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Vážení spoluobčané,
rok  2020  se  nám  rozeběhl  zběsilým  tempem 
a  ve  stejné  rychlosti  se  nám začíná  vršit  hro-
mada úkolů, které chceme tento rok splnit. My-
slím, že většina z nás si pro letošek nějaký ten 
drobný či větší cíl dala. Mnoho cílů si pro le-
tošní rok vytyčilo i vedení města a na těch, kte-

ré jsou posvěceny zastupitelstvem se již pracuje. Patří mezi ně i největší 
letošní investice, která se týká realizace 2. etapy revitalizace Městského 
stadionu, kdy zde vzniknou nové komunikace, parkoviště a také pro širo-
kou veřejnost otevřená in-line dráha, která bude obepínat obě fotbalová 

hřiště. Smlouva  je  již uzavřena a půjde-li vše dle předpokladů a počasí 
dovolí,  tak  by  se  první  kolečkoví  bruslaři mohli  po  dráze  prohánět  již 
v průběhu letních prázdnin. Ve schválených výdajích města je též polož-
ka na dokončení revitalizace Sokolského parku, čeká nás celková oprava 
komunikace a chodníků v ulici Na Balkáně, stavba hřbitovního domku, 
opravy městských domů, tvorba nových webových stránek města a spous-
ta dalších větších či menších činností. Březnové zasedání zastupitelstva 
pak bude projednávat další akce, které se budou v letošním roce ve městě 
odehrávat.
Přeji Vám, aby se většina z Vašich soukromých cílů pro letošní rok poda-
řila naplnit. Také nám všem přeji, aby se nám v Holicích žilo dobře.

Srdečně zvu občany města na posezení při kávě se starostou, které se uskuteční ve středu 19. února od 16. do 18. hodiny. 
Přijďte se podělit o starosti, náměty i radosti z běžného žití v našem krásném městě. 

Slovo starosty

Sobotní večer 14. prosince patřil k těm povedenějším. Příčina byla jedno-
duchá. Strávil  jsem ho v Kulturním domě města Holic na známé kome-
dii  v  podání  holických ochotníků. Kdysi  jsem  tento  kus  viděl  v  jednom 
pražském divadle, moc se mi líbil, a tak jsem byl zvědavý, jak si s tímto 
úkolem poradí náš soubor. Nepovažuji  se za divadelního kritika, mně se 
buď divadlo líbí, nebo ne a tohle se mi prostě líbilo, pouze mě zarazila jed-
na věc. Z té pražské verze jsem si nějak nepamatoval slečnu Magpieovou 
a začal pochybovat o kvalitě své paměti. Nedalo mně to a opatrně jsem se 
na tuto postavu zeptal režiséra Luďka Kaplana. Luďku, jak to je se sleč-
nou Megpieovou? „Při jedné ze zkoušek na Filipa mne napadlo, že by si 
Líba (Straková) zasloužila, aby si ve slavné komedii Oscara Wilda zahrála. 

Vždyť přeci Líba a divadelní prkna k sobě patří! Ale pan Wilde nějak roli 
starší dámy vynechal. Dovolil jsem si proto, ovšem s autorovým svolením 
uděleným ve spánku, malou roličku pro Líbu dopsat. Tak přišla na svět sleč-
na Magpieová se svými motýly a jen pro úplnost dodávám, že Magpieová 
znamená v češtině Straková.“
Spadl mi kámen ze srdce, že to s mojí pamětí není tak špatné a vám, kteří 
jste  slečnu Megpiovou v prosinci neviděli, doporučuji, přijďte  se na ni 
a nejen na ni, ale  i na Jacka Worthinga, Algernona Moncriefa Arnolda, 
lady Bracknellovou, Cecilii Cardewovou, slečnu Prismovou a faráře Cha-
subela 7. února podívat, nebudete litovat. 

Petr Kačer

Jak je důležité míti Filipa (Strakovou)
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 16. prosince 2019
V pondělí 16. prosince od 16. hodiny proběhlo 
v  kulturním  domě  jednání  Rady  města  Holic, 
které předcházelo večernímu zasedání zastupi-
telstva.
Rada projednala a schválila vyrovnané rozpočty 
všech  příspěvkových  organizací  města  na  rok 
2020, schválila odpisové plány dle předložené-
ho návrhu a dle návrhu také střednědobé výhle-
dy  rozpočtu příspěvkových organizací na  roky 
2021–2022. Na vědomí byla vzata zpráva z ve-
řejnosprávní kontroly Základní školy Holubova. 
Rada  schválila  dodatek  č.  1  smlouvy  s firmou 
Agroprojekce Litomyšl s.r.o. na změnu termínu 
dokončení  projektové  dokumentace  na  rekon-
strukci ulice Pod Parkem, dodatek č. 1 smlou-
vy s Agrostavem Pardubice a.s. na snížení ceny 
prací  na  opravě  chodníku  a  oplocení  u  DDM 
Holice,  dodatek  č.  2  smlouvy  s  Agrostavem 
Pardubice a.s. na snížení ceny prací při opravě 
chodníku v ulici Na Mušce, dodatek č. 3 smlou-
vy s Agrostavem Pardubice a.s. na úpravu ceny 
stavby  sportovního  areálu Na Lipáku,  dodatek 
č. 3 smlouvy s SK Holice na užívání sportovi-
ště (resp. provozování bistra) na dobu od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020, schváleno bylo ukončení 
nájmu ke dni 31. 12. 2019 v městských bytech 
v domech Holubova 749  (byt č. 5), U Kaplič-
ky 1042 (byt č. 18), Bratří Čapků 61 (byt č. 9) 
a  změna  nájemní  smlouvy  na  společný  nájem 
bytu č. 31 v domě Bratří Čapků 61, schválen byl 
aktualizovaný pořadník žadatelů o městský byt 
na  IV.  čtvrtletí  2019.  Rada  projednala  zprávu 
o nedokončených nebo nevyužitých investicích 
a  navrhla  zastupitelstvu  města  jejich  přesunu-
tí  do  podrozvahového  účtu,  popřípadě  jejich 
odepsání – konkrétní popis investic je součástí 
zveřejněných  zápisů  a  usnesení  zastupitelstva 
z 16. prosince 2019 (www.holice.eu, občan, za-
stupitelstvo, zápisy z jednání).
Rada  schválila uzavření dodatku č.  1  s firmou 
Dimatex  s.r.o.  ze  Stráže  nad Nisou  na  snížení 
nájemného  za  umístění  sběrných  kontejnerů 
na textil, holickým skautům schválila bezplatné 
poskytnutí travnaté plochy za ZUŠ a zapůjčení 
mobilního  pódia  na  akci  u  příležitosti  100  let 
skautingu  v Holicích  ve  dnech  11.  až  13.  září 
2020. V bodech, které se týkaly převodů nemo-
vitého majetku  rada  doporučila  zastupitelstvu: 
nevyužití  předkupního  práva  k  výkupu  chaty 
na pozemku v podílovém spoluvlastnictví 16-ti 
měst a obcí,  schválení směny pozemků v ulici 
Ve Drahách, zřízení věcného břemene na měst-
ském  pozemku  v  ulici  Dudychova  za  účelem 
uložení plynovodního potrubí, zřízení věcného 
břemene na městském pozemku v ulici 5. května 
za účelem nového elektrického vedení nn. Rada 
města  schválila  zveřejnění  záměru  odprodeje 
zaploceného  pozemku  v  ulici  Hanzlova  maji-
teli  sousední  nemovitosti  a  zveřejnění  záměru 
odprodeje pozemku (zahrada) v ulici Holubova 
společenství vlastníků domu čp. 890, neschvá-
lila snížení nájemného za pronájem městského 
pozemku (se stánkem na autobusovém nádraží) 
v ulici Bratří Čapků. Rada schválila majetkovou 
komisí RM navržený způsob likvidace movité-
ho majetku města, schválila na základě žádosti 
firmy PENTA - servis s.r.o. Holice spolufinan-
cování  opravy  komunikace  v  ulici  Puškinova 
ve  výši  50%  ceny,  technickým  službám  posu-
nutí  termínu dokončení  rampy do domu Bratří 
Čapků čp. 61 do 29. 2. 2020, kulturnímu domu 
posunutí  termínu  vyúčtování  transferu  finan-
cí na ohňostroj  a  advent do 31. 1. 2020, platy 

ředitelům  všech  městských  příspěvkových  or-
ganizací (z důvodu nových platových tabulek), 
mimořádné  odměny  ředitelům  základní  školy 
Komenského a Holubova, na základě výběrové-
ho řízení schválila firmu Chládek a Tintěra Par-
dubice a.s. jako zhotovitele dostavby městského 
stadionu za cenu cca 15,7 mil. Kč a na základě 
poptávkového řízení  Ing. Zběhlíka  jako zhoto-
vitele projektové dokumentace na výtah v domě 
U Kapličky 1042. Rada vzala na vědomí ceník 
pronájmu  sálu  a  služeb  v  ZUŠ Karla Malicha 
a  doporučila  zastupitelstvu  schválit  uzavření 
dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Stavební práce včetně projektové dokumenta-
ce budovy ZUŠ v pasivním standardu“ s firmou 
BW Stavitelství s.r.o. Holice.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 13. ledna 2020
První schůze rady města v roce 2020 proběhla 
v pondělí 13. ledna 2020. Radní vzali na vědo-
mí zprávu z veřejnosprávní kontroly v Mateřské 
škole Holubova a schválili plán kontrol příspěv-
kových  organizací  města  Holic  na  rok  2020. 
Na vědomí byla vzata zpráva z  jednání sociál-
ně-zdravotní komise a schválen komisí předlo-
žený pořadník uchazečů o přidělení bytů v do-
mech Palackého 1131 a U Kapličky 1042. Rada 
schválila uvolnění bytu č. R7 v domě U Kaplič-
ky 1042 z důvodu výstavby výtahu a přidělení 
bytu č. 18 v tomto domě od 1. 2. 2020.
Rada schválila přijetí dotace ve výši 200 500 Kč 
na akci „Výsadba stromů v Sokolském parku“ 
od Státního fondu ŽP ČR, s účinností od 15. 1. 
2020 maximální počet 60 pracovníků městské-
ho  úřadu  Holice  s  podmínkou  zachování  roz-
počtovaných prostředků na mzdy v roce 2020, 
složení  Jednotky dobrovolných hasičů pro  rok 
2020, 1. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 
2020,  pořízení  prováděcí  dokumentace  k  pro-
jektu „Holice – využití srážkových vod“ a ulo-
žila  tajemníkovi  MÚ  vypsat  výběrové  řízení 
na zpracování identity města.

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 16. prosince 2019
Na jednání zastupitelstva města dne 16. prosince 
2019 bylo hlavním bodem projednání a následné 

schválení rozpočtu města na rok 2020, zastupi-
telstvo  poté  schválilo  28.  rozpočtovou  změnu 
v  rozpočtu  roku  2019  a  předběžnou  29.  roz-
počtovou  změnu  pro  případnou  potřebu  přijetí 
a  realizaci  účelově  poskytnutých  prostředků 
dotací  ještě v roce 2019. Schválen byl dodatek 
Programu rozvoje města Holic na období 2013–
2020  a  dodatky  zřizovacích  listin  městských 
příspěvkových organizací, plán práce ZM a RM 
na rok 2020 a po tajné volbě bylo uděleno Čest-
né občanství města Holic Jiřímu Welschovi.
Zastupitelstvo  schválilo  novou  obecně  závaz-
nou  vyhlášku  o  místním  poplatku  za  odpad 
a vyhlášku o místním poplatku ze psů. Nemé-
ně  důležitým  bodem  programu  bylo  schválení 
změny č. 2 územního plánu města Holic, která 
se týkala všech požadavků na změnu ÚP poda-
ných od roku 2013. Návrh změny č. 2 ÚP, včetně 
odůvodnění bude od 1. 2. 2020 na stránce www.
holice.eu na úřední desce MÚ a ve složce územ-
ní  plánování  (informace  pro  občana). Zastupi-
telstvo vzalo na vědomí Pravidla participativní-
ho rozpočtu pro rok 2020 (jedná se o občanský 
rozpočet, o konečných pravidlech a částce bude 
jednat  březnové  zasedání  ZM).  ZM  schválilo 
na  základě  žádostí  BVK  Holice  a  TJ  Sokola 
Holice prodloužení termínu vyúčtování městem 
poskytnutých dotací do 20. 12. 2019, resp. pro 
BVK  do  15.  1.  2020,  ZM  schválilo  uzavření 
smlouvy s Pardubickým krajem na úhradu ztrá-
ty z provozování dopravní obslužnosti a smlou-
vu  s Oblastní  charitou  Pardubice  o  poskytnutí 
dotace na pečovatelské služby občanům města 
Holic, ZM udělilo  souhlasné  stanovisko  k  vy-
budování optické sítě v Holicích té firmě, která 
zajistí  maximální  pokrytí  a  poskytne  i  nějaké 
výhody pro město a  jeho organizace,  schválen 
byl  dodatek  smlouvy  č.  1  s firmou BW Stavi-
telství s.r.o. Holice pro část 2 na realizaci stav-
by  „Stavební  práce  včetně  projektové  doku-
mentace  budovy  ZUŠ  v  pasivním  standardu“. 
Zastupitelstvo  projednalo  a  schválilo  přesuny 
nevyužitých  investic  do  podrozvahového  účtu 
nebo jejich odepsání. Na závěr zastupitelé vzali 
na vědomí zprávu finančního výboru a kontrol-
ního výboru ZM.
Zápis z jednání ZM, včetně usnesení je na strán-
ce www.holice.eu ve složce Občan, Zastupitel-
stvo, Zápisy z jednání.
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Místní poplatek za komunální odpad v roce 2020
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém prosincovém jednání obec-
ně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za odpad. Poplatek 
pro rok 2020 se bude platit ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 600 Kč 
na osobu a rok. 
Složenky na placení poplatku za odpad budeme do domácností rozesílat 
až v průběhu března 2020, přičemž poplatek bude možno zaplatit na poš-
tě, dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v hotovosti v pokladně 
radnice. Splatnost poplatku je jednorázově k 30. červnu 2020. 
Upozorňujeme občany, aby platbu prováděli až po obdržení slo-
ženky!!!
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno, 
na internetové stránce www.holice.eu. 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se při-
pojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na zá-
kladě písemné smlouvy.
Protože  likvidaci  komunálních  odpadů  zajišťuje  v Holicích firma Ode-
ko z Týniště nad Orlicí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“. 
Kontakt na ODEKO: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad 
Orlicí, tel, 494 320 432 viz www.odeko.cz.

Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 4/2019 – popla-
tek v roce 2020
Tato vyhláška reaguje na novelu zákona o místních poplatcích, je zde jiná 
definice starších občanů – dříve poživatelé důchodů, nyní věk nad 65 let. 
Novou úlevou je zařazení „čtyřbytovek v ulici Ottmarova “ mezi rodinné 
domky, takže se na ně vztahuje nižší cena, jako v rodinných domech.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno, 
na internetové stránce www.holice.eu. 

Plán práce zastupitelstva a rady města Holic
na 1. pololetí 2020
Prosincové  jednání  zastupitelstva  schválilo  plán  práce  zastupitelstva 
a rady města na rok 2020. Jednání rady, která  jsou neveřejná začala  již 
v pondělí 13. ledna 2020, potom již následují schůze rady města v dvou-
týdenních intervalech až do 13. července 2020.
První jednání zastupitelstva je 16. března 2020, další je 11. května 
a poslední před prázdninami se koná 22. června 2020. Schůze zastu-
pitelstva města jsou veřejná a konají se ve velkém sále Základní umě-
lecké školy Karla Malicha vždy od 18 hodin.
Podrobný plán práce je na úřední desce městského úřadu i na stránkách 
města na www.holice.eu.
Sběrné nádoby na olej
Na třech sběrných místech tříděného odpadu přibyly 9. ledna nové sběr-
né  nádoby  –  šedé  popelnice  s  oranžovým  víkem  (viz  foto)  určené  pro 
sběr použitého rostlinného oleje. Popelnice jsou na sídlišti Muška v ulici 
Ottmarova u čísla popisného 1166, dále v centru města v ulici Bratří Čap-
ků před číslem popisným 61 (velký panelák) a v místní části Staré Holice, 
ulice Staroholická před číslem popisným 70 (prostranství před hospodou). 

Do těchto nádob patří pouze použitý rostlinný (kuchyňský) olej v uzavře-
ných plastových lahvích. Do nádob nepatří motorový olej ani jiné kapali-
ny. Prosíme všechny spoluobčany, aby dodržovali tato pravidla.

Bydlím v Holicích od svých šesti let a troufám si o sobě říci, že jsem ho-
lický patriot. Zajímá mne vše, co se kolem nich děje – od dávné historie 
až po současnost. Vždy mne proto zamrzí, když se k nim někdo chová 
špatně. Tím  špatně mám  na mysli  především  nesprávné  užívání  názvu 
našeho města, ať už v mluveném nebo písemném projevu. Vždy mě může 
„vzít čert“, když si v úředních dokumentech nebo v tiskovinách přečtu: 
„zastupitelé  města  Holice“;  „Rada  města  Holice“; …vánoční  výzdoba 
města Holice  se  povedla…“ Proto  si  teď dovolím připomenout  češtinu 
ze základní školy.
Holice se řadí k zeměpisným jménům pomnožným ženského rodu zakon-
čeným ve výslovnosti na –ice a skloňují se podle podvzoru „ulice“. Mají 
tedy pouze množné číslo a skloňování je následující (stejně jako například 
Vánoce, Velikonoce): 
1.  pád kdo? co?  Holice
2.  pád koho? čeho? čí?  Holic
3.  pád komu? čemu?  Holicům, Holicím
4.  pád koho? co?  Holice
5.  pád oslovujeme, voláme  Holice!
6.  pád o kom? o čem?  Holicích
7.  pád s kým? s čím?  Holicemi
Z  výše  uvedeného  je  patrné,  že  správně  je:  „zastupitelé města Holic“; 
„Rada  města  Holic“;  „…vánoční  výzdoba  města  Holic  se  povedla…“ 
Existují  ještě  jedny  Holice,  které  jsou  dnes  součástí  Olomouce.  Ty  se 
však  řadí k zeměpisným  jménům ženským zakončeným ve výslovnosti 
na  /e/  a  skloňují  se  podle  vzoru  „růže“  jen  v  jednotném  tvaru.  Prosím 
tedy o maličkost. Až budete někdy vyslovovat nebo psát název našeho 
města, použijte jej, prosím, ve správném tvaru. Je to to nejmenší, co pro 
ně můžete udělat.
Na závěr bych rád uvedl jednu absurditu. Podle jednoho nejmenovaného 
bývalého představitele našeho města se má název obce používat ve tvaru, 
který je napsán na ceduli oznamující začátek města či obce. Podle téhle 
gramatické obludnosti bych tedy měl správně napsat: „Projel jsem celou 
Praha.“ Líbí?
Prameny: 
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Pravdová, Markéta; Svobodová, Ivana: Akademická příručka českého ja-
zyka, Praha 2014

Luděk Kaplan

ÚŘEDNÍ DESKA 

Jak je to s těmi Holice?

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc únor 2020

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
7. 2.  19.30   Oscar Wilde   Jak je důležité míti Filipa 
pátek     Repríza úspěšné konverzační komedie o lásce a námluvách ve vyšší anglické spo-

lečnosti, okořeněná svéráznými názory dvou mazaných kamarádů. V režii Luďka 
Kaplana uvádí Divadelní soubor Kulturního domu města Holic.  90 Kč

14. 2.  19.30   Moliére   Lakomec 
pátek     Povedená rodinka v legendární francouzské komedii. Harpagon, lichvář chorobně 

závislý na mamonu. Jeho děti, které nic neumějí a chtějí si užívat a otcovy peníze 
se jim hodí. A kdo si přivlastnil proti vůli majitele legendární kasičku? 

     Hrají: Filip Richtermoc, Kryštof Bartoš, Natálie Holíková, Matěj Anděl, Anna Peřino-
vá, Helena Korejtková, Zora Valchařová-Poulová, Miroslav Zavičár a František Staněk.

     V režii Michala Háby uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové 
     Zařazeno v divadelním předplatné ABO 2019/2020.  390 – 370 – 350 Kč
22. 2.  16.00   Sněhová královna v Ledovém království
sobota     Výpravný muzikál na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena o Sněhové králov-

ně, která očaruje a unese prince Gaje. Jeho sestřičky Ela a Any se ho však vydají hledat.
     Scénář a režie: Dana Bartůňková.
     Uvádí: Metropolitní divadlo Praha.  100 Kč
24. 2.  19.30   Můžem i s mužem 
pondělí     Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A co ženy 

dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.
     Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová a Jitka 

Sedláčková.
     Uvádí: VIP ART COMPANY.  400 – 380 – 360 Kč
27. 2.  9+10.30   Terezka a kouzelné autíčko
čtvrtek     Pohádku o malé Terezce, která se ztratila na výletě.
    Uvádí: Divadlo Tramtárie Olomouc.  50 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
4. 2.  19.30   Přes prsty 
úterý     Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda a Pav-

la jsou parťačky, které obětují beach volejbalu skoro všechno. Podařilo se jim i kva-
lifikovat na mistrovství Evropy, jenže všechno zamotá svérázný správce hřiště…

     Režie: Petr Kolečko.
     Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Ja-

kub Prachař.
     Žánr: komedie – nevhodný do 12 let. Délka 101 minut.  80 Kč
11. 2.  17.00   Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
úterý     Blízké setkání  třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v novém dobro-

družství. Ovečka  Shaun  nic  netuší,  ale  když  jedna  rošťácká mimozemšťanka 
poblíž farmy havaruje, rychle se chopí příležitosti.

     Žánr: animovaný/komedie. Délka 86 minut.  70 Kč
18. 2.  19.30   Staříci
úterý     Z amerického Oregonu přilétá emigrant Vlastimil Reiner, válečný veterán a bý-

valý politický vězeň. Přijel uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat 
a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze. Čeká na něj Antonín, dávný 
kamarád  z  odboje. Vypůjčí  si  starou dodávku  a  oba  starci  vyrážejí  na  pro  ně 
obtížnou cestu. 

     Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník.
     Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Michal Suchánek. 
     Žánr: drama – nevhodný do 12 let. Délka 85 minut.  80 Kč
25. 2.  19.30   Bolest a sláva
úterý     Salvator Mallo je slavný filmový režisér, který nyní není schopen tvořit. Roz-

pomíná se na touhu po své první lásce a na bolest, kterou přinesl rozchod. Film 
vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní, které žití 
dávají smysl a naději.

     Režie. Pedro Almodóvar.
     Hrají: Antonio Banderas, Penélope Crus, Raúl Arévalo, Asier Etxeandia. 
     Žánr: drama – nevhodný do 12 let. Délka 113 minut.  80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
11. 2.  16.00  Bezpečnost seniorů na internetu
úterý    Přednáší kpt. Ing. Radovan Hlaváček, vrchní komisař.  50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
31. 1.–27. 2.  VÁCLAVA MACKŮ – OBRAZY
    Vernisáž se koná v pátek 31. 1. od 17 hodin – úvodní slovo Mirek Vaňura.

Čestný občan

Petra Janů

Poděkování
Sanatoriu TOPAS Holice

Na  zasedání  Zastupitelstva  města  Holic,  které 
proběhlo  16.  prosince  minulého  roku,  byl  udělen 
titul Čestný občan města Holic  Jiřímu Welschovi. 
Slavnostní  předání  proběhne  při  akci  Sportovec 
roku 2019, která se uskuteční ve čtvrtek 20. února 
od 18.00 hodin ve velkém sále kulturního domu.

V Kulturním domě města Holic byl zahájen před-
prodej vstupenek na koncert zpěvačky Petry Janů. 
Známá  česká  interpretka  vystoupí  ve  velkém  sále 
kulturního domu v doprovodu skupiny Amsterdam 
v úterý 24. března v 19.00 hodin. V programu Je-
deme dál  zazní nejznámější hity doplněné o nové 
písničky z alba Blázni.

Již delší dobu byla vnímána městem Holice potřeba 
zajištění SENIOR TAXI pro své občany. Jednalo se 
především o ty, kteří nemohou nebo mají ztíženou 
dojezdovou vzdálenost k lékaři, na nákupy, zajet si 
za kamarádkou či kamarádem. 
Vedení  města  dojednalo  s  vedením  Topas  Holice 
propojení spolupráce v rámci péče o seniory a do-
mluvilo  se na zajištění vozu organizací Topas pro 
Holice. Od září jezdí tento vůz zcela bezchybně se 
skvělým řidičem a naši klienti  si  tyto cesty velmi 
chválí. 
Tímto chceme poděkovat Sanatoriu Topas za spolu-
práci a věříme, že najdeme i další společná témata. 
Vedení  města,  sociální  odbor,  sociálně-zdravotní 
komise.

Plný dvojek. Takový bude letošní, v pořadí ji 
sedmnáctý, Holický masopust. Uskuteční  se 
totiž v sobotu 22. února a navíc navštíví dvě 
části  našeho města  –  centrum  a  nově místní 
část Roveňsko. Maškarádi vyjdou v 9.00 ho-
din  od  Kulturního  domu  města  Holic,  před 
kterým požádají  o  vládu  nad městem,  podél 
potoka směrem do Husovy ulice. Z ní půjdou 
ulicemi Havlíčkova, Komenského, Klicpero-
va, U Kapličky, Mládežnická, Tylova, Pardu-
bická, Smetanova, Kpt. Jaroše, Mjr. Bauman-
na a Pod Parkem. Následně se průvod přesune 
do místní části Roveňsko. Právě v Roveňsku 
se  u  tamního hřiště  na konci  obchůzky ode-
hraje obřad odpravení kominíka (cca v 17.00 
hodin).  Občané,  kolem  jejichž  příbytků  po-
vede  laufer  svou  maškarní  družinu,  najdou 
ve schránkách v předstihu  leták s podrobný-
mi  informacemi.  Chcete-li,  aby  vás  maška-
ry  navštívily,  označte  své  domy  či  vrata  vi-
ditelným  způsobem,  nebo  zkrátka  vyjděte 
na ulici, jakmile zaslechnete tóny maškarních 
hudebníků.  A  chcete-li  s  námi  do  průvodu, 
pak kontaktuje pořádající spolek Kultura pro 
město  na  emailu:  info@kulturapromesto.cz 
nebo přijďte v kostýmu hodinu před zaháje-
ním  průvodu  přímo  k  zadní  části  kulturního 
domu.

Lukáš Peška

Masopust zamíří z centra města
do Roveňska

KULTURA
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Do nového roku jsme v lednu vkročili s řadou 
novinek. Vašemu velkému zájmu se těšil zejmé-
na kurz Zdobení medových perníků a také další 
novinka –  seminář Výroby domácí  kosmetiky. 
Ten vede bylinkářka Radka Svatošová a je určen 
všem, kteří se zajímají o léčivé bylinky a chtěli 
by používat a vyrábět vlastní ekologickou kos-
metiku.
Pro děti nabízíme od 22. ledna nový kurz Vědo-
mého vaření, kde se děti dozví,  jaké potraviny 
nám mohou být prospěšné, a které mohou uško-
dit. Ale  teorie nebude příliš a vaření bude děti 
hlavně  bavit.  Vyzkouší  si  netradiční  postupy 
přípravy jídla a z každé lekce si odnesou domů, 
co uvařily. Kurz se bude konat jednou za čtrnáct 
dní, vždy ve středu od 15.30 do 17.30 hodin.
A i v únoru se můžete těšit na naše tradiční lek-
ce výroby šperku (1. února), malování na hed-
vábí (6. února), výrobu loutky nebo kurz pečení 
kváskového chleba (29. února) a další. Všechny 
naše  akce  najdete  na  www.artykadlo.cz  nebo 
na našem Facebooku. 
Závěrem  ještě  informace  pro  rodiče  dětí  ško-
lou  povinných  –  o  jarních  prázdninách  se  dne 
14.  února  uskuteční  zájezd  pro  děti  i  dospělé 
do pražského Národního muzea, spojený s nauč-
nou procházkou Strašidla Malé Strany a Kampy. 
Cena činí 450 Kč za dítě a 570 Kč za dospělého 
(v ceně je zahrnuta doprava i vstupy), rezervace 
na www.artykadlo.cz.

Dita Valachová a Michaela Kaplavková

Klub  seniorů T.  J. Sokol Holice uskutečnil  té-
měř novoroční vycházku po krásách holického 
okolí. V pátek 3.  ledna bylo objednáno slunné 
mrazivé počasí. Někdo se dopravil autobusem, 
někdo pěšky či autem do výchozího bodu – že-
lezniční  zastávky Staré Holice. Odtud 16 nad-
šených turistů pokračovalo po lesní cestě směr 
velinská cyklostezka a po ní do blízkého Boro-
hrádku. Ačkoliv  trasa  nebyla  nijak  dlouhá  ani 

náročná, příjemně jsme si protáhli tělo, náležitě 
odměnili obědem a kávou se zákuskem a uloži-
li si úkol: každý vymyslet napříště přiměřenou 
trasu výletů nejen do blízkého, ale i vzdáleněj-
šího okolí.
Díky organizátorům za příjemně strávený den.
A pokud se chcete přidat i vy, kdo máte rádi po-
hyb a nechcete být sami, budete vítáni. 

J. Koudelková

Prázdninový výlet
za strašidly s Artykadlem

Novoroční vycházka

Na začátek jedna hádanka. Co mají společného 
následující jména?
Kordula,  Rasalia,  Plátenice,  Líba,  Babička, 
Klásková, Ginerva, Vdova, Konvalinková Erži, 
Dontouka, Trhovkyně, Sousedka, Dotěrná, Klá-
ra, Wilcoxová, Folanová, Ethel, Babi, Magpie-
ová…
Už víte? Nebo nevíte? A dáte se poddat? Tak já 
vám to prozradím. Tahle všechna jména patřila, 

alespoň na nějakou chvíli,  paní Libuši Strako-
vé,  dlouholeté  a  nejslavnější  člence  holického 
ochotnického  ansámblu. Výčet  jejich  rolí  roz-
hodně není kompletní, protože jsem jich určitě 
hromadu zapomněl. Za svoji dlouhou hereckou 
kariéru totiž ztvárnila mnoho postav a postavi-
ček  nejen  na  prknech holických,  i  když  ta má 
nejraději. Nemohu  také opomenout, že několi-
krát účinkovala i v televizi.
Teď mi  dovolte  trochu  vzpomínek. Moje  prv-
ní  setkání  s Líbou mne vrací do doby, kdy mi 
nebylo  –cet,  ale  –náct.  Časem  se  mi  dostalo 
nebývalé pocty – nabídla mi tykání! Srdíčko se 
tetelilo blahem, hlava však nebyla schopna pře-
jít z „Vy“ na „ty“. Ale Líba znala řešení: „Edo, 
jakmile se tě zeptám, co mám, musíš odpovědět 
– Líbo, máš pěknou halenku.“ Nevím, kolikrát 
jsem  na  tuhle  otázku  odpovídal,  ale  najednou 
mi  to „ty“ šlo. Tak začalo naše přátelství, přá-
telství,  kterého  si  nesmírně  vážím.  Přátelství 
nejen na jevišti, ale i na zahradách její či naší, 
na tradičních návštěvách v podvečer před Štěd-
rým dnem, při všech chvílích a chvilkách, kdy 
jsem  byl  s  ní.  Nasával  jsem  od  ní  moudrost, 
laskavost,  smysl  pro  pořádek  a  zodpovědnost, 
shovívavost, ale i přísnost ve chvílích, kdy byla 
na místě. 
Takhle jsem Líbu nevnímal jen já, ale troufám si 
tvrdit, že každý, s kým se setkala. Určitě mohu 
mluvit za všechny divadelnice a divadelníky, se 

kterými se na jevištích potkávala. Nebyl nikdo, 
kdo by ji neměl rád, kdo by ji pomlouval, závi-
děl. Byla radost být s ní na jevišti, ať už hrála 
hlavní roli, nebo měla jen pár vět. Vždy odvedla 
perfektní výkon a odměnou  jí byl nadšený ap-
laus holického hlediště, které „svou Líbu“ milu-
je. A nejen aplaus byl jí odměnou. V roce 2009 
byla dekorována „Cenou města Holic“ a v roce 
2010 obdržela  „Zlatý odznak  J. K. Tyla“,  nej-
vyšší  to ochotnické vyznamenání. V něm bylo 
obsaženo  vše,  co  Líba  pro  divadlo  udělala. 
Na jevišti se poprvé objevila ještě jako dítě, pak 
však přišla kostní tuberkulóza, která ji na něko-
lik let upoutala na lůžko v chatičce na zahradě. 
Po vyléčení začala hrát s holickými ochotníky, 
se kterými rozdává radost dodnes. Věnovala se 
i dětem – založila a dlouho vedla „Dětský diva-
delní soubor Klíč“.
O Libušce Straková by se dalo psát ještě dlouho 
a dlouho a stále by nebylo řečeno vše. Ale za-
tím nebylo řečeno ani to, proč o ní psát. Tady se 
musíme vrátit k  titulku v podobě matematické 
úlohy a nabídnout její řešení. Tak tedy vězte:
0 + 6 + 23 + 29 + 32 = 90!
Ano, 26. února letošního roku paní Libuše Stra-
ková oslaví devadesát let a já si jí dovolím nejen 
za sebe, ale i za holické ochotníky a holické pu-
blikum popřát vše nejlepší, pevné zdraví a hod-
ně elánu do další devadesátky!!

Luděk Kaplan

0 + 6 + 23 + 29 + 32 = ???
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Dne  13.  prosince  proběhla  v  hasičském  domě  výroční  valná  hromada. 
Ve zprávě o činnosti za rok 2019 zaznělo, kolik mají členové a členky od-
vedené poctivé a v některých případech i namáhavé a nebezpečné práce. 
Výjezdová jednotka byla volána k 14 požárům, 13 dopravním nehodám, 
z toho i v několika případech s tragickými následky. K 41 případům ostat-
ní činnosti (odchyt psů, otevření uzamčených prostor a likvidace obtížné-
ho hmyzu), 1× k vyhledávání ztracené osoby a 19× k technické pomoci. 
Zde  je  třeba připomenout 27. červenec, kdy se nad Holicemi strhla sil-
ná průtrž mračen a kanalizace v některých částech města nestačila velké 
množství vody odvést. Došlo k zatopení níže položených míst a sklepů. 
K čerpání vody a úklidu přijely naší jednotce pomoci i jednotky okolních 
sborů. Do  výjezdové  jednotky  je  v  součastné  době  zařazeno  23  členů, 
kteří musí každoročně projít všemi předepsanými školeními a také výcvi-
kem. V loňském roce bylo jarní cvičení v Chotči zaměřeno na zkoušku 
čerpací techniky, hašení nebezpečných hořlavých látek hasicími přístroji 
a prvky první pomoci. Druhé cvičení ve večerních hodinách v Horních 
Ředicích prověřilo osvětlovací  techniku a dálkovou dopravu vody. Obě 
cvičení organizoval okrsek č. 11. Na žádost města byly pokáceny stromy 
na náměstí,  stadiónu, na  sídlišti Muška  a v  sokolském parku.  Jednotka 
pomohla zabezpečit soutěž v netradičním útoku na Poběžovicích, spolu 
s hornoředickými hasiči doplnit vodu do lokomotivy při oslavách 120 let 
založení železnice v Holicích. Sbor uspořádal tradiční ples s bohatou tom-
bolou, memoriál Jiřího Kerouše na holickém náměstí. Zúčastnili jsme se 

oslav 140 let založení sboru v Horních Ředicích a v Moravanech, hasičské 
výstavy Pyros v Brně, mistrovství republiky ve vyprošťování v Olomou-
ci. Při Dnech Holicka jsme spolu se slovenskými hasiči navštívili muze-
um v obci Kočí, zámeček na Vysokém Chvojně a muzeum Emila Holuba. 
V červenci navštívila naše delegace při oslavách partnerské město Med-
zev a druhá návštěva na Slovensko mířila do obce Lucia Bani nedaleko 
Medzeva k otevření nové hasičské zbrojnice. Společně jsme oslavili vzác-
né jubileum dlouholetého člena Václava Švancary, navštívili našeho člena 
Zdeňka Červinku v léčebně ve Vysokém Mýtě a naposledy se v holickém 
kostele rozloučili s tragicky zesnulým dorostencem Jardou Ouhrabkou.
Nedílnou  součástí  jsou naši mladí hasiči, o  jejich práci  jsme vás  infor-
movali  samostatně v prosincovém vydání  listů. Ke konci  roku má sbor 
celkem 102 členů. Z toho 31 mužů, 15 žen a 56 mladých hasičů.
Toto je stručný výčet činnosti a událostí našeho sboru a jednotky za rok 
2019.
Na závěr ve zprávě zaznělo též poděkování za spolupráci detašovanému 
HZS  stanice Holice,  pracovníkům Technických  služeb Holice,  zastupi-
telům a vedení našeho města za jejich podporu. Největší poděkování ale 
patřilo členům a členkám, že v této hektické a uspěchané době věnují svůj 
volný čas ve prospěch a k ochraně zdraví a majetku nejen občanů našeho 
města, ale i okolí.
Na úplný závěr ještě jedno poděkování: patří všem sponzorům a podpo-
rovatelům našeho sboru za ceny do plesové tomboly a Memoriálu Jiřího 
Kerouše.

Miroslav Vaniš

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla,“ napsal v 19. století 
anglický spisovatel a básník John Ruskin. Dávají nám tedy bezbřehý pro-
stor nechat se zanést kamkoliv. Možná se nám zdá, že jsou knihy v dnešní 
době na ústupu a jsou vytlačovány. Starší generace na ně nedá dopustit, 
jak tedy motivovat tu mladší? S první knihou se děti většinou setkají již 
v útlém věku a spolu s rodiči v ní společně listují. Vedle rodičů jsou to 
i učitelé, kteří pomáhají objevovat kouzlo a nádheru knih. A právě pro ně 
MAS Holicko v loňském roce uskutečnilo 5 seminářů, které představily 
literaturu z jiného úhlu pohledu.
Na jaře a na podzim se konaly 3 praktické workshopy „Novinky v litera-
tuře pro děti a mládež“ jako motivace k četbě a předčítání. Lektorka Petra 
Bubeníčková z královehradecké univerzity na nich pedagogům z mateř-
ských a základních škol na Holicku představila možnosti, jak motivovat 
děti ke čtení a jak s knihami ve školkách a školách pracovat. Mnozí účast-
níci ocenili i seznam vybraných novinek v literatuře, které byly utříděné 
dle věku dětských a mládežnických čtenářů. 
Na  podzim  paní Bubeníčková  seznámila  učitele  v  průběhu  2  seminářů 
s biblioterapií. Jedná se o využití knih při zátěžových situacích, které jsou 
součástí života každého z nás, nebo i při léčbě psychických onemocnění. 
Biblioterapie je vhodná jak pro děti v předškolním věku tak pro dospě-
lé. Na seminářích se účastníci seznámili s archetypy jednotlivých postav 
lidových pohádek a diskutovali konkrétní texty v kontextu specifických 
životních situací.
MAS Holicko ve spolupráci s paní Petrou Bubeníčkovou z královehra-
decké univerzity připravila pro nadcházející rok další blok seminářů, kte-
rý je určen pedagogům, ale i široké veřejnosti.
Přijměte tedy pozvání na další akce:
3. února 2020
Biblioterapie jako podpora čtenářství dětí – pro 1. st. ZŠ (13.00 – 16.15, 
MÚ Holice, zasedací místnost 2. patro)
2. března 2020
Biblioterapie jako podpora čtenářství dětí – pro 2. st. ZŠ (13.00 – 16.15, 
MÚ Holice, zasedací místnost 2. patro)
Seminář týkající se PR
27. února 2020
Digitální a klasická média pro MŠ a ZŠ – jak komunikovat s novináři, jak 
prezentovat školu… (13.00–16.15, MÚ Holice, zasedací místnost 2. patro)
Více  informací se dozvíte na: www.map.holicko.cz, www.facebook.com/
holickomap
Přihlašování: vendula.marikova@holicko.cz
Název  projektu:  Spolupráce  na  rozvoji  kvalitního  vzdělávání  na  území 
Holicka
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624.

Nové výsadby řeší středovou osovou alej, která bude s ohledem na stav 
stávajících dřevin zcela obnovena. Navržen  je  stejný druh  jako byl od-
straněn tzn. Javor mléč v počtu 24 kusů především z důvodu historického 
kontextu, potencionální přirozené vegetace (výsadba geograficky původ-
ních  druhů  stromů)  a  následné  údržby.  Stromy  budou  vysazeny  podél 
hlavní pohledové osy do plochy trávníku. Na hranici u zahrady MŠ a ZŠ 
budou  vykáceny  a  následně  vysázeny  noví  jedinci  lípy  srdčité  v  počtu 
6 kusů do zatravněné plochy. Je plánované zapojení veřejnosti při sázení 
stromů (i do následné péče), se záměrem zvýšení zájmu občanů o životní 
prostředí a kvalitní veřejný prostor. Výsadba je plánovaná v roce 2020.
Navržené  druhy  nejsou  jedovaté,  jsou  odolné  vůči  mrazu,  dobře  snáší 
výsadbu v městském prostředí. Stromy jsou plánované vysadit do nejvý-
znamnějšího  parku  v  Holicích.  Předpokládaná  udržitelnost  navrženého 
stavu  je  po  dobu  života  stromu  tj. minimálně  100  let  v  případě  javorů 
a více let v případě lípy.
Vysazené stromy zlepší klima a mikroklima, poskytnou útočiště dalším 
organizmům a esteticky zhodnotí okolí. 
Město Holice získalo na výsadbu dotaci v rámci výzvy Ministerstva život-
ního prostředí – Výzva č. 9/2019 – zeleň ve městech a obcích.
Město Holice s předstihem žádá občany, kteří by se chtěli podílet na vý-
sadbě,  aby  se  ozvali  na  email města. Výsadba  je  plánovaná  na  duben, 
o přesném termínu budeme informovat.

Petr Voženílek

Dobrovolní hasiči informují

MAS Holicko podporuje čtení na školách
Sokolský park v Holicích

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



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

Před námi je poslední zimní měsíc a letos bude určitě výjimečný. Ptáte se 
proč? No přeci proto, že je letošní rok tzv. přestupný, a tak bude mít únor 
opět po čtyřech letech 29 dnů. I tak nám únor uteče jako voda. Od 10. úno-
ra nás totiž čeká jeden týden jarních prázdnin. Provoz školy bude sice po-
kračovat i během prázdnin, ale protože většina rodičů s dětmi využije tý-
den prázdnin k návštěvě hor, bude chod školy omezen. Ještě před jarními 
prázdninami, tedy v týdnu od 3. února, se děti mohou opět těšit na setkání 
s panem Sajdlem. Přijede do mateřské školy opět se zajímavým programe 
v  rámci  projektového  dopoledne. Čeká  nás  plno  zajímavých  informací 
o  lidském těla. Projektové dopoledne  je součástí projektu Zvýšení kva-
lity výuky II. Ve čtvrtek 6. února se setkáme opět s paní Šimonovou při 
aktivizačním cvičení, které je na podporu vztahů v kolektivu a prevencí 
před šikanou. 7. února odstartují  letošní  lyžařské kurzy. Čeká nás první 
výjezd do Ski areálu Hlinsko. Kurzy pro nás opakovaně připravuje SKI 
FANATIC, outdoorová organizace. Po jarních prázdninách budou nadále 
pokračovat  aktivizační  cvičení. V pátek 21. února nás navštíví veverka 
Zrzečka v divadelním představení v mateřské škole a ve čtvrtek 27. února 
navštívíme Kulturní dům Holice, uvidíme představení Terezka a kouzelné 
autíčko. V plném proudu jsou již přípravy na jubilejní 20. ročník oblast-
ního kola přehlídky mateřských  škol Holická Mateřinka. Oblastní  kolo 
se uskuteční 11. března v Kulturním domě města Holic. Bližší informace 
vám přineseme v březnových Holických listech.
Přejeme čtenářům krásné zimní dny.

Lenka Chotěnovská

Nejkrásnější svátky roku jsou za námi, v naší družině už je zase živo a než 
se pustíme do dalších akcí, pojďme se ohlédnout, co se nám před Vánoci 
vydařilo. Na podzim jsme s dětmi vyjeli na výlet do Poběžovic, kde jsme 
se  zaměřili  na  rozvíjení  pohybových  dovedností,  poznávání  a  orientaci 
v okolní krajině. Děti byly nadšené z návštěvy ovčího výběhu pana Špač-
ka. Mezi naše další pravidelné podzimní činnosti patří také drakiáda, ha-
lloweenské řádění, čertovská diskotéka, návštěva knihovny, kina a mnoho 
dalšího. Na konci listopadu k nám přijel pan Michal Štursa s programem 
„Muzikohraní“. Měli  jsme možnost  poslouchat  příjemné  zvuky  a  tóny 
z netradičních hudebních nástrojů a zastavit  se,  ztišit, nespěchat  a „na-
slouchat“. V současné zrychlené době  je  těžké nejen pro děti, ale  i pro 
dospělé, zpomalit, uvolnit se a procítit daný okamžik. Proto bychom rády 
s panem Štursou i nadále spolupracovaly a jeho další návštěva bude zamě-
řená na společné bubnování. Rok 2019 jsme zakončili návštěvou kostela 
sv. Martina. Pan farář nám vyprávěl o sv. Martinovi, připomněl vánoční 
tradice a zvyky, zazpívali jsme si koledy.
A co nám přinese rok 2020? Čekají nás karnevaly, sportovní a kulturní 
akce, tvoření ze stavebnice Geomag, výlet do Vysokého Chvojna, výprava 
na kozí farmu, saunování v MŠ Pardubická a mnoho jiného. 
Teď bychom si nejvíc přáli brzkou sněhovou nadílku, aby si děti mohly 
pořádně  užít  zimních  radovánek. Na  závěr  bychom všem  rády  popřály 
úspěšný nový rok a především pevné zdraví.

Kolektiv vychovatelek ze ŠD Holubova

Nově v tomto roce otevíráme a srdečně zveme na: 
Cyklus  ručního  tvoření  pro  dospělé.  Potkávat  se  bu-
deme  jednou  za  měsíc  a  začínáme  v  pondělí  17.  2. 
v 17.00 hodin. 
Chystáme se šít, plést, háčkovat, vyrábět šperky…
A  také  bude  možnost  drobných  oprav  pomocí  ši-
cího  stroje  pro  ty,  co  ho  nevlastní. Na  prvním dvouhodinovém  tvoření 
si  vyrobíme  kosmetickou  taštičku.  Více  informací  a  přihlášení  na  tel. 
č. 733 141 960.
V úterý 18. 2. vás děti, rodiče, prarodiče srdečně zveme na dětský KAR-
NEVAL plný písniček, tanečků a soutěží. Řádění masek, jak malých tak 
i velkých, začne v 9.30 hodin.
NOVINKA v ČR a v Holoubku! Přijďte si vyzkoušet na modelových si-
tuacích i sdílením vlastních zkušeností osvědčené metody Thomase Go-
rdona  –  ověřeno  rodiči  celého  světa.  Soboty  22.  2.,  7.  3.,  21.  3.,  4.  4. 
vždy 9.30 až 16.30 hodin Výchova bez poražených s Mgr. Ivanou Hrubou. 
Poslední volná místa! 
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich webových stránkách 
a Facebooku.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz
Tříkrálová sbírka 2020
Dne 4.  ledna  se v Holicích konala  tradiční Tříkrálová  sbírka. Letos  již 
po dvacáté vyšli koledníci vnášet požehnání do domovů a žádat občany 
o příspěvek pro potřebné.
Sbírka probíhala ve spolupráci s holickou farností.
Občané města Holic přispěli do pokladniček celkovou částkou 76 911 Kč.
Oblastní charita Pardubice děkuje za vstřícnost a štědrost!
Velký dík patří koledníkům a vedoucím skupin, kteří nám přišli pomáhat.
Počítačový kurz – vytvořte si vlastní WEB.
Díky  novému  vzdělávacímu  projektu  ROVNOPRÁVNOST  S  ROZU-
MEM navštěvují nejen maminky na rodičovské dovolené bezplatné kurzy 
angličtiny,  němčiny  a  cyklus  rozvojových  setkání. Realizační  tým pro-
jektu  připravuje  další  vzdělávací  aktivitu  –  pětidenní  počítačový  kurz 
zaměřený na  sdílené prostředí Google Apps. PC kurz  je  určený  ženám 
i mužům, kteří chtějí ve svém životě udělat posun a naučit se nové počíta-
čové dovednosti. Objevte výhody sdílených dokumentů, které zefektivňu-
jí týmovou práci, naučte se jednoduché úpravy fotografií a popřemýšlejte, 
na  co  vy osobně využijete  funkci  formuláře. Vytvoření  vlastního webu 
vás bude stát  jen čas, úsilí a ochotu nově naučené dovednosti hned vy-
zkoušet. Svět informačních technologií se rychle rozvíjí, učit se novému, 
znamená i zvýšit své šance na získání zajímavých budoucích pracovních 
příležitostí.
Termíny setkání jsou vždy pondělí od 8.00 do 16.30 hodin ve dnech 11. 5., 
18. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6..
Kurzem vás provede Mgr. Daniel  Janata,  se kterým centrum Holoubek 
spolupracuje od roku 2012. Daniel Janata je pedagog, lektor, konzultant. 
Jeho hlavním „tématem“ je implementace ICT do výuky. Kromě lektorské 
a konzultační činnosti se věnuje tvorbě vzdělávacích aplikací do mobil-
ních zařízení – tabletů. 
Do kurzu je nutné se přihlásit přes www.rovnopravnostsrozumem.cz.
Kurzy a aktivity projektu Rovnoprávnost s rozumem budou realizovány 
do června 2022. Koordinátorka projektu: Vladimíra Krejčíková, krejciko-
va.roro@gmail.com, tel.: 603 566 141. Sledujte aktivity projektu na www.
rovnopravnostsrozumem.cz nebo FB: Rovnoprávnost s rozumem.
Projekt  s  rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605  je financovaný za po-
moci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operač-
ního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka

Co přinese únor v Mateřské škole Holubova?

Ze života družiny na Holubovce

Co se děje v Holoubku

Z HOLICKÝCH ŠKOL, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Hostují u nás studenti z celého světa!
V Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích v současné době studují dvě 
zahraniční studentky, které sem přijely v rámci programu AFS. Jedná se 
o dobrovolnickou organizaci, která zprostředkovává středoškolské zahra-
niční studijní programy pro studenty, kteří chtějí vycestovat do světa. Tato 
organizace nachází studentům v dané zemi vhodnou hostitelskou rodinu, 
školu a kontaktní osobu. Vše je na bázi dobrovolnictví, a proto je student 
přijímán  jako člen  rodiny a veškeré výdaje mu platí hostitelská  rodina. 
Studenti rodinám oplácí tím, že je seznamují se svou kulturou a v řadě ro-
din se stávají rodilým mluvčím pro své nové sourozence. Kontkatní osoby 
a své spolužáky obeznamují se svou zemí a to samé čekají od nich. Prio-
ritou všech AFS studentů je naučit se jazyk dané hostitelské země. Proto 
se již od začátku svého příjezdu pilně učí češtinu, aby na konci školního 
roku mohli uspět u zkoušky z českého jazyka. 
V minulém školním roce  jsme  jako škola přijali Yume,  studentku z  Ja-
ponska,  která  opouštěla Českou  republiku  s  jazykovou  znalostí  češtiny 
B1. Díky vzájemné spokojenosti se naše škola rozhodla přijímat studenty 
i v tomto školním roce. V současné době naši školu navštěvují dvě stu-
dentky – Pim, která k nám přiletěla z Thajska, a Aurora z Itálie. 
Kmenovou třídou Pim je třída 6.C. Českou republiku si vybrala, protože 
chtěla jet do velmi rozdílné země. Ráda se učí nové jazyky, čeština je pro 
ni velmi zajímavá. Na České republice se jí líbí to, že je tu řada památek. 
Některé věci jsou takové, jaké si je představovala, jiné jsou velmi rozdíl-
né. Češi jí přijdou jako velmi milí lidé, kteří rádi pomáhají. Má ráda české 
jídlo. Velkým rozdílem je pro ni počasí, které je na ni moc studené. Oproti 
Bangkoku, kde bydlí, jí Holice přijdou jako klidné a čisté město. 
Kmenovou třídou Aurory je třída 7. C. Myšlenku vyjet do zahraničí a stu-
dovat tam měla už dlouho. Rozhodla se tak, protože to považuje za zku-
šenost, která jí do života přinese řadu pozitiv. Říká, že přestože jsou naše 
země poměrně blízko u sebe, je mezi nimi řada rozdílů. Největším rozdí-
lem je jazyková bariéra. Také lidé v České republice jsou svým chováním 
odlišní od Italů. Velkou změnou je pro ni i školní systém. V Itálii má občas 
deset  vyučovacích  hodin,  takže  přijíždí  domů pozdě. V České  republi-
ce  je výuka kratší, ovšem učitelé podle ní mají velkou  touhu vzdělávat 
studenty. Občas  jí chybí zážitky, které nemůže v České republice zažít, 
přesto si ale užívá každý moment s rodinou a kamarády. Až u nás jí došlo, 
že domov není pouze budovou, ale především pocitem. Česká republika 
ji podle jejích slov přijala s otevřenou náručí. Obklopena lidmi a místy, 
které se staly jejím každodenním životem, se tu cítí jako doma.
Třetího února přivítáme na naší  škole další  dva  studenty,  a  to Tomomi 
z  Japonska  a Gaspara  z Argentiny. Tomomi  bude  chodit  do  třídy  5.  C 
a Gaspar doplní Pim v 6. C.
Třicet osm procent studentů, kteří přijeli do našeho kraje v rámci progra-
mu AFS, bylo nuceno změnit školu nebo rodinu. Proto se na závěr sluší 
poděkovat oběma rodinám našich studentek a zároveň vedení Gymnázia 
Dr. Emila Holuba v Holicích za to, že jim svým přístupem vytvářejí stabil-
ní prostředí, což je pro zahraniční studenty klíčovým faktorem.

Adam Kačírek, student 7. C

Dobývání pevnosti Gyholi
Dne 20.  prosince  se  stejně  jako minulý  rok konala v naší  škole  soutěž 
Dobývání pevnosti Gyholi. Soutěžící třídy byly rozděleny, byla jim přiřa-

zena mapa a barva, a potom se mohly vydat plnit úkoly do tajemné pev-
nosti. Úkoly byly různé. Některé lehčí, některé těžší a některé jen pro ty 
nejodvážnější z odvážných. Přece jenom, kdo z vás by se odvážit strčit 
ruku do záhadné krabice, aniž by věděl, co v ní číhá? Kdo z vás by se 
nebál vkročit do temné místnosti s minimem světla a hledat malé krabičky 
od zápalek? To už si žádá notnou dávku odvahy. Ale ani mozkové buňky 
nezůstaly nezaměstnané. Daly jim zabrat nejenom hádanky otce Fura, ale 
i paměťové hry, skládání slov z jednotlivých písmen a jiné podobné hla-
volamy. Soutěžící se úkolů nezalekli, bojovali statečně a nevzdali se až 
do konce, ale hlavně, všichni si užili spoustu zábavy! Děkujeme rodičům 
ze SRPŠ, kteří pro nás zábavné dopoledne připravili! 

Monika Lacinová, studentka 3.C

Zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Vánoce  jsou  za  námi,  dny  se  prodlužují.  Školní  rok  letí  jako  bláznivý 
a kvapem se blíží pololetní vysvědčení. 
Dvě  skupiny  dětí  z  prvního  stupně  vyrazily  na  zimní  školu  v  přírodě 
do Ekocentra Paleta v Oucmanicích. V termínu od 13. do 17. ledna třídy 
2. B a 4. B. 
O týden později od 20. do 25. ledna třídy 2. A a 1. B. Přestože nenapadl 
sníh, děti si pobyt mezi zvířátky a v přírodě užily. Součástí byl i ekologic-
ký výukový program.
Kurz pro předškoláky „Hrajeme si na školu“ je v plném proudu. Na po-
slední  hodinu  v  lednu  dorazilo  25  dětí. Tato  zimní  schůzka měla  téma 
„Tři králové“. Děti hledaly betlémskou hvězdu, psaly písmenka a kreslily 
obličeje tří králů.
14. ledna proběhlo krajské kolo ČEPS CUP ve florbale. Sportovní klání 
se konalo ve Skutči a z naší školy se zúčastnili žáci 5. ročníku. Soutěžící 
si zaslouží dík za vzornou reprezentaci školy. 
18. února se koná na 1. stupni naší školy akce Zápis nanečisto. Zveme 
touto cestou rodiče předškoláků i budoucí prvňáčky. Těšíme se na vás! 

Mgr. Helena Žižková

Dne 10. prosince proběhlo finální kolo soutěže v anglickém jazyce Agys 
lingua,  které  se  každoročně  koná  pod  záštitou  Anglického  gymnázia 
v Pardubicích.
Pro účastníky byla připravena velmi zajímavá soutěž, v níž se prověřova-
ly poslechové a komunikační dovednosti i psaný projev. Také doprovodný 
program stál za to. Tentokrát měli žáci i učitelé možnost se setkat nejen se 
zástupci nakladatelství, která se zabývají vydáváním anglické literatury, 
ale například i s diplomaty z ambasády USA.
Naše žačka, Monika Tichá, byla velmi úspěšná a umístila se ve své kate-
gorii A2 na 3. místě. Gratulujeme!
V pátek 10. ledna odjeli žáci na zimní kurz do Příchovic. V nejbližší době 
proběhnou olympiády z naukových předmětů a začíná příprava na Festi-
val vědy a techniky AMAVET, který proběhne ve dvou kolech v Pardu-
bicích.

Mgr. Blanka Málková

Zima na Základní škole Komenského

Žákyně z „Komenčáku“ zabodovala

Vážení a milí čtenáři, chtěli bychom vám představit Spolek rodičů a přá-
tel LMŠ Hlubáček. Spolek vznikl za účelem organizování vzdělávacích 
a volnočasových aktivit nad rámec školky. Od nového pololetí  tak mo-
hou zájemci navštěvovat dva kroužky, které tento spolek pořádá. Prvním 
z  nich  je  kroužek  základů  anglického  jazyka  –  „Hrajeme  si  anglicky“, 
který je určen dětem od 4 let věku. Bude probíhat každé úterý od 15.00 
do 15.45 hodin v zázemí školky. Kroužek vede zkušená lektorka anglic-
kého jazyka. První lekce začíná 4. února. 
Druhou novinkou je opětovné obnovení čtvrtečních setkání rodičů a dětí, 
která budou probíhat vždy od 9.00 do 10.00 hodin a jsou určena pro cho-
dící děti od cca 1 roku do 3 let. Hodinka bude plná cvičení, pokusů a vy-
rábění, a to vše v přírodě na čerstvém vzduchu. První setkání proběhne 
6. února. Více informací k oběma kroužkům naleznete na našich webo-
vých stránkách www.hlubacek.cz.
Na jaro pro vás též chystáme den otevřených dveří. Těšíme se na vás!

Tým LMŠ Hlubáček

LMŠ Hlubáček informuje

Z HOLICKÝCH ŠKOL,
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Nohejbalový  oddíl  pod  Sokolem  Holice,  re-
spektive trenéři a nadšenci okolo holického no-
hejbalu, získali na konci roku 2019 od Českého 
nohejbalové  svazu  prestižní  ocenění  za  práci 
s  mládeží.  Byli  vyhodnoceni  jako  3.  nejlepší 
tréninkové  centrum mládeže  v  České  republi-
ce. Do hodnocení  se  samozřejmě započítávaly 
i výsledky ze soutěží a turnajů. A těch skvělých 
výsledků bylo v roce 2019 mnoho. 
Mladší  a  starší  žáci  sbírali  zkušenosti  v  rámci 
krajského  přeboru,  celorepublikového  poháru 
a na mistrovství republiky. 
Dorostenci v nejvyšší celorepublikové BOTAS 
dorostenecké  lize  vybojovali  9.  místo.  Což  je 
výborný výsledek, vzhledem k tomu, jak kvalit-
ní a výkonnostně náročná soutěž to je. Zároveň 
máme radost, že v dorostenecké kategorii máme 
11 nadšených hráčů, kteří jsou ochotni na sobě 
tvrdě pracovat a posouvat svoji výkonnost dál.
Úspěch  sbírali  dorostenci  i  na  mistrovstvích 
České  republiky. V  disciplíně  jednotlivců Do-
minik Veselý díky své aktivní a pestré hře vy-
bojoval zlatou medaili. Ve trojicích i dvojicích 
skončili na 5. – 8. místě. 
Rok  2020  bude  pro  nohejbalisty  plný  výzev. 
Muži  budou  hrát  extraligu  a  dorostenci  cílí 
na ještě kvalitnější umístění v lize a na nohejba-
lových šampionátech. 

Renata Urbánková

Už dvacet čtyři let po sobě se vždy 30. prosin-
ce  nadšenci  cyklistiky  scházejí  na  posledním 
závodu  roku,  při  tak  zvaném  Posledním  kop-
ci.  Kdo  ještě  tuto  akci  nikdy  nezaregistroval, 
tak  rád vysvětlím. Jde o závod na  libovolných 
kolech  do  strmého  kopce  dlouhého  přibližně 
300 metrů. Ustrojení závodníků není omezené. 
Sportovní dres, civil nebo maškarní maska, vše 
je dovoleno.
Počasí  vyšlo  všem,  jak  pořadatelům,  kterými 
byli CYKLO PROFI a KČT Holice  i závodní-
kům, kterých se přihlásilo 96,  tak velké kulise 
diváků.
Pochopitelně,  aby  to  bylo  spravedlivé  tak  po-
řadatel  závodníky  rozdělil  do  kategorií.  Děti 
do osmi let, dívky – ženy, chlapci – muži. Mě-
ření dosažených časů bylo dokonalé. Na setinu 
sekundy.
Po projetí posledního účastníka závodu se v při-
lehlé  hospodě  konalo  vyhodnocení  a  předání 
cen těm nejlepším. V kategorii dívek – žen byla 
nejrychlejší Štěpánka Hojková a cenu za dosa-
žený čas 52, 67 sekundy jí předal místostarosta 
Holic Petr Kačer.
Cenu nejrychlejšímu chlapci – muži za dosaže-
ný čas 40,42 sekundy předala Matěji Půlpánovi 
místostarostka Poběžovic Sylva Holubová.
Slavnostní chvíle pokračovala předáním pamět-
ních dárků všem ostatním účastníkům a tombo-
lou.
Pro každého, kdo v tento den zavítal na tuto vy-
dařenou akci, bylo připraveno občerstvení v po-
době vepřových hodů.
Ti,  kterým  to  nestačilo,  mohli  zde  pobýt  déle 
a účastnit se taneční zábavy. K tanci a poslechu 
hrála country kapela.
A co popřát všem do příštího roku? Pochopitel-
ně hodně zdraví a bez úrazu najeto tolik kilome-
trů, kolik kdo chce a 30. 12. 2020 se znovu sejít 
na již 25. Posledním kopci.

Ladislav Formánek

Dne  28.  prosince  loňského  roku  se  konal 
v Dačicích Vánoční  turnaj ve florbale katego-
rií mužů a amatérů. Dva  týmy =  jedna  rodina 
a  skvělý  den  plný  zábavy  a  florbalu.  Skoro-
mistři ukořistili v kategorii amatérů první místo 
a tím završili zlatý hattrick na Vánočním turnaji 
v Dačicích.  IBK Holice  letos poprvé přihlási-
lo open kategorii mužů a obsadilo krásné třetí 
místo. 
Výsledky zápasů:
Tatchenta Zhoř  Skoromistři  2:2
IBK Holice  Fizzy Bublech  3:2
Beseďáci z Besedy  Skoromistři  1:11
Trolové  IBK Holice  3:2

Los Dildos  Skoromistři  2:7
DVT Legends  IBK Holice  4:2
Čtvrtfinále:
Skoromistři  UTD  3:2
Dream Vidláci team  IBK Holice  1:3
Semifinále:
Skoromistři  Beseďáci z Besedy  9:4
Trolové  IBK Holice  3:2
Finále:
HaHa Crew  Skoromistři  2:3 SN

Děkujeme našemu hlavnímu  sponzorovi PEN-
TA  –  servis  spol.  s  r.o.  a  všem  sponzorům  co 
podporují IBK Holice. 
Děkujeme všem fanouškům za podporu v roce 
2019 a těšíme se na pokračování v roce 2020.
Velké díky patří Milanovi Pištorovi, který zajis-
til autobusovou dopravu.
Více informací na: http://www.florbaldacice.cz.

Florbal – Vánoční turnaj v Dačicích

Nohejbalový rok 2019

Poslední kopec po dvacáté čtvrté

Před Vánocemi jsme předali rodičům Petrušky 
Čapkové z Dolních Ředic výtěžek z našeho zá-
vodu Okolo Hlubáku. Příspěvek, který se nám 
podařilo dát dohromady v roce 2019, bude ur-
čen  na  nákup  asistenčního  pejska. Tímto  ještě 
jednou děkujeme všem závodníkům, dobrovol-
níkům, podporovatelům a sponzorům.
Již nyní si můžete v kalendáři označit  termíny 
závodu v letošním roce. První se uskuteční 15. 
května a druhý 11. října. Těšíme se na viděnou!

Za pořadatele Mirka a Roman Hlavovi

Okolo Hlubáku

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



2 liga mužů: 
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice 
83 : 71 (19:21 32:38 55:57)
Dvořák 21, Baťa 18, Bartheldi 15, Žaba 5, Boháček 4, Welsch Michal 3, 
Kolář a Bureš 2
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
75 : 78 (23:12 39:32 54:58)
Bartheldi 19, Baťa a Žaba 15, Kolář 9, Dvořák a Boháček 7, Welsch Michal 3
Sokol Kutná Hora – BVK Holice
80 : 86 (23:24 47:44 62:67)
Žaba 29, Baťa 24, Bartheldi 12, Trojan 9, Kolář, Welsch Michal a Bureš 4
BC Kolín „B“ – BVK Holice
55 : 77 (18:12 26:35 39:55)
Baťa 24, Welsch Michal a Bartheldi 12, Žaba 11, Drahoš 10, Kolář 8
V posledním dvoukole 2. ligy v loňském roce se holičtí muži utkali v tak 
zvané dvojičce s vedoucím týmem tabulky s Vysokou nad Labem. Utkání 
s tímto soupeřem jsou, tak jako utkání s Teslou Pardubice, vždy prestižním 
derby. Vysoká nad Labem navíc nad Holicemi ještě nikdy v 2. lize nevy-
hrála a celé to bylo okořeněno skutečností, že šlo o souboj o první místo 
v tabulce. V sobotním utkání ve Vysoké začali holičtí muži dobře. Stále si 
udržovali mírné vedení a vše nasvědčovalo tomu, že Vysoká nad Labem 
opět nad Holicemi nezvítězí. V poslední  čtvrtině však začal v  týmu do-
mácích na palubovce úřadovat mladý, dvacetiletý rozehrávač Mráz. Tento 
nymburský odchovanec několika přesnými trojkovými pokusy otočil vývoj 
utkání a domácí tak mohli slavit první historické vítězství nad Holicemi. 
V nedělním odvetném utkání v Holicích pak domácí muži začali opět vý-
borně. V poločase vedli o nadějných 7 bodů a mohli pomýšlet na úspěš-
nou odplatu. Basketbal je ale hra velice kreativní a nevyzpytatelná, kdy 
ani několik vteřin před koncem utkání není nic jistého. Domácí muži si 
ve třetí čtvrtině utkání vybrali slabou chvilku. V úvodu její části povolili 
soupeřům šňůru 18ti bodů v řadě a rázem bylo vše  jinak. Po  této sprše 
se holičtí hráči probrali a utkání vyrovnali. Vyrovnaný průběh pak mělo 
utkání až do samého konce, který byl pro holické muže příliš krutý. Za ne-
rozhodného stavu 75 : 75 si soupeři 5 vteřin před koncem utkání vzali time 
aut. Domluvili si závěrečný signál, který jim sice nevyšel, nicméně míč se 
dostal k hostujícímu pivotu Kiršbaumovi, který těžkou trojkou současně 
s klaksonem utkání rozhodl. Vysočtí tak v krátké době slavili druhé vítěz-
ství nad Holicemi a upevnili si první místo v tabulce.
V dalším dvoukole zajížděli holičtí muži na palubovky Kolína a Kutné 
Hory. Oba týmy se v současné době pohybují u dna tabulky, a tak se může 
říct, že se jelo pro „povinné body“. Holickým mužům chyběli dva mladí-
cí, osmnáctiletý rozehrávač Tomáš Dvořák a pivot Jan Rolenc, kteří hráli 
Evropskou ligu U18 v Itálii. Na rozehrávce  ještě chyběl  i další mladík, 
devatenáctiletý Lukáš Boháček, a tak se této role musel ujmout křídelník 
Marek Bartheldi. Marek  se  této pro něj  nezvyklé  role  zhostil  dokonale 
a dovedl tým ke dvěma vítězstvím. 
Liga kadetů U17:
BSK Modřany Praha – BVK Holice
61 : 104 (9:27 21:49 45:81)
Chmelík 29, Horký Filip 27, Pluhař Josef a Kouba 16, Kamitz 14, Ada-
mec 2
Sokol Praha Vyšehrad – BVK Holice
66 : 85 (15:22 30:37 42:70)
Horký Filip 21, Chmelík 19, Kamitz 15, Pluhař Josef 12, Šindelář 5. Adamec 3
Holičtí  kadeti  pokračovali  v  dobrých  výkonech  v  lize U17  i  v  dalších 
utkáních  na  palubovkách  soupeřů.  Po  dvou  přesvědčivých  vítězstvích 
v Praze jsou stále na prvním místě tabulky a před posledními dvěma utká-
ními v základní části ligy mají jistý postup do finálové skupiny celostátní 
ligy U17, kde se utkají s prvními dvěma týmy ze skupin A a C o postup 
do baráže o Extraligu. Z moravské skupiny C jsou jistými postupujícími 
týmy BK Opava a JBC Brno. Ze skupiny A je to BA Sparta Praha a o dru-
hém postupujícím se rozhodne mezi Libercem, Chomutovem a Louny.
Nadregionální liga – Divize žáků U15:
BVK Holice – TJ Svitavy
78 : 52 (18:19 39:28 55:44)
Krejčík 35, Holub 15, Vtípil a Patlevič 12, Kubánek Jan 4
v odvetě 69 : 54 (19:16 40:30 54:40)
Holub 24, Svačina 13, Krejčík a Patlevič 12, Vtípil 8
Východočeský přebor žáků U13:
BVK Holice – BK Pardubice „B“
29 : 57 (2:23 12:31 18:45)
Urbánek 10, Dostál Kryštof 8, Johanová a Libánský 4, Dostál Antonín 2, 
Metelka 1

v odvetě 42 : 72 (8:30 16:46 28:60)
Dostál Kryštof 10, Urbánek 9, Johanová a Pokorný Vojtěch 6, Libánský 
a Ducheček 4, Pokorný Vít 3
Východočeský přebor žáků U12:
BK Pardubice – BVK Holice
61 : 46 (14:13 34:22 45:32)
Urbánek  24,  Pokorný Vít  8,  Pokorný Vojtěch, Libánský  a  Štembera  4, 
Ducheček 2
v odvetě 74 : 64 (23:16 39:34 58:46)
Štembera 20, Pokorný Vojtěch 18, Urbánek 12, Pokorný Vít 6, Ducheček 
a Libánský 4
Východočeský přebor žáků U11:
Nejmladší holičtí žáčci hráli svoje první mistrovská utkání v roce 2020 až 
po uzávěrce tohoto vydání. 
Umístění  jednotlivých  týmů v  tabulkách  jejich  soutěží můžete  sledovat 
na adrese http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní 
soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže).
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Tenis je velmi náročný sport, pro který hráči a hráčky musí splňovat hned 
několik předpokladů – cit pro míč, výborné koordinační schopnosti, rych-
lost a schopnost umět rychlost přeměnit ve výbušnost. Kromě fyzických 
předpokladů  je  také  důležité  dokázat  se  koncentrovat  i  několik  hodin 
v kuse a hrát s klidnou hlavou. 
Naše mladší žákyně Ema Zběhlíková a Tereza Rychterová tyto předpokla-
dy splňují. Obě tenis hrají od svých 5 let. V kategorii babytenis, společně 
se svými vrstevníky Dominikem Šmejcem a Adamem Rychterou, vyhráli 
v roce 2018 krajskou soutěž. Za tento úspěch byli také oceněni městem 
Holice na společenské akci sportovec roku 2018. 
V roce 2019 byl pro Emu zlomový turnaj v Holicích, na kterém si vybo-
jovala 3. místo. Od té doby na dalších turnajích již sbírá dílčí úspěchy.
I když děvčata tenisem žijí, mají i další záliby. Tereza ráda tančí latinsko-
-americké tance, Ema chodí na atletiku. A obě milují koně. 

Renata Urbánková

Tenis
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