ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / ČERVEN 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme být na co hrdí…! Toto není jen
pouhý výkřik do tmy. Každý týden
přicházejí informace o úspěších žáků
a studentů našich škol, zprávy o vynikajících výsledcích sportovních klubů
i jednotlivců, nejen po internetu se nesou chvály na organizační schopnosti
pořadatelů sportovních i kulturních
akcí přesahujících rámec našeho města.
Je také mnoho občanů, kteří se zapojují do rozkvětu města „neviditelně“

– tu úklidem veřejné plochy před domem, tu sdělením námětů na zlepšení
okolí, ve kterém žijeme. Ne vždy se však malé, či velké události týkaly
pouze těchto oblastí a také ne vždy byly příjemné.
Jedním z největších okamžiků v životě našeho města je událost, kterou
jsme si v minulém měsíci připomínali – 74. výročí holického povstání. Toto povstání se postavilo svým rozsahem na druhé místo hned za to
pražské. Mluvte prosím s dětmi o tom, co znamenaly květnové dny pro
další vývoj naší republiky. Jenom tak nebude oběť 58 občanů města zapomenuta. Jsou to ti, kteří neváhali pro svobodu obětovat i své vlastní
životy.
Máme být na co hrdí!

Zveme všechny občany na veřejné projednání větších investičních akcí plánovaných pro nejbližší období,
a to ve středu 5. června 2019 od 18. hodin v zasedací místnosti na městském úřadu.

19. Olympiáda žáků škol holického regionu
DDM Holice pořádá za podpory Města Holice a Pardubického kraje
ve dnech 3. 6. až 7. 6. 2019 již 19. ročník Olympiády žáků škol holického
regionu. Tato akce má velký ohlas mezi školní mládeží a širokou veřejností. Do programu jsou zařazeny soutěže v atletice, tenisu, stolním tenisu, fotbalu, basketbalu, volejbalu a cyklistice. Soutěží se účastní 6 škol
holického regionu na těchto sportovištích: městská sportovní hala, stadión
a tenisové kurty. Vzhledem k revitalizaci stadiónu budou soutěže v cyklistice probíhat na Krasku na Starých Holicích a v atletice v areálu gymnázia. Akci podporuje svou účastí Český klub olympioniků. Na organizaci
spolupracují sportovní kluby a oddíly. Předpokládaný počet soutěžících je
350, pořadatelů 80.
Tato akce dává dětem prostor ke sportování, soutěživosti a podporuje myšlenku olympijské výchovy. Zároveň je prevencí před patologickými jevy,
neboť ukazuje dětem cestu smysluplného využívání volného času.
Rámcový časový program:
Pondělí 3. 6.
8.00
Slavnostní zahájení u KD
8.45
Fotbal
8.40
Volejbal
Úterý 4. 6.
8.00
Basketbal dívky
8.30
Tenis
Středa 5. 6.
8.00
Basketbal chlapci
8.30
Tenis – případný II. den

Čtvrtek 6. 6.
8.00
Stolní tenis
9.00
Cyklistika
Pátek 7. 6.
8.30
Atletika
11.00
Předání medailí a slavnostní zakončení u KD
Za organizační výbor Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 24. června 2019
V pondělí 24. června 2019 v 18 hodin se bude ve společenském sále ZUŠ Karla Malicha konat
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30.4. 2019 a aktualizace plánu práce zastupitelstva a rady města
na 2. pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.
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Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne
23. dubna 2019

V rámci pravidelné schůze rady města dne 23. dubna 2019 bylo svoláno
na 18. hodinu do zasedací místnosti městského úřadu mimořádné jednání
městského zastupitelstva. Všechny projednávané body byly „předjednány“ radou města a tak zastupitelé schválili finanční narovnání v rámci rekonstrukce hřbitovního domku s firmou Kurnštejn s.r.o. Jezbořice ve výši
cca 237 tis.Kč za předpokladu uzavření dodatku ke smlouvě na rekonstrukci fasády ZŠ Komenského, budovy Holubova 500. ZM schválilo
pro rok 2020 přednostní zařazení prostředků ve výši 2,525 mil.Kč na rekonstrukci elektroinstalace v budovách ZŠ Holubova 47 a předloženou
10. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2019. Zastupitelstvem
byla schválena aktualizovaná směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. ZM projednalo a schválilo bezúplatné nabytí souboru
osvětlení křižovatek na obchvatu v případě vybudování tohoto osvětlení
prostřednictvím ŘSD. ZM schválilo podání žádosti na odbahnění rybníka
Blažkovec v rámci výzvy ministerstva zemědělství v programu 129 293,
dále prodej Plynovodní přípojky k bytovému domu Hradecká čp. 59 společnosti GridServices s.r.o. Brno a odepsání nevyužité investice v hodnotě
cca 378 tis. Kč (PD k zateplení ŠJ).

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 23. dubna 2019

Po ukončení jednání zastupitelstva pokračovala schůze rady města. Rada
schválila bezplatný pronájem parkoviště pro program „Čarodějnic“ dne
30. 4. 2019, dále na základě výběrového řízení firmu ABM stavby s.r.o.
Moravany, která bude za cenu 6,654 mil.Kč rekonstruovat elektroinstalaci
v budovách ZŠ Holubova 47 a firmu LIMMA CZ s.r.o. Přelouč, která byla
vybrána k provedení technického dozoru investora na akce v ZŠ Holubova.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 29. dubna 2019

Na schůzi poslední dubnové rady města se tradičně projednával stav
na úseku veřejného pořádku a dopravy. Rada vzala na vědomí zprávy
předložené PČR a MP Pardubice, dále zprávu o činnosti odboru dopravy,
správního odboru a komise rady města pro dopravu, bezpečnost a prevenci. Schválena byla 11. rozpočtová změna a zpracování studie s návrhem
opravy komunikace – panelová cesta na Kamencích, studie na opravu komunikace na Koudelce (cesta k čp. 100) a studie parkoviště mezi ulicemi
Mládežnická a Pardubická. Rada schválila složení výběrové komise pro
akci „Vybudování odborných učeben v ZŠ Holubova – dodávka“, složení
komise pro výběr zhotovitele akce „Holice-stadion, zdroje vody pro závlahy“ a složení konkurzní komise na funkci ředitele/ky MŠ Staroholická.
Na základě návrhů schválila přidělení bytu č. 16, bytu č. 29, bytu č. 13
a bytu č. R6 v domě U Kapličky 1042, bytu č. 4 v domě nám. T. G.Masaryka čp. 9, pronájem poloviny dvojgaráže v domě Na Mušce 1103 panu
Šimonovi. V bloku převody nemovitého majetku rada schválila zveřejnění záměru na bezplatné převody navržených pozemků do vlastnictví Pardubického kraje, jedná o pozemky pod silnicemi II. a III. tříd, které jsou
ve vlastnictví Pce kraje a pro město Holice nepotřebné, schválila záměr
odprodeje pozemku v ulici Hanzlově panu Valentovi (jedná se o připlocený pozemek) a pronájem pozemku o výměře 3 m2 před obchodem Delikateska, vždy od 1. 5. do 30. 9. příslušného roku. Rada vzala na vědomí
přípravu zasedání zastupitelstva dne 13. května 2019, nedoporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu na žádost pana Ungráda, zamítla žádost o bezplatný pronájem velkého sálu v ZUŠ Karla Malicha pro
pořádání taneční soutěže Holický kramflíček 2019, z důvodu odstoupení
B. Vohralíkové z funkce ředitelky KD Holice zrušila své usnesení o jejím
jmenování a na základě výsledku konkurzního řízení jmenovala na tuto
funkci paní Hlaváčkovou s platností od 1. 7. 2019. Na závěr rada schválila
panu Brandovi používání názvu „Holická zmrzlina“ pro prodej zmrzliny
a na základě žádosti Bytového družstva Dubina II souhlasila s vyplácením
pojistného přímo na bankovní účet bytového družstva (v případě pojistné
události).
V neděli 5. května se sešla rada města k mimořádné schůzi. Na základě
výběrových řízení schválila firmu BOXED s.r.o. z Prahy jako zhotovitele akce „Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity
v budovách ZŠ Holubova 47“ za cenu cca 2,557 mil. Kč a firmu Voto
plyn s.r.o. Holice jako zhotovitele akce „Holice-Stadion, zdroje vody pro
závlahy“ za cenu cca 1,308 mil. Kč.
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 13. května 2019

V pondělí 13. května 2019 zasedala od 16 hodina rada města. Radní schválili firmu Agroprojekce Litomyšl s.r.o. jako zpracovatele studií
na opravu komunikací na Kamencích a na Koudelce a studie parkoviště
mezi ulicemi Mládežnická a Pardubická za cenu 49,6 tis. Kč a také jako
zhotovitele kompletní projektové dokumentace na chodník v ulici Pod
Parkem za cenu 163,35 tis. Kč. Zamítnuta byla žádost nájemce na úpravy
bytu č. 13 v domě Holubova 761, schválen byl pořadník uchazečů o přidělení městského bytu na II. čtvrtletí 2019, zveřejnění pronájmu na pronájem pozemku o výměře 4 m2 před Kafé Bar „Z“, umístění 11 patníků
na chodník před ZŠ Komenského dle návrhu městského architekta, školní
jídelně 1. změna odpisového plánu na rok 2019 , navržený způsob likvidace movitého majetku dle soupisu, 13. rozpočtová změna v rozpočtu 2019,
dodatek smlouvy č. 5 s fi VYSSPA Sports Technology na rekonstrukci
atletických prvků stadionu (na méněpráce v hodnotě cca 547 tis. Kč) a dodatek č. 1 smlouvy s fi Kurnštejn Jezbořice s.r.o. na opravu fasády školní budovy v ulici Holubova čp. 500 (změna termínu a navýšení celkové
ceny na cca 6,378 mi. Kč). Neschválena byla žádost občana na stanovení
místní úpravy provozu v ulici Bratří Čapků, na vědomí rada vzala informaci o zapojení se do Komunitního plánování sociálních služeb na Holicku a na základě doporučení konkurzní komise rada vyřadila z konkurzu
na ředitele MŠ Staroholická kandidáta, který nesplnil podmínku vzdělání.
Rada na základě výběrového řízení schválila firmu ČEZ ESCO a.s. jako
dodavatele elektrické energie pro Město Holice na rok 2020 a tutéž firmu
jako dodavatele zemního plynu pro Město Holice na rok 2020.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne
13. května 2019

Ve velkém sále ZUŠ Karla Malicha zasedalo od 18 hodin městské zastupitelstvo. Za účasti zástupců Policie ČR, Městské policie Pardubice a holických hasičů zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu na úseku veřejného
pořádku a dopravy. Následovala diskuze ke zprávě o činnosti rady města
za uplynulé období, zastupitelé poté schválili postup rady města, schválili
12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2019 a vzali na vědomí
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2018.
ZM schválilo pořízení změny územního plánu města na žádost Automotoklubu Holice, vlastníka pozemků, na kterých bude zřízena lesní mateřská
školka, ale neschválilo pořízení změny územního plánu města na pozemcích pana Ungráda. Na základě tajné volby zastupitelstvo schválilo udělení Ceny Města Holic Mgr. Ladislavu Effenberkovi, Mgr. Františku Juračkovi in memoriam a Dělnické tělovýchovné jednotě Holice (DTJ). ZM
udělilo Čestné občanství Města Holic panu Jiřímu Mannlovi. ZM schválilo rozšíření VP smlouvy spolku Bike Freaks Holice z.s. o předmět: závod seriálu Kolo pro život a novou obecně závaznou vyhlášku o nočním
klidu č. 2/2019. Zastupitelstvo jmenovalo nové složení osadního výboru
v místní části Koudelka a vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru
zastupitelstva města Holic.

Sociální šatník v Holicích
Již od 31. 5. 2019 se v Holicích otevře sociální šatník ve spolupráci
a za podpory Města Holice. Za organizaci a chod šatníku bude zodpovědná sociálně aktivizační služba ,,Spolu!“.
Příjem materiální pomoci bude probíhat každý sudý pátek od 12 do 14
hodin, kdy termín bude možné dohodnout i individuálně na níže uvedených kontaktech. Prostory pro sociální šatník jsou v místnosti v podloubí
mezi pojišťovnou Kooperativa a veřejnými záchodky. Do sociálního šatníku bude možné donést letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, polštáře, deky, ramínka
na oblečení, obuv (veškerou nepoškozenou), batůžky a ledvinky, pánské
opasky, tkaničky do bot, kuchyňské potřeby a další užitečné věci po telefonické dohodě. Veškeré věci by měly být vždy čisté a v použitelném
stavu. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří již věci doma neunosíte či nevyužijete, neváhejte je dovézt k nám a splní účel tam, kde je to potřeba.
Výdej materiální pomoci bude probíhat individuálně dle předešlé telefonické domluvy na telefonních číslech 725 430 522 nebo 725 430 523. Odběr
bude možné domluvit i přes Městský úřad Holice, odbor sociálních věcí.
Těšíme se na spolupráci a věříme, že sociální šatník bude mít brzy pozitivní zpětnou vazbu.
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
Vyhláška č. 2/2019 o stanovení
doby nočního klidu v Holicích
v roce 2019

V minulém čísle HL jsme Vás informovali
o nové vyhlášce pro úpravu doby nočního klidu v roce 2019, kterou schválilo zastupitelstvo
města dne 18. března 2019. Před jednáním ZM
13. května projednala rada města žádost pana
Doubravského, který provozuje v autokempinku Hluboký restauraci o úpravu (zkrácení)
doby nočního klidu pro chatovou oblast kolem
rybníka Hluboký a Blažek z důvodu pořádání
společenských akcí v autokempinku v letošním
roce.
Na jednání ZM dne 13. května byla schválena
nová vyhláška č. 2/2019, která doplnila původní
vyhlášku o příslušné akce „Na Hlubáku“. Uvádíme 4. bod této vyhlášky č. 2/2019:
4) Doba nočního klidu se vymezuje dobou
kratší, a to od 3.30 do 6.00 hodiny v době
konání tradičních společenských akcí v autokempinku Hluboký, výjimky uvedené v tomto
odstavci se vztahují pouze na areál autokempinku Hluboký a na chatovou osadu kolem
rybníka Hluboký a Blažek, vymezené v příloze
č. 5 této vyhlášky:

• v době konání hudební akce „Staré Pecky
a Fláky“ v noci z 15. na 16. června 2019,
• v době konání hudebního festivalu „Spring
Bass Jam 2019“ v noci ze 7. na 8. června
a v noci z 8. na 9. června 2019,
• v době konání hudební akce „Hlubácká noc
2019“ v noci z 31. srpna na 1. září 2019.
Vyhláška včetně grafických příloh je na úřední
desce MÚ Holice na stránce www.holice.eu.

Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2019 a sankce při
pozdním zaplacení

Město Holice upozorňuje občany na splatnost
poplatku za odpady – splatnost poplatku je
do 30. června 2019. Protože v aktuální vyhlášce o poplatku za odpad je možnost, že správce
poplatku může při nezaplacení zvýšit poplatek
(v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích)
až na trojnásobek, tak pokud jste tak zatím neučinili, např. jste složenku neobdrželi nebo
ztratili, kontaktujte co nejrychleji Městský
úřad Holice, finanční odbor č. dveří 310 nebo
na tel. 466 741 223 příp. na e-mail: vyborna@
mestoholice.cz.

Přihlaste se do informačního systému „Mobilní rozhlas“

Protože se v posledních měsících do systému informování veřejnosti prostřednictvím služby „Mobilní rozhlas“ přihlašuje poměrně málo zájemců,
upozorňujeme, že formulář s návodem na přihlášení je na stránce města www.holice.eu, vytištěné
letáky jsou k dispozici na městském úřadu (v přízemí na informacích). Na tomto formuláři potom
zaškrtnete skupinu informací, o kterou máte zájem
a nebudete obtěžováni dalšími informacemi, které
vás nezajímají. Proti počátku je skupin více a stávající uživatelé si mohou změnit a upravit své požadavky buď telefonicky na č. 466 741 211 nebo
osobně v kanceláři „Informací“ na městském úřadu. Změny můžete také učinit po přihlášení na https://holice.mobilnirozhlas.cz/, či přes aplikaci
„Zlepšeme Česko“ – viz leták.
Výsledkem této informační kampaně by mělo
být co nejvíce kontaktů holických občanů a domácností, protože ve druhé polovině roku 2019
omezíme hlášení městského rozhlasu pouze
na hlášení o mimořádných situacích, jako jsou
havárie vody nebo neočekávané přerušení dodávky energií, všechna ostatní hlášení budou
pouze přes systém mobilního rozhlasu!!!

Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu od 1. června do 29. září
a budou jezdit každou sobotu a neděli a navíc
také v páteční svátek 5. července. Po roce se
vracíme k tradičnímu formátu propagačního
materiálu s mapou. V rámci vlastních cyklobusových spojů došlo u některých linek ke změně dopravců, aktualizovány jsou také časy
odjezdů, u některých linek dochází k posunu
časů odjezdů z hor na pozdní odpolední hodiny. Autobusy v Rychnově nad Kněžnou budou
opět vyjíždět pouze ze zastávky Rychnov nad
Kněžnou, železniční stanice. Tato změna jízdního řádu proběhla díky plánovanému přesunu
autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou k vlakové zastávce. Také v letošním roce
se na našem území opět hodně staví. Z důvodu
rekonstrukce komunikace Říčky v Orlických
horách – Orlické Záhoří nebudou spoje zajíždět na výstupové místo na Mezivrší a autobusy
budou odkláněny přes Bartošovice v Orlických
horách. V průběhu roku se mohou objevit další
uzavírky a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu
Vám bude nově sloužit mobilní aplikace IREDO, která od letošního roku funguje na všech
informačních systémech. I nadále můžete využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz,
QR kódy na zastávkách nebo informační linku
IREDO.
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem.
Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platných
Smluvních a přepravních podmínek IREDO je
přeprava kol s jiným než elektrickým přídavHOLICKÉ LISTY

ným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Jako každoročně si vás dovolujeme požádat
o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě
na kole. Respektujte i další účastníky turistiky,
zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů
uložte kontakty nejen na Horskou službu ČR,
ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty naleznete v letáku. Zároveň si Vám dovolujeme v materiálu

představit několik turistických novinek, které
můžete při cestách s cyklobusy navštívit.
Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických
hor další své projekty se zaměřením na přeshraniční spolupráci. Jedná se o výstavbu rozhleden
a investice v oblasti pevnostních opevnění. Více se
dozvíte na stránkách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc červen 2019

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum

hodina

program

vstupné

11. 6.

10.00	Vítězslav Welsch O makových buchtách a smutném drakovi

úterý		Autorská pohádka holického rodáka a spisovatele Vítězslava Welsche. Veselou i poučnou pohádku zahrají opět děti z Dětského dramatického kroužku DDM Holice, za pomoci zkušenějších kolegů z Divadelního souboru KD Holice.
		Režie: Jitka Juračková

20. 6.

30 Kč

19.00	Cimrman/Smoljak/Svěrák Záskok

Vyprodáno

čtvrtek		Tentokrát se příznivci souboru mohou těšit na výjev ze života kočovných herců, na divadelní představení Záskok – o nešťastné premiéře hry „Vlasta“. Milovníkům díla tohoto zneuznaného Čecha se tak dostává do rukou svědectví z oblasti
Cimrmanova života, v níž se nejvíce naplnil jeho osud – z divadla.
		Hrají: Jan Hraběta/Petr Reidinger, Zdeněk Svěrák, Miroslav Táborský, Petr Brukner/Genadij Rumlena, Václav Kotek a Miloň Čepelka
		Režie: Ladislav Smoljak.
		Uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha.

500 - 470 - 450 Kč

KINO
datum

hodina

program

vstupné

4. 6.

19.30	Trabantem tam a zase zpátky

úterý		Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty. Žlutý cirkus v čele
s cestovatelem Danem Přibáněm jede z Indie až domů. Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy a prchá
před policií, občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba
drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů ve velkém stylu.
		Režie a scénář: Dan Přibáň.
		Žánr: dokumentární – přístupný od 15 let. Délka 114 minut.

11. 6.

80 Kč

17.00	Putování se sobíkem

úterý		Vydejte se na kouzelnou cestu za dobrodružstvím. Film vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává
ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodce na sobíkově cestě bude Marek Eben, který namluvil český komentář.
		Režie: Guillaume Maidatchevsky.
		Země vzniku: Francie, Finsko, Norsko.
		Žánr: rodinný/dobrodružný. Délka 86 minut.

19. 6.

10.00

Čertí brko

středa		

Filmové představení pro školy.

		

Žánr: pohádka. Délka 100 minut.

25. 6.

Čertí brko

10.00

úterý		

Filmové představení pro školy.

		

Žánr: pohádka. Délka 100 minut.

27. 6.

Po čem muži touží

9.00

70 Kč

čtvrtek		

Filmové představení pro školy.

		

Žánr: komedie. Délka 95 minut.

GALERIE – VÝSTAVA
27. 4.–30. 6.		

Mgr. František Juračka – VĚČNÉ TÉMA ŽENA

		

Dřevěné plastiky, kombinované techniky, keramické plastické mozaiky.
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Výlet na Broumovsko

Opravdové lidské setkání

V sobotu 11. května uspořádal Klub Českých turistů odbor Holice výlet
do Broumovského výběžku. Start i cíl byl ve vesnici Ruprechtice. Výlet
zahrnoval náročný výstup na kopec Špičák s úžasným výhledem z rozhledny na okolní krajinu. Dále se po hranicích šlo do rekreačního střediska Janovičky u Broumova, prohlédla se část vesnice Heřmánkovice
a znovu se šlo lesem okolo křížů do Ruprechtic. Druhý den jsme navštívili
památky města Broumov – Broumovský klášter, kostel sv. Vojtěcha, dřevěný kostelík na hřbitově, Broumovské muzeum a další. Výlet byl zajímavý a pro všeobecnou spokojenost se bude určitě opakovat.
Miroslav Hornych

Z archívu Václava Kmenta
1. června 1904 (115 let) se v Holicích narodil František Kuneš, pracovník peněžních ústavů, přední Československý mykolog, zakládající člen Československého mykologického klubu. Zemřel 31. 8. 1982 v Jindřichově Hradci.
4. června 1979 (40 let) Rada MěstNV rozhodla, že dosavadní označení
Holice II. bude změněno na Staré Holice.
5. června 1884 (135 let) byl v Holicích ustaven první Živnostensko-řemeslný spolek jako následovník dřívějších živnostenských a řemeslných cechů.
7. června 2009 (10 let) zemřel ve věku 81 let MVDr. Miloš Pytela, veterinář v Holicích, po roce 1989 tajemník městského úřadu, významný český
filatelista, nositel několika medailí z mezinárodních výstav a znalec poštovních známek Kanady, nositel nejvyššího filatelistického vyznamenání
„Zlatého odznaku 1. stupně“. Narodil se 15. 2. 1928.
10. června 1889 (130 let) se v Holicích konal Slet sokolské župy východních Čech.
12. června 1969 (50 let) místní organizace Svazu Československo-sovětského přátelství pozvala na svou schůzi příslušníky okupační sovětské
armády, což byl začátek styků městských orgánů s okupační posádkou
ve Vysokém Mýtě.
18. června 1989 (30 let) Ing. Vladimír Weis z Brna se stal milióntým návštěvníkem Památníku Dr. Emila Holuba od jeho otevření v roce 1966.
19. června 1969 (50 let) zemřel v Praze Ing. arch. Karel Dudych, projektant, malíř a grafik, aktivní člen Studentského spolku v Holicích. Projektoval zde např. budovu městského národního výboru a dětského domova
ve Starých Holicích. Narodil se v Holicích 19. 1. 1904.
21. června 1984 (35 let) Holičtí fotbalisté porazili doma vojáky (VTJ)
z Hradce Králové 1 : 0 a po 25 letech se holickému fotbalu splnil divizní
sen. Slavnostní výkop provedl Slávek Latr.
27. června 1979 (40 let) zemřel Ing. František Petráš, spoluzakladatel filatelistického kroužku při kulturním domě a jeho dlouholetý předseda.
Narodil se 3. 7. 1934.
28. června 1959 (60 let) druhou Okresní spartakiádou byl otevřen nový
stadion, budovaný svépomocí občanů od roku 1954. Ve 12 skladbách cvičilo 3 500 cvičenců před téměř 4 000 diváky.
Pronajmu byt 1 + 1 s příslušenstvím, verandou a zahradou se samostatným vchodem. Více informací na telefonním čísle: 737 619 232.
HOLICKÉ LISTY

Některá setkání v našich životech jsou osudová, naplňují nás a posouvají
nás lidsky dál. K takovým patří i setkání studentů Střední školy automobilní Holice s paní Hanou Sternlichtovou. Studenti měli možnost zúčastnit
se besedy s holickou rodačkou, která musela ze svých rodných Holic odejít v době 2. světové války kvůli svému židovskému původu, přežila pobyt
v Terezíně, Osvětimi a dalších místech. Po válce se neměla kam vrátit,
proto odešla se svým mužem do vznikajícího Izraele. Její život nebyl
jednoduchý, můžete si o něm přečíst v knize paní Haničky – Svobodná,
volná. Tato kniha vyšla v loňském roce, již tehdy měli někteří studenti automobilní školy možnost se s autorkou sejít a dozvědět se o jejím životě.
Tentokrát jsme se sešli 15. dubna v terezínském muzeu za spoluúčasti studentů z Německa a Dánska. Nejprve všichni vyslechli příběh paní Sternlichtové, poté se studenti ptali na vše, co je zajímalo a z otázek bylo znát,
že je osud Haničky, jak jí u nás v Holicích říkáme, opravdu zasáhl. Nakonec se všichni mladí lidé se svými učiteli a hlavně s paní Sternlichtovou
vydali na terezínský hřbitov, kde u památníku dětských terezínských obětí
položil každý pietně kamínek.
Tato akce navázala na Pochod proti antisemitismu, který se uskutečnil v neděli 14. dubna v Praze, na němž předal starosta Holic Ondřej Výborný paní
Sternlichtové čestné občanství města Holic. Hanička byla dojatá a byla
moc ráda, že na setkání s ní přijeli také studenti z jejího dávného domova.
Mgr. Bc. Radka Dojčánová

Zájezd do Valtic

Výbor seniorů a Městský úřad Holice uspořádal 30. dubna zájezd na zámek
Valtice. Po prohlídce zámku se účastníci zájezdu přesunuli do Lanžota, kde
byl zajištěn kulturní program, ve kterém vystoupili Osičkovi, skupina známá z televize Šlágr. Po vystoupení byl volný program, o zábavu se postarali
harmonikáři pánové Pecka a Janeba. V podvečerních hodinách odjelo 50
spokojených seniorů domů.
Tímto bych chtěl poděkovat městu Holice za podporu, které se dostává
seniorům.
Antonín Janeba
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Barokní vybavení kostela sv. kostela sv. Martina
Holický farní kostel sv. Martina skrývá mnohé poklady, o kterých málo
víme. Hlavní oltář je mnohem víc, než jen krásným uměleckým dílem dominujícím prostoru kostela. Je další ze zajímavých kapitol, kterou smíme
v jubilejním roce dostavby kostela znovu objevit…
V roce 1739 byla dokončena hrubá stavba kostela. V následujícím roce
byl vymalován a patronátní úřad se musel začít intenzívně zabývat i jeho
vnitřním zařízením, aby mohl být kostel co nejrychleji předán k řádnému
užívání farní obci. Zpočátku byly v kostele nepochybně instalovány oltáře
a část vybavení ze staršího kostela. Všem zúčastněným stranám však bylo
jasné, že jde pouze o dočasné provizorium. Zatím žádný z badatelů nevěnoval větší pozornost studiu archivních materiálů týkajících se vnitřního
vybavení, tak se jen můžeme dohadovat o postupu prací a autorství pouze
na základě analogií z okolí.
Přestože nemáme jistotu potvrzenou archivními doklady, považujeme
za vysoce pravděpodobné, že autorem sochařské výzdoby kostela byl velmi zručný sochař s prosperující dílnou Ignác Rohrbach (†1747) z Chrudimi. Počátkem 40. let 18. století se podílel na výzdobě celé řady kostelů
pardubického komorního panství, např. v blízkých Platěnicích, Dašicích,
Mikulovicích a Osicích. Nejsou to však jen zdařilé řezby, kterými dodnes
hlavní oltář zaujme. Velmi neobvyklá je i samotná ikonografie, tedy námětová koncepce řezbářského díla, která se zcela vymyká dobovým zvyklostem. Musel za ní stát zkušený a sečtělý teolog, možná to byl sám farář
Václav František Tichý (†1753), který už předtím dohlížel na samotnou
stavbu. Podle předpisů Tridentského koncilu směřoval veškerý církevní
život k úctě k Nejsvětější Svátosti vnímané jako jakési „jádro“ katolické
víry. Z toho zcela přirozeně vyplývalo zdůraznění hlavního oltáře, kde se
má eucharistie trvale uchovávat. Církevní reformátoři chtěli, aby nad svatostánkem byl široce rozprostřen látkový baldachýn, jako narážka na starozákonní Stánek smlouvy, kde prostupná tkanina byla vnímána jako předěl mezi světem viditelným a neviditelným. V zaalpském umění se však
baldachýn nad svatostánkem stal součástí jeho výzdoby. Nebyl už sice
z nařasené tkaniny náročné na údržbu, ale stal se efektním sochařským
dílem. Tak je tomu i v Holicích. Široce rozevřený baldachýn, pomyslně
objímající svatostánek, přidržují ze stran andělé. Jeho symbolika je však
rozšířena o narážku na proslulý plášť sv. Martina, kterému je kostel zasvěcen a jež se objevuje ve výzdobě ještě na několika dalších místech.
Nad hlavním oltářním obrazem je pozoruhodná skupina postav zachycujících ústřední tajemství křesťanské víry – Nejsvětější Trojici. Boha,
jenž je sám v sobě společenstvím – společenstvím v lásce přebývajícího
Otce, Syna a Ducha svatého. Takové schéma je ale časté právě v nástavcích hlavních oltářů. Znázornění Ježíše Krista se však na holickém oltáři
zcela vymyká, protože propojuje jeho obvyklé znázornění s vizí zmíněnou ve slavném životopise sv. Martina od Sulpicia Severa (†asi 425) Vita
sancti Martini z 5. století. Syn Boží je tu totiž zobrazen jako polonahý
žebrák, jenž v rukou nese polovinu pláště darovaného sv. Martinem, který, když se rozdělil o svůj plášť a zahalil nahého starce, zcela naplnil
Kristův příklad zmíněný v evangeliu „Cokoliv jste udělali pro jednoho
z mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali…“ (Mt 25,40). Podle
ran po hřebech na rukou a nohou můžeme i my v žebrákovi poznat zmrtvýchvstalého Pána, což je další z pilířů křesťanské víry. Plášť je doklad
skutečné lásky k bližnímu přesahující zcela planá slova a gesta a zároveň
skutek křesťanského tělesného milosrdenství. „Oblékání nahého“ neznamená však jen zajištění nějaké aktuální materiální jistoty, ale má význam
mnohem širší – znamená totiž, že je člověku vrácena zpět jeho lidská důstojnost. Když projevujeme účinný zájem o druhého (nábožensky řečeno
projevujeme skutky milosrdenství), pak se podobáme přímo Bohu. Vždyť
v evangeliu čteme výzvu právě k takovému následování: „I vy buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36), či ještě jinak,
a sice že „víra bez skutků (lásky) je mrtvá“ (srov. Jak 2,26) – a právě tohle
měli mít návštěvníci holického farního kostela stále před očima.
Na brankách přední části oltáře umístil Rohrbach dvě velkolepé postavy
archandělů Michaela a Rafaela, kteří svými rozmáchlými pohyby zdařile
vytvářejícími dojem pohybu se snaží diváky vtáhnout do děje a vybídnout
je k následování. Zdá se, že původní barevnost oltářní architektury byla
od té dnešní v barvě červenohnědého sliveneckého mramoru dost odlišná.
První restaurátorské sondy ukazují, že původní barevnost byla patrně šedomodrá s výrazným žilkováním.
Krásný obraz malovaný na plátně, jež oltáři ve středu dominuje, byl nedávno očištěn a restaurován. Tak mu byla vrácena zářivá barevnost a či-
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telnost v mnoha detailech, jež dříve pod ztmavlými laky zcela zanikly.
Svatý Martin, jako ochránce města a farní holické obce je tu zobrazen
jako starý biskup. Má na sobě obřadní plášť a typické biskupské odznaky
– v ruce drží berlu a na hlavě má mitru. Je obklopen nebeskými bytostmi,
tedy anděly. Jeden z těch menších hledí adresně na diváka. V rukou drží
Martinův purpurový plášť i meč a zcela zjevně vybízí k následování. Úplně ve spodní části plátna, v šeru a temnotě, jsou dvě naznačené postavy,
možná nějací mrzáci nebo přímo jejich mrtvoly, jež ukazují Martina jako
mocného divotvůrce. Legenda totiž zmiňuje, že dokázal vracet nemocným zdraví a mrtvé křísil zpět k životu. V zadním plánu je pak drobný výjev, který ovšem nemůže při zobrazení populárního světce chybět – onen
známý výjev u brány v Amiensu, kde mladý voják Martin na bílém koni
přetíná svým mečem plášť a dává ho nahému žebrákovi.
Autora velmi zdařilého oltářního obrazu dosud neznáme. Během restaurování nebyla objevena žádná signatura, možná je však na zadní straně objemného plátna. Zdá se však, že jde o rané dílo pozdně barokního malíře
Josefa Kramolína (†1802) snad z 60. let 18. století, kdy malíř tvořil pro
kostel v Heřmanově Městci. Kramolín se později proslavil iluzivní nástěnnou malbou oltářních architektur s množstvím sloupů a se zdánlivou
sochařskou výzdobou. O Kramolínově působení v Holicích pro jeho farní
kostel však zatím neexistuje žádná archivní zpráva.
P. Radek Martinek, farář

Léto v Holoubku
RVC Holoubek zve děti, rodiče, babičky, dědy
na společný výlet za zvířátky do Minizoo v Častolovicích v úterý 11. června. Sraz je na autobusovém nádraží v 8.30 hodin, odjezd vlastním autobusem v 8.45 hodin, návrat kolem 12.00 hodin.
Nezapomeňte na dobrou svačinu. Možno vzít několik kočárků do zavazadlového prostoru autobusu.
Hlásit se můžete na tel. čísle 606 911 379 nebo přímo v Holoubku. Těšíme se na společný výlet a přejeme si pěkné počasí.
Pravidelné programy Holoubka končí v pátek 28. června.
O prázdninách poskytujeme hlídání dětí předškolního a školního věku
(1. a 2. třída) v týdnech 15. do 19. a 22. do 26. července. Využívat budeme
naši hernu a zahradu, hrát deskové hry a tvořit, navštěvovat městská hřiště... Kapacita je omezena, hlaste se na tel. čísle 606 911 379.
Děkujeme všem návštěvníkům, jak malým tak velkým, že s námi v polovině dubna slavili krásné 8. narozeniny Holoubka společným setkáním,
tvořivým jarmarkem, pohádkou, ochutnávkou narozeninového dortu…
a hlavně nám počasí přálo a sluníčko nás hřálo.
Přejeme všem krásné léto, prázdniny, dovolenou....
Na shledanou v Holoubku v pondělí 2. září. První celý týden nabízíme
volnou hernu a druhý týden začnou pravidelné programy. Na páteční odpoledne 6. září chystáme pro děti Zahradní slavnost k zahájení nového
školního roku.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Zájem o vzdělávací kurzy v Holoubku předčil očekávání!
V posledním měsíci realizace tříletého projektu ŽenyPRO tým tvůrců
bilancuje. Nejen holičtí spoluobčané měli možnost absolvovat bezplatné kurzy počítačových dovedností, prožitkové kurzy osobního rozvoje
a konference se zajímavými lektory/lektorkami. “Zájem o vzdělávací kurzy předčil naše očekávání. Plánovali jsme kurzy pro 100 lidí, zúčastnilo se
140. Pravděpodobně i díky zajištěnému hlídání dětí po dobu vzdělávání,”
říká koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková. Zajímá vás, zda Holoubek po skončení projektu ŽenyPRO nabídne bezplatné vzdělávání dospělých v obdobném rozsahu? Tým Holoubka vymyslel další vzdělávací
projekt, pokud uspěje v celorepublikové konkurenci a získá financování,
dozvíte se o tom! Přejeme krásné léto.
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz
kolektiv Holoubka
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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MAS Holicko letos podpořila podnikatelské projekty za více než tři milióny Kč
Místní akční skupina Holicko
úspěšně pokračuje v podpoře
drobného podnikání na Holicku. Za předchozí dva roky
již podpořila 11 projektů
drobných podnikatelů z Holicka v celkové výši 2,5 mil Kč.
A v letošním roce přibylo dalších 8 projektů za 3,1 mil Kč.
„První výzvu pro podnikatele vyhlásila MAS
Holicko na počátku roku 2017, a tak se již můžeme pochlubit 6 úspěšně zrealizovanými projekty. Patří mezi ně například nákup mechanizace pro chov a výcvik koní pro Jezdeckou stáj
v Dolním Jelení, pořízení moderní techniky pro
moderní ošetřování a krmení skotu pro Zemědělskou společnost Ostřetín nebo přestavba silážního žlabu na seník pro pana Sochora z Dolní
Rovně. V průběhu letošního roku by mělo být
zrealizováno dalších 5 projektů,“ říká ředitelka
MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová.
Programový výbor na svém jednání 13. 5. 2019
podpořil dalších 8 projektů za více než 3,1 mil.
Kč. Tyto projekty by se měly zrealizovat příští
rok. Povětšinou se jedná o nákup technologií
a strojů nebo rekonstrukci, případně výstavbu
provozoven, bez kterých by žadatelé nemohli
rozvíjet své podnikání. Díky naší podpoře si
paní Skutilová z Chvojence koupí přívěs za auto
na rozvoz brambor, paní Krejčíkové z Ostřetína
zase umožníme uvádět její nový produkt ZEGITA (sušené zeleninové koření) na trh, Hostinec
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u Červinků v Horních Ředicích získá novou
podlahu, Zmrzlina u Pepeho si pořídí nový stroj
na výrobu holické zmrzliny, pan Binko z Dolní
Rovně si bude moci zase nakoupit CNC vrtací/
drážkovací/frézovací stroj, pan Kvapil si postaví
novou zámečnickou dílnu v Horních Ředicích,
pan Vlasák z Poběžovic si pořídí manipulátor
s velkým 9 m výložníkem a pan Pražák z Roveňska si koupí 2 šicí stroje do čalounické dílny.
„Jak je vidět záběr podpory MAS Holicko je
velmi široký a většina drobných podnikatelů se
zde se svými záměry najde. Na druhou stranu
již není moc času k váhání, MAS Holicko zbý-

vá necelých 1,5 mil. Kč, které by chtěla rozdat
ve výzvě vyhlášené příští rok v lednu. Poté již
budeme pouze čekat, co nám nabídne nové programové období 2021+,“ dodává Ing. Michaela
Kovářová.
Kromě toho, že fungujeme jako regionální dotační agentura, tak se zabýváme i jinou činností,

jež má za cíl rozvíjet podnikání na Holicku. Jedná se o zavedení jednotného regionálního značení výrobků s názvem KRAJ PERNŠTEJNŮ
regionální produkt®.
Propagace značky a značených výrobků probíhá jak formou reklamních tiskovin (katalog
výrobků, noviny apod.), prostřednictvím médií (webové stránky), tak i na společných akcích a prezentacích, např. Sousedské slavnosti
v Perníkové Chaloupce, Dny Holicka, Otevření
lázeňské sezóny v Lázních Bohdaneč, Festival
chutí, vůní a řemesel v Pardubicích apod.
Proto neváhejte a navštivte naše webové stránky
www.holicko.cz, kde jsou zveřejněny základní
informace o činnosti MAS Holicko. V případě
potřeby získání přesnějších informací se obraťte
na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: mas@holicko.cz.
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Z HOLICKÝCH ŠKOL
Konec školního roku
v Mateřské škole Holubova
Při psaní tohoto článku, tedy 15. května, ukazuje venkovní teploměr 5 stupňů celsia a tak se ani nechce věřit, že před námi je poslední měsíc školního
roku a zároveň první letní dny. Bez ohledu na počasí si však jistě poslední
dny školního roku v naší škole užijeme. Již v pondělí 3. června nás čeká
další zajímavý projektový den tentokrát na téma světlo. Během června budeme pokračovat v pátečních lekcích plavání. Ve čtvrtek 6. června čeká třídu Krokodýlků cesta do pekla. Vydají se totiž na strašidelný výlet do Pekla
Čertovina. U třídy Krokodýlků ještě chvíli zůstaneme. Jejich výlet je totiž
úplně poslední a výběr místa výletu může vypadat tak trochu symbolicky.
Po dlouhých šesti letech totiž naše třída v Základní škole Holubova končí.
Námi využívané prostory základní škola potřebuje pro svoje žáky, a tak se
musíme se třídou Krokodýlků rozloučit. No takový už je světa běh. Něco
končí a něco nového začíná. To něco nové je živé a jsou to dvě želvy pardálí (druhá největší želva afrického kontinentu), no spíš želvičky, jsou totiž
ještě docela malinké a máme je u nás ve škole v teráriu. Plní se nám tak sen
o tom, že v naší africké škole budou jednou také africká zvířata. Naše želvičky dostaly jména ve svahilštině Moja (první) a Mbilli (druhý) a jsou to
tedy naše první zvířátka a věříme, že ne poslední. Od 10. do 14. června odcestují předškoláci na týdenní pobyt do Štířího dolu, kde je čeká zajímavý
týden školy v přírodě na téma Šmoulí týden. V pondělí 17. června Hrošíci
a Slůňata prožijí zajímavý den v Oucmanicích a 25. června se chystá třída
Baobab do Babiččina údolí. Dne 19. června navštíví naši školu vojenská
policie, těšíme se na zajímavé ukázky z jejich činnosti a výcviku služebních psů. Pátek 21. června bude slavnostním dnem hlavně pro předškoláky,
tento den proběhne tradiční zahradní slavnost, kde se budeme loučit s předškoláky a pasovat je na školáky. V sobotu 22. června vystoupí naše škola
na Dnech Holicka. Na samotný závěr školního roku bude na děti a rodiče
čekat odpoledne plné soutěží a zábavy v pohádkovém lese. Přejeme všem
dětem pohodové a slunečné prázdniny a dospělým krásné léto a dovolenou. V září na stránkách Holických listů opět na shledanou.
Lenka Chotěnovská

Spolek Holinka – Holická inovativní komunita
Vžuuummm... Taky kolem vás prosvištěla čarodějnice? Jestli jste byli
30. dubna odpoledne na Hlubáku, víte, o čem mluvím. Nám tam jedna
div nezvrhla baňky s lektvary. Jak že malí čarodějové a čarodějky vařili
kouzelné nápoje? Krok jedna – v mosazném hmoždíři roztlouct dračí brvy
v krvi. Krok dva – přisypat krysí tváře v páře. Krok tři – zašeptat správné
zaklínadlo, někdy i mávnout hůlkou a – nalít tam žabí oči v moči. Ono
vám to vzkypí! Ono to bublá, ono to šumí! Kdo má hotovo, jde si najít
a omalovat kámen mudrců s tajemnou runou.
Povedená legračně strašidelná akce pro děcka to byla. A až budou chtít
malí kouzelníci v budoucnu pochopit, proč ocet se sodou uvolňují oxid
uhličitý, mají půl práce hotovo – budou vědět, že chemie není nuda. Moc
rádi jsme připravili trochu zábavy pro děti a s organizací krásného odpoledne pomohli týmu Na Hlubáku a LMŠ Hlubáček.
Jste zvědaví na další akce Spolku Holinka? Kdo jsme a co děláme? Chcete
se dozvědět víc o kontaktním rodičovství či přirozeném vzdělávání?
Přijďte za námi na břeh rybníka Hluboký, v úterky v deset nebo ve čtvrtky
ve čtrnáct hodin. Nebo kdykoli na Facebooku.
Obujem se do života!
www.spolekholinka.cz, www.facebook.com/SpolekHolinka

MŠ Pardubická informuje

Měsíc květen byl v naší mateřské škole plný akcí. Ozdobili jsme si misky,
které jsme vyrobili z keramické hlíny v ZUŠ Holice, zasadili kytičky pro
maminky k jejich svátku, vyfotili se na společné fotografie ke konci školního roku. Také jsme ve středu 15. května vyjeli na výlet do Pohádkového lesa u Nového Bydžova, kam nás pozvaly děti z tamní mateřské školy.
I když nám počasí moc nepřálo, výlet se nám moc líbil. Cestu nám určovaly
barevné fáborky, které nás vedly k různým stanovištím s pohádkovými bytostmi. Děti plnily úkoly a nakonec došly k perníkové chaloupce, kde na ně
čekala čarodějnice s občerstvením, na cestu zpět nás obdarovala perníčky.
Plavecký výcvik jsme zahájili 16. května, jezdíme do Aquacentra v Pardubicích. Děti se v úvodních hodinách seznámily s instruktory plavání,
novým prostředím, vodou i plaveckými dovednostmi. Od 20. do 24. května jsme si užili v mateřské škole Barevný týden. Kytičková třída s předškoláky přijala pozvání do školní jídelny, aby poznala, kde a jakým způsobem se budou stravovat jako prvňáčci ve škole.
Tablo na rozloučenou s MŠ mají nejstarší děti umístěné ve výloze prodejny M-byt na náměstí.
A co plánujeme na poslední školní měsíc? Oslavíme Mezinárodní den dětí
ve školce i v DDM, pojedeme na výlety vlakem i autobusem, oceníme děti
za sběr starého papíru, účastníme se výtvarné soutěže na Dnech Holicka.
V pátek 21. června se slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky při
hudební „šou“ s Inkou Rybářovou a jejími veselými písničkami.
Krásné sluníčkové dny přejí všem děti a zaměstnanci
MŠ Pardubická Holice

Co čeká na děti v červnu
v Mateřské škole Staroholická
První týden června se mateřská škola rozloučí s předškoláky. V úterý
4. června se budou slavnostně pasovat předškoláci na školáky. Slavnost
začne v 16.00 hodin a jistě hezké odpoledne zpříjemní hudební skupina
a divadelní představení. Ve středu 5. června pojedou děti na celodenní
výlet do Starých Hradů. Zajímavý program bude doplněn dobrým obědem v místní restauraci. Během června pokračují kurzy plavání. V sobotu 8. června čeká děti a rodiče společný výlet do Parku Mirakulum.
V pátek 14. června se bude v mateřské škole kouzlit, přijede totiž kouzelník se svými čáry. Na samý závěr školního roku v sobotu 22. června
vystoupí taneční kroužek na Dnech Holicka. Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a léto.
Lenka Chotěnovská

Spisovatelská naděje se loučí s „Holubovkou“,
jak jinak než úspěchem
Již tradičně se naši žáci účastní literárních soutěží, kde získávají nejen zkušenosti a inspiraci, ale také úspěchy. Tentokrát jsme se vydali
až do Plzně, kde se konalo vyhlášení celostátního kola literární soutěže
Evropa ve škole. Cenný kov nevybojoval nikdo jiný než Jan Alexander
Roháč z 9. B. Završil tím mimořádně úspěšnou reprezentaci naší školy,
a proto mi dovolte, abych mu poděkovala a popřála mnoho neotřelých
nápadů zachycených krásnými slovy. Věřím, že o něm ještě uslyšíme. Povídku si můžete přečíst na: www.holice.eu.
Mgr. Jana Krejčová
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Blížíme se do finále

Prázdniny se kvapem blíží, ani se nenadějeme a máme tu konec školního
roku.
Žáci 3.–5. ročníku se zúčastnili školního kola přírodovědné soutěže a tři
nejlepší z každého ročníku postoupili do dalšího kola.
Děti z prvního stupně naší školy se také zúčastnily soutěže Mladý zahrádkář, která proběhla 29. dubna.
6. května proběhlo na naší Základní škole Komenského autorské čtení
v obou prvních třídách. Paní učitelka Helena Žižková je autorkou zatím
tří dětských knih, které vydalo nakladatelství Albatros. Jedná se o knihy
„Hafík“, „Já nikdy nelžu“ a poslední kniha se jmenuje „Přece to nevzdáš“.
15. května se ve škole, jako každý rok, prodávaly žluté kytičky na podporu boje s rakovinou.
Koncem května se konala recitační soutěž. Šest zástupců z každého ročníku se snažilo přesvědčit porotu, že jejich básnička je ta nejlepší.
Protože se naše škola v měsíci květnu začala opravovat a opravy potrvají
celé prázdniny, už se všichni moc těšíme, až odjedeme na školu v přírodě,
kde si s dětmi užijeme hry, přírodu a spoustu zábavy.
Mgr. Helena Žižková
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Co voní na Komenčáku?
Vůně květů. Příroda se probouzí, všechno kvete. To je důvod k uspořádání velké přírodovědné poznávací soutěže. Školní kolo proběhlo v úterý 7.
května. Nejlepších výsledků dosáhli Zuzka Karlíková, žákyně 6. B, a Milan Špinar z 8. B. Následovat bude soutěž vítězů škol Holicka, která se
bude konat 14. května v DDM Holice. Ti nejlepší postoupí do okresního
kola, které se uskuteční 4. června v Pardubicích.
Vůně dálek. Všechny třídy plánují školní výlety. Například žáci devátého ročníku se těší na výlet do Vídně a exkurzi do Parlamentu ČR.
Členové Erasmus klubu chystají podklady pro další výjezd, tentokrát
navštíví spřátelenou školu na Sicílii. Akce se zúčastní čtyři žáci a čtyři
dospělí.
Vítězka krajského kola soutěže AMAVET, Kristýna Landsingerová, odletěla na stáž do Ameriky. Monika Králová a Ester Smolková pojedou
na stáž do Paříže začátkem června.
Vůně úspěchu. Téměř všichni deváťáci již rozhodli o své středoškolské
budoucnosti. Přijímací zkoušky sehráli dobře a nyní občas trochu hrají
na nervy učitelům. V nejbližší době musí zmobilizovat zbytek sil, protože
je čekají obhajoby závěrečných prací na téma, které si sami zvolili. Práce
hodnotí odborná porota složená z učitelů, kteří mají k dané problematice
nejblíže, a samozřejmě přihlížející spolužáci. Při tvorbě práce mohl každý
student využít rad konzultanta, který mu byl přidělen. Autoři nejzajímavějších prací budou odměněni.
Vůně potu. Fotbalisté, baskeťáci, atleti, či cyklisté… všichni se těší
na Olympiádu škol Holicka a makají, aby byli nominováni. Až skončí
sportovní klání, odjedou žáci na letní sportovní kurz, který proběhne
v Horním Jelení v areálu Radost.
Vůně léta. Tak ta je asi pro učitele i žáky nejomamnější. Všichni se těšíme
na prosluněné dny a samozřejmě na prázdniny!
Mgr. Blanka Málková

Gymnazisty zajímá historie i současnost
V poslední době často slýchám nářky nad mladými, jak se jim nechce pracovat, jak jsou málo aktivní. Nevěřte tomu, všichni takoví rozhodně nejsou! Na naší škole máme mnoho šikovných a snaživých studentů, za něž
mluví výsledky. Taková je i Bára Bulánková z 6. C, která v poslední době
uspěla hned v několika soutěžích. Za všechny jmenujme aspoň dvě. Bára
se velmi intenzivně zajímá o moderní historii a její odkaz. V březnu se
umístila na 3. místě v celostátní soutěži věnované problematice holocaustu. Oceněná práce v podobě fiktivního rozhovoru novináře s přeživším
holocaustu reaguje na vzedmutou vlnu antisemitismu v současné Evropě. Letos se také poprvé zúčastnila i mezinárodní literární a vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, která si klade za cíl přispět k uchování
památky zavražděných občanů obce Lidice i k prohlubování povědomí
o totalitních režimech 20. století. A opět uspěla – získala Cenu poroty
ve své kategorii!
Není na škodu se zmínit, že do soutěže se zapojilo přes 2000 soutěžících
z České republiky, Polska a Slovenska. Naše gymnázium poprvé reprezentovali i naši nejmladší studenti – Ivan Hlávka z 2. C a Magdaléna Bulánková z 3. C.
Chtěla bych také pochválit několik studentů z 3. ročníku, kteří v rámci společenskovědního semináře uspěli v soutěži Člověk a společnost,
kterou vyhlásila Filozofická fakulta Univerzity Pardubice. Je vidět, že je
problematika dnešní doby opravdu zajímá a že jim rozhodně není lhostejné, co se kolem nás děje. Kristýna Erösová, která soutěž vyhrála, psala
o šikaně v různých podobách, s níž se setkáváme na každém kroku, ale
hlavně navrhla způsoby, jak se jí aktivně bránit. Marie Šebková (2. místo)
se zamýšlela nad nutností chránit si naši osobní svobodu. Připomněla, že
je možné změnit i svůj sociální status k lepšímu. Sára Cenková a Kristýna Hácová skončily na pomyslných „bronzových příčkách“. Sára, jak
vyplývá z její eseje, oceňuje silné osobnosti, které si dokázaly přes různé
těžkosti jít za svým cílem. Poslední jmenovaná – Kristýna – upozorňuje,
jak je pro mnoho dospívajících těžké nepodlehnout tlaku společnosti, být
odlišný, být „svůj“! Současná společnost se totiž tolerovat odlišnost teprve učí…
Mgr. Eva Pýchová
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Holický medvěd 2019

Cyklistický oddíl Bike Freaks Holice (V6) pořádá tradičně 1. května
závod horských kol Holický medvěd. Letos se konal již sedmý ročník.
Po dvou letech nuceného exilu na Jelení se závod vrátil díky pochopení manželů Špačkových zpět do depa poběžovického závodiště. Areál
na Poběžovicích poskytuje skvělé podmínky pro závodníky i diváky. Lze
zde vytyčit tratě, které vyhovují dětem všech věkových kategorií i různé
výkonnosti. Část trati vedla i v přilehlém lese, kde se starší závodníci
popasovali i s několika hezkými technickými pasážemi. Celkem 162 dětí
v 16 kategoriích od nejmenších na odrážedlech až po 18ti leté juniory
svedlo krásné souboje na tratích různé délky a obtížnosti. Za cyklisticky
ideálního počasí proběhl také závod rodinných štafet, který se již stal tradicí. Výsledky tohoto závodu nejsou důležité a ani se nevyhlašují, účelem
je, aby si děti společně s rodiči užily co nejvíc zábavy. Třešničkou na dortu byla účast dvou českých juniorských reprezentantů, Kateřiny Štefanové
a Lukáše Elčknera, kteří vyhráli své kategorie. Katka je odchovankyní
našeho klubu.
Letos jsme poprvé uspořádali i závod pro dospělé, který v ženské kategorii přilákal např. Bohdanu Půlpánovou, ženu, která svého času zvládala
na nejvyšší úrovni všechny disciplíny horských kol, účastnila se závodů
Světového poháru a mimo jiné je pětinásobnou mistryní ČR v cyklistické
disciplíně Downhill (sjezd). Mezi muži pak jasně zvítězil Petr Sulzbacher,
jeden z nejlepších českých bikerů uplynulých let.
Za Bike Freaks Holice Pavel Bečka

Mladí florbalisté odehráli úspěšnou sezónu
Holická florbalová mládež z florbalového oddílu při Domu dětí a mládeže
Holice absolvovala úspěšnou sezónu 2018/2019. Dorostenci ve své první
sezóně v soutěžích organizovaných Českou florbalovou unií vyhráli 3.
ligu a ovládli statistiky soutěže. V Kanadském bodování získal nejvíce
bodů Adam Kovařík (92 bodů), který se s počtem 68 branek stal i nejlepší
střelcem. Na pátém místě se umístil Patrik Černý, který vstřelil 34 branek. Šestadvacet asistencí si připsal Jakub Tlučhoř, který tak ovládl první příčku před Adamem Kovaříkem (3. místo, 24 asistencí) a Vojtěchem
Schejbalem (5. místo, 21 asistencí). Brankář Jakub Sušil odchytal nejvíce
vítězných zápasů (15), umístil se na 4 místě v průměru obdržených branek
(3,2) a připsal si 6 asistencí.
První turnajové zkušenosti sbírali rovněž naši nejmenší a na posledním
turnaji v České Třebové převzali svůj první pohár.
Děkuji všem hráčům za předvedené výkony, trenérům za odvedenou práci, vedení DDM Holice a všem rodičům za podporu v celé sezóně. Zároveň jménem všech trenérů děkuji všem za účast na zakončení sezony,
které se uskutečnilo v sobotu 11. května a těšíme se na další podobné
společné setkání rodičů a dětí.
Jiří Kment

Úspěšná cyklistická expedice ve Francii dlouhá 2142 km v období socialismu!!

V letošním roce to je 30 let, kdy parta nadšenců a členů z oddílu TJ Jiskra
Holice – oddíl cyklistiky a jeden kamarád z Moravan předvedli neuvěřitelný sportovní výkon. Také však vítězný souboj s tehdejším režimem,
který drasticky omezoval cesty do kapitalistické ciziny. Byli to Miroslav
Kratochvíl, Josef Branda, Vladimír Moravec a Petr Kaas, kteří překonali
všechny překážky, co jim režim položil do cesty dříve, než sedli na kolo.
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Dne 12. července 1989 napumpovali kola, sbalili nejpotřebnější „saky-paky“ a vlak je dovezl z Pardubic až do Paříže. Právě v den, kdy Francie
slavila výročí dobytí Bastily. Nechtěli věřit tomu co vidí. Vše bylo jiné
než u nás. Už jenom to, že pro cyklisty byly takřka všude cyklostezky.
Pestrá výzdoba, květiny, fábory a státní trikolory. A toto bylo k vidění
i na venkově. Cílem první části cesty byl Grenoble. Zde 23. července
ve dvě hodiny ráno byl odstartován jeden z nejmasovějších cyklistických
závodů na světě. Byl to již 35. ročník Brevet de Randonneur des Alpes.
Tato akce byla založená v roce 1936. Jezdí se každé dva roky doposud,
v letošním roce se jede 50 ročník. Servis kol byl pro všechny zdarma.
Na 98. kilometru je čekalo „peklo“ na zemi. Trať šplhala do nadmořské
výšky 2647 metrů – Col du Galibier. To byl jen začátek. Prudký sjezd
do 546 m nad mořem. A znovu stoupat, tentokrát do průsmyku Col du
Mollard v 1638 metrech. A tak to šlo dokola. Tři chlapi z Holic a jeden
z Moravan byli skvělá parta. Vzájemně si pomáhali, a nakonec byli mezi
3648 účastníky z 12 evropských zemí a USA ti, kteří dorazili v časovém
limitu do cíle do Paláce sportu v Grenoblu. Tím byl 35. ročník B-R-A Brevet de Randonneur des Alpes byl slavnostně ukončen. Měli nepopsatelnou
radost. Velkou únavu překonala zvědavost a možnost svobodně poznat
další zajímavá místa Francie. Po krátkém odpočinku se vydali Mirek, Pepík, Vláďa a Petr po vlastní ose směr Středozemní moře. Vychutnávali si
cestu po francouzské riviéře přes St. Tropes do Monte Carla. Zde putování
na kole skončilo. Mezinárodní expres je přes Itálii vezl blíže k ČSSR. Dne
1. 8. 1989 v půl deváté večer byli v Pardubicích. Unavení, ale šťastní!
Do „NĚŽNÉ REVOLUCE“ scházelo jen několik desítek dní.
Z dobových záznamů a vyprávění paní Brandové zapsal
Ladislav Formánek
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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TJ JISKRA Holice, z. s. informuje – www.jiskraholice.cz
Skoromistři Holice vybojovali zlatý hattrick
V městské sportovní hale se 28. dubna odehrál finálový turnaj, který rozhodl o celkovém vítězi Holické florbalové ligy v sezoně 2018/19. Jako
přípravu na něj Skoromistři Holice zavítali do Stochova nedaleko Kladna. V základní skupině tamního turnaje si připsali čtyři výhry a obsadili
první místo. Čtvrtfinále bylo rozhodujícím zápasem dne, styl hry soupeře
připomínal spíše hokejový než florbalový zápas. Jasná výhra 7:0 Skoromistry posunula do semifinále. Následná výhra 6:1 jim zajistila postup
do samotného finále, kde se utkali s juniory z Prahy. Z počátku velmi
vyrovnaný a rychlý florbal nakonec více vysílil mladé Panthery z Prahy
a Skoromistři Holice dokázali zápas dovést do vítězného konce.
Ve finálovém turnaji Holické florbalové ligy tvořily první dvojici semifinalistů týmy Skoromistři Holice a TJ Sokol Roveň, druhou pak týmy
FBK Piráti Sokol Chrudim a Holice Stars. Semifinále se hrálo na 2 kola,
přičemž rozhodoval počet získaných bodů v těchto 2 zápasech. Série Skoromistři Holice a TJ Sokol Roveň byla velmi vyrovnaná, ale i přesto dokázali Skoromistři, kteří vyhráli základní část HFL, potvrdit roli favorita
a po výhře 4:2 a remíze 6:6 postoupili do finále. Týmy Holice Stars připravil překvapení v podobě vítězství nad favorizovaným týmem FBK Piráti
Sokol Chrudim 5:3 a 4:3. Borce z Chrudimi nakonec porazil 4:3 i tým TJ
Sokol Roveň, který získal bronzovou medaili.
Zlatým hřebem finálového odpoledne se tak stalo derby mezi týmy Skoromistři Holice a Holice Stars. Zpočátku vyrovnaný zápas však nakonec
ovládli Skoromistři Holice, kteří po hattricku Jana Fišara sestřelili Stars
7:0. Obhájili tak prvenství z ročníků předchozích dvou ročníků, čímž dokázali vybojovat pověstný „zlatý hattrick“.
Skoromistři Holice se následně zúčastnili ještě amatérského turnaje
v Trutnově. Úroveň kvality hry hráče negativně překvapila. Navíc některé
týmy, složené z hokejistů, měnily turnaj v „jatka“. Skoromistři postoupili
po výhrách 8:0, 11:1 a 5:2 do play-off z prvního místa, výhrou 3:2 zvládli čtvrtfinále a dostali se mezi TOP4 týmy. Soupěři však hráli nad jejich
očekávání a po prohrách dvakrát 2:3 Skoromistři nakonec obsadili „bramborové“ umístění.

s vypsanými kategoriemi 3,5 km, 7 km a 21 km. Sice se nikdo neumístil
na „bedně“, ale rozhodně jsme ostudu neudělali (všichni běželi 7,5 km).
Pro naše atlety bylo ctí vyfotit se s několikanásobným vítězem půlmaratonu Milošem Kratochvílem.
Protože stále nemáme kde trénovat atletické disciplíny, tak se alespoň
účastníme vypsaných závodů. Dalším byl čtyřboj (sprint, skok daleký,
hod, vytrvalostní běh) Ředický atleťák 2019, který ve své kategorii vyhrál
trenér Tomáš Bartoníček, a Lukáš Roček vyhrál kategorii 2004–2007.

Naši atleti s několikanásobným vítězem půlmaratonu Milošem Kratohvílem

Velikonoční turnaje ve stolním tenise po čtyřiačtyřicáté
V pátek 19. dubna byla sportovní hala a herna stolního tenisu v Holicích
dějištěm 44. ročníku Velikonočních turnajů. Na 12 stolech se ve 3 turnajích utkalo celkem 79 hráčů z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
V turnaji pro hráče hrající krajské soutěže a neregistrované zvítězil Ducháč Radek ze Rtyně v Podkrkonoší před Pugzíkem Antonínem z DTJ
Hradec Králové. Na shodném třetím místě se umístili domácí Frolík Tomáš a Cibor Pavel z KPST Hradec Králové. V turnaji družstev se prosadili
Cibor s Příborským, oba z KPST Hradec Králové, když ve finále porazili
na body 2:0 bratrskou dvojici Robina a Marka Wágnerovy z Heřmanova
Městce. Domácí borci TJ Jiskra Holice René Koubek a Tomáš Frolík vybojovali společně s Víškem ze Slatiňan a Chlebečkem, hrající za Lineu
Chrudim, 3. místo. V turnaji pro hráče regionálních přeborů se dařilo nejvíce domácímu hráči, druhému nasazenému, Janu Švecovi. Ve finále si
poradil 3:1 na sety s Víškem ze Slatiňan. Třetí skončil domácí Jaroslav
Tošovský a Marek Wágner z Heřmanova Městce.
Jiří Košťál

Volejbalový oddíl vstoupil do jarního kola
Jarní kolo krajské volejbalové soutěž žen II třídy zahájil volejbalový
oddíl TJ Jiskra Holice prvním zápasem na hřišti soupeře 4. května. Mladé a velmi dobře hrající hráčky z Nasavrk byly nad naše síly. Oba zápasy jsme bohužel prohrály. Věříme, že v dalších utkáních bude družstvo
kompletní a výsledky tomu budou odpovídat. V červnu nás čekají utkání se Sokolem Chrudim (1. června), Spartakem Slatiňany (8. června)
a ŽSK Třemošnice (15. června).
Majka Hybšová
Atleti reprezentují na vypsaných závodech
Dne 27. dubna 2019 se členové ASPV atletika TJ Jiskra Holice zúčastnili 8. ročníku Vysockého krosového půlmaratonu, tradičního závodu
HOLICKÉ LISTY
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Basketbalová sezóna 2018/2019 skončila v měsíci dubnu. Následující měsíc květen je vždy vyhrazen mistrovstvím ČR v jednotlivých věkových
kategoriích a kvalifikacím do ligových soutěží sezóny příští. Stejně jako
v uplynulých letech měli holičtí basketbalisté svá želízka v ohni i letos.
V rámci projektu Východočeský basketbal se holičtí žáci Ondřej Krejčík,
Jan Kubánek a Jan Pluhař zúčastnili jako hostující hráči v týmu BK Pardubice MČR v kategorii U13 a získali pěkné sedmé místo. O dva roky
mladší Vojta Urbánek rovněž s týmem BK Pardubice se na MČR v kategorii U11 umístil na třetím místě a získal bronzovou medaili. Po uzávěrce
tohoto čísla Holických listů hráli holičtí kadeti kvalifikaci do ligy U17.
Zda byli úspěšní proti týmům Tygři JBC Brno, Lokomotiva Trutnov a Sokol Praha Kbely vám sdělíme v příštím čísle.
Holičtí basketbalisté slavili 60. výročí
Na místo pravidelně uváděných výsledků utkání přinášíme v tomto čísle
Holických listů informace o oslavách 60. výročí od první písemné zmínky
o hraní basketbalu v Holicích. Historický dokument, který tuto událost
popisuje, objevili holičtí basketbalisté ve výroční zprávě TJ Jiskra Holice
za rok 1958. Každoročně vydávaná výroční zpráva tělovýchovné jednoty
se vždy skládala z výročních zpráv jednotlivých oddílů. A právě výroční
zpráva za rok 1958 obsahovala poprvé také výroční zprávu nového oddílu
basketbalu. Ve zprávě se doslova píše, že oddíl basketbalu (tehdy košíkové) vznikl koncem června 1958 pod vedením tělocvikářky z tehdejší
holické jedenáctiletky slečny Janebové. Oddíl měl jedno družstvo hráčů
v dorosteneckém věku a tvořili ho  převážně studenti této školy.
Zpráva také obsahuje výsledky družstva v krajském přeboru, kde se holičtí dorostenci utkali postupně s týmy Sokola Přelouč, Rudé hvězdy Pardubice, Lokomotivy České Třebové, Sokola Čáslav, Jiskry Litomyšl, Dynama Pardubice a Sokola Chrudim. Zpráva také zmiňuje nejlepší střelce
týmu, kterými byli Václav Vohralík a J. Faltys.
Šedesátileté výročí basketbalu v Holicích si holičtí basketbalisté připomínali po celý rok 2018 při různých příležitostech a završili ho slavnostním dnem v sobotu 16. března 2019. Hlavním programem oslav bylo
utkání týmu „Holické hvězdy“ proti současnému druholigovému týmu
mužů BVK Holice. Za „Holické hvězdy“ nastoupili úspěšní odchovanci a reprezentanti ČR doplněni o mladé holické talenty, kteří v uplynulé
sezóně hráli extraligu  U17, extraligu U15 nebo ligu U17. Hostem toho
týmu byl i herec Filip Březina z filmu Zlatý podraz, který měl premiéru
letos na jaře a popisuje neblahá padesátá léta v komunistickém režimu
ve spojení s účastí tehdejšího basketbalového reprezentačního družstva
na Mistrovství Evropy. Ve filmu si malou roličku zahrál i holický odchovanec Jiří Welsch. Plné hlediště holické sportovní haly vidělo zajímavé
sportovní utkání, které se neslo v exhibičním duchu a přítomní diváci si
mohli prohlédnout i některé basketbalové rekvizity staré víc jak šedesát
let. Utkání komentoval známý sportovní komentátor české televize Jakub
Bažant. Česká televize také natočila nějaké záběry z utkání a rozhovory
s některými jeho účastníky.

Rodiče Honzíka Šabaty a zástupci BVK Holice při předávání vybrané finanční částky.

Tým „Holických hvězd“ se sedmičkou uprostřed stojící řady je herec Filip
Březina.
Po tomto exhibičním utkání následoval slavnostní večer ve velkém sále
ZUŠ Holice, na který byli pozváni bývalí holičtí hráči, zástupci holických
sportovních klubů, zástupci města Holic, zástupci basketbalových klubů
z východočeské oblasti i z vedení východočeské basketbalové federace.
Také oficiální část slavnostního večera moderoval sportovní komentátor
Jakub Bažant.
Po úvodních slovech předsedy BVK Holice a pana starosty vystoupil
i pamětník a člen dorosteneckého týmu z roku 1958 pan Jiří Nechvíle
z Chvojence, který velice poutavě vyprávěl o tehdejších začátcích basketbalu v Holicích. Večer pak pokračoval promítáním videí z historie vzniku samostatného BVK Holice, promítáním akčních videí tzv. highlightů
úspěšných odchovanců v dresech českých a zahraničních ligových klubů,
včetně reprezentačních dresů ČR. Všichni tito odchovanci byli za vzornou reprezentaci klubu oceněni pamětní plaketou. Pamětní plaketu také
obdrželi všichni zakládající členové samostatného klubu BVK Holice,
který vznikl v roce 1997 vystoupením oddílu basketbalu z TJ Jiskra Holice. Po ukončení oficiální části pak slavnostní večer pokračoval volnou
zábavou a tancem. Všichni z víc jak stovky účastníků slavnostního večera
při odchodu domů děkovali za pozvání, oceňovali vysokou společenskou
úroveň večera a mnozí byli překvapeni, kolik má klub úspěšných odchovanců a co vše dokázal vytvořit.
Tak jako již několikrát v minulosti zorganizoval BVK Holice při oslavách charitativní sbírku. Tentokrát byla pro jedenáctiletého Honzíka Šabatu z Horních Ředic, který se narodil nevidomý s mentálním postižením.  
Sbírkou se podařilo vybrat částku 11 305 Kč. Rodiče tuto částku využijí
na pořízení speciálního polohovacího stolku se židlí pro celkové zlepšení
kvality života Honzíka. Vybranou finanční částku předali zástupci basketbalového klubu rodičům Honzíka při osobní návštěvě. BVK Holice spolu
s rodiči Honzíka děkují touto cestou všem, kteří přispěli na shromáždění
vybrané finanční částky.
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