ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XII. ROČNÍK / ÚNOR 2016
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky a vstup
do nového roku máme
za sebou. Pevně věřím,
že se vám svátky i začátek roku vydařily, že jste
načerpali potřebný elán
a energii pro práci i osobní život.
Rada města se poprvé v novém roce sešla již v pondělí 4. ledna.
Zhodnotila kontrolní činnost finančního odboru v příspěvkových organizacích města za rok
2015. Kontroly proběhly ve všech 10 organizacích a nikde nebyly zjištěny zásadní nedostatky,
proto nemusela být nařízena mimořádná opatření. Plán kontrolní činnosti finančního odboru
na rok 2016 předpokládá kontroly u všech příspěvkových organizací se zaměřením na hospodaření a jejich systém vnitřní kontroly.
Dalším důležitým bodem jednání bylo

na základě poptávkového řízení schválení firmy
na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci
sportovní haly. Jelikož žádost musí být podána
do konce ledna 2016 a její podání musí schválit zastupitelstvo města, rozhodla rada města
svolat mimořádné zastupitelstvo města na středu 27. ledna 2016 od 17.00 hodin do zasedací místnosti na radnici. Věřím, že vše časově
zvládneme a že budeme úspěšní i při získání
dotace, neboť rekonstrukce šaten, sociálního
zařízení a osvětlení je ve sportovní hale skutečně nutná a jakákoliv dotace by výrazně zlevnila
tuto finančně velmi náročnou akci.
Dále rada města byla seznámena s výsledkem jednání se zástupci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje týkající
se vhodného pozemku města k výstavbě nové
stanice v Holicích. Z nabízených pozemků projevili zástupci ZZS zájem o pozemek za bývalou kotelnou (dnes stavebniny) na Mušce. Dle
územního plánu města lze na tomto pozemku

objekt záchranky postavit, výhodný je i pro výjezd sanitních vozů. Vše tedy směřuje k dohodě
a do budoucna k podstatnému zlepšení podmínek pro práci ZZS PK. Poslední slovo budou
mít zastupitelé města na zmiňovaném zasedání
27. ledna 2016, nejpozději 14. března 2016.
Na závěr byla rada města seznámena s průběžnou zprávou o výsledcích projektu EPC, kdy
úspory energií byly překročeny o cca 50 tisíc
Kč. Tento obnos je samozřejmě příjmem města.
Nutno zmínit problémy s topením, které se vyskytly v některých školních zařízeních a v kulturním domě při zahájení provozu po novém
roce. Tyto problémy a jejich odstranění budou
řešeny na schůzce se zástupci uživatelů budov
s pracovníky firmy MVV Energie CZ a.s. Praha
sjednané na čtvrtek 14. ledna 2016.
Při psaní těchto řádků se na město snáší
menší sněhová nadílka, zima tak konečně dorazila i k nám. Přeji Vám všem, aby bylo více
zimních radovánek než starostí.

Posezení u kávy
V loňském roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů Holice 140 let od svého založení. Služebně
nejstarším členem je jeho jednatel a kronikář
Mirek Vaniš.
Mirku, jak dlouho jsi již členem sboru a kde se
v tobě vzal impuls k hasičům vstoupit?
„Právoplatným členem jsem se stal 1. ledna
1970, to už jsem čtyři roky byl u mladých hasičů, které vedl bratr Jedlička. Já se vlastně mezi
hasiči pohyboval od dětství, protože táta byl velitelem a mamka referentkou žen.“
Loni jsi dostal vysoké hasičské vyznamenání,
bereš to jako ocenění tvé práce?
„Od Ústředního výboru svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska jsem dostal Čestné uznání, kterého si nesmírně vážím. To ale není jediné ocenění.
Ještě mám Medaili za příkladnou práci, Medaili
za zásluhy a Řád sv. Floriana.“
Tvůj nejsilnější zážitek za dobu působení
ve sboru?
„Za ty roky je těch zážitků opravdu mnoho,
a to jak ze zásahů, tak ze společenských akcí
a je těžké nějaké vyzdvihnout. Rád vzpomínám na loňskou oslavu mých narozenin, hlavně
na to, jak to kolegové vtipně a perfektně připravili. Pro mě byl velkým zážitkem i Memoriál
Jiřího Kerouše a velkou radost mám z obnovení
společenských plesů.“
Váš sbor pořádá spoustu akcí, zvládáte to sami
nebo vám někdo pomáhá?
„Na organizaci se z větší části podílíme sami,

ale bez podpory sponzorů, kterých je opravdu
mnoho, bychom to jen stěží zvládali. Jim patří
veliký dík. Zvláště bych chtěl poděkovat vedení
města Holic, které nám opravdu vychází vstříc,
dále pak technickým službám, které nám zajišťují pódium, dopravní značení a vůbec technické záležitosti. Bezproblémová je spolupráce
s kulturním domem a profesionálními hasiči
z Holic.“
Co bys popřál sboru do dalších let činnosti?
„Sboru bych popřál, aby i nadále pokračoval
v kvalitní práci s mládeží. Aby se mladí stále
hlásili do našich řad a aby naše obětavá a dobrovolná práce sloužila nám všem jako doposud.“
Mirku, děkuji za tvůj čas a přeji tobě a všem
hasičům oheň jenom v srdcích a na opékání
špekáčků.
Petr Kačer

Výsledek Tříkrálové sbírky v Holicích
V sobotu 9. ledna se v Holicích uskutečnil již
16. ročník Tříkrálové sbírky. Stejně jako v dalších 81 obcích zde sbírku organizovala Oblastní charita Pardubice. Skupinkám koledníků se
v Holicích podařilo vybrat částku 72 893 Kč.
Nejvýznamnější část získaných prostředků využije pardubická Charita na podporu domácí
hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc rodinám s dětmi v nouzi.

Oblastní charita Pardubice děkuje všem dobrovolníkům, kteří jí věnovali svůj čas a aktivně
pomáhali s organizací sbírky. Poděkování náleží také všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv
částkou do úředně zapečetěných pokladniček.
Zvláštní poděkování za poskytnutí zázemí pro
koledníky si zaslouží Římskokatolická farnost
Holice a její administrátor P. Filip Janák.
Mgr. Vojtěch Homolka
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 4. ledna 2016

První letošní jednání rady města proběhlo již
v pondělí 4. ledna 2016 a rada na své schůzi
vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací za rok 2015
a zároveň schválila plán veřejnosprávních kontrol na rok 2016 a schválila i 1. rozpočtovou
změnu v rozpočtu roku 2016, vzala na vědomí
přehled o dlužnících na nájemném, službách
a penále nájemců městských bytů i nebytových
prostor, schváleno bylo posunutí splatnosti
splátkového kalendáře o jeden měsíc nájemci
bytu v domě čp. 761 v ulici Holubova. Rada zrušila své usnesení č. 434 /2015 o přidělení bytu
v objektu MŠ Staroholická a schválila bezplatné
poskytnutí mapových podkladů firmě OMcom
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
optického telekomunikačního vedení. Rada
projednala možnost podání dotace na rekonstrukci sociálních zařízení a výměnu podhledu
s osvětlením ve sportovní hale s tím, že schválila způsob postupu při zadání veřejné zakázky,
t.j na zpracování žádosti o dotaci a doporučuje
zastupitelstvu schválit, na základě výsledů poptávkového řízení, zpracovatele žádosti firmu
grantEX s.r.o. Praha a uzavřít s touto firmou

smlouvu na zpracování žádosti, avšak realizaci
této akce doporučuje zastupitelstvu provést jen
v případě přidělení dotace. Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu firmy MVV Energie CZ
o plnění úspor v rámci projektu EPC za období 10/2014 až 09/2015 a přípravu zasedání zastupitelstva města, které bude 27. ledna 2016
od 17 hodin v zasedací místnosti městského
úřadu, bere na vědomí i návrh paní Peterkové
na přemístění trhů na náměstí s tím, že pro rok
2016 trvá na trzích v Holubově ulici, rada schválila složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Holice pro rok 2016 a doporučila zastupitelstvu
schválit příspěvek města na rekonstrukci sokolovny ve výši 500 tis. Kč, schváleno bylo složení
konzultační skupiny v rámci projednávání revitalizace sokolského parku. Na závěr se opět rada
zabývala problematikou výběru pozemku pro
výstavbu základnové stanice pro zdravotní záchranou službu Pce kraje a schválila zveřejnění
záměru bezúplatného převodu vzájemně dohodnutého pozemku z majetku města Holic na Pardubický kraj (jedná se o pozemek p.č. 2035/1
v Hradecké ulici za prodejnou stavebnin).

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 18. ledna 2016

Rada města na své schůzi 18. ledna 2016 pro-

jednala a vzala na vědomí Zprávu o činnosti
správního odboru MÚ Holice a Zprávu o vyřizování stížností, připomínek a žádostí občanů
o informace za rok 2015. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na části Pardubického
kraje s plněním ve výši 245,8 tis. Kč a schválila přidělení bytu v domě čp. 9 na náměstí
T.G.Masrayka dle návrhu sociálního odboru
a Technickým službám Holice schválila na základě výběrového řízení firmu Agroservis
Záměl jako dodavatele rypadlonakladače
New Holland B110C TC. Na závěr členové
rady města vyslechli informace místostarosty o stížnosti občanů na nedodržování jízdního řádu „školním“ autobusem z Koudelky,
o způsobu hodnocení pro vyhlášení sportovců
roku 2015, o dohodnutém pozemku pro výstavbu stanice záchranky (bližší viz Komentáře…), o dostavbě domu se sociálními byty
společností Miros Pardubice a o postupu při
jednáních s Federico Diazem – zpracovatelem
studie na náhradu objektu čp. 13 na náměstí
a o právních jednáních pro „vyvedení“ města Holic z bytových družstev domů na sídlišti
Muška.

KOMENTÁŘE…
Nová zdravotní záchranná služba v Holicích
Na základě žádosti ředitelství záchranné služby
(ZS) Pardubického kraje, aby v Holicích mohlo
postavit novou budovu záchranné služby, protože stávající budova i zařízení ZS je nevyhovující pro vykonávání moderní zdravotnické
záchranné služby a navíc momentální poloha je
vzhledem k odjezdu (parkují zde auta) a zejména průjezdu jednosměrnou Palackého ulicí (nesprávně parkující auta blokují průjezd) velmi
nevhodná a dojezdové časy se zbytečně prodlužují. Proto ředitel ZS MUDr. Svoboda předložil
žádost, aby město nalezlo ve své lokalitě místo
na vybudování nové ZS s tím, že Pardubický
kraj zaplatí celou výstavbu, která by mohla být
zrealizována do roku 2018. Nová ZS by měla
splňovat všechna kritéria moderní ZS. Byly by
zde jak pracovny pro lékaře, tak také moderní
zázemí pro posádky, sklad zdravotnického materiálu a prostorné vyhřívané garáže pro sanitní
vozy. Součástí ZS by byl dostatečný manipulační prostor pro vozy ZS před garážemi a parkovací místa pro návštěvníky a pracovníky.
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MÚ na základě této žádosti hledal vhodnou
lokalitu. Hledání vůbec nebylo jednoduché,
ale nakonec se zřejmě podařilo najít vhodný
pozemek pro novou výstavbu ZS v Holicích.
Po konzultaci s ředitelem ZS se jeví jako
vhodný pozemek při výjezdu z Holic směrem
na Hradec Králové vpravo za dnešní červenou
budovou prodejny Stavebnin (bývalá kotelna).
Pro odjezdy na všechny strany je toto místo
velmi vhodné, protože je v blízkosti obchvatu města, a tak je možné vcelku rychle vyjet
z města.
Dne 27. 1. 2016 budou tedy zastupitelé
na svém mimořádném zasedání o této lokalitě
informováni a budou moci schválit tento záměr nové výstavby ZS v Holicích. Přejme si,
aby se výstavba podařila a zlepšila se ve městě
kvalita ZS.

Revitalizace sběrných míst ve městě a nové
odpadové koše
Jak byla popsána situace kolem vylepšení sběrných míst ve městě v minulém čísle HL, tak
dnes můžeme konstatovat, že díky výborné
spolupráci MÚ a Technických služeb je dokončeno na šesti místech vydláždění sběrných míst
pro tříděný odpad a tři stanoviště byla opatřena oplocením, aby tyto kontejnery byly nejen
vizuelně odděleny od ostatního prostoru. Jsou
to sběrná místa v ulicích Otmarova, Budovatelů
a Mládežnická. MÚ a TS jsou si vědomy „hluchých“ míst, kde nejsou umístěny na ulicích
odpadové koše. Proto po nakoupení nových odpadových košů dochází v současné době k jejich rozvážení po městě. Je dobře, že i po této
stránce se město výrazně vylepšuje.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Kotlíkové dotace – příjem žádostí
od 27. ledna 2016
Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí
z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících
ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.
Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně
termických soustav pro přitápění nebo přípravu
teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními (podrobnosti níže).
Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob
předložených na kraj (krajský úřad Pardubického kraje), zahájení příjmu žádostí bylo
27. ledna 2016.
Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje
a lokality. Zbylých 30–15 % bude financovat
žadatel – fyzická osoba. Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům
bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Základní podmínky podpory (podmínky
mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy
dále upraveny):
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
– specifický cíl 2.1 prioritní osy 2.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno
poskytnout pouze v rodinném domě, který je
převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde
bude současně provedeno alespoň jedno tzv.
„mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo
kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky
78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně zažádáno o dotaci na realizaci opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám
(3. výzva vyhlášená dne 22. října 2015).
Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla
specifikované v programovém dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014-2020,
tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/
ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích
předpisů. Výčet těchto zařízení je zveřejněn
v seznamu výrobků a technologií, který je

veden Státním fondem životního prostředí ČR.
Tento seznam je průběžně aktualizován.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a jsou pravidelně aktualizovány.

Sběr papírového odpadu
Holická veřejnost byla již informována o „revitalizaci“ sběrných míst na separovaný odpad.
Staré nádoby, konkrétně zvony na papír a plasty byly nahrazeny moderními velkokapacitními
kontejnery o objemu 1 100 litrů. Protože však
do kontejnerů lze při otevření víka vložit i větší
odpad, běžně dochází k tomu, že občané vhodí
do kontejneru i velké papírové krabice vcelku
a kontejner je brzy naplněn! Proto apelujeme
na občany, aby takovýto odpad před vhozením
do kontejneru upravili, stačí například pošlapáním a rázem bude i místo na papír pro souseda.
Zároveň upozorňujeme, že velké papírové obaly
je vhodné odvážet na sběrný dvůr technických
služeb v Puškinově ulici a také připomínáme,
že v Holicích jsou dvě sběrny druhotných surovin (v Puškinově ulici a v ulici Dudychova),
kde dostanou za papír dobře a hotově zaplaceno
(peníze za papír se vyplácejí na ruku a nepřevádějí se na účet!).

MAĎARSKÉ LÁZNĚ 2016
DOPRAVA AUTOBUSEM Z HOLIC

Užijte si s námi čtyřdenní prodloužený víkendový pobyt s koupáním,
odpočinkem a zábavou. Pojeďte s námi do lázní BÜKFÜRDO a
vyzkoušejte s námi DVOJE LÁZNĚ v jedné dovolené! Jako výlet pro Vás
máme nachystaný jeden den EXTRA koupání v termálních lázních
SÁRVÁR.

Kolik to stojí?

Cena 4350 Kč za dospělou osobu zahrnuje ubytování v penzionech
s polopenzí, rekreační taxu, komplexní pojištění, dopravu lux busem s
klimatizací a WC. Dítě vě věku 3 - 12 let pouze za 3 850 Kč.

Kdy pojedeme?

V termínech: 25.3. – 28.3., 8.4. – 1.5., 24.9. – 27.9. a 27.10. – 30.10.2016
Nástupní místa: Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice - Holice V.Mýto - Litomyšl - Svitavy

VÍCE INFO A DALŠÍ NABÍDKY NAJDETE
V CESTOVNÍ AGENTUŘE APOLLO
www.apollo.holice.cz
Pořádá: T SPLIT TOUR s.r.o., IČO: 25935194
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc únor 2016

Změna představení

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE A KONCERTY

Z technicko-provozních důvodů Divadla Tramtarie dochází pro naše divadelní předplatitele
ke změně data i titulu představení. Věc je to
vždy nemilá a neradostná i pro nás, jako pořadatele.
Původní titul Romance pro křídlovku byl vykompenzován domníváme se, že adekvátním,
též klasickým představením – adaptací románu
Karla Čapka R.U.R. Zároveň však muselo dojít z důvodu premiér divadla k posunu termínu
představení o týden – takže platí tedy sobota
13. února 2016 v 19.30 hodin.
Omlouváme se všem předplatitelům za případné problémy.
(KD)
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20.00
19.30

19.00

datum hodina
2. 2.
19.30
úterý

9. 2.
úterý

17.00

16. 2.
úterý

19.30

23. 2.
úterý

17.00

1. 3.
úterý

19.30

datum hodina
2. 2.
16.00
úterý

program
vstupné
Sůl nad zlato
Na námět Boženy Němcové volně zpracovala Božena Šimková tak, aby zachovala základní poselství pohádky a přiblížila tak příběh dnešním dětem.
Divadelní agentura Praha
45 Kč
Společenský ples
Pořádá BVK Holice.
120 Kč
Karel Čapek R.U.R
Rossumovi universální roboti. Autorská adaptace slavného sciene fiction Karla
Čapka, které obletělo celý svět. Proslulé drama o neodvratném konci jedné civilizace, té naší…
Scénář a režie: Vladislav Kracík.
Hrají: Miroslav Černý, Barbora Šebestíková, Marek Zahradníček, Václav Stojan,
Pavlína Labudová, Petra Čiháková, Zdeněk Svobodník, Dáša Rybářová, Jan Konopčík.
Divadlo Tramtarie Olomouc.
Náhradní představení za titul Romance pro křídlovku.
Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016.
160-150-130 Kč
STO ZVÍŘAT
Koncert známé české kapely k novému albu „Ministerstvo mýho nitra TOUR“,
hrající hudbu žánrově zařazovanou jako ska. Kapela byla založenou roku 1990
v Praze Matějem Čechem.
Koncert je pořádán v rámci oslav 680. výročí založení Holic.
200 Kč

KINO

program
vstupné
Gangster Ka
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Využívá lsti, armády právníků a monstrózního kapitálu. Káčka
však nečekaně zradí jeho pravá ruka. Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu.
Režie: Jan Pachl.
Hrají: H. Čermák, P. Bjelac, V. Svátková, F. Čapka, A .Pyško, J. Hanzlík.
Žánr: Drama/Thriller. Délka 100 minut.
70 Kč
Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdicí prášek
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina
s ohnivými vlasy Bulík. Ten se právě přistěhoval do Osla. Jakmile zjistí, že podivín Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být! Jenže o jeho vynález
mají zájem i nekalé živly.
Žánr: Rodinný/ Komedie. Délka 87 minut.
50 Kč
Úžasný Boccaccio
Florencie, Itálie, rok 1348. Zatímco v toskánském městě řádí nelítostná smrt,
skupina mladých lidí se uchyluje do vily v nedalekých horách. Z původní stovky povídek renesančního klenotu Dekameron si tvůrci filmu zvolili pět příběhů
plných lásky, touhy a fantazie.
Režie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani.
Žánr: Historický/ Drama. Délka 120 minut.
70 Kč
Mimoni
Proč vlastně ti žluťoučcí a roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi? Tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce vystresovaný Bob, vyrazili do světa,
aby všem mimoňským kamarádům vrátili smysl života a našli padoucha s velkým P.
Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 91 minut.
60 Kč
Everest
Rekapitulace jedné z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masiv poslal
mrazivé varování. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer nic nepodceňují. Všichni jsou skvěle připraveni, stačí však drobná odchylka, náhlá změna počasí...
Režie: Baltasar Kormákur.
Žánr: Dobrodružný/Drama. Délka 121 minut.
70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Antoni Gaudí
Přednáší PhDr. Hana Řeháková.

vstupné
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
5. 2.–4. 3.
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Treperendy z Holic

Skupina Clan – Tereza Divišová, Stanislav Diviš, Aldin Popaja, David Hanvald, Karel Štědrý
Vernisáž v pátek 5. února od 17 hodin.

Pavel Hladík se umí trefit do vkusu diváků.
To je známá věc, a to se také potvrdilo poslední adventní sobotu roku 2015. Ve hře Carla
Goldoniho Treperendy nechal zahrát téměř
všechny ochotnické herce a dal i nemalý prostor mladým. A na ty jsem byl a myslím si, že
nejen já, nejvíce zvědavý. Vůbec mě nepřekvapily výkony stálic holického souboru, s tím se
tak nějak počítá, ale čím jsem byl mile překvapen, byly právě výkony těch mladých. Nechci
hodnotit jejich uměleckou hodnotu, možná by
se tam našla nějaká chyba, ale mně se to prostě líbilo a z reakcí zcela zaplněného sálu jsem
nabyl dojmu, že mně podobných byla většina.
Kdysi jsem se ptal výtvarníka Jiřího Davida,
jaký je rozdíl mezi uměním a kýčem? Jeho
odpověď zněla: „To neřeš, buďto se ti to líbí
a nebo ne.“ Já se tím snažím řídit i v jiných
oborech a divadlo z toho nevyjímaje. Buďto
se mi líbí a může být třeba ochotnické nebo
ne a je jedno, že je profesionální. Poslední vystoupení holických ochotníků patří do té první
kategorie.
PS: Psal jsem to loni i předloni a napíši
to i letos. Opět jsem si uvědomil, jak kulturnímu životu v Holicích chybí pan Miloslav
Kment a jeho recenze a glosy. Občas jsme
měli rozdílné názory, ale nyní si troufám říci,
že bychom se shodli na tom, že o budoucnost
holického ochotnického divadla se nemusíme
bát.
Petr Kačer, foto: Ladislav Formánek
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Galerie v Kulturním domě úspěšně vstoupila do další sezóny
Galerie v KD byla otevřena v květnu 2009 z iniciativy bývalého ředitele
KD Ing. V. Vondrouše a za podpory tehdejšího starosty města Mgr. P. Hladíka. Dosud se v této galerii uskutečnilo 65 výstav z oblasti malby, grafiky, fotografie, sochařství, skla a plastiky. Vůbec prvním vystavujícím byl
umělec spojený s činností KD pan Petr Špaček. Na podzim téhož roku zde
vystavoval holický rodák Karel Malich. V dalším období to byl například
Jiří David, Stanislav Diviš, Jaroslav Malátek a další Holičáci Bohuslav
Horák a Václava Macků s dcerou Editou. Je to ale jen zlomek umělců,
kteří zde vystavovali.
Dne 9. ledna 2016 proběhla úspěšná vernisáž výstavy Jezdec mění barvu
pole, dvou mladých umělců, kteří jsou studenty Akademie výtvarných
umění v Praze. Oba umělce velmi hezky představil známý moderátor
z TV Barrandov pan Miroslav Vaňura, který je veřejnosti znám pořadem
„112“.
Petra Lomnická, která v Holicích navštěvovala ZŠ, nyní žije a tvoří v Pardubicích a v Praze. Studuje v ateliéru Malby doc. Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Její obrazy vznikají „po vrstvách“ nanášených velkoryse
na plátno, bez kompromisů a šetření hmotou. Vrací se k starším vrstvám,
otevírá je a rozehrává tak souhru minulého se současným, ještě čerstvým
nánosem. Každá vrstva barvy je pocitem, myšlenkou, která se během malování mění a vyvíjí, až nakonec dosáhne svůj dokonalý výraz. Tak uvedl
moderátor tuto autorku a její tvorbu, která se může pyšnit tím, že její díla
již vlastní několik sběratelů.
Miroslav Vaňura představil druhého umělce, Michala Janigu, studenta
prof. Jana Hendrycha, který je z Považské Bystrice na Slovensku, kde realizoval sochy do veřejného prostoru i pro soukromé sběratele. Jeho díla
jsou monumentální, ve velkých formách, obsahově plná a promyšlená.
Bez ohledu na jejich velikost mají vždy míru člověka. Rád pracuje s klasickými materiály pro jejich přirozenou sílu. Zajímá ho vztah člověka
k jeho prostředí, krajině, její proměny pod různými vlivy.
Oba autoři ve své řeči vyzdvihli dílo a věhlas našeho rodáka, sochaře Karla Malicha, kterého vnímají jako jednoho z největších umělců a nesmírně
si jeho osobnosti váží.
Moderátor uvedl ideu autorů výstavy. „Jezdec znamená pohyb. Změnu
stavu. Nepohyblivý jezdec není jezdcem. Být jezdcem znamená mít nadhled, mít možnost dohlédnout dál. Čím silnější kůň, tím silnější jezdec.
Vždyť kdo by toužil po nějakém slabém koni ... snad jen ten, kdo by chtěl
kráčet vedle něj. Jezdec má moc měnit barvu pole, ale zároveň sám je po-

38. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2016
Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro vstoupí v roce 2016 už
do své 38. sezony. Zahajovací koncert je naplánován na čtvrtek 3. března,
kdy se v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích představí PKF – Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Marka Šedivého se sólistou,
předním českým klavíristou, Ivo Kahánkem. Na programu bude slavný
Koncert b moll P. I. Čajkovského a Dvořákova Symfonie č. 8 „Anglická“.
Dalším zajímavým bodem rozmanitého programu festivalu bude například v pondělí 21. března ve Východočeském divadle v Pardubicích
Prokofjevův balet Romeo a Julie podle Williama Shakespeara v podání
Moravského divadla v Olomouci s mezinárodním obsazením baletních
sólistů.
V neděli 10. dubna, opět v Sukově síni Domu hudby, zazní program s názvem „To nejlepší z baroka“ s houslistou Pavlem Šporclem, varhaníkem
Pavlem Svobodou a souborem Barocco Sempre Giovane.
Večer slavných árií je na programu ve čtvrtek 28. dubna. V Sukově síni
Domu hudby v Pardubicích vystoupí tenorista Štefan Margita se svými
hosty za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice.
Pardubické hudební jaro ale není jen o těchto koncertech. Mnohem více
o nich naleznete na webových stránkách festivalu www.pardubickehudebnijaro.cz.
HOLICKÉ LISTY

lem měněn, tak jako v šachu. Stejně tak umění má moc měnit atmosféru
prostoru a tvarovat charakter člověka. Otevírat mu nový pohled, novou
dimenzi vnímání, která není limitována povrchem.”
Hezkou tradicí je, že při vernisáži zahraje na nějaký hudební nástroj žák
ze ZUŠ Karla Malicha, a tak i při této vernisáži zahrál dvě skladby na kytaru Vojtěch Černý. Podmaloval tak celou atmosféru této kulturní události.
A byla by to špatná vernisáž, kdyby zde nebylo pro přítomné připraveno
pohoštění. A to se v tomto případě povedlo na jedničku.
Věřím, že tento článek bude inspirací pro další kulturně naladěné občany
a přijdou se podívat nejen na tuto výstavu trvající do 31. ledna, ale i tu
další, která bude zahájena vernisáží 5. února 2016 v 17.00 hodin, kdy
bude představena skupina umělců „CLAN“, ve které jsou Tereza Divišová, Stanislav Diviš, Aldin Popaja, David Hanvald a Karel Štědrý.
Popřejme na závěr řediteli KD panu Petru Kačerovi, aby se mu dařilo
zaplňovat galerii zajímavými díly a aby se mu dařilo od dalších malířů
získat další obraz, který představuje „kulturák“ v Holicích. Do této doby
vzniklé obrazy na toto téma můžete vidět v 1. patře KD a je vskutku na co
se dívat.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
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Masopust v novém – buďte při tom!
Tradice maškarních průvodů byla v Holicích
obnovena v roce 2004. Až do loňského roku
se do masek oblékali především členky a členové sboru dobrovolných hasičů, kteří se však
rozhodli této činnosti zanechat. Aby tento zvyk
z našeho města nevymizel, chopil se iniciativy
spolek Kultura pro město a Dechový orchestr
Kulturního domu města Holic. Akci dále podporuje místní kulturní dům, který poskytuje
technické a materiální vybavení.
„Nechceme, aby u nás tento obyčej zanikl kromě jiného i z úcty k hasičům, kteří přípravě mi-

Akce v Základní umělecké
škole Karla Malicha
Základní umělecká škola Karla Malicha vás zve
na několik akcí, které pořádá v měsíci únoru. Jako
první akcí, kterou pořádá
SRP ZUŠ Karla Malicha je
1. společenský ples, který se
koná v pátek 5. února od 20
hodin ve Společenském sále
ZUŠ Karla Malicha.
Dále bychom vás rádi pozvali na okresní kolo
soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů, které pořádáme ve čtvrtek
18. února od 9.00 ve Společenském sále ZUŠ
Karla Malicha. Přijďte podpořit naše žáky.
Dále vás zveme na 1. ročník mezinárodní
kontrabasové soutěže Františka Černého
a Jana Geissla, který se uskuteční 19.–21.
února v ZUŠ Karla Malicha. Tuto akci pořádáme společně s Kulturním domem města
Holic a SRP ZUŠ Karla Malicha a záštitu
nad ní převzal hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický Ph.D. a starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberk. Do soutěže je přihlášeno bezmála šedesát soutěžících
z České republiky, Slovenska, Polska, Srbska,
Litvy, Lotyšska, Turecka a Španělska. Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií
a bude probíhat ve Společenském sále ZUŠ
Karla Malicha. V rámci soutěže proběhnou
také tři koncerty porotců soutěže. V pátek 19.
února od 19.30 hodin vystoupí Radoslav Šašina (VŠMU Bratislava) – kontrabas a Dana
Šašinová – klavír a ve druhé polovině koncertu se představí Brněnský kontrabasový
orchestr, jehož uměleckým vedoucím je Miloslav Jelínek (JAMU Brno). O den později
od 19.00 hodin se představí Miloslav Gajdoš
(Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž) – kontrabas a Ondřej Hubáček – klavír
a ve druhé polovině vystoupí Jiří Valenta
(Česká filharmonie) – kontrabas a Jana Holmanová – klavír. Celá soutěž bude uzavřena
koncertem vítězů jednotlivých kategorií v neděli 21. února ve 14.00 hodin. Na všechny
soutěžní výkony a koncerty je vstup volný
a bližší informace o soutěži najdete na stránkách soutěže www.zusholice.cz/soutez.
Mgr. art. František Machač

6

nulých ročníků věnovali nemalé úsilí. V dnešní
hektické době hodláme připomínat lidové tradice a nabízet obyvatelům Holic odreagování
od starostí všedních dnů. Naším cílem je dát
dohromady partu nadšenců, kteří se nebudou
stydět a vyrazí do ulic pobavit svoje spoluobčany,“ shrnul svou motivaci předseda spolku
Kultura pro město Lukáš Peška.
S novými pořadateli přicházejí i některé změny. „V minulosti zamířil průvod vždy na Staré
Holice. Letos jsme se ale rozhodli ho směřovat
více do středu města a to také proto, abychom
nemuseli řešit náročnou dopravu desítek účastníků do nebo z této městské části. Tu dosud zajišťovali právě dobrovolní hasiči. Věřím, že to
„Staroholičáci“ pochopí a zachovají nám přízeň
pro příští léta. Nikde není psáno, že se sem masopust v budoucnu zase nevrátí,“ ozřejmil důvod této inovace další z organizátorů, hudebník
Roman Hybš.
Zachován však zůstane program na náměstí
TGM, který se uskuteční od 14.00 do 16.00
hodin. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení živé kapely i na soutěže pro děti a dospělé,
kteří poměří své síly v disciplínách zaměřených
na konzumační dovednosti. Vše pak vyvrcholí
již tradičním rituálem odpravení kominíka.
Občané, kteří chtějí, aby u nich masopustní
průvod zastavil, nechť si ozdobí bránu či vchod
svého domu.

Pořadatelé stále hledají spolupracovníky, kteří
jim budou ochotni s realizací tohoto projektu
pomoci.
Datum konání: sobota 6. února 2016 (přibližně
od 9.00 do 16.00 hodin).
Předběžná trasa:
kulturní dům – Holubova ulice (kolem fotbalového stadionu k bývalému Kovopodniku) –
Husova ulice (od odbočky na Podlesí směrem
k centru města) – Tyršova ulice – Havlíčkova
ulice – Komenského ulice – Klicperova ulice
– ulice U Kapličky – Tylova ulice – Mládežnická ulice – Zborovská ulice – Družstevní
ulice – ulice Budovatelů – Pardubická ulice –
Smetanova ulice – ulice Kapitána Jaroše – ulice
Majora Baumanna – ulice Pod Parkem – Vysokomýtská ulice – Zahradní ulice – Josefská
ulice (od křižovatky se Zahradní ulicí směrem
k centru města) – Nádražní ulice (v úseku
od Palackého ulice k železniční trati) – Palackého ulice – náměstí TGM.
Vítána je aktivní znalost polky a valčíku.
Teplé občerstvení během pochodu zajištěno.
Kostým bude zapůjčen.
Pokud se chcete stát součástí holického masopustu i vy, přihlaste se na e-mailové adrese info@kulturapromesto.cz. Více na www.kulturapromesto.cz
Využijte jedinečnou možnost se aktivně zapojit
do společenského dění v Holicích!
Karel Král

Holické hasičky vstupují do nové sezóny

Loňskou závodní sezónu zahájily holické dobrovolné hasičky s novým silnějším strojem, proto
byla očekávání veliká. Za rok 2015 se závodnice
zúčastnily celkem 47 soutěží, kde předvedly 52
požárních útoků. Na stupně vítězů si nakonec
stouply 14×, druhá i třetí příčka jim náležela
shodně 7×. Za největší úspěch loňského roku
lze bezesporu považovat vítězství v okresním
kole požárního sportu v Pardubicích a následné
vítězství v královské kategorii „Požární útok“
na kole krajském v Lanškrouně. Na soutěžích

v Hrobicích a ve Slepoticích se dívkám povedlo obhájit putovní poháry, na středočeské Podřipské hasičské lize v Předoníně vybojovaly 3.
místo. V letošním roce hasičky ve své činnosti
nepoleví, po zimních závodech v Prosetíně, Rábech a Březhradu zahájí oficiálně sezónu na holickém náměstí při 2. ročníku Memoriálu Jiřího
Kerouše, který se uskuteční v sobotu 16. dubna od 13 hodin. Veškeré informace o závodech
a výsledcích naleznete na www.hasici-holice.cz.
Aneta Rychlíková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL

Únor v Mateřské škole Holubova

První měsíc nového roku je za námi. Paní zima nám v něm navzdory
některým prognózám ukázala, že se své moci jen tak nevzdá. Jak bude
zima panovat v únoru, teprve uvidíme, ale prodlužující se dny nám pomalu budou připomínat blížící se jaro. V naší škole čeká děti pokračování
lyžařského kurzu. Během února se uskuteční ještě čtyři lekce. V pondělí
8. února se děti budou těšit na pohádku Sněhurka, kterou nám v Základní
umělecké škole zahrají děti z dramatického oboru. V pátek 12. února čeká
starší děti v kulturním domě pohádka ,,Sůl nad zlato“. V jednotlivých třídách si děti v průběhu února užijí karnevalové reje. Poslední týden měsíce čekají na děti jarní prázdniny. Mateřská škola se také začne pomalu
připravovat na již 16. ročník Holické Mateřinky. Mateřinka se v letošním
roce bude konat 10. března v Kulturním domě v Holicích. S programem
Holické Mateřinky seznámíme čtenáře v příštím čísle Holických listů.
Více informací o naší škole najdete na našich stránkách www.msholubova.cz a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská

HOLICKÉ LISTY

ÚNOROVÉ HRÁTKY V MŠ STAROHOLICKÁ
Už je to zase tady – doba karnevalů a masopustního veselí. Pestrobarevné
karnevalové radovánky rozveselují končící, letos již tradičně mírnou zimu
a krátí dětem i nám dospělým čekání na jaro. Náš již tradiční karneval se
uskuteční 4. února v dopoledních hodinách. Pestrá výzdoba na oknech
a v místnostech, tančící děti v maskách, veselá hudba a také sladké občerstvení od paní kuchařky, ceny pro nejlepší masky. Karneval v naší MŠ má
své kouzlo a stal se událostí, která oslovila nejen malé děti, ale i rodiče,
kteří nám s maskami pomáhají.
Všichni se těšíme na program plný zábavy, soutěží. Vše stihne vyfotografovat pan Formánek, kterému děkujeme za krásné snímky.
V březnu naše děti z pohybového kroužku čeká vystoupení na již tradiční
,,HOLICKÉ MATEŘINCE“. Na tuto akci se velmi těšíme.
Doplňkovými kroužky na naší MŠ je oblíbená výuka hry na zobcovou
flétnu pod vedením lektorky Mgr. Slavíkové. Dále děti získávají základy
anglického jazyka pod vedením Mgr. Blechové. Výuka těchto oblíbených
kroužků bude pokračovat i ve 2. pololetí školního roku.
Od 18. února ve spolupráci s TANEČNÍM STUDIEM Hany Flekrové pořádáme ,,Pohádkové tanečky pro kluky a holčičky“ – jedná se o všestrannou pohybovou průpravu se zaměřením na písničky z pohádek.
Další aktivitou naší mateřské školy je spolupráce se Základní školou Komenského a Základní školou Holubova, která spočívá v návštěvě těchto
zařízení. Předškolní děti mají možnost seznámit se s prostředím a programem těchto zařízení, což jim usnadní přestup do škol.
Od 3. března budeme opět dojíždět do SOLNÉ JESKYNĚ v Holicích
a tím podporovat imunitu a zdravý životní styl dětí.
Fotografií se vracíme k oblíbené akci naší školy pro veřejnost „Rozsvícení vánočního stromu u MŠ“. Děkujeme Technickým službám Holic
za vzornou spolupráci.
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka školy
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Z NAŠICH ŠKOL

Statistika nemusí být nuda…
Prima Gymnázia Dr. Emila Holuba se během podzimních měsíců zapojila
do projektu Minisčítání 2015. Jedná se o projekt, který organizuje Český
statistický úřad pro děti ze 4. až 9. tříd. Projekt vznikl jako doprovodná
vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů
2011. Cílem projektu je zvyšování statistické gramotnosti a pomoc dětem
zlepšit vnímaní statistiky jako nástroje užitečného pro každodenní život.
Do Minisčítání 2015 se zaregistrovalo 614 škol z celé ČR a celkem bylo
žáky a studenty z 1 783 tříd vyplněno 29 628 dotazníků. Naši žáci si rovněž zajímavou a praktickou formou přiblížili princip sběru, zpracování
a využití statistických dat. Na podzim elektronickou formou zodpověděli
19 otázek dotazníku, který byl dále zpracován ČSÚ. Celkové výsledky
byly zveřejněny na internetových stránkách ČSÚ koncem minulého roku.
Žáci tak mohli porovnat své výsledky se třídami nejen v rámci Pardubického kraje, ale i v celostátním měřítku.
Ačkoli počet respondentů v našem prvním Minisčítání nebyl vysoký, byl
pro základní seznámení se statistikou na vlastní kůži rozhodně dostačující. Výsledky naší primy jsou zajímavé v mnoha ohledech, nejen pro
samotné žáky, kteří mohli porovnávat své odpovědi mezi sebou, ale i pro
vyučující, kteří mohou získat o svých žácích lepší představu. Za zmínku
stojí například porovnání s výsledky Pardubického kraje – jako oblíbený předmět žáci v obou případech nejčastěji volili tělocvik. V primě se
na druhém místě umístil dějepis (16%), v kraji byla na druhém místě
překvapivě matematika (11,1 %). U otázky týkající se návštěvy kroužků
vybrala asi polovina našich žáků (srovnatelně v kraji) sportovní kroužek,
čtvrtina umělecký. Asi 21 % uvedlo, že kroužek nenavštěvuje, ale má
nějaký koníček. Dále šetření ukázalo, že 36,8 % naší třídy hraje na hudební nástroj, v kraji 28,7 %. Naši žáci nejvíce důvěřují svým rodičům
(84,2 %), v kraji rovněž, ale tuto možnost zvolilo méně respondentů
(56,9 %), významný podíl zaznamenala důvěra ke kamarádům (23,9 %).
Přibližně 42 % žáků má pouze 1 sourozence (v kraji asi 51 %), 26 %
(v kraji 10 %) uvedlo 3 sourozence, 21 % (v kraji 23,5 %) 2 sourozence,

Chemie je s námi každý den

ostatní primáni sourozence nemají. Asi 9 % dětí odpovídajících v Pardubickém kraji má dokonce 4 sourozence. Rodinný víkend by děti nejraději
strávily na výletě (42,1 %), sportem nebo odpočinkem doma (shodně
21,1 %), na návštěvě (10,5 %). Do školy nejčastěji chodí s kamarádem
(52,6 %). Svůj první mobil dostalo 63,2 % žáků mezi 1.–5. třídou, čtvrtina už před 1. třídou. V kraji jsou výsledky srovnatelné. Téměř všichni by
si dokázali v zahraničí koupit jídlo a použili by při tom angličtinu. Další
odpovědi upozorňují na spořivost dětí. Přes 80 % z nich by darovaných
1 000 Kč dalo do úspor, 10 % na zábavu. Téměř 50 % dětí pije nejčastěji
ochucenou vodu, 37 % vodu, další čaj nebo limonádu. Pro naše žáky je
v současnosti nejdůležitější škola, jak uvedlo 36,8 %, shodně pak necelých 16 % zmínilo rodinu, zdraví a kamarády. V celém Pardubickém kraji
32,8 % dětí zvolilo rodinu, dále školu (23,3 %), o něco méně kamarády
(22,5 %), 11 % zdraví, zbývající rozdělili odpovědi mezi volný čas, mobil a počítač.
V rámci tohoto projektu žáci získali zajímavé zkušenosti s různými typy
grafů a učili se pracovat na jejich interpretaci. Žáci tak dokážou odhadnout typ grafu vyhovující danému jevu a umí se v grafu orientovat. Z procentuálních podílů v grafech vydedukují přibližné množství odpovědí
a představí si, jaká část dětí zvolila jistou odpověď. Dále například zjišťují, zda dívky a chlapci odpovídali shodně, nebo zda se v některých jevech
jejich odpovědi liší. Řeší slovní úlohy spojené s jejich vlastními výsledky,
které je motivují víc než klasické úlohy ze sbírek. V dalších hodinách
matematiky se budeme zpracování výsledků ještě dále věnovat. Pokud se
uskuteční další ročník tohoto projektu, určitě se znovu zapojíme a přejeme si, aby se počet respondentů navýšil. Možná nás podpoří už příští
prima, a budeme tak mít pestřejší výsledky a možnost porovnat dva stejně
staré ročníky naší školy. Všem žákům letošní 1. C, kteří se do Minisčítání
2015 dobrovolně zapojili, patří poděkování.
Mgr. Veronika Rožková, vyučující matematiky

Zlepšení podmínek pro výuku
pracovních činností na Holubovce

V prosinci k nám do školy přijeli mladí chemici s lektorem ze Střední
průmyslové školy chemické v Pardubicích s programem Chemie na cestách neboli Road Show.
Jejich snahou bylo představit chemii jako obor zábavný, hravý a plný barevných efektů. Chtěli také, aby si žáci uvědomili, že se s chemií setkávají v každodenním životě např. v podobě zubní pasty, mýdla, šamponů,
deodorantů, prášků na praní, různých druhů léků a vitamínů, oblečení,
kontaktních čoček, aj.
Tato akce měla úspěch a deváťákům se líbila.
Mgr. Ladislava Fléglová
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Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání na podporu technických dovedností žáků na ZŠ. Naše škola podala projektovou žádost v rámci Výzvy 57 na vybavení školní dílny. Žáci 9. tříd pod
vedením učitelky PČ vyrobili mongolský hlavolam a k němu vytvořili
žákovská portfolia.
Celkem jsme za tuto aktivitu dostali 204 112 Kč. Za tyto peníze jsme
nakoupili 588 ks různého nářadí, kterým jsme nahradili současné zastaralé nářadí ve školní dílně. Součástí byla i interaktivní tabule a rozšířené
a vylepšené stavebnice Merkur Inventor.
Stálo nás to sice hodně práce, ale máme pěknou a dobře vybavenou školní
dílnu. Můžeme naše žáky učit technickým dovednostem při práci s dřevem, kovem a plastem.
Mgr. Markéta Vlková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

KARNEVAL V HOLOUBKU

Výstava

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice
vás zve na dětský karneval, plný písniček,
tancování a soutěží. V úterý 9. 2. 2016 dopoledne uvítáme v Holoubku všechny děti
v maskách a mohou se připojit i rodiče.
Za soutěžení a masky na vás čeká malá
dobrota a odměna.
Nové cvičení v Holoubku, tentokráte pro
těhotné ženy, začíná ve středu 10. 2. 2016
od 13.15 do 14.45 hodin pod vedením Dany Kačírkové. Cvičení bude
každou středu v prostorách Holoubka.
V době jarních prázdnin od 22. 2. do 26. 2. 2016 je v Holoubku provoz
přerušen.
Po zdařilém vánočním tvoření pro dospělé vás Radka zve na velikonoční
tvoření pro dospělé a to ve středu 16. 3. 2016 od 8.30 hodin v Holoubku.
RVC Holoubek a Mgr. Monika Čuhelová vás zvou na Kurz efektivního
rodičovství v podobě 3 setkání a 14 témat v tyto sobotní termíny: 2. 4.,
16. 4. a 23. 4. 2016 v čase od 9.00 do 16.00 hodin.
Bližší informace o chystaném kurzu získáte na tel. čísle 777 009 387 nebo
na e-mailu radka.sladkova@matape.cz. Na kurz je nutné se předem přihlásit.
Herna Holoubka je pro vás otevřena každý den od 8:30 do 11:30 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice pořádá Kulturní dům města
Holic ve výstavní síni Mázhaus v Pardubicích na Pernštýnském náměstí
výstavu Jitky Balcarové nazvanou Parkinson a já. Z důsledku Parkinsonovi nemoci musela v roce 2000 Jitka Balcarová opustit zaměstnání a začala
se věnovat výtvarné činnosti, která ji dodává energii a optimismus v boji
s touto zákeřnou nemocí. Její díla mají duši, silný náboj a hlavně kvalitu.
Doporučuji všem tuto výstavu shlédnout. Vernisáž k výstavě proběhne
v úterý 2. února od 17.00 hodin, o hudební produkci se postará kontrabasista, žák šestého ročníku Konzervatoře Pardubice Petr Pavíček. Výstava
potrvá do 28. února.
Petr Kačer

O projektu Women Welcome (Ženy vítány) řekly absolventky 1.vzdělávacího cyklu.
„Konkrétně pro mě byla nejpřínosnější témata JAK ZAUJMOUT PŘI
PREZENTACI, JAK KOMUNIKOVAT A ZVLÁDAT NÁMITKY. Uvědomila jsem si, že slova chci a dokážu to dělají moc a umožní mi jít
do zvládání problému či zvoleného cíle více naplno. Ani tréma a strach
už mě tolik nestraší jako dřív – už vím jak na ně.“
„Absolvování projektu Women Welcome mi napomohlo v osobním růstu.
Byl to super rychlý růst vedoucí k novému přístupu ke mně samotné a tím
k lepší kvalitě bytí.“
„Kapacita posledních dvou vzdělávacích cyklů (probíhají od ledna
do března 2016) projektu byla naplněna, tak velký zájem o vzdělávání
těší celý náš realizační tým,“ říká koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY realizuje Rodinné
a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. | koordinátorka: Vladimíra Krejčíková | M: 603 566 141 |Projekt je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. |
jm

Pozvánka na přednášku
Automotoklub v AČR – odbor mototuristiky – pořádá dne 11. února
v 18.00 hodin v Kavárně Kulturního domu města Holic pro motoristy
z Holic a okolí přednášku na téma: Co je nového v silničních předpisech od 1. 1. 2016.
Přednášet bude majitel autoškoly Josef Bartoníček.
Vítání jsou všichni řidiči, kteří se chtějí zdokonalit ve svých znalostech.
HOLICKÉ LISTY
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1925
Obecní zastupitelstvo se v tomto roce sešlo
pětkrát, z toho 28. října se jednalo o schůzi slavnostní. Řešily se hlavně otázky finanční. Jednou
z nich byly i stavební náklady na adaptaci radnice. Ty se z původního plánu 150 889 korun
nakonec vyšplhaly až na 310 753,25 korun.
Jak se totiž ukázalo, byla budova už ve značně
zchátralém stavu.
Na svém prvním jednání 21. března rozhodli
zastupitelé vykoupit od manželů Černých budovu bývalého hostince vedle chlapecké školy
a provést její demolici (zasahovala mimo stavební čáru o čtyři metry do ulice). Pozemek byl
pak věnován státu na stavbu obytného domu
pro státní zaměstnance (dnešní čp. 46 tzv. „učitelák“). Důležité rozhodnutí padlo 2. května.
Bylo totiž definitivně schváleno zkanalizování
starého potočiště ve městě a přeložení Ředičky
za město. Zaklenutý kanál převezme do udržování město, přeložené potočiště Vodní družstvo.
Na téže schůzi bylo také vyhověno žádosti
zdejších hostinských a povoleno jim místo dosavadních 8 pořádat 12 tanečních zábav.
Přestože ještě neuplynulo šestileté období
Národního shromáždění, bylo na žádost sociální demokracie v říjnu rozpuštěno a na 15. listopadu vypsány nové volby. Volební kampaň,
trvající tři týdny, i volby samotné proběhly
v klidu. V Holicích dostala nejvíce hlasů sociální demokracie – 1191 do poslanecké sněmovny
a 962 do senátu. Další pořadí stran bylo následující: živnostensko-obchodnická strana středostavovská 494/427, lidová strana 473/420,
komunistická strana 467/393, republikánská
strana zemědělská 339/287, národní demokracie 197/179, strana socialistická 167/152, národní strana práce 37/32.
Poprvé se v tomto roce slavil 6. července
státní svátek Mistra Jana Husa. Za oblačného,
ale příjemného počasí se tak stalo i v Holicích.
Od šesti hodin ráno procházela městem hudba,
od devíti hodin pak konala církev československá slavnostní bohoslužby u kříže na náměstí.
V deset hodin zahájil starosta města Josef Kňourek tábor lidu a o Husově významu promluvil
jeho náměstek Karel Vohralík. Po páté hodině
odpolední dorazil na náměstí průvod ze Starých
Holic, ve kterém bylo i sedm alegorických vozů
znázorňujících výjevy z Husova života a našich
dějin. Odtud se všichni přesunuli na sokolské
hřiště, kde však náhlá bouře s lijákem zabránila konání tábora lidu venku, a tak se další část
konala v sále sokolovny. Jak uvádí kronikář, sál
zdaleka nestačil a množstvím lidí byly zaplněny
všechny ochozy kolem hřiště. Hlavním přednášejícím byl Dr. Jan Hořejší, profesor z Hradce
Králové. Zapálením hranice na hřišti v sedm
hodin večer byl slavnostní den ukončen.
Husovy oslavy vyvolaly ale i diplomatický konflikt. Účast prezidenta T. G. Masaryka
a vlády na oslavách vedla ke konfliktu s Vatikánem. Papežský nuncius F. Marmaggi opustil
na protest Prahu, a tím nastalo fakticky přerušení diplomatických vztahů. Konflikt byl urovnán
až na konci roku 1927 a příjezdem nového nuncia do Prahy v roce následujícím. Postup papežského nuncia vyvolal rozhořčení mezi obyvatelstvem. A tak, jako i v jiných městech, sešel
se v Holicích 16. července na náměstí u kříže
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tábor lidu, na kterém byla přijata rezoluce, v níž
bylo mimo jiné požadováno, aby byla provedena odluka církve od státu.
Před likvidací bylo Stavební družstvo.
Na žádost městské rady však od toho 22. února
upustilo a zahájilo opět činnost veřejnou schůzí
„Na Špici“. Výrazného stavebního ruchu však
nebylo docíleno. Omezil se na menší stavby v Starých Holicích a deset vilek při silnici
na Hradec Králové.
Z dalších událostí uveďme, že 18. července
bylo nově zřízené městské muzeum, umístěné
v budově radnice, předáno do správy Studentského spolku. V prosinci zakoupil Sbor dobrovolných hasičů motorovou stříkačku za 56 000
korun. Na to měl ve fondu 3 500 korun, 7 000
korun vynesla sbírka mezi občany a 8 000 korun činila zemská subvence. Zbytek bude sbor
splácet, za což se zavázalo ručit město.
Za velké účasti občanů se 27. června konal
pohřeb známého holického vinárníka Josefa
Lohniského. Byl výraznou osobností Holic
a pamětníkem starých dob. Kromě své živnosti

byl také veřejně činný. Hrál ochotnické divadlo
a byl spoluzakladatelem divadelního spolku
Klicpera, kde se představil ve 150 představeních. Od roku 1887 až do své smrti byl duší
zdejšího Okrašlovacího spolku, kde se zasloužil
zejména o založení městského parku v dnešní
Smetanově ulici. 40 let byl také členem výboru
Občanské záložny. Z významných holických
rodáků se v tomto roce 3. září narodil konstruktér a vynálezce Ing. Karel Horák (+ 2. 2. 1992).
A v místní části Podlesí vznikla Dělnická tělocvičná jednota Marx.
Počasí v roce 1925 bylo takové, jaké známe v posledních letech. Leden i únor byl bez
sněhu. Jaro v normálu a květen přinesl nejvíce
srážek v roce – 84 mm. Léto bylo více chladné
a v červenci napočteno jen 8 a v srpnu 7 dní, které lze označit jako slunné. Kromě září byl podzim skoro beze srážek. Prosinec rovněž tak, ale
po celý měsíc mrzlo (v první polovině až -15°
C). Mezi 24.–28. prosincem spadlo jen 16 mm
srážek, tedy opět žádné zachumelené Vánoce.
Pavel Hladík

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Dvacátý ročník Posledního kopce
Je to neuvěřitelné. Už dvacet let se pravidelně vždy 30. prosince setkávají
cyklisté na Poběžovicích, aby zakončili svoji sezónu právě zde, na tak
zvaném Posledním kopci. Spíše jarní počasí přivítalo rekordních 102
závodníků i početný dav fanoušků tohoto sportu. Trať byla proti jiným
rokům kratší. Místo 320 se zkrátila na 285 metrů. I tak to byl pro některé
velký problém tento strmý kopec vyšlapat. Ti, co kolo vytlačili, to vzali
předsilvestrovsky. Ti, co kopec vyšlapali, tak měli naději na lepší umístění. Ovšem na Michala Cimburka, který zvítězil i v minulém ročníku
nikdo neměl. Jeho čas 42,36 sec nikdo nepřekonal. Proto pohár pro vítěze, který mu předal starosta města Holic pan Mgr. Ladislav Effenberk,
mu právem patří. Na druhém místě se umístil Josef Schejbal a na třetím
Martin Ondráček.
Milým překvapením byla účast dětí do osmi let. Na všech osmnáct čekala
medaile a pár drobností. Je to skvělé zjištění pro pořadatele, kterým byl
Klub Českých turistů Holice ve spolupráci s Cyklo Profi. Tím má tento

tradiční závod o budoucí nadšence tohoto sportu postaráno.
Vše vyvrcholilo v sále místní restaurace na slavnostním předávání cen
a upomínkových předmětů. Každý měl možnost ochutnat zabíjačkové
speciality a účastnit se taneční zábavy.
Do nastávající sezóny popřejme všem mnoho najetých nebo nachozených
kilometrů.
Ladislav Formánek

Halové fotbalové turnaje mládež
pořádané SK Holice
Bajer Cup 10. leden 2016
Turnaj mladších žáků, ročník 2003 a mladší.
Pořadí turnaje:
1. FK Náchod
2, Baník Vamberk
3. SK Holice – červení (Viktora, Černý, Suchanová, Šprta, Mikuláš,
Matys, Sochůrek, Matyáš )
4. TJ Jiskra Hořice
5. TJ Lokomotiva Borohrádek
6. SK Roudnice
7. SK Třebechovice
8. FC Spartak Rychnov n/K.
9. TJ Paramo Pardubice
10. SK Holice – modří (J. Fliger, Valenta, Mládek, Růžek, Čeloud, Smítal, M. Fliger, Vodák, Macháček)
Pan Petr Bajer – předseda SK Holice, osobně ocenil věcnými dary všechna mužstva. První tři mužstva navíc obdržela poháry a medaile (tak je to
stejné u všech turnajů). Dále byli oceněni:
Nejlepší hráč a střelec: Ondřej Lukáš – FK Náchod
Nejlepší brankář: Jakub Fliger – SK Holice
Optika Olivová Cup 17. leden 2016
Turnaj mladších elévů, ročník 2007 a mladší.
Pořadí turnaje:
1. FK Baník Chvaletice
2 . SK Lázně Bohdaneč
3. FK Česká Třebová
4. SK Holice – zelení (Výborný, Bydžovský, Tošovský, Flasch, Trojan,
Moghili, Pařízek, Říha, Peštál )
5. SK Pardubičky
6. TJ Sokol Moravany
7. FKJ Skuteč
8. SK Holice – modří (Dvořák, Gaži, Uhlíř, Fišer, Linert, Tlapák, Markl,
Pištora, Dytrt)
9. SK Vysoké Mýto
10. Jiskra Ústí n/O.
Nejlepší hráč: Marek Průša – SK L. Bohdaneč
Nejlepší střelec: Adam Molnár (12 branek) – FK Chvaletice
Nejlepší brankář: Antonín Výborný – SK Holice
Ceny pro tento turnaj věnovala Optika Holice. Poháry a věcné dary předal
osobně pan Antonín Oliva.
Oba výše uvedené turnaje se hrály v městské sportovní hale.
Vladimír Faltys
HOLICKÉ LISTY

Zprávy z badmintonu
V neděli 13. prosince se v Holicích uskutečnil další z badmintonových
turnajů v mixech, pořádaných místním BK-DDM. Pořadatelé akce dokázali pro 23 zúčastněných párů vytvořit pravou badmintonovo-předvánočně-rodinnou atmosféru. Hrálo se na čtyřech kurtech švýcarským
systémem na dva sety do 21. Sedm kol náročných bojů bylo zpestřeno výborným gulášem, párkem v rohlíku, kávou, rumem či nákupem
badmintonových suvenýrů. V Holicích v neděli vyhrál každý, kdo se
turnaje zúčastnil. Obrazně i doslova Stupně vítězů nakonec obsadily
páry: 1. Kopřivová, Prusek, 2. Rychnovská, Zahradník, 3. Opletalová,
Opletal.
V sobotu před poslední adventní nedělí jsme se zúčastnili turnaje pro nejmenší v hale ZŠ Kukleny. Sjelo se 60 dětí, převážně chlapců. I zde jsme
předvedli výborné výkony a odvezli si krásná umístění. Na turnaj se přijela podívat i televize a natočila si pár záběrů pro seriál Lvíčata. Všichni
naši hráči a hráčky zasluhují za předvedené výkony pochvalu.
Zveme všechny příznivce badmintonu na dětský turnaj, který se koná dne
6. února v městské hale v Holicích. Přijďte povzbudit naše mladé naděje. 13. února proběhne turnaj smíšených dvojic dospělých. Začátek obou
dvou turnajů je v 9.00 hodin.
Další turnaje: 7. února GPC U17 Hradec Králové, 19.–20. března GPB
U15 Pardubice.
Miroslav Pacovský
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
Tesla Pardubice – BVK Holice
74 : 73 (25:20 40:38 56:55)
Joska 25, Synáček 15, Žaba 9, Brožek 8, Trojan
7, Eichler 4, Tylchrt 3, Bahník 2
BVK Holice – Tesla Pardubice
79 : 66 (23:14 47:26 60:49)
Žaba 17, Joska 16, Synáček 11, Voráček 10,
Tylchrt 8, Trojan 6, Kolář 5, Eichler, Bahník
a Brožek 2
BK Tábor – BVK Holice
68 – 61 (22:18 39:31 51:46)
Trojan 14, Synáček 13, Voráček 8, Tylchrt, Kolář a Welsch 7, Brožek 5
BK Lions Jindřichů Hradec B – BVK Holice
89 : 56 (13:13 37:31 64:40)
Brožek 17, Trojan 12, Voráček 7, Tylchrt
a Joska 6, Kolář 5, Welsch 3,
Holičtí muži mají v letošní sezóně při výjezdech
na palubovky soupeřů smůlu. Na trip do Tábora
a Jindřichova Hradce odjeli pouze se dvěma pivoty. Nemohl odcestovat zraněný Jan Eichler a novopečený otec Ondřej Joska, který si o víkendu
odvážel z porodnice prvorozenou dcerku Vanesu.
Gratulujeme mu tímto k otcovství a přejeme mamince a Vanesce hlavně hodně zdraví. V sobotním
utkání v Táboře si bohužel obnovil zranění lýtkového svalu třetí pivot Vojta Synáček a bez pivotů,
byl i velmi slabý Tábor nad naše síly. V neděli
pak v Jindřichově Hradci nebylo co řešit. Soupeř
nastoupil posílen o tři hráče z extraligového áčka
a holičtí muži dokázali vzdorovat jen do poločasu.
V druhé půlce se projevila jednoznačná převaha
domácích a utkání se změnilo v jejich exhibici.
Oblastní přebor Juniorů U19:
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
73 : 62 (19:10 40:24 56:41)
Mycak 19, Janoš 18, Kašpar 10, Hloušek 9,
Kulhavý 4, Šenka 2
v odvetě 74 : 47 (19:18 34:29 50:35)
Janoš 10, Mycak 9, Šenk 8, Kašpar a Kulhavý
6, Hloušek a Pařízek 4
Divize žáků U15:
Holické „patnácky“ měli v povánočním období
volný los.
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – SŠB Pardubice
61 : 29 (11:8 25:18 43:27)
Kouba 13, Mrázek a Chmelík 10, Mikuláš 8,
Brandejs a Šindelář 7, Priessnitz 4, Hanzlík 2
v odvetě 77 : 30 (11:12 31:18 47:23)
Mrázek a Kouba po 22, Hanzlík 9, Chmelík
a Šindelář 8, Priessnitz 4, Mikuláš a Brandejs 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
32 : 47 (8:12 18:26 22:39)
Mrázek 15, Priessnitz 7, Chmelík 6, Kouba 5,
Hanzlík, Brandejs a Šindelář 4, Štěrovský 2
v odvetě 28 : 59 Chmelík 18, Mrázek 16,
Šindelář 12, Brandejs 5, Kouba 6, Priessnitz
a Hanzlík 2

Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Kara Trutnov
149 : 28 (41:9 76:13 109:22)
Mrázek 71, Brandejs 26, Broňa Kubánek 18,
Hanzlík 11, Lhoták 8, Mikuláš 6, Klouček 5,
Kašpar 4
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
39 : 102 (5:32 19:60 27:86)
Mrázek 32, Šindelář 22, Hanzlík 14, Mikuláš
10, Brandejs a Lhoták 8, Broňa Kubánek 6, Kubánek J. 2
Kvalifikace na MČR:
BVK Holice – BK Pardubice
27 : 79 (2:23 11:33 21:57)
Mikuláš 7, Brandejs a Lhoták 6, Šindelář 4,
Klouček a Krejčík 2
Za pardubický tým nastoupil holický odchovanec Marek Půlpán (spolu s Radkem Mrázkem
člen nejlepší pětky loňského MČR v Ostravě,
kde naši žáčci získali stříbrné medaile). Rodiče Marka Půlpána však nebyli spokojeni s tím,
jak je jejich syn v Holicích veden v týmu žáků
U12 a vyvzdorovali si jeho přestup do Pardubic. Když pak pro zranění (zlomený malíček
levé ruky) nemohl k utkání nastoupit Radek
Mrázek, bylo utkání jednoznačnou záležitostí
pro Pardubice.
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
81 : 34 (14:14 40:20 49:30)
Mrázek 32, Mikuláš a Šindelář 16, Hanzlík 6,
Brandejs 4, Lhoták, Klouček a Broňa Kubánek
2, Krejčík 1
Po porážce s Pardubicemi nezbylo holickým
trenérům nic jiného než proti Hradci Králové
postavit Radka Mrázka se zabandážovanou rukou, aby si tým uchoval naději pro postup z druhého místa kvalifikace. Kapitán týmu, srdcař
Radek Mrázek se role lídra týmu zhostil se vší
úctou a patří mu za to nesmírný obdiv. Přesto,
že hrál jen jednou rukou, byl na hřišti naprosto
dominantní a zajistil svému týmu ve zbývajících utkáních kvalifikace proti Trutnovu a SŠB
Pardubice šanci na opětovný postup na MČR.
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – SKB Česká Třebová
88 : 38 (21:6 50:14 76:22)
Krejčík 29, Klouček 26, Jan Kubánek 19,
Kašpar 8, Skutil 6
BVK Holice – SŠB Pardubice
94 : 35 (31:2 46:12 67:29)
Krejčík 32, Klouček 28, Kašpar 10, Benešová
a Růžek 7, Jan Kubánek 6, Skutil a Kobrle 2
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
64 : 53 (28:12 38:27 50:36)
Klouček a Krejčík 21, Růžek 6, Jan Kubánek
a Skutil 2, Kašpar 1
Sokol Nová Paka – BVK Holice
44 : 46 (8:10 19:22 33:36)
Klouček 20, Krejčík a Kobrle 8, Holub 5, Růžek a Kašpar 2, Skutil 1
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách

svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace
(ligové a extraligové soutěže)

Vánoční turnaj v basketbalu

Je dobře, že Basketbalový všesportovní klub
(BVK Holice) zůstává věren tradici a 25. prosince uspořádal již 35. ročník Vánočního turnaje v basketbalu. Zúčastnilo se ho 5 družstev
a tentokrát zvítězilo mužstvo hráčů v „černých“
dresech. Není tak důležité vyjmenovávat jména jednotlivých hráčů, jako spíše vyzdvihnout
ten fakt, že i o vánocích je BVK aktivní a snaží
se o sportování zejména dětí a mládeže. Je to
událost, která v sobě také zahrnuje milá setkání
sportovců. Tentokrát se bohužel neuskutečnil
zápas veteránů, protože se nesešli kvůli různým
nemocem a zraněním, ale věřme, že v příštím
turnaji si to opět „rozdají“. Protože se také
na hřišti objevil asi vůbec nejúspěšnější sportovec, který pochází z Holic, a po účinkování
ve světě dnes prvoligový hráč ČEZ Basketbal
Nymburk a kapitán reprezentačního družstva
mužů České republiky Jiří Welsch, požádal
jsem o možnost vyfocení jeho nové rodinky,
aby Holice mohli shlédnout další, doufejme
velkou sportovkyni, která se narodila 4. července 2015 a mimo tátu baskeťáka má maminku
bývalou vynikající volejbalistku, která rovněž
hrála v zahraničí. Popřejme tedy, aby se jim dařilo jejich holčičku přivézt ke sportu a aby byla
tak úspěšná, jako její rodiče.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.

Kulečník
O vánočních svátcích se konal již 19. ročník
ve sportovním kulečníku. Akci pořádala Dělnická tělocvičná jednota Holice a z vítězství se
radoval Martin Syrový, na druhém místě skončil Miloš Hájek a bronz si pod stromeček nadělil Michal Syrový.
Prostřednictvím Holických listů bych chtěl poděkovat řediteli Základní školy Komenského
Mgr. Romanu Matouškovi za možnost používat
jejich tělocvičnu pro oddíl naší mládeže.
Milan Štěpánek
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