějí představit slavné
muzikálové hity za doprovodu kytary a chybět nebudou ani vánoční melodie. Ještě před jejich vystoupením se můžete těšit na vernisáž obrazů pana Jaromíra Košaře. Doufejme, že budeme moci přivítat i jeho
bratra Milana Košaře, architekta našeho gymnázia
a dnes také velmi uznávaného výtvarníka. Zveme
na tuto akci tradičně širokou holickou veřejnost.
Eva Pýchová, vyučující ZSV

•
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
• Pracovní skupina pro rovné příležitosti (inkluze,
etika, spolupráce s rodinami žáků se speciálními
potřebami…)
Členové pracovních skupin jsou zástupci různých
stupňů škol (MŠ, ZŠ, SŠ), otevírají a diskutují nad různými tématy, které školy řeší. Sdílejí navzájem své
zkušenosti a snaží se pomoci školám řešit různé situace např. návrhem vhodného vzdělávání, které může
být z projektu MAP bezplatně pro zástupce škol zrealizováno.
A teď konkrétně – v rámci projektu jsou pořádány
workshopy, školení nebo semináře pro pedagogy
i rodiče, zajišťovány jsou i exkurze pro žáky. Příkladem může být také zajištění tandemové výuky anglického jazyka. Díky ní mohou vaše děti absolvovat
některé hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. Zároveň také dochází k vzájemné výuce a obohacení
mezi mluvčím a pedagogem.
Na mnohých školách probíhá také spolupráce se
školními parlamenty. MAP zde vzdělává koordinátory školních parlamentů a chystá i společné setkání
s koordinátory a žáky z parlamentů.
To jsou jen dva z mnoha příkladů, na kterých se MAP
podílel. Ptáte se, proč si takové věci školy nezařizují
samy? MAP jim tímto šetří kapacity personální i finanční. Zároveň sdružuje instituce na území celého
ORP a realizace jednotlivých aktivit vychází ze závěrů
jednotlivých pracovních skupin, ve kterých jsou zástupci zapojených subjektů.
Pokud vás zajímají další aktivity, doporučujeme
vám sledovat MAP Holicko na jejich facebookových
stránkách.
Barbora Štěpánová
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Znáte Brno?
My už ano

Na ZŠ Komenského
straší!

Hned v prvních týdnech letošního školního roku nás,
deváťáky, čekalo velké překvapení. Po dvouletém
čekání se naší paní učitelce dějepisu podařilo zajistit exkurzi do známé brněnské vily Tugendhat. Tohoto programu se totiž mohlo zúčastnit pouze osm
vybraných škol z celé republiky. Konečně se mohl
uskutečnit výlet do Brna. O vile Tugehdhat jsme zatím věděli jen to, že zde byla podepsána smlouva
o rozdělení Československa. Ráno jsme si moc nepospali – autobus od školy odjížděl už v pět hodin ráno.
Přesto byl autobus plný. Do vily však mohlo jít pouze
25 žáků. Ostatní navštívili hrad Špilberk, kde nejzajímavější byly brněnské kasematy.
My, kteří jsme byli vybráni na prohlídku zmíněné
funkcionalistické památky, jsme viděli veškeré prostory této nádherné stavby, tedy ložnice, koupelny
a velký otevřený obývací pokoj, který byl asi nejzajímavější. Rozdělovala ho onyxová stěna, která při
správném úhlu dopadu světla svítí. Absolvovali jsme
dvouhodinový výukový program a potom jsme prošli společně s druhou skupinou žáků další památky
a zajímavá místa v Brně. Ve svatojakubském kostele
jsme směli rozhoupat zvon, víme, kdo byl Babinský,
zaujala nás brněnská mluva (hantec). Dověděli jsme
se například, jak vznikl výraz „šalina“. Přijďte. Vysvětlíme. Po celém dni jsme byli unavení, ale šťastní
a spokojení.
Ještě jednou naší hodné paní učitelce děkujeme.
Eliška Vorlová, Lucie Morávková
a Filip Fišer z Komenčáku

Co nechci od Ježíška
Blíží se Vánoce, podle mnohých nejkrásnější svátky
v roce. Přiznám se, že i já mám tento čas rád, i když
shánění dárků mně v posledních letech dělá čím
dál větší problémy. Vlastně ani ne tak shánění jako
vymýšlení. Jenže když se trefíte a vidíte na druhé
straně rozzářené oči, tak vám dojde, že se ta námaha vyplatila. Nepředstíranou radost, hlavně u dětí
pozná každý a je tou největší odměnou.
Mám rád dopisy dětí pro Ježíška. Většinou jsou milé,
upřímné, krásně bezelstné a nám dospělým ušetří
spoustu práce. Vlastně Ježíškovi. Já bych doporučil,
aby Ježíškovi ze stejného důvodu psali i dospělí. Protože i Ježíšek musí za dárky platit. Posunul bych to
ale trochu jinam a napsal bych, co od Ježíška nechci.
Takže Ti píši, milý Ježíšku, pod stromeček nechci:
bačkory, dárkový poukaz na wellness, elektrokoloběžku, ponožky, knížku Saturnin od Miroslava Macka
a kuchařku Jak zdravě jíst.
Přeji všem čtenářům Holických listů pohodové Vánoce a pod stromečkem rozzářené oči.
Petr Kačer
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A je to tu zase. Je listopad, který je tak trochu strašidelný. Všude se potloukají strašidla, duchové a také
strašidelné dýně. Na začátku měsíce jsme zorganizovali Hallowenskou stezku, kde se to nadpřirozenými jevy jenom hemžilo. Pokud jste se zdraví
dostali až do cíle, byli jste odměněni vtipnými sladkostmi, které na vás mrkaly.
Následoval projekt svatého Martina. Trochu tajemný
Martin na bílém koni opět nepřijel, ale nám to nevadilo. Oblékli jsme si bílá trička a celý den to ve škole
vypadalo, jako když sněží a kolem pobíhají bílí koně
s hvězdičkami a se třpytkami.
Letos jsme nemohli vynechat pěveckou soutěž
Superstar. Vzhledem k situaci proběhla jen třídní
kola, ale nejlepší zpěváci byli odměněni krásnými
cenami.
Na poslední listopadový týden připadl projektový
den Advent. Vánoce se blíží a je to všude znát. Změnila se výzdoba školy a děti si vyrobily spoustu adventních výrobků, které nepotěší jen je, ale i rodiče
nebo babičku a dědečka.
Helena Žižková

Jaký dort nejlépe
chutná?
Dva soutěžní týmy složené ze žáků 9. A a 9. B ZŠ
v Komenského ulici se zúčastnily Technohrátek pořádaných SPŠ technickou ve Vysokém Mýtě a SPŠ
potravinářskou v Pardubicích. Cílem obou akcí bylo
také seznámení s obsahem výuky na těchto školách
v rámci volby povolání. Soutěžní klání na poli teoretickém i praktickém mezi osmi zúčastněnými školami dopadlo nejlépe pro nás. Na obou kolbištích naši
žáci vyhráli. Vítězstvím nám udělali velkou radost.
Snad se v náročné konkurenci při volbě povolání neztratí! Odměnou jim byl také obrovský dort. A víte,
jaký dort nejlépe chutná? Přece ten, který jste si
sami zasloužili.
Blanka Málková
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Podzimní hasičské
soustředění

Sbor dobrovolných hasičů Holice uspořádal ve dnech
28. až 31. října 2021 soustředění mladých hasičů
na chatě BVK Holice v Orlickém Záhoří. Na místo
pobytu vezl děti autobus, který řídil náš milý kolega Kamil Flégl. K cíli však školáky nedovezl – zastavil
na Šerlichu a děti šly spolu s vedoucími přes Velkou
Deštnou na chatu pěšky, doprovázeni slunečními paprsky a horským větrem. Po této 12kilometrové túře
již čekal na naše výletníky chutný oběd. Po ostatní
dny byl připraven bohatý program. Mladí hasiči plnili
tematické úkoly, sportovní hry a soutěže, zúčastnili
se nočního poplachu i výletu k bunkru, anebo večer
opékali buřty. Při cestě domů navštívili Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.
Velké poděkování patří hlavní vedoucí kolektivu holických mladých hasičů Sabině Marvanové, neméně
zásluh na vydařeném soustředění mají i hasiči Jakub Nešetřil, Rudolf Holub a hasičky Jana Valentová
a Pavlína Rybínová. O plná bříška všech přítomných
se staral Miroslav Vaniš, jemuž náleží obrovský dík.
S vařením dobrot mu pomáhal i starosta sboru Vít
Binko a náš řidič Kamil Flégl. Doufejme, že ani v budoucnu nebudou děti ochuzeny o takovéto pobyty
v přírodě.
Aneta Šišánová Rychlíková

Trampské muzeum
Ve dnech 1. až 3. října se v RZ Tramtáryje Horní Jelení (bývalá Radost) uskutečnil již 5. muzejní potlach
Trampského muzea. Trampské hnutí je společenské
a kulturní dědictví českého a slovenského národa,
které svojí podobou i hudebním zaměřením nemá
ve světě obdoby. Tramping existuje bez přestávek
a změn hospodářských a politických řádů již od roku
1918. Na tomto muzejním potlachu bylo toto vše patřičně prezentováno stovkami exponátů. Jednalo se
již o 73. výstavu trampského muzea během uplynulých deseti let trvání této instituce.

Tak jako každé hnutí, i tramping se snaží o založení vlastního stálého trampského muzea. Prozatím
k prezentaci tohoto našeho dědictví slouží mobilní trampské muzeum první a jediné svého druhu
v České republice a ojedinělé ve světě, do kterého
nejvíce přispívá kamarád Jiří „Fred“ Jedlička z Holic
s mnoha dalšími kamarády, kterým není lhostejné, co s naším trampingem bude v budoucnosti.
Trampské muzeum zahrnuje panely, různé trojrozměrné předměty jako hudební nástroje, odznaky,
dřevořezby, vlajky, obrazy, časopisy, nádobí a výstroj, dýmky a mnohé další exponáty. Rozsah tohoto
mobilního muzea je 10–50 m², celé muzeum pak asi
200 m².
Je smutné, když tak skutečně ojedinělá expozice
už léta nemůže nikde pevně zakotvit. Bylo by určitě
krásné mít přímo v Holicích toto evropsky zcela výjimečné muzeum spolu s Africkým muzeem Dr. Emila
Holuba. Jak by se zde jistě zvýšil cestovní ruch! Umístění by bylo příhodné např. v kempu s možným tábořištěm jako základnou pro pořádání táborů nebo
pro pořádání setkání na národní úrovni a dále občerstvením, soc. zařízením, dětským koutkem, sportovištěm a dalšími aktivitami.
Tramping je fenomén Československa a zároveň kulturním dědictvím československého národa.
Václav Kment
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Doplnění článku „Nová
sportovní hala v Holicích“
v Holických listech
Vzhledem k rozporuplným reakcím veřejnosti považuji za vhodné upřesnit data z uvedeného článku,
který byl zveřejněn v Holických listech – říjen 2021
na str. 21.
Dle usnesení č. 469 Zastupitelstva města Holic ze
dne 13. září 2021 doslovně cituji:
a. Zastupitelstvo ruší svá usnesení:
- č. 435 ze dne 14. května 2018, kterým Zastupitelstvo města Holic schvaluje výstavbu nové sportovní haly dle předloženého návrhu za cenu max.
60 mil. Kč včetně DPH;
- č. 468 ze dne 25. června 2018, kterým Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti o dotaci na plánovanou investiční akci „Novostavba
sportovní haly, Holice“ v rámci MŠMT pro podporu
investičních projektů;
- č. 341 ze dne 14. prosince 2020, kterým Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti
o dotaci na plánovanou investiční akci nazvanou
„Novostavba sportovní haly, Holice“ v rámci NSA,
program „Regionální sportovní infrastruktura“
pro podporu sportovišť v regionech a schvaluje
Komerční banku a.s. pro podání žádosti o dotaci
včetně kompletní administrace a zpracování výběrového řízení.
b. schvaluje pokračování a přehodnocení investiční
akce „Novostavba sportovní haly, Holice“ a ukládá radě města předložit do prosincového jednání
zastupitelstva města návrh, zejména na velikost
a komplexnost nové sportovní haly.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že se zastupitelstvo města nevzdalo záměru zrealizovat výstavbu nové haly odpovídající potřebám holické sportovní veřejnosti.
Antonín Oliva, předseda kontrolního výboru
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SK Holice – fotbalový
podzim
Závěrečné kolo podzimní části krajských a okresních přeborů, ročníku 2021/2022 bylo na programu
6. a 7. listopadu 2021. Byl to opět sportovní paradox.
Odehrálo se první jarní kolo, které současně bylo
podzimní derniérou.
Krajský fotbal
SK Holice A – TJ Luže 3:2 (2:0). Měla to být jasná záležitost domácích. „Těšili jsme se, že se rozloučíme
s podzimem nějakým pěkným výsledkem a pohlednou hrou, která by se líbila našim divákům. Jenže
před utkáním se mi kvůli zranění odhlásili dva hráči základního kádru. Po prvním poločase, kdy jsme
vedli 2:0 jsme si řekli, že v poklidu zápas dohrajeme.
Jenže náš třetí gól nás úplně uchlácholil. Soupeř začal nakopávat míče a hrozil nám z každého brejku.
My jsme situaci strašně podcenili. Asi jsme se již viděli na rozlučce. Nakonec výsledek 3:2 je patrně zasloužený,“ říká Jiří Tesař, trenér Holic. Naše mužstvo
stráví zimu na čtvrtém místě s 30 body a skóre 43:29.
Konečné pořadí: 1. místo Horní Ředice 38 b., 2. místo
Chrudim B 31 b., 3. místo Litomyšl 30 b. a my čtvrtí.
Nejlepším střelcem krajského přeboru se stal František Ptáček, hráč FO Lanškroun, s 19 brankami. Ten
má i prvenství v počtu udělených ŽK:9 a ČK:2. Druhé
místo v tabulce střelců s počtem 16, obsadil hráč Holic – Jindřich Václavek.
SK Holice dorost
V době uzávěrky HL (do 20. listopadu zbývalo ještě dohrát několik odložených utkání) byli naši dorostenci
v krajském přeboru s 19 body na 8. místě z celkových 16
družstev krajského přeboru. Skóre 33:43. Na první místo MFK Chrudim ztráceli 24 bodů.
Okresní fotbal Koberce Strnad III. třída
SK Holice B – Valy 12:0 (6:0). Holická reserva nastřílela v posledním zápase podzimu plný tucet branek. Jednoznačná záležitost pro domácí. Za zmínku stojí pět vstřelených branek Radka Machatého.
A ještě jedna rarita. V dohrávce (31. října) 2. kola
III. třídy mezi holickým béčkem a týmem z Lánů
na Důlku se na trávníku v domácím dresu sešli
v závěrečných 20 minutách tři generace Machatých. V utkání, které Holice vyhráli 9:3, nastoupil
nejmladší Dominik (15 let), tatínek Radek (41 let)
a dědeček Jaroslav (67 let). Konečné pořadí podzimu: 1. místo Pardubičky B 38 b. skóre 58:20, 2. místo Holice B 37 b. skóre 80:19, 3. místo Býšť 27 b. skóre 49:30. Nejlepší střelci domácích (k 11. listopadu):
Jakub Černý 14 branek, Tomáš Kopřiva 13 branek.
Sečteno a podtrženo – holický fotbal se pomalu uložil k zimnímu spánku a snad se dobře vyspí
na jarní sezonu.
Vladimír Faltys
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TJ JISKRA Holice
o své činnosti
V měsíci září a říjnu se naplno rozběhla sportovní činnost i v našem spolku. Pod hlavičkou TJ Jiskra Holice
v současné době aktivně pracují tyto oddíly: ASPV,
oddíl stolního tenisu, volejbalový oddíl a florbal muži.
ASPV – oddíl má v letošním roce díky aktivnímu přístupu cvičitelů hned několik složek, které se zaměřují na práci s dětmi a sice: cvičení rodičů s dětmi – sokolovna, úterý 16.30–17.30, cvičení předškolních dětí
– sokolovna, pondělí 16.30–17.30, cvičení s angličtinou pro předškoláky – cvičební sál PS Energy, středa 17.00–18.00, základy gymnastiky od první třídy –
PS Energy, pondělí 17.00–18.00, lerngymnastika pro
děti druhé a třetí třídy – PS Energy, pondělí a středa
15.00–15.30, roztleskávačky mladší – PS Energy, pondělí a středa 15.30–17.00, roztleskávačky starší – PS
Energy, úterý a čtvrtek 15.30–17.00, lehká atletika –
tělocvična a hřiště gymnázia, čtvrtek 16.00–18.00.
Pod vedením zkušených cvičitelek již tradičně pokračuje zdravotní cvičení pro ženy – sokolovna, pondělí
a čtvrtek 19.00–20.00. I nadále se ke svému cvičení
scházejí muži – sokolovna, úterý a pátek 20.00–21.00.

covidová situace dovolí, plánujeme se zúčastnit všech
soutěží vypsaných KASPV. V sobotu 23. října 2021 se
uskutečnil malý výlet pěšky z Holic na Horní Jelení
s opékáním buřtů, s cílem utužit nově vznikající partu
atletů. Pochopitelně plánujeme také v letošním roce
soustředění. Bohužel není možné takto dopředu stanovit termín. Sportovní vybavení máme nové a je dostačující potřebám našich tréninků, těšíme se na atletickou sezónu 2021/2022, na kterou již pilně trénujeme.
Roztleskávačky – slova trenérky Evy
Děvčata z Cheerleaders Spark, ASPV, TJ Jiskra Holice
se po návratu z lockdownu vrátila k tréninkům a zahájila sezónu na mistrovství republiky CMA. Podařilo
se jim umístit se na krásném druhém místě. Pro děvčata to znamenalo velký úspěch, ale i velkou výzvu
na další mistrovství.

Cvičení rodiče a děti a také cvičení předškoláků –
slova cvičitelek Nikoly a Ivy, Katky a Jany
Obě cvičení jsou již v plném proudu. V úterý 19. října
2021 jsme se sešli na hřišti v ulici 9. května u příležitosti společného pouštění draků. Odpoledne bylo
zahájeno jak jinak než sportovně. Děti plnily pohybové úkoly na sedmi stanovištích. Po získání všech
barevných tiskátek do hrací karty nám nad přilehlým
polem vzlétlo mnoho veselých draků. Následovalo
opékání špekáčků. Za zajištění ohniště děkujeme
Technickým službám Holice. Na památku povedeného odpoledne si děti odnesly pamětní list a něco
dobrého na zub. Společně trávený čas v přírodě kladně přispěl ke stmelení kolektivu a získání nových
přátel z oddílu.

Atletika – slova trenérů Jany a Tomáše
Již pátý rok (2017–2021) pokračuje ve své činnosti
ASPV atletika. V minulých letech bylo dětí více a nešlo se jim věnovat individuálně, což je hlavně u starších dětí potřeba. Dobré atletické základy jsou důležitým podkladem pro následující roky.
V letošním roce jsme se zúčastnili hned na začátku
sezóny podzimního Běhu okolo Hlubáku a pokud to
17
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TJ JISKRA Holice
o své činnosti (pokračování)
Stolní tenis
Jak již bylo zmíněno v zářijových Holických listech,
oddíl ST pořádal 17. července 2021 mezinárodní turnaj
veteránu, který má v široké stolně tenisové partě velký ohlas. Ve dnech 18. a 19. září 2021 byl ve sportovní hale uspořádán krajský bodovací turnaj mládeže
v kategorii mladší žactvo, dorost. Dohromady se tady
vystřídalo 78 mládežníků, mezi kterými byli už ostřílení borci hrající soutěže dospělých. Holické zastoupení v kategorii dorostu tvořil Jan Klouček, Martin Rufr
a Lukáš Hendrych. Tentokrát to na medaile nebylo,
musí se více potrénovat. Kluci ještě odehráli turnaje
v Ústí nad Orlicí (31. října) a Chrudimi (7. listopadu).
Dlouhodobé soutěže zatím pokračují, v oddíle máme
4 družstva, hrají od 3. ligy až po okresní soutěž 2. třídy. Naše áčko ve 3. lize je momentálně na 10. místě.
Soutěž je celorepubliková a v této sezóně je nesmírně těžká. Moravské týmy mají daleko větší základnu,
mají z čeho vybírat a bude to ještě velká dřina. V této
soutěži bychom chtěli vyzvednout našeho hráče Michala Jelínka, který je zatím v úspěšnosti na krásném
4. místě. Mužstvo „B“ hrající divizi se nachází v klidném středu tabulky, ale také to nebude mít jednoduché. Kluci hrající okresní soutěže mají nevyrovnané
výsledky, člověk nikdy neví, jak zápas dopadne. Hraje
se na pohodu, nehrotí se zápasy jako ve vyšších soutěžích, ale bojuje se vždy.
Volejbal
Oddíl je složen z družstva mužů, kteří již nehrají aktivně žádnou volejbalovou soutěž a z družstva žen.
Ženy již 15 let hrají krajskou soutěž II. Třídy.
Výsledková tabulka po první části soutěže (podzimní
kolo):
1. TJ Sokol Nasavrky
2. TJ Energetik Chvaletice
3. SK Spartak Slatiňany
4. Orel Letohrad
5. TJ Tesla Pardubice
6. TJ Jiskra Holice
7. VK Choceň
Po loňském podzimním kole byly volejbalistky
ve své soutěži na 4. místě, ale bohužel se na jaře soutěž nedohrála. Současná 6. pozice není nic luxusního
do jarního kola, ale určitě se bude bojovat do posledních sil o lepší umístění.
Stále platí, pokud máte, ženy a dívky, rády volejbal
a již jste s touto hrou v životě setkaly, přijďte si zahrát. Volejbalistky by rády rozšířily svoji členskou
základnu. V zimním období se scházejí ve sportovní
hale každé pondělí od 19.00 hod. a v sudou středu
od 20.00 hod.
Florbal – Skoromistři
Bohužel z důvodu koronavirové situace nemohl být
v letošním roce naplánován a připraven další ročník
Holické florbalové ligy. Florbalisté se zúčastnili dvou
turnajů mimo region a sice: 25. až 27. června 2021
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v Dačicích – Dačice Open, kde se umístili na 4. místě
a 4. září 2021 v Telči – Raptorcup, zde jim patřilo místo
páté. Pevně věří, že v roce 2022 Holickou florbalovou
ligu naplánují a její start nezruší koronavir ani obsazení sportovní haly. Trénink probíhá každý čtvrtek
od 20.00 hod. ve sportovní hale a také platí, že florbalisté mají zájem rozšířit své řady. Přijďte se podívat
a zkusit si zahrát s tímto týmem.
Sportování mládeže i dospělých finančně podporuje Město Holice. Děkujeme.
Hybšová Marie, předseda

Holičtí motokrosoví
veteráni po sezóně

V plánu byl opět seriál tří evropských závodů + Motokros národů družstev. Tyto závody jezdí jezdci
asi z deseti evropských států. Doba korony to opět
zkomplikovala, a tak hlavní organizátoři (ECMO) letošní sezonu zrušili kvůli obavě, že by jezdilo málo lidí.
Jediného mezinárodního podniku se tak v Německu
u Berlína na pískové trati zúčastnili: Branda (v rozjížďkách 1 a 3) a Krejčík (pro poruchu nedokončil).
Hlavním programem naší sezony byl tedy český seriál Klasik motokros, kde se zúčastňuje cca 120 jezdců různých kategorií. Letos jsme odjeli deset závodů
a bylo to na těchto závodištích: Trutnov, Žlutava u Zlína, Světec u Teplic, Stříbro u Plzně, Březolupy u Zlína, Benátky nad Jizerou (dvakrát), Blatná u Strakonic
a strakonická soutěž Šumavou. Body z většiny těchto
závodů se sčítají a z nich je určeno celkové pořadí sezony. Vyhlášení seriálu bývá v Bítovanech u Chrudimi, kde to se soupeři ještě znovu probereme.
Děkujeme za podporu od Města Holice a BV Elektronik.
Celkové umístění našich jezdců:
Kategorie moto do r. 65 – Krejčík 6. místo, Bezdíček
10. místo
Kategorie moto do r. 75 – Říha 1. místo, Kořínek
4. místo
Kategorie moto do r. 85 – Branda 1. místo
Vítězslav Branda
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Výsledky basketbalových
mistrovských soutěží
Na začátku října letošního roku se rozehrály
všechny basketbalové
mistrovské
soutěže.
V době, kdy píšeme tyto řádky, tedy 14. listopadu
2021, se navzdory sílící vlně pandemie všechny soutěže stále ještě hrají a my si jen přejeme, aby se nová
basketbalová sezóna odehrála celá a nebyla násilně
ukončena, tak jako dvě předchozí.
BVK Holice má v mistrovské sezoně 2021/22 celkem
sedm týmů od těch nejmenších žáčků až po muže.
Říjnový odehraný měsíc přinesl holickým basketbalovým týmům tyto výsledky:

2 liga mužů:
BVK Holice – TJ Třebíč
50:58 (11:17 27:34 41:43)
Žaba 13, Pluhař Josef 10, Trojan 8, Bartheldi, Vondráček a Ulrych po 6, Kolář 1
BVK Holice – BK Vlci Žďár nad Sázavou
87:63 (21:11 35:29 64:42)
Dvořák 27, Žaba 19, Vlček 10, Pluhař Josef 9, Trojan
a Ulrych po 6, Bartheldi 5, Drahoš 3, Welsch Michal 2

ných mladíků do ostré druholigové soutěže mužů je
správné.

Východočeský přebor mužů:
BVK Holice B – Sokol Pardubice
58:69 (15:17 27:36 39:52)
Kašpar 14, Jechura 13, Janoš 11, Hloušek 8, Vlasák 6,
Maršálek 4, Mergl 3
BVK Holice B – BK Nový Bydžov
61:49 (16:9 31:21 40:36)
Janoš 20, Vrbický 18, Kašpar 12, Hloušek 6, Mergl 3,
Kulhavý 2
Jiskra Heřmanův Městec – BVK Holice B
70:50 (12:17 30:32 48:43)
Kašpar 20, Janoš 13, Kulhavý, Tran a Vrbický po 5, Jechura 2
Holické „Béčko“ vzniklo v loňském roce a nevedlo
si ve Východočeském přeboru vůbec špatně. Jejich
nadšení a elán bohužel ukončila pandemie covid-19,
která jim dovolila odehrát v jejich první mistrovské
soutěži pouhá čtyři utkání. Hráči tohoto týmu to ale
nevzdali, dlouhá covidová přestávka je neodradila
od jejich chuti, a tak mají holičtí muži v letošních soutěžích dva týmy.

Extraliga juniorů U19:

BVK Holice – TJ Tesla Pardubice
50:79 (18:23 28:49 39:57)
Dvořák 15, Mikuláš 7, Pluhař Josef a Ulrych po 6, Vlček
5, Rolenc 4, Welsch Michal 3, Žaba a Kolář po 2

BK Snakes Ostrava – BVK Holice
81:66 (30:12 52:28 62:45)
Mikuláš 14, Ulrych 13, Pluhař Josef 12, Vlček 10, Topinka 5, Kamitz a Kouba po 4, Votava a Chmelík po 2

BVK Holice – TJ Sokol BK Chrudim
66:84 (16:26 37:43 51:60)
Dvořák 25, Pluhař Josef 14, Ulrych 8, Žaba 7, Mikuláš
6, Rolenc, Kolář a Vlček po 2

BK NH Ostrava – BVK Holice
80:67 (22:17 42:35 71:53)
Mikuláš 16, Ulrych 14, Pluhař Josef 10, Šindelář a Kouba po 6, Topinka 5, Votava a Vlček po 4, Kamitz 2

Družstvo mužů – A tým prošlo po dvou posledních
sezonách, poznamenaných vládními proticovidovými opatřeními, radikálním omlazením. Na řadu přišli
mladící ročníku 2004, kteří v roce 2015, jako jedenáctiletí, začali svoji basketbalovou dráhu ziskem stříbrné medaile na Mistrovství ČR v Ostravě. Ve všech
následujících sezonách se pak účastnili závěrečných
turnajů o mistra ČR v minižákovských kategoriích,
následně v extraligách žáků a kadetů. V současné
době tento tým hraje nejvyšší soutěž juniorů v ČR,
a to Extraligu U19. Z tohoto týmu, dnes sedmnáctiletých mladíků, nastupují za muže Josef Pluhař, Radek
Mrázek, Adam Mikuláš, Štěpán Vlček a Tomáš Ulrych.
Doplňují je osmnáctiletí Jan Rolenc a Tomáš Půlpán.
V záloze jsou pak rovněž osmnáctiletí Jan Chmelík
a Filip Horký, kteří hrají zatím za tým mužů B. Holické mladíky pak na palubovce vedou zkušení borci
jako Marek Bartheldi, Víťa Trojan, František Žaba, Michal Welsch a Jiří Kolář. V prvních čtyřech utkáních
dokázal nově složený tým vyhrát zatím jen jednou,
ale předváděná hra ukazuje, že nasazení zmíně-

BK Sojky Pelhřimov – BVK Holice
111:49 (27:19 51:23 81:35)
Pluhař Josef a Ulrych po 15, Vlček 11, Chmelík 3, Adamec a Kouba po 2, Šindelář 1
Tygři JBC Brno – BVK Holice
104:59 (27:12 50:30 76:45)
Mikuláš 14, Ulrych 12, Kamitz a Chmelík po 7, Pluhař
Josef a Kouba po 4,
BVK Holice – BCM Orli Prostějov
64:81 (21:27 34:45 46:65)
Mikuláš 15, Vlček 12, Horký Filip 10, Pluhař Josef 8, Ulrych 6, Šindelář a Kouba po 4
BVK Holice – Basket Brno
42:92 (12:32 20:50 29:79)
Pluhař Josef 15, Vlček 6, Ulrych a Kouba po 5, Chmelík, Šindelář a Adamec po 4, Mikuláš 3, Vlček Adamec
po 2
pokračování na další straně
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Extraligoví junioři ještě v soutěži nevyhráli. S tím jsme
ale počítali, když jsme šli do kvalifikace do této soutěže. Výsledky v tomto případě nejsou důležité. Mnohem důležitější je možnost holických mladíků poměřit své síly s těmi nejlepšími vrstevníky v ČR. Utkání
této kategorie jsou pozorně sledována agenty a skauty týmů národní basketbalové ligy i trenéry mládežnických reprezentací. Novinkou je také přímý televizní
přenos těchto utkání na internetové televizi TVCOM.

Liga kadetů U17:
Basket Poděbrady – BVK Holice
71:68 (16:24 37:35 53:54)
Pluhař Jan a Kubánek Jan po 19, Vtípil a Barcal po 8,
Patlevič 6, Knejp 4, Bílek 3, Votava 1
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
67:66 (11:14 30:31 50:46)
Patlevič 22, Kubánek Jan 15, Bílek a Knejp po 8, Vtípil
5, Votava 4, Pluhař Jan 3, Barcal 2
Jižní Supi Praha – BVK Holice
62:60 (24:11 28:42 51:49)
Kubánek 20, Vtípil 14, Knejp 6, Patlevič, Krejčík Ondřej a Barcal po 5, Votava Adam 4, Bílek 1

v odvetě 16:142 (2:42 8:70 10:106)
Libánský 28, Novák 25, Pokorný Vojta a Motl po 16,
Pokorný Vít a Štembera po 12, Hemerka po 10, Johanová 8, Ducheček 6, Suchý Martin 2

Východočeský přebor žáků U12:
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
79:17 (20:2 46:8 63:9)
Krejčík Vojtěch a Suchý Lukáš po 4, Novotný, Bartoníček, Douša a Minařík po 2
v odvetě 79:41 (22:12 46:22 67:29)
Suchý Lukáš 15, Krejčík Vojtěch a Douša po 6, Novotný, Minařík a Divíšek po 4, Pokorná 2
ADFORS Basket Litomyšl – BVK Holice
116:27 (37:8 60:14 92:18)
Suchý Lukáš 17, Krejčík Vojta 4, Voborník Vlastimil,
Douša a Novotný po 2
v odvetě 71:23 (18:7 36:7 57:21)
Caletka 8, Krejčík Vojta 6, Pokorná 5, Suchý Lukáš 4

Východočeský přebor žáků U11:

Sokol Praha Žižkov – BVK Holice
62:42 (10:11 23:19 42:29)
Krejčík Ondřej 9, Knejp 8, Vtípil, Patlevič a Kubánek
po 5, Bílek a Barcal po 4, Pluhař Jan 2

BVK Holice – TJ Sokol Stěžery
52:24 (9:6 28:14 40:18)
Pokorná 16, Caletka 12, Urbánková a Abel po 8, Pařízek 6, Chyba 2
v odvetě 46:24 (16:4 30:6 42:12)
Caletka 20, Pokorná 12, Pařízek 8, 13 Abel 4, Urbánková 2

Holičtí kadeti měli na počátku soutěže smůlu na zranění. První čtyři úvodní utkání hráli navíc na hřištích
soupeřů a v nekompletní sestavě třikrát prohráli s velmi těsným rozdílem. Věříme, že v odvetách
na domácí palubovce budeme kompletní a porážky
svým soupeřům vrátíme.

BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
50:35 (14:4 36:15 46:28)
Divíšek 12, Potočný 8, Voborník Lukáš 5, Abel a Pokorná po 4, Tomeš 2
v odvetě 46:27 (6:4 22:16 38:19)
Divíšek 11, Pokorná 8, Potočný a Abel po 4

Východočeský přebor žáků U14:
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
75:15 (28:4 41:5 55:8)
Libánský 19, Motl 11, Hemerka 10, Pokorný Vojtěch
a Pokorný Vít po 8, Suchý Martin a Štembera po 6,
Ducheček 5, Fecko 2
v odvetě 77:15 (22:6 38:8 61:11)
Libánský 20, Hemerka 12, Pokorný Vojtěch 10, Suchý
Martin 8, Motl 7, Johanová a Štembera po 6, Pokorný
Vít 4, Fecko 2
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
10:142 (5:28 7:59 10:95)
Libánský 28, Novák 19, Štembera a Pokorný Vít po 18,
Pokorný Vojta 14, Hemerka 12, Motl 10, Ducheček 8,
Johanová a Fecko po 4, Suchý Martin 3

Oznamujeme holickým občanům, že v rámci dotačního programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021 Rada Pardubického
kraje poskytla na pravidelnou sportovní činnost dětí
a mládeže BVK Holice částku 20 000 Kč. BVK Holice
jí za tuto podporu veřejně děkuje.
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich soutěží můžete sledovat na adrese www.vco.cbf.cz (Východočeská basketbalová oblast – oblastní soutěže)
nebo na adrese www.cbf.cz (Česká basketbalová federace – ligové a extraligové soutěže).
Pavel Welsch
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