ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / LISTOPAD 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu
budeme vzpomínat
na třicetileté výročí
sametové revoluce.
Té, která do naší
země opět přivedla
svobodu a demokracii. Tu svobodu a demokracii, na kterou čekaly
celé generace. Tu svobodu a demokracii, kterou
se dnes mnozí snaží ohýbat k obrazu svému.
Dnešní školáci dobu totality považují za dobu
dávno minulou, za „pravěk“ a není se co divit –
vždyť mnohdy ani jejich rodiče tuto dobu nepa-

matují. Přesto je třeba právě s dětmi a mládeží
mluvit o tom, co vše je rozdílné, jaké jsou dnes
možnosti, věcně hodnotit dobu totalitní a dobu
demokratickou. Při zahájení výstavy s názvem
Než přišla svoboda, kterou jste mohli shlédnout
na náměstí v průběhu měsíce října, bylo přítomno více než 100 žáků a studentů. A tím nejcennějším, co si odnesli byly rozhovory se svými
učiteli a kantory, kteří spontánně doplnili obrazovou a praktickou část výstavy o svoje vlastní
vzpomínky na tuto dobu. Pokud jste výstavu
nestihli navštívit, nebo pakliže máte zájem si
ji prostudovat ještě jednou, bude opětovně zapůjčena Pardubickým krajem na víkend, ke kte-

rému se nejvíce hodí – 15.–17. listopadu bude
instalována na ploše u kulturního domu. Zde si
také připomeneme v sobotu 16. listopadu všechny osudové okamžiky těchto dní, které zformovaly náš národ na cestě ke svobodě. Více o akci
najdete uvnitř Holických listů.
Pro další směřování naší vlasti prosím mluvme
se svými dětmi a vnoučaty. Ukazujme na rozdíly nikoli jednostranně – buďme kritičtí k minulosti i současnosti, ukazujme jim, že cesta
ke svobodě byla těžká, ale že i žití ve svobodě
má svá úskalí. Svoboda je totiž schopností se
samostatně rozhodnout podle své vůle, a to není
vždy jednoduché.

Vážení občané, přijměte prosím srdečné pozvání k diskuzi při kávě se starostou, která se uskuteční ve středu
20. listopadu od 16. do 18. hodiny v zasedací místnosti městského úřadu v Holicích.

Atletické prvky městského stadionu již slouží sportovcům

V pátek 27. září byla dokončena první část rekonstrukce Městského stadionu Holice a zároveň byla veřejnosti předána atletická část. Slavnostního otevření se zúčastnila řada vzácných
hostů v čele s bývalým olympionikem Imrichem
Bugárem. Spolu s ním a malými holickými atlety pásku dále přestřihli paralympionik Jaroslav
Petrouš a Pavel Hladík, velký příznivec atletiky
a atletický činovník. Ceremoniálu se zúčastnili
i první náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek, poslanec a předseda KDU-ČSL
Marek Výborný, senátor Miroslav Antl, starosta
Holic Ondřej Výborný a další hosté z řad do-

davatelů a zhotovitelů stavby. Program nabídl
ukázku skoku do dálky, štafetového běhu, hasičské štafety a útoku a exhibici Atletiky bez
bariér. Jako bonbónek si diváci vychutnali
diskařský souboj mezi Jaroslavem Petroušem
a Imrichem Bugárem, který si diskem hodil
poprvé po pětadvaceti letech odpočinku právě
v Holicích.
Co všechno se na stadionu udělalo, jsem se zeptal vedoucího odboru správy majetku Oldřicha Chlandy. „Stavba byla zahájena v červenci
2018. První významnou část tvoří vodohospodářské prvky, především vybudování systému

dešťové kanalizace, na který navazuje systém
závlah. Druhou částí stavby bylo vybudování atletických prvků, nejen pro atlety, ale i pro
hasiče. Nemalé investice šly i do inženýrských
sítí, komunikačních a zpevněných ploch.“ A co
stadion čeká? „Ještě letos chceme dokončit rekonstrukci staré tribuny, postavit novou na druhém hřišti a uvést do provozu nový kiosek.
Příští rok chceme dodělat komunikace, parkovací plochy, elektrorozvody, vodu, in-line dráhu
a její osvětlení.“ Děkuji za vaše odpovědi a přeji
Městskému stadionu Holice čilý ruch.
Petr Kačer, foto Ladislav Formánek
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 23. září 2019

V pondělí 23. září proběhlo další pravidelné jednání Rady města Holic.
Rada schválila na základě žádosti změnu nájemní smlouvy pro směnu nebytových prostor v objektu čp. 29 (bývalá poliklinika) pro ordinaci ultrazvuku, na základě žádosti schválila pronájem
části městského pozemku v ulici Nádražní o výměře 20 m2 pro provozovatele stánku se zmrzlinou. Bytový úsek majetkového odboru předložil
a radou bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy pro byt č.1 v ulici Staroholická čp. 236 (byt
v MŠ), dále uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 4 v domě Hradecká čp. 59, pronájem bytu
č. 13 v domě Na Mušce 1103, rada neschválila
žádost nájemce bytu č. 7 v domě Holubova čp.
46, na závěr tohot bodu programu byl schválen
Pořadník uchazečů o městský byt na III. čtvrtletí 2019. V bodu převody nemovitého majetku
rada projednala všechny návrhy, které budou
předloženy k projednání na následujícím zasedání městského zastupitelstva – jednalo se
o bezúplatné převody pozemků ve vlastnictví
Pardubického kraje na město Holice. V kompetenci rady bylo neschválení zveřejnění záměru
na umožnění přístupu přes městský pozemek
– vjezd z účelové komunikace za kulturním
domem do areálu firmy Auto Tomi s.r.o. Rada
projednala změnu dodavatele stavebních prací
a schválila firmu Swietelsky s.r.o. jako zhotovitele celoplošné opravy komunikace Pod Homolí
a firmu Kovig K+P s.r.o., která provede napojení dvou kanalizačních vpustí v této ulici. Rada
schválila technickým službám nový provozní řád
Městského stadionu Holice a nákup nákladního
vozu ISUZU pro potřeby TS Holice z jejich fondu investic. Tenisovému klubu bylo schváleno
proplacení úhrady za nájemné oddílu dětí a mládeže ve sportovní hale v Moravanech za období
od 1. 10. do 31. 12. 2019, včetně cestovného.
Rada schválila na základě poptávkového řízení
firmu ABM Moravany s.r.o. jako zhotovitele
rekonstrukce staré tribuny na fotbalovém hřišti
„A“ a schválila nájemci bytu č. 11 v domě Bratří Čapků 61 finanční kompenzaci za způsobené
škody ve výši jednoho měsíčního nájmu.

nájemci bytu č. 6 v ul. Hradecká čp. 59 zpětné
vzetí výpovědi z nájmu k tomuto bytu. Rada
schválila složení komise pro výběrové řízení
na funkci tajemníka městského úřadu a Základní škole Komenského přijetí účelového

finančního daru od organizace Women for Women o.p.s.v rámci akce „Obědy pro děti“ pro
školní rok 2019/2020. Rada vzala na vědomí
zprávy o činnosti školské komise a zápis ze
sportovní komise rady města.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 7. října 2019

V pondělí 7. října se sešla rada města k projednání aktuálních záležitostí. Rada města
schválila návrh na rozsah pojištění města, který zpracovala firma Viktoria Pardubice s.r.o.,
schválila 22. rozpočtovou změnu v rozpočtu
města na rok 2019, dodatek smlouvy č. 3 s firmou Kurštejn s.r.o. na změnu rozsahu prací
a i celkovou cenu akce „oprava fasády na objektu Holubova čp. 500“, dodatek č. 1 smlouvy
s firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o. o zpracování projektové dokumentace na odbahnění
rybníka Blažkovec, navýšení investice akce
„Stadion Holice – zdroje pro závlahy“ o vícepráce v hodnotě cca 75 tis. Kč a prodloužení
termínu realizace akce do 31. 10. 2019, školní jídelně změnu použití účelového příspěvku
ve výši 16 tis. Kč na nákup vozíku pro přepravu potravin, změny odpisového plánu na rok
2019 pro školní jídelnu a technické služby,
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Ukončení svozu biologického odpadu bude v pátek 29. listopadu!!!

V aktuální informaci o odděleném svozu bioodpadů, který v Holicích probíhá již od roku
2013 znovu apelujeme na občany, aby do hnědých popelnic odkládali pouze biologický odpad a hlavně bez plastových sáčků a tašek.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE HOLICE
Poliklinika Holice, 1. patro
Lékař: MUDr. Petr Kuběna
Sestra: Bc. Jitka Sopoligová
Ordinační hodiny: úterý 8.00–12.00, 13.00–15.00
Objednání
Telefonicky pouze v úterý na tel. 702 250 733
www.facebook.com/OrthopedieHolice

Vzpomínka

Ke zkompostování jsou určeny pouze sáčka
rozložitelné (možno je zakoupit v papírnictví na náměstí). Nejdůležitější informací je, že
vzhledem k průběhu letošního podzimu jsme
dohodli se svozovou firmou ODEKO ukončení
odděleného sběru „hnědých popelnic“ s biodpadem až v posledním listopadovém týdnu, to znamená, že poslední svoz bude proveden v pátek
29. listopadu 2019.
ZVONY PRO MARTINA
Pomozte získat dva nové zvony
Bank.účet č. 5742829339/0800

Bližší na adrese: https://zvony.farnost-holice.cz
Dne 6. listopadu by se dožil devadesáti let pan
Miloslav Kment. Pan Kment celý svůj život
upsal svému rodnému městu Holice, jehož byl
velkým patriotem. Už jako školák hrál loutkové divadlo a maloval kulisy a začínal myslet
i na výtvarné umění. Po absolvování prvního
ročníku Obchodní akademie v Pardubicích
a uzavření středních škol v roce 1944 byl „totálně nasazen“ jako pomocný skladník. Květnového povstání v roce 1945 v Holicích se jako
šestnáctiletý též aktivně zúčastnil. Po válce
dostudoval Obchodní akademii, s Jindřichem
Balíkem založil hudební skupinu Studio AB,
byl také členem tanečního orchestru Meloryt
(hrál na několik nástrojů) a začal hrát ochotnické divadlo, později byl ústřední duší estrádního
souboru. Po absolvování prezenční vojenské
služby v roce 1954 se stal inspektorem pro kulturu okresního odboru školství, v této funkci byl
iniciátorem výstavby kulturního domu, jehož se
stal prvním ředitelem. Výrazně se zasloužil také
o otevření Památníku Dr. Emila Holuba. Později se věnoval i žurnalistice, v letech 1968–69
jeho kritika tehdejší politické situace a okupace
ČSSR měla za následek vyloučení ze strany a zákaz jakéhokoli zaměstnání v Holicích. Nastoupil
v Pardubicích jako skladník v Potravinách, kde
později pracoval i jako vedoucí prodejny. V listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem a mluvčím KC Občanského fóra v Holicích. V roce
1990 kandidoval do ČNR za OF. Dále pracoval
jako kulturní a veřejný činitel, městský kronikář,
novinář a publicista. Stal se dopisovatelem několika regionálních periodik či členem redakce
Holických listů. Zajímavá je i jeho publikační
činnost, vedle mnohých článků z historie Holic,
vydal např. knížku Africký cestovatel Dr. Emil
Holub (2002), Přezdívky v Holicích (2001),
Pověsti Holic (1992) a společně s Pavlem Hladíkem HOLICE, historický lexikon 1336–2001.
Já sám vysoce hodnotím zejména jeho městské
kroniky, které jsem měl možnost všechny přečíst, za skutečnou propracovanost se smyslem
pro podrobnosti.
Pan Miloslav Kment zemřel 30. ledna 2013,
ve věku 83 let. Poslední rozloučení měl příznačně na divadelních prknech Kulturního domu
města Holic.
Václav Kment
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2019

Posezení s písničkou

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

Město Holice, výbor seniorů a Kulturní dům
města Holic zvou všechny spoluobčany na pátek 22. listopadu do kluboven v kulturním domě
na posezení s písničkou. Od 17.00 hodin zde vystoupí Martina Zavadilová, známá z účinkování
v televizní stanici Šlágr. Vstupné je 50 Kč, více
informací u Antonína Janeby na telefonním čísle 775 122 915.

datum hodina program
vstupné
8. 11.
18.00	Sametově s loutnou a akordeonem… aneb o třech desítkách let
pátek		Pásmo slova a hudby o významných událostech naší země. V pásmu se střídá hudba
současných skladatelů s informacemi o období politických změn, tzv. Sametové
revoluci 17. 11.–29. 12. 1989.
		Účinkují: Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna.
		Bonus pro předplatitele ABO 2019/2020.
100 Kč – studenti 50 Kč
9. 11.
15.00	Zlatovláska
sobota		Klasická činoherní výpravná pohádka na motivy lidové pohádky podle K.J. Erbena
a scénáře Josefa Kainara. Výpravná scéna s luminiscenčním prostředím a hudbou
Jana V. Kováříka.
		V režii Tomáše Krauchera uvádí Divadlo Pohádka Praha.
90 Kč
12. 11.
18.00	Kateřina a Miloš Motani EXPEDICE BORNEO
úterý		Cestopisná fotograficko-filmová projekce, ve které procestujeme úchvatný ostrov
Borneo. Ostrov lovců lebek, nosatých opic a sloních trpaslíků. Jedinečný deštný
prales plný vzácných zvířat a rostlin. Přepestrá kultura, zajímavé kmeny, a velmi
příjemní lidé.
		Ukázky artefaktů a závěrečná soutěž o ceny.
100 Kč
14. 11.
19.30 Petr Kolečko Žena za pultem 2
čtvrtek		Legendární prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Je volební víkend. Jiřina,
prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají.
Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským
obchodníkům, kteří přijdou. Tentokrát to všechno vyjde…
		Režie: David Drábek.
		Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích.
400–380–360 Kč
		Uvádí Divadlo Kalich Praha – zařazeno v předplatném ABO 2019/2020.
19. 11.
19.00	Miroslav Donutil – Cestou necestou
úterý		Pořádá Mamut Agency – předprodej KD Holice.
390 Kč
26. 11.
10.30 O zlaté rybce
úterý		Autorská inscenace na motivy klasického pohádkového příběhu o pošetilosti těch,
kteří neví, co si ještě přát. Uvádí Divadlo DRAK Hradec Králové.
45 Kč
28. 11.
18.00 Filmové Vánoce s půvabnými dámami z Beladona Qartet
čtvrtek		Adventní koncert dámského smyčcového kvarteta, které si připravilo slavné hity
filmového plátna. V úpravách šitých na míru smyčcům zazní nezapomenutelné
melodie oblíbených autorů filmové hudby Johna Williamse, Ennia Morriconeho
a dalších, doplněné vánočními evergreeny jako Jingle Bells, Let it snow či Happy
Christmas.
		Bonus pro předplatitele ABO 2019/2020.
160 Kč – studenti 90 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
5. 11.
17.00	Hodinářův učeň
úterý		Pohádka o hrách osudu, lásce i hamižnosti, ale také o odvaze, šikovnosti a dobrotě. Sirotka Urbana pošle mistr hodinář do světa, hledat bájné hodinky. Pokud
je Urban nepřinese, hodinářova dcera Laura se nikdy jeho ženou nestane.
		Režie: Jitka Rudolfová.
		Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Viktor Preis, Václav Neužil ml., Dana
Droppová.
		Žánr: pohádka. Délka 102 minut.
80 Kč
26. 11. 19.30	Rocketman
úterý		Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý oplácaný kluk,
kterému to šlo náramně s klavírem. Zpočátku dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou spřízněnou duši, textaře Bernieho Taupina. Od setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až moc rychlá na to, aby se dala
zvládnout bez chlastu a drog...
		Režie: Dexter Fletcher.
		Hrají: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Gemma Jones.
		Žánr: životopisný/hudební – nevhodný do 12 let. Délka 121 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina
12. 11. 16.00
úterý		

program
Historie Holic ve fotografii
Přednáší fotograf Ladislav Formánek.

GALERIE – VÝSTAVA
2. 11.–28. 11.		
		

Vít Bouček – BÝT V OBRAZE
– vernisáž dne 1. 11. 2019 od 17 hodin.

prodlouženo		
do 28. 11.		

120 LET CHRUDIMSKO-HOLICKÉ LOKÁLKY
Vitríny I. poschodí kulturního domu.
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vstupné
50 Kč

Z archívu Václava Kmenta
1. listopadu 1874 (145 let) Vojta Náprstek připravil v zasedací síni Staroměstské radnice
v Praze první výstavu sbírek Dr. Emila Holuba
z jeho první výzkumné cesty po Africe.
1. listopadu 1894 (125 let) byl vysvěcen druhý díl rozšířeného hřbitova. Nový hřbitov nad
Vysokomýtskou ulicí byl otevřen v roce 1850
a poprvé rozšířen roku 1871.
4. listopadu 1654 (365 let) vyhořelo v Holicích
23 domů včetně stodol, což na tehdejší zalidněnost bylo ranou převelikou.
8. listopadu 1994 (25 let) zemřel v Praze holický
rodák Zdeněk Bidlo, redaktor Čs. rozhlasu, spisovatel, dramatik, autor četných rozhlasových
pořadů, později publikoval pod cizím jménem.
Narodil se 10. 3. 1932.
9. listopadu 1964 (55 let) zemřel v Praze Petr
Porák, zasloužilý učitel a ředitel školy, osvětový
pracovník, veřejný činitel a městský kronikář
v Holicích. Narodil se 8.6.1891 v Aichetu v Rakousku.
9. listopadu 2009 (10 let) v dopoledních hodinách byl dán do provozu kompletní obchvat
Holic.
10. listopadu 1924 (95 let) byl zahájen provoz
v nové poštovní budově v Holicích, v Hradecké
ulici.
13. listopadu 1864 (155 let) při obecním zastupitelstvu v Holicích byl ustanoven první smírčí
soud, odbor ke zkoušení obecních účtů a komise
k vypracování tržního řádu.
16. listopadu 1964 (55 let) zemřel v Praze holický rodák JUDr. Jan Jirauch, tajemník Ústřední
matice školské, osvětový a vlastivědný pracovník, autor soudobých kreseb a vzpomínek z Holic (Holice mého dětství). Narodil se 6. 11. 1878.
19. listopadu 1449 (570 let) zemřela Kunka
(Kunhuta), manželka Jiřího z Poděbrad a Kunštátu (měli spolu sedm dětí). Narozená roku
1422, její otec byl pan Smil z Holic.
21. listopadu 1989 (30 let) studenti zdejšího
gymnázia se připojili ke stávce vysokoškoláků
a divadel proti zásahu pohotovostního pluku
SNB proti pokojné demonstraci studentstva (17.
11. 1989) a přes vyhrůžky setrvali až do 27 listopadu.
27. listopadu 1939 (80 let) zemřel v Brně Karel
Holík, herec a operní sólista – tenor. Původně
působil u Východočeské divadelní společnosti.
Zasloužilý člen Národního divadla v Brně. Narodil se 26. 11. 1876 v Holicích.
29. listopadu 1999 (20 let) byla předána do užívání zrekonstruovaná budova polikliniky na náměstí T. G. Masaryka.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Loučení, loučení…

Loučení bývají různá. Loučíte se se školou, loučíte se se svobodou, loučíte se před dalekou cestou, loučíte se... To jsou loučení obyčejná, chtělo by
se říci standardní. Ty pozná za život každý člověk, ba někdy i několikrát.
Pak jsou ale loučení neobyčejná, která nezažije každý, ba chtělo by se říci,
že je prožije jen málokdo. A takového neobyčejného loučení byli svědky
diváci, kteří přišli v sobotu 28. září do kulturního domu na divadelní představení holického ochotnického souboru. Dával se „Krysař“ od Viktora
Dyka a bylo to poslední představení principála holických ochotníků Pavla
Hladíka, který se rozhodl skončit s aktivním divadelnictvím. A rozloučení
to bylo opravdu důstojné. Po poslední replice vybuchl sál frenetickým potleskem, který ještě zesílil při Pavlově děkovačce. Jeho divadelnictví bylo
odměněno zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. A v mysli
zněla jeho závěrečná slova: „Odcházím najít...“ Jsem však přesvědčen
o tom, že úplné „odcházení“ v jeho případě nehrozí a i nadále bude dobrou
duší holických ochotníků. K tomu mu popřejme „ZLOM VAZ!“
Luděk Kaplan, foto Ladislav Formánek

Listopadové novinky v Artykadle
V listopadu nabízíme v našem vzdělávacím centru Artykadlo několik
novinek. První listopadová neděle bude určena dětem. Dne 3. listopadu
od 9.00 hodin nás čeká společné tvoření z FIMO hmoty. Workshop je
vhodný i pro menší děti od pěti let (v doprovodu rodičů). Volná místa
rychle mizí, s rezervací proto neváhejte. Další novinkou, tentokrát pro
dospělé, je workshop Výroba originálního stínidla, který vám nabízí zajímavou možnost ozvláštnit váš interiér designovým stínidlem. Jak takové
stínidlo vyrobit nás přijede v neděli 10. listopadu naučit úspěšná tvůrkyně
z Fleru – lektorka Eva.
S blížícími se vánočními svátky jsme pro vás připravili několik vánočně laděných workshopů. K českým Vánocům zcela jistě patří vánočka,
v Artykadle vám nabízíme možnost naučit se péct kváskovou vánočku. Setkání všech kuchařek a kuchtíků začíná v neděli 24. listopadu
od 14.00 hodin na kurzu Pečení kváskové vánočky. Druhým vánočně
laděným workshopem bude Výroba plstěných vánočních ozdob v pondělí 2. prosince. Přijďte se seznámit s touto tradiční technikou plstění
z ovčího rouna. Kurz je vhodný i pro starší děti nebo menší s doprovodem rodičů.
Kromě výše uvedených setkání nabízíme v listopadu též tradiční drátování, tvorbu originálního šperku, kurz keramiky nebo pečení chleba. Přehled
všech našich listopadových akcí najdete na www.artykadlo.cz nebo našem
Facebooku. Všechny kurzy se konají v budově Artykadla na holickém
Náměstí T. G. Masaryka, čp. 27.
Dita Valachová a Míša Kaplavková

Moře, bouře, oceán a moře plastů

Historický nález

Několik dnů před odhalením pamětní desky Janu Bradnovi jsem zjistil, že před časem členové Sokola při úklidu prostor holické sokolovny
učinili vskutku ojedinělý nález. Objevili totiž, po mnoho let nenávratně
ztracenou, originální pamětní desku připomínající projev T. G. Masaryka
v sokolském parku (tehdy ve Fügnerových sadech) v Holicích, dne 24. 9.
1922, kdy v doprovodu ministerského předsedy Fr. Udržala si prohlédl
radnici a sokolovnu a v parku měl projev k občanům. Měděná deska je
v relativně dobrém stavu, ale určitě potřebuje restaurátorský zásah, má
rozměr 35 × 20 cm a nese ručně tepaný nápis T. G. MASARYK PROMLUVIL ZDE K LIDU 24. 11. 1922. Po nálezu již zmíněné kamenné
pamětní desky Jana Bradny, nalezené též při úklidu na podzim roku 2016
Ladislavem Formánkem, se jedná o druhý zcela výjimečný nález k doplnění bílých míst v holické historii. Moc děkuji.
Václav Kment
HOLICKÉ LISTY

V úterý 5. listopadu otvíráme v ZUŠ výstavu Moře, bouře, oceán a moře
plastů a co s nimi... V 17.00 hodin začínáme ve společenském sále vernisáží. Uvidíte obrazy, keramické a papírové objekty. Na výstavě budou
k vidění krátké filmy, které se týkají znečištění oceánů a moří plasty.
Mořští živočichové a moře samo znečištěním trpí, zvířata hynou. Někteří
lidé si toho všimli a odmítají jednorázové a jiné plasty. Plastové sáčky
na jedno použití je možné nahradit sáčky látkovými. S dětmi jsme vyrobily výtvarné sáčky s obrazy mořských živočichů. Některé budou na prodej, protože chceme podpořit spolek Oceán dětem, který organizuje úklid
pláží a moře v Indickém oceánu v souostroví Pulau Banyak. Zakoupení
jednoho jutového pytle na plastový odpad, jeho nasbírání a odvezení stojí
25 Kč. Spolek nejen sbírá plastový odpad, ale chrání i místní želvy, které
se tam na plážích líhnou. Přijďte se podívat a zakoupit sáček. Můžete ho
používat při nakupování například pečiva, ovoce a zeleniny, čímž snížíte
množství jednorázových plastových sáčků. Prospějete tak přírodě i sobě.
Týká se to i nás, naše řeky tečou do moří, i v naší přírodě je hodně plastového odpadu, spousta ho skončí na skládkách. I naše zvířata díky plastovému odpadu v přírodě trpí. Přijďte, nakupte, darujte, přispějte na dobrou
věc! Výstava potrvá do 14. listopadu, v pátek 8. je bohužel z technických
důvodů zavřeno.
Taťana Faltysová, výtvarný obor ZUŠ
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Sokolovna
Holická sokolovna se na konci září otevřela široké veřejnosti. Pro nás sokoly to byla velká událost, na kterou jsme se velmi těšili. Během posledního roku budova totiž prošla velkou rekonstrukcí a nás to stálo mnoho
práce a sil.
Za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, Pardubického kraje a města Holice byla v 1. patře bývalé promítárny vybudována
kavárna Café Zemánek. Vznikl tak nádherný prostor, který dodává naší
sokolovně další rozměr. Stal se z ní prostor, kde se nejen sportuje, ale také
rozvíjí a utužuje společenský duch.
Spolu s kavárnou vzniklo také i nové sociální zázemí pro hosty kavárny,
sportovce a personál. Necitlivá přístavba sociálních zařízení ze 70. let minulého stolení byla zbourána. Zároveň byly odstraněny všechny prvky,
které poškozují vnější architekturu budovy. Plášť sokolovny z pohledu
od mateřské školky sice ještě není v původním stavu, ale už teď je vidět,
že ubourání přístavby mělo smysl. Dále byly citlivě zrekonstruovány obě
šatny pro sportovce. Kdo si pamatuje sprchovací bazének, tak ten už je
také minulostí. Místo něho budou pro sportovce k dispozici nové sprchy
a WC. Na dokončení této části jsou ovšem potřeba další finanční prostředky. Věříme, že se nám je z dotačních titulů podaří v dohledné době sehnat.
Opravy se také dočkaly všechny dřevěné dveře v budově, včetně vnitřních
dveří ve vestibulu.

Od pondělí do pátku je v sokolovně rušno. Střídají se tu děti z různých
sportovních klubů. Sokolové tu trénují atletiku, nohejbal, vedou cvičení
všestrannosti pro děti. Dále tu cvičí rodiče s dětmi, předškolní děti, trénuje
se tu tenis a dívky tu cvičí sportovní aerobic.
O víkendech je sál k dispozici pro všechny zájemce na základě rezervace
dostupné na www.sokolholice.cz od 9.00 do 22.00. Je možné si zde zahrát oblíbený badminton, stolní tenis, volejbal, basketbal, fotbal nebo si
s dětmi zacvičit na přístupném sportovním nářadí. Příjemnou tečkou pro
dospělé pak je dobrá káva, víno či pivo v Café Zemánek, kde si i děti jistě
vyberou z rozmanité nabídky nealko nápojů.
Renata Urbánková, foto Ladislav Formánek
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Mise nový domov v Holicích

V průběhu měsíce října jste si mohli všimnout čilého kameramanského
ruchu na Starých Holicích. Natáčel se zde jeden z nových dílů pořadu
Mise nový domov. Tím, kdo byl z více než dvou tisíc přihlášených vybrán
a kdo se díky tomu dočkal veliké pomoci v oblasti renovace bydlení, byl
František. Mladý muž, který prožil dětství v Holickém dětském domově
a po odchodu z domova je zaměstnán ve firmě MSSL v Dolních Ředicích.
Z nájemního bydlení odešel před přibližně rokem, kdy si za ušetřené peníze a s pomocí hypotéky pořídil byt na Starých Holicích. A právě okolo
Františka a tohoto bytu se odehrával celý příběh natáčení. Nedalo nám to
a Františkovi jsme položili několik otázek:
Františku, jak jsi se k projektu dostal?
Jednoho dne mi zavolala paní Andrea z pořadu a sdělila mi, že jsem byl
někým přihlášený a ptala se mě, jestli bych měl zájem o rozhovor. Dále
jsem měl návštěvu, kde jsme točili můj životní příběh, a nakonec jsem byl
vybrán. Přihlásil mě můj bývalý vychovatel z DD.
Do jaké míry jsi měl možnost hovořit do uspořádání bytu?
Při návštěvě skupiny skvělých lidí jsme hovořili o mém stylu, vkusu bydlení. Bylo to v tu chvíli asi zjištění, jak by to mělo vypadat, ale to jsem
netušil, že bych mohl být vybrán. Moje odpovědi byly, že bych byl rád
za cokoliv. Z předchozích dílů jsem věděl, co tahle skvělá parta dokáže vytvořit, takže jsem věděl, že kdybych byl náhodou vybraný, tak určitě dokážou zrealizovat něco neuvěřitelného a teď můžu říct, že jsem se nemýlil.
Jaký byl tvůj první dojem při první návštěvě bytu?
Když jsem poprvé vstoupil do bytu po rekonstrukci, tak už od prvních
momentů do mě vstoupil pocit něčeho krásného, kam jsem se podíval, tak
všude bylo něco, co mi dokázalo vyrazit dech. Nebyli jsme ani v půlce
prohlídky a já byl úplně bez sebe, slzy štěstí tekly proudem.
Plánuješ v bytě nějaké změny?
V bytě proběhla velká změna a myslím si, že by byla škoda do toho jakýmkoliv způsobem zasahovat. Všechno je tam moc pěkný a hrozně se
těším na chvilky, které tam zažiji.
Vraťme se nyní ještě ke tvému odchodu z dětského domova. Nebál jsi
se začít bydlet sám s vlastní zodpovědností?
Když jsem opouštěl DD, tak mi běželo hlavou hodně věcí. Jak to budu
zvládat finančně, samostatně. Na druhou stranu mě uklidňovala myšlenka, že mám kolem sebe spoustu skvělých lidí a kdyby bylo potřeba, tak
se na ně můžu obrátit s radou, pomocí ve všech směrech. Ať už to jsou
kamarádi nebo lidi z DD moc jim děkuji za všechno, bez nich by to bylo
mnohem těžší.
Hodně lidí pomáhalo při rekonstrukci bytu. Plánuješ pro ně nějakou
oslavu?
Určitě oslavy proběhnou, chtěl bych to s každým oslavit zvlášť a užit si
radost s dotyčnými. Patří jim velký díky za všechno, co na bytě udělali.
Františkovi přejeme pohodové užívání rekonstruovaného bytu a těm, které start do života teprve čeká, aby si z životního příběhu Františka vzali
inspiraci a poučení, že vždy to jde zvládnout, pokud vedle sebe máte lidi,
na které je možné se spolehnout.
Mgr. Ondřej Výborný – starosta města
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Ze života Holubovky

V minulém čísle holického zpravodaje jste se
mohli obrazově přesvědčit o uskutečněné rekonstrukci naší školy.
Stále máme v živé paměti napjatou situaci s termíny prací, s dodávkami nábytku, počítačů,
pomůcek. Ale také s pomocí technických služeb, protože nebylo v našich ženských silách
přestěhovat takové množství nábytku. A také
výtahová plošina prošla hned od začátku několika reklamacemi a musela se opravovat. Přesto
jsme zahájili provoz v řádném termínu 2. září.
Někde ještě sice chyběly lavice, ale začít se
dalo. Za provozu jsme stihli vyklidit tělocvičnu,
kam se soustředily při letní rekonstrukci pomůcky z celého 1. stupně. A že toho bylo. A když
už nám prošla každá pomůcka rukama, dohodli
jsme se, že provedeme elektronizaci majetku a pomůcek. Ona škola není bohužel jenom
o učení.
A co bylo dál? Naši noví prvňáci měli dvoudenní stmelovací akci s přespáním ve škole a téměř
80 šesťáků bylo na třídenním adaptačním pobytu u rybníka Stříbrný.
Podzim se vyznačuje velkým množstvím soutěží, kterých se rádi účastníme. Na nově otevřeném stadionu se uskutečnil memoriál B. Michalce, tradiční atletickém závody. Naše škola

Listopad v Mateřské škole
Holubova
Opožděné babí léto, které panuje při psaní tohoto článku (15. 10.) vůbec nepřipomíná, že se již
blíží čas adventu. V letošním roce zahájíme adventní čas již v pátek 29. listopadu, kdy slavnostně rozsvítíme vánoční strom a vánoční výzdobu
školy. Do té doby nás ale ještě čeká spousta jiných akcí. Hned ve čtvrtek 7. listopadu se školou
rozezní rytmy afrických bubnů. Ve dnech 12.
a 26. listopadu nás čeká fotografování s vánoční tématikou. Zda k nám přijede Martin na bílém koni budeme čekat v pondělí 11. listopadu.
Za dětmi bude také nadále docházet babička Hanička a bude pokračovat v předčítání pohádek.
V listopadu budou pokračovat pondělní hrátky,
a to ve třídě Lvíčat od 15.15 do 16.15 hodin.
V rámci prevence před podzimními nemocemi
budeme pokračovat v návštěvách solné jeskyně.
Ve dnech 21. a 25. listopadu nás čekají další projektová dopoledne a to na témata, ,,teplo a chlad“
a ,,správná pětka“. Ve čtvrtek 28. listopadu si zazvoníme rolničkou, na děti čeká pohádka Vánoce s rolničkou. Více o akcích v naší škole najdete
na internetových stránkách www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská
HOLICKÉ LISTY

vyslala dobré borce a ti nestačili pouze na žáky
z gymnázia a skončili druzí z celkového počtu 6
škol. Pravidelně také jezdíme do Dolní Rovně
na tradiční závody ve skoku dalekém a stejně
jako loni nám i letos Filip Jeřábek vyskákal vítězství. Nohejbal je dalším sportem, který nám
udělal radost v podobě vítězství turnaje trojic.
A tak trochu nečekaně jsme zabodovali v turnaji ve stolním tenisu v rámci okresní olympiády
mládeže. Děvčata Aneta Vašíčková a Sára Klasovitá si vybojovala stříbrnou medaili.
V době vydání tohoto čísla už budeme mít
za sebou podzimní dílnu pro předškoláky, dny
otevřených dveří a pobyt našich žáků v polském
družebním městě Strzelce Opolskie, kde jsme
znovunavázali družbu s místní základní školou.
Příští rok na jaře bychom je rádi uvítali v našem
městě.
Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

MŠ Pardubická informuje
Podzim je v plném proudu a i my si ho užíváme.
Sbíráme barevné listí, plody, přírodní materiál
všeho druhu a tvoříme a zdobíme.
Co máme za sebou? Několik pohádkových
představení v MŠ, návštěvy solné jeskyně, výlet
motýlkové a kytičkové třídy do ekocentra v Oucmanicích, výlet beruškové a sluníčkové třídy
na farmu Apolenka ve Spojilu. Dále besedu pro
rodiče p. Řehůřkové na téma „Dítě a pohádka“,
fotografování a také vzdělávací program Mobilní planetárium s pořadem „Jeden malý krok“.
A co nás čeká po podzimních prázdninách?
Nadále budeme chodit do solné jeskyně, zrakový screening pro děti, drakiáda, další pohádky
ve školce, kytičková třída si prohlédne nově zrekonstruovaný stadion v Holicích a zasportuje si
na něm a motýlková třída plánuje objevování
krásy podzimu v holickém parku a také navštíví
Dětský domov.
Krásné podzimní sluníčkové dny bez deště přejí
děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Říjen na Základní škole
Komenského

To to letí. Už jsme druhý měsíc ve škole a spousta se toho u nás děje.
Děti z prvního ročníku navštívily Muzeum Emila Holuba. Byla tam pro ně připravena Africká
pohádka aneb podivuhodná dobrodružství Emila Holuba.
V polovině měsíce proběhla už v pořadí druhá
Drakiáda. Akce se konala na kopci Na Mušce.
Bylo nádherné počasí, a proto přiletělo kolem
padesáti různých a překrásných draků. Chceme
touto cestou poděkovat paní Klusoňové za perníkové dráčky pro děti.
Hned druhý den žáci prvního, druhého a třetího
ročníku shlédli v kulturním domě představení
divadelní agentury Praha. Jednalo se o příběh
na motivy pohádky Boženy Němcové Čert
a Káča.
Žáci pátého ročníku se byli podívat na náměstí
T. G. Masaryka na výstavu „Než přišla svoboda“. Jedná se o materiály, které se týkají období
před rokem 1989 a žáci se s tématem seznamují
i v hodinách vlastivědy.
21. a 22. října proběhl na naší škole tradičně
Den otevřených dveří. Rodiče se mohli podívat
na své děti do výuky, prohlédnout si naši školu
i školní družinu.
Po celý měsíc říjen probíhal na naší škole projekt „Záložka do knihy spojuje školy.“ Tohoto
projektu se účastníme už několik let. Naší partnerskou školou byla Základná škola Nemšová
v okrese Trenčín.
Mgr. Helena Žižková

Starosta Sokola Lukáš Horský a starosta města Ondřej Výborný odhalili v sokolovně pamětní desku Janu Bradnovi, legionáři a bývalému náčelníkovi holického Sokola.
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Gymnázium: Oslavy jsou za námi!
V pátek 27. září 2019 byl v Gymnáziu Dr. Emila Holuba hned trojnásobný důvod k oslavám.
Tento den byl slavnostně uveden do provozu
nejen zrekonstruovaný atletický ovál s vnitřním
hřištěm, ale i nové učebny přírodních věd – to
vše za přítomnosti náměstka hejtmana Romana Línka, radních Hany Štěpánové a Bohumila
Bernáška či starosty města Holice Ondřeje Výborného a dalších významných hostů.
Zatímco nové umělé povrchy na sportovišti byly

hrazeny výhradně z rozpočtu Pardubického kraje, v případě modernizovaných učeben škola
čerpala finanční prostředky z evropských fondů
(IROP prostřednictvím ITI), státního rozpočtu
a rozpočtu zřizovatele. Žáci tak mají k dispozici
nové laboratoře fyziky, chemie, učebnu biologie,
výpočetní techniky, praktickou dílnu, a dokonce
i venkovní geologickou expozici. Projekt rovněž
zahrnoval modernizaci datových rozvodů, pokrytí školy Wi-Fi signálem a dodávku učebních
pomůcek. Celkové náklady za obě investiční
akce se vyšplhaly ke 24,5 milionům korun.
Třetím důvodem k oslavě bylo kulaté 20. výročí otevření budovy gymnázia v ulici Na Mušce.
Celý tento speciální den začal sázením stromu
– pro tento účel byla zvolena lípa. Následně
RNDr. Jiří Dvořáček představil sluneční hodiny, jež byly zhotoveny před budovou gymnázia.
Pak už následoval projektový den pro studenty
nižšího gymnázia, kteří si prošli různá stanoviště, zaměřená především na přírodní a technické
vědy. Starší studenti se mezitím věnovali sportu,
nebo v aule zhlédli přírodovědný film.
Odpolední část oslav se proměnila ve velkolepou zahradní slavnost s bohatým programem,
v němž si na své jistě přišli všichni návštěvníci.
Pozvání na akci přijali nejen bývalí zaměstnanci
školy, rodiče studentů nebo absolventi, ale i zástupci široké veřejnosti. Venkovní areál školy
ožil a nebývale rušno zde bylo až do samého večera. O zábavu příchozích se postaraly tematic-
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ké stánky, které si připravili studenti napříč ročníky – od nejstarších až po ty nejmladší. Škála
nabízených aktivit byla opravdu pestrá – od hraní společenských her přes karetní triky, tvorbu
účesů, malování na obličej či vyrábění buttonů
s vlastním designem až po jazykový stánek,
kde si návštěvníci mohli vyzkoušet svou znalost různých cizích jazyků formou zábavných
kvízů. Nechyběl ani fotokoutek nebo stanoviště lukostřelby. Zajištěno bylo též občerstvení.
Řada studentů či absolventů strávila značnou
část pohodového odpoledne míčovými hrami
na novém sportovišti. Zlatým hřebem ovšem
byla uchu lahodící vystoupení několika hudebních uskupení tvořených studenty či absolventy
naší školy. Na pódiu se postupně vystřídali Safe
Exit, Opiopio, Eliška Havlíková, JG Dix, The
Backway a Na Rovinu!. Řada návštěvníků si
během odpoledne prohlédla také budovu školy,
kde kromě modernizovaných učeben a laboratoří mohly zaujmout i osobitě vyzdobené dveře
kmenových učeben všech dvanácti tříd.
Součástí akce byl také charitativní běh, jehož
výtěžek poputuje na zaopatření studia keňského chlapce Clevelanda Ochienga Ogweno. Díky
štědrým sponzorům tohoto běhu a samotným
běžcům, kteří přispěli formou dobrovolného
vstupného, se podařilo vybrat částku, která pokryje celý rok Clevelandova studia, za což velice děkujeme! Každý, kdo se přišel proběhnout,
měl navíc možnost odnést si věcné dárky z tomboly, kterou zorganizovala třída 3.C. Věřím, že
si návštěvníci i samotní organizátoři akci se speciální atmosférou užili, budou na ni v dobrém
vzpomínat a těší se na další podobné slavnostní
příležitosti. Na závěr děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli zajistit venkovní hudební festival, konkrétně firmám Malíři – Natěrači (Novotný – Tatíček), RCD Radiokomunikace spol.
s r. o., Voto plyn s. r. o., Technické služby města
Holice, Stavby od A do Z, Elektro Tobe.

Holice oslaví 30 let sametu.
Chvilkou pro demokracii
Stejně jako řada jiných měst v České republice i Holice se připojí k oslavám 30. výročí
sametové revoluce. Listopadové události roku
1989 si připomeneme na setkání před Kulturním domem města Holic, v místech, kde se
obyvatelé našeho města shromažďovali na demonstracích právě ve jmenovaných revolučních dnech. Oslava Chvilka pro demokracii se
uskuteční v sobotu 16. listopadu v 16.00 hodin,
souběžně se shromážděním Milionu chvilek
pro demokracii na pražské Letné. Vystoupí The
Backway, nejmladší formace na holické hudební scéně, připravena bude i projekce dobových
fotografií a výstava Holice sametové. Současně
začne i sbírka na plastiku navrženou Františkem Juračkou k výročí novodobé české státnosti a obnovení demokracie. Formou „videomostu“ se holické shromáždění propojí i s jedním
ze symbolů českého národa v hlavním městě
naší vlasti.
Lukáš Peška

Plnou parou vpřed

V sobotu 5. října si Holice připomněly 120. výročí zprovoznění zdejší železniční trati. Před
13. hodinou se z Náměstí T. G. Masaryka vydal přivítat železného oře slavnostní průvod.
Ačkoliv počasí akci příliš nepřálo, shromáždila
se na vlakovém nádraží solidní divácká kulisa. Dobu do příjezdu parní mašiny Lízy (Velký bejček, 423.009) zpestřil Dechový orchestr
Kulturního domu města Holic vlasteneckými
pochody, v prostorách bývalé čekárny připravil
městský kronikář Václav Kment výstavu souvisejících historických materiálů. Poté následoval program, v němž své umění prezentovali
místní historičtí velocipedisté, módu let minulých předvedly Sestry Chalupovy a publikum
se dočkalo i živého obrazu o velkém příznivci
„dráhy“, roveňském statkáři Habětínkovi, jehož mistrně ztvárnil populární ochotník Luděk
Kaplan. Během asi hodinové zastávky vlakové
soupravy došlo i na „zbrojení“ lokomotivy vodou, s čímž symbolicky pomohla i historická
hasičská stříkačka z Horních Ředic. Pak už nezbývalo, než se za zvuků známé písně Přednosta
stanice s vlakovou soupravou rozloučit. Dramaturgii celého pořadu sestavil a slovem ho provázel radní pro oblast kultury Lukáš Peška, který
k němu poznamenal: „Tato akce odpovídala
konceptu, který chceme prosazovat – populární
a stylovou formou připomínat významná výročí
našeho města. Již nyní připravujeme na příští
rok oslavu dalších zajímavých jubileí.“
Karel Král, foto Pavel Poledno

Školení řidičů
Město Holice ve spolupráci s Kulturním domem
města Holic a Autoškolou Bartoníček pořádá
21. listopadu od 18.00 hodin v klubovnách kulturního domu školení řidičů. O novinkách v pravidlech silničního provozu bude přednášet majitel autoškoly Josef Bartoníček. Vstup na školení
je zdarma.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK Holice – sousedské derby a 515 diváků
V minulých dnech byl po velké rekonstrukci
slavnostně otevřen za účasti olympionika Imricha Bugára městský stadion. Mohli jsme třeba
vidět i první atletické boje na novém tartanovém
oválu. Další zlomový okamžik stadion zažil
v sobotu 12. října 2019. Od 18.30 hodin vidělo
neuvěřitelných 515 diváků sousedské fotbalové
derby mezi „B“ mužstvy Holic a Horních Ředic. A proč tolik diváků? Utkání se totiž hrálo
poprvé pod novým umělým osvětlením. Příznivci kopané viděli celkem 9 branek. Domácí
SK Holice B vyhráli zaslouženě 7:2 (2:0) a stále
vedou tabulku IV. třídy – Holicko. Fanoušci byli
svědky i neobvyklé přestávky mezi poločasy. Tu
vyplnila holická taneční skupina TS MUSE. Ho-

ličáci ji znají déle jak pět let. Tanečnice věkové
skupiny 25+ působí pod DDM Holice. Půl tisíce
diváku vidělo street dancové vystoupení s názvem „Seňorita“, které připravila pro tento večer
jejich vedoucí Eliška Krčálová. Na jejich taneční vystoupení jim k tomu svítily 4 stožáry, které
jsou vysoké 20 metrů, z nichž každý má 8 svítících bodů. Základy o rozměrech 2.60 × 2.60 m
a hloubce 1.20 m dovolují stožáru o hmotnosti
800 kg za pomocí vlastní hydrauliky jeho sklápění. Tzn., že v případě poruchy žárovek, čištění apod. nemusí nikdo lézt do dvacetimetrové
výšky. Brněnská firma Abatec, která je specialistou na světelná zařízení pro sportovní areály
nainstalovala i na světla zařízení, která z velínu

Nohejbalisti mezi elitou

SK HOLICE – přehled utkání

umožňují natočení svítících bodů tam, kam to
provoz potřebuje (cílová dráha, atletický ovál,
fotbalový trénink a jiné). Premiéra fotbalu pod
umělým osvětlením v Holicích dopadla více jak
dobře. Přejme si nakonec, aby takové návštěvy
byly i za „denního světla“. Vždyť první mužstvo
po skvělých podzimních výsledcích má šanci
přezimovat na špici tabulky krajského přeboru:
9 utkání = 9 vítězství. Mužstvo „B“ bychom
zase co nejdříve rádi viděli v okresním přeboru.
PS – To je také na prvním místě v tabulce.
Ing. Vladimír Faltys

Holičtí veteráni
na Motokrosu národů

SK Holice – „A“ tým krajský přebor
sobota 9. listopad v 13.30 Polička
SK Holice – „B“ tým IV. třída Holicko
neděle 10. listopad v 13.30 Býšť
SK Holice – dorost krajský přebor
sobota 9. listopad v 10.30 Hlinsko
SK Holice – starší a mladší žáci
neděle 3. listopad v 9.30 a 11.15 Polička
neděle 10. listopad v 9.30 a 11.15 Litomyšl
Postupem do extraligy dosáhli vynikajícího
úspěchu nohejbalisté T. J. Sokol Holice. V sobotu 12. října porazili v odvetném utkání hráče
Českého Brodu 5:2, když první zápas na soupeřově hřišti ovládli poměrem 5:0. Sestava: Jakub
Mrákava, Pavel Kop, Petr Kučera, Martin Krátký, Martin Červinka, Dušan Voříšek, Marian Příhoda, David Konečný, Jaroslav Hofmann, David
Kovář, Václav Pohl a Jan Pešek dosáhla největšího úspěchu v historii holického nohejbalu. Co
na tento výsledek říká kapitán a opora týmu Pavel Kop: „Splnili jsme cíl, který jsme si před sezónou dali, a za to jsem samozřejmě hodně rád.
Tento výsledek má o to větší váhu, že jsme první
východočeský tým v extralize po 23 letech a věřím, že mezi elitou nebudeme jenom do počtu.“
Petr Kačer

Tenis
Tenisté mají za sebou další sezónu krajských
soutěží družstev. Holice reprezentovali v 5 věkových kategoriích. Velmi se dařilo družstvu seniorů, kteří se v závěrečném hodnocení podělili
s T. J. Sokol Jevíčko o 1. místo. Družstvo dorostu
se umístilo na krásném 2. místě. Nováčci v kategorii babytenis si vybojovali 3. místo. Měli stejný počet vítězství, jako družstvo Nespim. Ten je
ale o jednu příčku předběhl díky lepšímu skóre.
Dospělí si připisují 3. místo v krajské soutěži
1. třídy B. V jednotlivcích na letních turnajích
ukázali Dominik Šmejc, Jakub Šmejc, Vojta Urbánek a Ema Zběhlíková, že v Holicích talentované hráče máme. Nyní všechny čeká dlouhá
halová sezóna. Věříme, že úspěšná.
Renata Urbánková

Největší letošní svátek veteránského motokrosu, závod čtyřčlenných družstev (v pěti věkových kategoriích), se jel 21. září v Holandsku
na písečné trati, která je pro nás obzvláště náročná. Zúčastnilo se asi 250 jezdců z 15 evropských států.
V kategorii 40 až 50 let obsadila dvojice David
Říha a Jarda Kořínek druhé místo za Angličany
a před Belgičany. Víťa Branda se svým týmem
v kategorii 60 až 66 let si z Holandska přivezl
bronzovou medaili, když lepší byli pouze domácí borci a Finové.
Kategorii 66 až 72 let čeští reprezentanti s Františkem Bezdíčkem v sestavě dokonce vyhráli,
druzí skončili Holanďané a třetí Švýcaři.
Na fotografii český tým po slavnostním ceremoniálu
Jiří Krejčík

Listopadové kurzy pro seniory v Holoubku
Máme tady krásný, barevný, listopadový čas a s ním
i Tradiční podzimní vzdělávání pro babičky a dědy
v Holoubku.
Zveme na:
Trénink paměti s Mgr. Ludmilou Valešovou –
úterky 12., 19. a 26. 11. od 8.30 do 10.30 hodin
v přednáškové místnosti v 1. patře Holoubka.
Počítačové dovednosti s Mgr. Danielem Janatou
– čtvrtky 14. a 21. 11. od 8.30 do 11.30 hodin
v přednáškové místnosti v 1. patře Holoubka.
NUTNÝ VLASTNÍ POČÍTAČ. Náplň kurzu je
přizpůsobena dovednostem, přáním a požadavkům účastníků.
Adventní tvoření s Radkou Dostálovou – středa
27. 11. od 8.30 do 10.30 hodin v dolní výtvarné
místnosti Holoubka.
Pozvání na prosincové akce:
HOLICKÉ LISTY

Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne za dětmi
do Holoubka přijde Mikuláš s Čerticí a společně
si užijí mikulášské řádění plné písniček, tanečků, hraní a nadílky.
V polovině prosince se opět připojíme k akci
Česko zpívá koledy a sejdeme se v Holoubku
na zahradě u stříbrného smrku a společně si zazpíváme vánoční písně a koledy.
Pravidelné programy Holoubka naleznete
na našich stránkách.
Těšíme se na malé i velké návštěvníky Holoubka a společně prožitý čas.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782,
Holice, mobil: 733 141 960, e-mail: holoubek@
charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
RORO
…co mají tahle 4 písmena a Holoubek společ-

ného? RORO je zkrácený název nového tříletého vzdělávacího projektu Rovnoprávnost s rozumem, který tým Holoubka připravuje. Nejen
ženy na rodičovské dovolené se od roku 2020
budou moci zdarma účastnit:
• počítačových kurzů
• kurzů osobního rozvoje
• individuálního koučování
• kurzů angličtiny a němčiny
• tréninku vyjednávacích dovedností
• právního a genderového poradenství
• poznat své silné stránky díky CliftonStrengths® testu
RORO je nejmladším přírůstkem do rodiny
projektů Holoubka. Bezplatných vzdělávacích
příležitostí v předchozích projektech MATAPE,
Women Welcome, ŽenyPRO využilo více než
650 žen nejen z Holicka.
kolektiv Holoubka
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2 liga mžů:
BVK Holice – BC Kolín B
77 : 55 (21:9 43:20 64:27)
Baťa 24, Welsch Michal 11, Rolenc 9, Bartheldi 8, Bureš 6, Kolář a Žaba 4, Voráček, Drahoš
a Trojan 3, Dvořák 2
BVK Holice – Sokol Kutná Hora
75 : 63 (13:10 32:34 55:46)
Baťa 26, Rolenc 11, Dvořák 8, Kolář 7, Voráček
a Bureš 6, Trojan a Bartheldi 4, Welsch Michal 3
Nová sezóna 2. ligy začala o prvním říjnovém
víkendu. Holičtí muži v prvním dvojkole přivítali na domácí palubovce „béčko“ extraligového
Kolína a tým Kutné Hory. Domácí tým prošel
před novou sezónou několika změnami. Z týmu
odešel nadějný dvacetiletý pivotman Dominik
Štěpán, který uspěl v letním kempu extraligového Olomoucka a v nové sezóně bude hájit
barvy tohoto klubu v nejvyšší domácí soutěži
Kooperativě NBL. Přejeme mu hodně úspěchů
a co nejvíce minut odehraných v této nejvyšší
basketbalové soutěži v zemi šestého nejlepšího národního družstva na letošním mistrovství
světa. Druhým odcházejícím hráčem je rovněž
pivotman Jan Eichler, který ukončil hráčskou
karieru a basketbalu se věnuje už jen rekreačně. Třetím odcházejícím hráčem je rozehrávač
Tomáš Macela, jemuž trenérské vytížení u pardubické mládeže neumožňuje časově sladit ještě hráčské působení ve 2. lize. Do týmu naopak
přišli na hostování na pozici pivota devatenáctiletý Martin Bureš z Hradce Králové a osmnáctiletý juniorský reprezentant Jan Rolenc
z Pardubic. Na rozehrávce pak bude dostávat
velký prostor a ponese velkou zodpovědnost
talentovaný domácí odchovanec, teprve sedmnáctiletý Tomáš Dvořák. Domácí tým mužů byl
tedy silně omlazen a tak basketbaloví fanoušci s napětím očekávali, jak se uvede v novém
ročníku 2. ligy. Sobotní utkání s nováčkem
soutěže „béčkem“ Kolína ještě nebylo tou
pravou zkouškou omlazeného týmu. Naopak
v nedělním vyrovnaném utkání s Kutnou Horou potvrdili svoje kvality zejména všichni tři
mladí novicové, když vítězství holického týmu
podpořili společnými 25 nastřílenými body, což
představovalo plnou třetinu z celkového skóre
vstřelených bodů domácího týmu. Domácí muži
zahájili tedy další sezónu v 2. lize ziskem plného počtu bodů a věřme, že se jim bude dařit
i v ostatních utkáních zejména pak na domácí
palubovce. Bodové zisky z domácí palubovky
jsou vždy základním předpokladem k odehrání
sezóny v klidném středu tabulky.
Liga kadetů U17:
BVK Holice – Basket Poděbrady
62 : 59 (14:22 27:35 51:50)
Horký Filip 21, Adamec 9, Chmelík 8, Kouba
6, Priessnitz 5, Slawisch a Mikuláš 4, Mikuláš
3, Kamitz 2
BVK Holice – Brandýs nad Labem se nehrálo
z důvodu nemocí a zranění hostů.
Domácí kadeti, loňský veleúspěšný tým
v Extralize žáků U15, nastoupili k prvnímu

utkání sezóny v lize U17, kterou si vybojovali v červnové kvalifikaci. V prvním utkání
narazili na velice silný tým z Poděbrad, který přijel do Holic jako favorit tohoto utkání.
Vývoj utkání v první polovině tomu také plně
nasvědčoval. Do druhé poloviny utkání však
domácí kadeti vstoupili jako uragán. Agresivní
obranou po celém hřišti zaskočili hosty, kteří
tak trochu usnuli na vavřínech a do konce třetí
čtvrtiny šli do jednobodového vedení. V závěrečné části utkání se pak skóre přelévalo z jedné strany na druhou a nakonec byli šťastnější
domácí, kteří uhájili tříbodové vítězství i přes
dvě elementární chyby v posledních dvaceti
vteřinách, kdy naprosto zbytečně a netakticky
ztratili dvakrát míč v útoku a nabídli tak soupeřům možnost vyrovnání. Vyrovnávací trojka
hostů, která by poslala utkání do prodloužení,
však přišla naštěstí až těsně po závěrečném
klaksonu. V bouřlivém hledišti tak mohli slavit
domácí fanoušci. Fanoušci hostí naopak prohru
těžko rozdýchávali.
Nadregionální liga – Divize žáků U15:
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
87 : 81 (14:15 32:38 63:58)
Holub 34, Krejčík Ondřej 26, Pluhař Jan 15,
Kubánek Jan 6,
v odvetě 32 : 63 (9:16 15:37 19:50)
Krejčík Ondřej 24, Holub 12, Kubánek Jan 9,
Patlevič a Pažout 8, Dostál Kryštof 2
BVK Holice – BC Spartak Rychnov nad
Kněžnou
53 : 33 (14:11 30:15 39:30)
Krejčík Ondřej 24, Holub 15, Kubánek Jan
a Patlevič 6, Svačina 2
v odvetě 47 : 41 (7:12 17:29 34:35)
Holub 18, Patlevič 10, Krejčík Ondřej 7, Kubánek Jan a Vtípil 4, Svačina 2, Pluhař Jan 1
Východočeský přebor žáků U13:
BVK Holice – SŠB Pardubice
44 : 89 (6:24 19:51 38:75)
Urbánek a Dostál Kryštof 11, Pokorný Vít
a Vojtěch 5, Johanová a Štembera 4, Libánský
3, Dostál Antonín 1
v odvetě 44 : 70 (10:18 24:35 36:43)
Urbánek 15, Ducheček 10, Pokorný Vojtěch 9,
Libánský 6, Štembera a Pokorný Vít 2
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
53 : 67 (16:23 34:35 45:47)
Urbánek 28, Dostál Kryštof 13, Libánský 7,
Štembera 5
v odvetě 43 : 76 (6:24 17:37 35:49)
Dostál Kryštof 18, Urbánek 15, Libánský 5,
Štembera 3, Johanová 2
Východočeský přebor žáků U12:
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
89 : 36 (19:8 45:12 67:28)
Urbánek 34, Pokorný Vojtěch 17, Dostál Antonín 15, Johanová 12, Pokorný Vít 10, Dvořáková 1
v odvetě 91 : 38 (16:16 46:23 68:34)
Dostál Antonín 23, Pokorný Vojtěch 21, Urbánek 19, Johanová 12, Pokorný Vít 9, Krejčík
Vojtěch 6, Pokorná 1

Sokolo Hradec Králové – BVK Holice
39 : 52 (14:11 19:23 32:39)
Urbánek 17, Pokorný Vít 11, Štembera 10, Libánský 6, Pokorný Vojta a Dostál Antonín po 4
v odvetě 58 : 39 (12:11 23:27 41:32)
Urbánek 16, Libánský 9, Štembera a Ducheček
5, Dostál Antonín a Pokorný Vojta 2
Východočeský přebor žáků U11:
BSK TJ Continental Jičín – BVK Holice
17 : 92 (2:22 7:43 13:66)
Pokorný Vojtěch a Pokorný Vít 22, Dostál Antonín 18, Douša 14, Dvořáková 8, Krejčík Vojtěch 6
v odvetě 11 : 102 (2:24 10:46 11:78)
Pokorný Vít 42, Pokorný Vojtěch 25, Dostál Antonín 22, Dvořáková 7, Pokorná 4, Douša 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).

Hlubák patřil opět běžcům

Za krásného říjnového počasí, v neděli 13. října,
se na start postavilo 376 závodníků, aby poměřili své síly se soupeři a někteří i se sebou samým.
Tato, dnes již téměř kultovní sportovní akce,
má za sebou svou desátou kapitolu, kterou si
troufáme označit za doposud nejúspěšnější. Parádní počasí přálo jak pořadatelům, tak borcům
na krásné trati orámované slunečními paprsky
podzimního slunce a barvícím se listím. Kapacita celého závodu byla takřka naplněna a v deset
hodin se pod novou cílovou bránu postavila více
než stovka borců na deset kilometrů. Krátce
po nich 250 dětí i dospělých na kratší pětikilometrovou trať. Nebylo nutné dlouho čekat a diváci se již dočkali prvních borců, kteří zamířili
do druhého kola, stejně tak těch nejrychlejších,
kteří zvládnou zaběhnout 5 km v terénu pod
20 minut. Snad jedinou skvrnkou na této neděli
bylo rychle mizející občerstvení, které zmizelo
pod náporem závodníků jako mávnutím kouzelného proutku a na ty nejpomalejší toho moc
nezbylo. Pro příště se určitě polepšíme. Již brzy
také oznámíme celkový výnos z letošní akce,
který i díky našim podporovatelům a sponzorům dosáhl požadované výše. Tím dojde k naplnění charitativní myšlenky celé akce. Velké díky
všem závodníkům, divákům a hlavně dobrovolníkům, díky kterým se tato akce mohla konat.
Mirka a Roman Hlavovi
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