ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / KVĚTEN 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc ztížené dopravy jak pro
automobily, tak pro chodce. Práce na okružní křižovatce zdárně pokračují, a tak pevně doufám, že jsme
v poločase výstavby a s ní spojených komplikací.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se snaží dopravě
ulehčit, ať již řízením provozu, nebo „pouze“ tak,
že řídí ohleduplně a s respektem k ostatním. Mám
radost, že takových řidičů je naprostá většina.
V minulém měsíci proběhla akce, ke které se nyní
rád vrátím. V neděli 14. dubna jsem měl tu čest předat čestné občanství paní Haně
Sternlicht, které jí bylo uděleno zastupitelstvem města Holic. Předání proběhlo v reprezentativních prostorách Valdštejnských zahrad u Senátu parlamentu České republiky. Bylo vyvrcholením akce „Pochod proti antisemitismu“ a účastnilo se jí mnoho
zvučných jmen – např. předseda Senátu pan Jaroslav Kubera, velvyslanec státu Izrael
pan Daniel Meron a mnoho dalších osobností. Hlavním hostem pásma ve Valdštejnské
zahradě byla právě pamětnice holocaustu a rodačka z Holic, 89letá paní Hana Sternlicht žijící v Izraeli. Scénické čtení založené na pasážích z její knihy „Svobodná, volná“ v režii Jana Kačera přednesli Jan Potměšil a Adéla Kačerová. Poté byl promítnut
krátký videozáznam rozhovoru s paní Sternlicht a naše rodačka převzala čestné občanství města Holic. Připomínejme si hrůzy šoa – holokaustu vycházejících z nesnášenlivosti a nadřazenosti a poučme se z nich i v našem každodenním
životě. Buďme nositeli pokoje v běžných mezilidských vztazích a každý z nás tak přispívejme ke kvalitě žití na světě, v naší zemi, městě i rodinách.

Vážení občané, přijměte prosím srdečné pozvání k diskuzi při kávě se starostou, která se uskuteční ve středu 15. května
od 16. do 18. hodiny v zasedací místnosti městského úřadu v Holicích.

Dobrá zpráva
V našem městě se díky úpravě kruhového objezdu značně zvedla hustota silničního provozu, ale o tom psát nechci, to všichni víte. Já se chci podělit
o jedno, vlastně dvě příjemná zjištění. S několika kolegy jsme v dopravních špičkách chodili a vlastně ještě chodíme hlídkovat k přechodům. Velice mě
překvapily reakce a chování dětí a studentů, se kterými jsem se potkával. Většina z nich se chovala velice ukázněně, pozdravit a poděkovat pro ně nebyl
problém. Takže to s tou mladou generací není zas tak špatné, jak někteří dříve narození tvrdí. Najdou se výjimky a ty jsou bohužel hodně vidět, ale to
bylo a bude. Co mě dále překvapilo, byla ohleduplnost řidičů. Samozřejmě se sem tam našel nějaký nespokojený nebo neukázněný, ale těch ostatních
bylo snad 99 %. No a z tohoto vyplývá, že ani s těmi piráty silnic to není tak horké.
Nechci na stránkách Holických listů nijak filozofovat, chci všem jen doporučit, pojďme si více všímat těch dobrých věcí než těch špatných. Věřte mi,
že těch prvních je více a když si je budeme užívat, bude nám lépe.
Petr Kačer

HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2019
Město Holice a Svaz bojovníků za svobodu v Holicích zvou širokou holickou veřejnost na
TRADIČNÍ PIETNÍ AKT
k uctění památky holického povstání proti nacistickým okupantům
ve dnech 5. a 6. května 1945 a padlých hrdinů tohoto povstání –
občanů Holic a okolí i českých a sovětských partyzánů.
Shromáždění se koná na místním hřbitově u památníku padlých
V NEDĚLI 5. KVĚTNA 2019 V 16.00 HODIN
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 25. března 2019

Další pravidelná schůze rady proběhla v pondělí 25. března, nepravidelně již po jednom týdnu. Rada schválila tenisovému klubu Holice proplacení úhrady nájemného v tělocvičně TJ Sokol Holice na tréninky dětí
v období od 1. 1. 2019 do 15. 4. 2019, z důvodu cvičení rodičů s dětmi
a předškoláků schválila proplacení úhrady nájemného v sokolovně TJ Jiskře Holice. Radní schválili záměr k nájmu nebytových prostor (poloviny
dvojgaráže) v domě Na Mušce čp. 1103 a pronájem druhé poloviny této
dvojgaráže panu Šimonovi, ukončení nájmu k bytu č. 2 v domě Hradecká
čp. 59 k 31. 3. 2019 a pronájem tohoto bytu od 1. 4. 2019 dle aktuálního
pořadníku, dále dle pořadníku i pronájem bytu č. 1 v domě Palackého
1131 (nová DPS), firmu SÚS Pardubického kraje, která na základě poptávkového řízení provede opravy místních komunikací za cca 279 tis.
Kč a firmu Opravy komunikací Zoubek s.r.o. ze Sadské která provede
„pozimní“ opravy místních komunikací tryskovou metodou, schválen byl
dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Agroprojekce Litomyšl na zhotovení
projektové dokumentace na chodník v ul. Husova až po křižovatku s odbočkou na Podlesí, a dodatek č. 1 smlouvy s firmou Ekomonitor s.r.o.
na zajištění autorského dozoru na akci revitalizace stadionu – vodohospodářské prvky. Rada jmenovala Mgr. Půlpánovou a Bc. Vohralíkovou jako
zástupce zřizovatele do školské rady při ZŠ Holubova. Rada projednala
a schválila předložený návrh na sadové úpravy prostoru mezi městským
úřadem a Qantem, schválila firmu Technobox – Jiří Netolický jako zhotovitele výměny vrat u „hasičárny“, zadávací dokumentaci na akci Stadion
Dukelská – zdroje vody pro závlahy. Rada projednala převody členských
podílů v bytových družstvech k bytu D4 v domě Pod Homolí 1147, B4
v čp. 1120 a A4 v čp. 1124. Rada schválila firmu VYSSPA Sports Technology jako dodavatele záchytných sítí za brankami fotbalového hřiště
a plat Bc, Chotěnovské, která byla pověřena vedením MŠ Staroholická.
Radní pověřili odbor SMVM k zadání projektové dokumentace úprav objektu MŠ Staroholická ke zřízení další třídy a navrhli Mgr. Půlpánovou,
P. Kačera a Bc. Vohralíkovou (jako tajemnici komise) za členy konkurzní
komise na výběr ředitele/ky MŠ Staroholická.

datek č. 4 ke smlouvě s firmou VYSSPA Sports Technology na vícepráce
při rekonstrukci atletické dráhy na stadionu a na základě nabídky od firmy
VYSSPA objednávku na dodávku konstrukcí a ochranných sítí za fotbalové branky, na základě žádosti radioklubu OK1KHL převzetí záštity nad
setkáním CB radioamatérů ve dnech 4. 5. a 5. 5.2019, ZŠ Holubova přijetí
účelového finančního daru od o.p.s Women for Women v rámci projektu
„Obědy pro děti“ na školní rok 2018–2019, kulturnímu domu bezplatné
umístění 2 reklamních poutačů Afrického muzea v prostoru křižovatky
ulic Holubova, Nádražní, na základě žádosti Sportvisia z.s. z Hradce Králové převzetí záštity nad závody Gladiator race ve dnech 14. až 16. 6. 2019
(ale s omezením jejich požadavků), spolku Kultura pro město z.s. bezplatný pronájem tržnice (v ul. Havlíčkova) na Guláškošt 2019 dne 25. a 26. 6.
2019 a bezplatné použití symbolů města na všechny akce pořádané v roce
2019. Rada vzala na vědomí informaci o stížnosti matky žákyně na jednání
vedení ZŠ Holubova, pověřila sociální komisi přepracování ubytovacího
řádu pro ubytovnu Husova čp. 406, vzala na vědomí program čarodějnic
2019 a doporučila zastupitelstvu schválit podmínky pro realizaci osvětlení
křižovatek na obchvatu dle návrhu. Na závěr rada pověřila starostu města
ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva na úterý 23. dubna 2019,
kde budou projednány některé neodkladné záležitosti.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 8. dubna 2019

Rada města nejdříve projednala, za účasti vedoucího odboru ŽP a SÚ a ředitele technických služeb zprávu o činnosti odboru ŽP a SÚ, zprávu o vyhodnocení zimní údržby a za účasti vedoucího odboru SMVM i zprávu majetkového odboru o plánovaných pracích v rámci oprav komunikací a chodníků
a práci na veřejné zeleni, zároveň ředitel TS předložil zprávu o monitoringu
využívání sportovní haly, radní vzali tyto zprávy na vědomí.
Rada poté schválila technickým službám na základě poptávkových řízení
firmu Šrámek s.r.o. jako dodavatele zábradlí v rámci prováděné revitalizace
stadionu a firmu JUTA a.s. ze Dvora Králové jako dodavatele umělého trávníku vedle střídaček na fotbalovém stadionu, schválena byla 9. rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2019. Rada vzala na vědomí výsledek
výběrového řízení na provedení výkonu technického dozoru investičních
akcí prováděných v ZŠ Holubova a výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ Holubova“, na základě nesplnění podmínek zrušila výběrové řízení na akci „Vybudování odborných
učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holubova“ a pro toto
výběrové řízení schválila novou zadávací dokumentaci. Stejně tak bylo
zrušeno výběrové řízení na dodavatele „výtahů“ pro školní jídelnu a v souladu se směrnicí o zadávání malých zakázek (č. 27/2015, článek 1) byla
schválena firma Rovex Slatiňany s.r.o. jako dodavatel „výtahů“ do školní
jídelny za 1,32 mil. Kč. Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit odpis nevyužité investice (PD na zateplení ŠJ) a podání žádosti o dotaci
na projekt „Odbahnění rybníka Blažkovec“, prodej plynovodní přípojky
k bytovému domu Hradecká čp. 59 a schválení vnitřní směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Rada vzala na vědomí zprávu o postupu a přípravách na vybudování nové třídy v MŠ Staroholická, dále přehled
o nedobytných pohledávkách na nájemném a službách v městských bytech
a schválila přeřazení některých pohledávek na podrozvahový účet a projednání pohledávek s možností jejich předání exekutorské firmě. Radní
schválili platební kalendář na vyrovnání dluhu nájemci bytu č. 23 na dobu
8 měsíců, záměr pronájmu části veřejného prostranství před obchůdkem
Delikatesky na dobu od 1. 4. do 30. 9. příslušného roku, firmu Richard Michalec jako dodavatele ozvučení revitalizovaného sportovního areálu, do-
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Vyhláška č. 1/2019 o stanovení doby
nočního klidu v Holicích v roce 2019

Obecně závazná vyhláška (OZV) vychází z novely zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., kdy
od roku 2016 byl zařazen 6. odstavec v § 47 –
Přestupky proti veřejnému pořádku:
(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Město Holice využilo možnosti na úpravy
doby nočního klidu a v loňském roce byla přijata OZV č. 1/2018, kdy byla upravena (zkrácena) doba nočního klidu na předem známé akce.
Pro letošní rok zastupitelé dne 18. března 2019
schválili vyhlášku č. 1/2019 a v této vyhlášce
byla zkrácena doba nočního klidu na některé již
tradiční kulturní akce.
OZV č. 1/2019 je v úplném znění i s grafickými přílohami na úřední desce městského úřadu.
Na většinu akcí je omezena doba nočního klidu
na dobu od půlnoci do 6 hodiny ranní a vždy
jen na oblast vyznačenou v přílohách vyhlášky, výjimkou je „silvestrovská noc“, kdy není
doba nočního klidu vymezena vůbec a vymezení platí pro celé Holice a potom na červnové
slavnosti Dnů Holicka 2019, kdy je jak na pátek, tak i na sobotu omezena doba nočního klidu
od 1 hodiny do 6 ranní, v tomto případě na ob-

last v okolí kulturního domu (vyznačeno na mapové příloze k vyhlášce).
Tím, že omezení doby nočního klidu je stanoveno v obecně závazné vyhlášce, kterou
schvaluje zastupitelstvo je dán i postup pro zařazení některých dalších akcí. Pořadatel musí
podat žádost, která bude v nejbližším termínu
předjednaná městskou radou a pak se stanoviskem rady bude žádost projednána na nejbližším jednání zastupitelstva. Vzhledem
k tomu, že v průběhu roku zasedají zastupitelé
zhruba po dvou měsících (na městské stránce je vždy aktuální plán práce ZM a RM), je
třeba vždy změnu začít řešit s patřičným předstihem. Je však potřeba zdůraznit, že vyhláškou lze „ošetřit“ pouze tradiční akce určené
pro širokou veřejnost, vyhláškou není možné
stanovit omezení doby nočního klidu na soukromé večírky!

Pozvánka na jednání zastupitelstva
města

V pondělí 13. května 2019 v 18 hodin se bude
konat ve společenském sále Základní umělecké
školy Karla Malicha pravidelné zasedání Zastupitelstva města Holic. Na programu je projednání stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy za účasti zástupců policie České republiky,
Městské policie Pardubice a zástupců hasičů,
dále zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2018. Zastupitelstvu

bude předložena rozpočtová změna v rozpočtu
roku 2019 a zastupitelstvo vybere z navržených
kandidátů ty, kterým bude udělena Cena města
Holic. Pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty
města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání
holických zastupitelů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 30. 3. 2019
Tereza Říhová, Podlesí
Dominik Tysek, ul. 9. května
Nela Betáková, ul. Ottmarova
Dominika Jánská, Podhráz
Dominik Kloz, ul. Husova
Johana Jožáková, ul. Husova
Hynek Roček, Koudelka
Antonie Žáková, ul. Pospíšilova
Josefina Doupovcová, ul. Staroholická
Tobiáš Rázek, ul. Pod Parkem
Melisa Kabrhelová, ul. Na Mušce
Anna Pavla Hlásná, ul. Holubova
Eleonor Křenová, ul. Luční
Anna Horáková, ul. Ottmarova
Petr Srnánek, ul. Ottmarova
Natálie Vrabcová, ul. 1. máje

Informace o volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14. do 22. hodiny a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a místní části Holic:
Okrsek číslo
Volební místnost

Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části) nebo v čp.:

1	Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul.Husova k ul. Polní), Polní, Tyršova a voliči z čp. 655 v Dukelské ul. a čp. 502
Kulturní dům Holice
Hradecká ul.
2	28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí
Gymnazium
3	Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova,
ZŠ Holubova
Bratří Čapků, Havlíčkova
4	Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, Sadová, Tylova, Zborovská,
MŠ Pardubická
5	Nám. T. G. Masaryka, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Mjr.Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova,
ZŠ Komenského
Vysokomýtská, Zahradní, Dudychova, U Kapličky a v městské části Roveňsko a Podhráz a voliči s bydlištěm Holubova 1
6	5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova,
Dům chovatelů

Staroholická (od Nádražní k čp. 41)

7	Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)
MŠ Staré Holice
8	v místní části Kamenec a Podlesí
Podlesí čp. 91
(u pana Záleského)
9	v místní části Koudelka
Koudelka – restaurace
• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb,doručeny hlasovací lístky, které použije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude
potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je ve volební místnosti v době konání voleb.
• Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném
volebním okrsku.
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc květen 2019

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
9. 5.
18.00	Pořádek a chaos – Maroko a Mauretánie
čtvrtek		Přednáška publicisty, fotografa a cestovatele Bc. Jiřího Kaláta v Africkém muzeu
Dr. Emila Holuba Holice.
50 Kč
12. 5.
14.00	Festival Jana Holuba
neděle		Pátý ročník přehlídky dětských dechových orchestrů. Festival Jana Holuba, od jehož narození uplyne v květnu 130 let, se opět uskuteční na prostranství u kulturního
domu.
		Program přehlídky je uveden na samostatném plakátu.
zdarma
14. 5.
10.30	O Budulínkovi
úterý		Činoherní hudební pohádka nejen o neposlušném Budulínkovi.
		Uvádí Divadlo KAPSA Andělská Hora.
40 Kč
17. 5.
19.00	Naďa Urbánková a skupina Bokomara
pátek		Naďa Urbánková se vrací na koncertní pódia v doprovodu Luboše Javůrka se skupinou Bokomara. V sedmdesátých letech patřila ke špičce naší populární scény.
Na koncertě zazní všechny její známé šlágry např. Drahý můj a Závidím, ale i nové
písně, napsané přímo „na míru“. Navíc využívá herecké a moderátorské zkušenosti
a svým šarmem dokáže oslovit všechny generace.
280 – 260 – 240 Kč
24. 5.
18.00 Noc v muzeu
pátek		Aktivity pro děti, ukázky perkusních nástrojů a bubínků a od 19.30 hodin přednáška
Mgr. Vladimíra Sochy „Rekordy živé přírody“.
		Akce se uskuteční v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba Holice.
zdarma

KINO

datum hodina program
vstupné
7. 5.
17.00	Louskáček a čtyři říše
úterý		Klára chce získat klíč, který otevře skříňku, v níž se skrývá dar od její zesnulé
matky. Zlatá nit, kterou napne kmotříček o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede
a v mžiku zmizí do záhadného fantastického světa. Tam se setká s louskáčkem
Filipem a regenty, kteří spravují Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára však musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka…
		Režie: Lasse Hallström, Joe Johnston.
		Hrají: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman.
		Žánr: dobrodružný/fantasy/rodinný. Délka 100 minut.
80 Kč
14. 5.
19.30	Arctic: Ledové peklo
úterý		Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pustiny. Dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněhová bouře však
zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat a připravovat se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou pouť s nejistým koncem...
		Režie: Joe Penna.
		Hrají: Mads Millelsen, Maria Thelma Smáradóttir a další.
		Žánr: drama/dobrodružný. Délka 97 minut.
80 Kč
21. 5.
19.30	Sněží!
úterý		Po svatbě otce se Tereza se svým přítelem a sestrou vydává do domu své babičky.
O babičku a o dům se nyní stará jejich matka. Tereze se však zdá, že vše je ponecháno svému osudu, stejně jako babička. Ke smůle všech zúčastněných se Tereza
rozhodne zůstat a postarat se o nápravu věcí. Ne vše ale potřebuje opravit.
		Režie: Kristina Nedvědová.
		Hrají: Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová, Monika Pošívalová.
		Žánr: drama/komedie. Délka 75 minut.
80 Kč
28. 5.
17.00	Čertí brko
úterý		Příběh nás zavede do městečka Pytlov, kde všechny nepravosti jsou sledovány
místní pekelnou pobočkou a hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Jednoho dne
však přestane fungovat. Lucifer pověří doručením nového brka do Pytlova mladého čerta Bonifáce. Jenže tomu zdejší šejdíř brko ukradne a tím se spustí řetěz
neuvěřitelných událostí.
		Režie: Marek Najprt
		Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel.
		Žánr: pohádka. Délka 100 minut.
80 Kč
datum hodina
18. 5.
7.30
sobota		
		

27. 4.–30. 6.		
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AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Výlet do Kerska
Tradiční poznávací zájezd pořádaný v rámci Akademie pro starší a pokročilé.
Rámcový program: Nymburk – Přerov n. Labem – Kersko – Poděbrady.
350 Kč, abonenti akademie 250 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

Mgr. František Juračka – VĚČNÉ TÉMA ŽENA
Dřevěné plastiky, kombinované techniky, keramické plastické mozaiky.
Vernisáž 27. 4. 2019 od 17 hodin – úvodní slovo farář Ruda Špaček.

Noc kostelů Veliny
V pátek 24. května od 19.00 hodin proběhne
v kostele sv. Mikuláše ve Velinách Noc kostelů.
Na akci vystoupí smíšený pěvecký sbor Malichor (ZUŠ Karla Malicha) a holičtí hudebníci
budou hrát skladby od klasiky až po muzikály.
Kostel bude zpřístupněn od 18.00 hodin, občerstvení zajištěno, přesný program najdete na:
www.veliny.cz a Facebooku.

Harmonikáři

V sobotu 6. dubna proběhlo v místní „zušce“ již
šesté Setkání harmonikářů a já se vám přiznám,
moc se mně na tuto akci nechtělo. Hned po prvním vystoupení jsem ale názor začal měnit
a v příjemné společnosti dvou stovek lidí jsem
zůstal téměř dvě hodiny. Na pódiu se střídali
interpreti ze všech koutů naší vlasti a zaplněný
společenský sál se náramně bavil. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli
a především hlavnímu organizátorovi panu Antonínu Janebovi. Takže pane Janebo, klobouk
dolů a ať vám elán a dobrá nálada vydrží ještě
hodně dlouho.
Petr Kačer

Hana Sternlicht

V loňském roce jsme křtili knihu Svobodná
a volná od holické rodačky Hany Sternlicht rozené Neumanové. Měli byste si ji přečíst. Nás
pamětníků ubývá, a proto chci poděkovat holickým pedagogům, kteří převzali štafetu a seznamují mládež s hrůzami holocaustu, který se
v žádné podobě nesmí opakovat.
Libuše Straková

Mariáš
V restauraci Černý kůň se v sobotu 18. května od 9.30 hodin uskuteční 6. celostátní turnaj
14. ročníku Rohozec ligy ve sportovně soutěžním licitovaném mariáši.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Srdce zvonu Martin opět bije.
Život mu vlévají ruce nových zvoníků
Po dlouhých letech zní z věže kostela svatého Martina opět zvuk zvonu.
Příběh, jehož šťastným koncem je právě obnova zvonění v našem městě,
se začal odvíjet na začátku letošního roku. Stát se zvoníky tehdy projevili
zájem Miloš Klikar a Tomáš Beran. Společně se ve zvonici sešli s Františkem Skopcem, zvoníkem z pražské katedrály svatého Víta. Ten jim
předal nejen své zkušenosti, ale doporučil také opravu zvonového zařízení. Oba zvoníci důkladně interiér věže, zvonovou stolici, bezprostřední
okolí zvonu vyčistili a uklidili a připevnili nové lano. Samotnou údržbu
pak provedli odborníci z firmy Zvonotec z Karviné Jan Tralich a Adam
Bogocz. Zpevnili uchycení zvonu k dubové hlavě, odstranili pozůstatky
novodobé technologie k rozhoupání zvonu a nakonec zavěsili zbrusu nové
srdce s pěstí ve tvaru koule. Ta je při úderech ke zvonu šetrnější než někdejší pěst ve tvaru kladiva. Památný zvon Martin, ulitý v roce 1499, tak
dostal ke svým 520. narozeninám krásný dárek a po letech se na začátku
letošních velikonočních svátků rozezněl v plné kráse a síle svého zvuku.
Zvoníci Miloš Klikar a Tomáš Beran jej budou ručně rozeznívat po celou velikonoční dobu až do konce června každou neděli přede mší svatou
v 9 hodin a v pravé poledne.
Lukáš Peška

Spolek Holinka – Holická inovativní komunita
Potkejte se s námi v úterky nebo čtvrtky kolem desáté na břehu rybníka
Hluboký. Fandíme kontaktnímu rodičovství, vzájemnému respektu dětí
a rodičů, přirozeným způsobům vzdělávání, včetně domácího, setkávání rodin a přátel, souladu přírody, společnosti a technologie. Těšíme se
na dospělé s dětmi i bez nich, vítáme děti jakéhokoli věku.
Počítáme broukům nohy, zpíváme anglicky, malujeme, sázíme stromy,
foukáme bubliny, umíme se nudit, uklízíme přírodu, vyrábíme lodičky,
kecáme u čaje, píšeme do písku, hrajeme škatulata, zkoumáme digisvět.
Více na: www.spolekholinka.cz nebo:www.facebook.com/SpolekHolinka.
Obujem se do života!

Holické náměstí opět přivítá vozítka s pedály

Na holické náměstí se již počtvrté sjedou vozítka s pedály v rámci Evropského šampionátu 2019. Termín závodu je neděle 26. května v 13.30 hodin.
Kromě posádek z České republiky budou na startu i francouzské a italské.
Přijďte podpořit jejich 90 minutové šlapání na holickém náměstí.
Na startu bude i holické vozítko MontiCar, které bylo sestaveno studenty
ve Střední škole automobilní v Holicích. V roce 2018 získala tato posádka
titul mistra Evropy v juniorské kategorii.
V doprovodném programu se představí děvčata oddílu ASPV Cheerleaders
Spark TJ Jiskry v Holicích pod vedením Evy Landsingerové. Jistě vás holické roztleskávačky sportovně naladí.
Šampionát se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Holic Ondřeje Výborného.
Václav Poláček
HOLICKÉ LISTY

Guláškošt opět po roce cílí na vaše chutě
Hovězí gulášek, ale i další pochoutky, hudební, taneční a dokonce i silová tělesná cvičení čekají na návštěvníky 6. ročníku soutěže ve vaření kotlíkového guláše Guláškošt Holice. Soutěžní klání se odehraje
v sobotu 25. května tradičně v areálu městské tržnice na křižovatce ulic
Havlíčkova a Bratří Čapků od 11. do 22. hodiny. Můžete se těšit na kapely Parťáci, Smradlavý hračky a Nine Orchestra. Své umění předvedou
v průběhu odpoledne také borci věnující se sportu Street Workout. Čekají na vás dále gastroworkshop, soutěže pro jedlíky, maďarské speciality, jarmark a bohaté občerstvení. Ochutnávka soutěžních gulášů je
plánována na 15.30 hodin. Chcete-li ochutnat soutěžní guláše, rezervujte si pasy na https://gulaskost.kulturapromesto.cz/. Budou ke koupi
na místě v den konání od začátku akce. Guláškošt pořádá spolek Kultura
pro město, z.s. Letošní ročník se koná pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského, vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka
a starosty Holic Ondřeje Výborného a jeho konání podpořilo Město Holice. Poslední květnovou sobotu zkrátka nevařte doma a přijďte se najíst
a prožít příjemný den na Guláškošt 2019. Těšíme se na vás.
Lukáš Peška

Z archívu Václava Kmenta
1. května 1959 (60 let) podnik Pramen otevřel první samoobslužnou prodejnu v Holicích (u Kunců) čp. 26, na náměstí.
2. května 1879 (140 let) bylo jednáno o nových stanovách Sboru dobrovolných hasičů v Holicích, které byly dne 21. 9. 1879 valnou hromadou
přijaty a výnosem místodržitelství 20. 11. 1879 schváleny.
5. května 1899 (120 let) se v Holicích narodil Ladislav Jung, okresní
soudce v Hradci Králové.
5. května 1989 (30 let) v parku u sokolovny byla odhalena socha „Barikádník“, dílo holického rodáka Josefa Malejovského. Následoval pietní
akt na hřbitově a vernisáž prací J. Malejovského v kulturním domě a výstava fotografií z povstání.
6. května 1914 (105 let) zemřel ve Vrbnu František Kozel (Karel) Opa,
vlastenecký učitel, autor pedagogických pojednání a zpěvníků. Narodil se
5. 8. 1849 v Holicích.
8. května 1949 (70 let) byl na hřbitově odhalen Památník obětem holického povstání proti německým okupantům v květnu 1945, dílo holického
rodáka Josefa Malejovského.
12. května 1839 (180 let) se na Strahově konal svatební obřad Františka
Josefa Holuba a Anny Rosalie Ebertové – pozdějších rodičů Dr. Emila
Holuba.
13. května 1899 (120 let) se v Chocni narodil Mirko Eliáš, malíř, básník,
divadelní a filmový herec. Působil v Holicích, Hradci Králové a Praze, byl
členem Studentského spolku v Holicích. Zemřel 29. 5. 1938 ve Vysokém
Chvojně.
14. května 1914 (105 let) byl sehrán první fotbalový zápas na novém hřišti za sokolovnou, naše mužstvo hrálo se Sezemicemi, hrálo se již o 11 hráčích.
15. května 1949 (70 let) ve vile bývalého továrníka Jonáše v Puškinově
ulici byla otevřena mateřská škola.
23. května 1889 (130 let) se v Holicích narodil Jan Holub, učitel hudby,
skladatel a nakladatel, kapelník Holubovy hudby holické, první ředitel
Hudební školy v Holicích, nositel titulu „Zasloužilý učitel“. Zemřel 6. 10.
1977 v Holicích.
24. května 1929 (90 let) se uskutečnila druhá, krátká návštěva prezidenta
T. G. Masaryka v Holicích, kde se zastavil při své cestě z Rovně do Hradce Králové v doprovodu předsedy vlády Františka Udržala.
25. května 2009 (10 let) výstavou obrazů “Obrazy s vůní benzínu“
Ing. Petra Trojana byla otevřena nová výstavní síň – Galerie v kulturním
domě.
27. května 1989 (30 let) v rámci májových oslav v Holicích se na motokrosovém závodišti na Poběžovicích jela Velká cena v bikrosu ČSSR.
29. května 2009 (10 let) v Bruselu, v rámci kulturních akcí, v době Českého předsednictví v Galerii Českého centra v Českém domě rue du Trone
60, byla otevřena výstava „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“. Vernisáže se zúčastnila delegace z Holic.

HOLICKÉ LISTY • 3

5

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Jaro v MŠ Pardubická
Sláva nazdar výletu, nezmokly jsme, už jsme tu – zpívaly si děti v autobuse cestou zpět domů ze školy v přírodě. Užily si krásný týden bez kapky
deště v Hartmanicích v Penzionu na Vysočině (viz foto). Na programu
měly děti hodně her, výlet na hrad Svojanov, pohádkový bál i koupání
ve vnitřním bazénu se slanou vodou.
Od začátku dubna probíhají pravidelné středeční hrátky v beruškové třídě
od 15.00 hodin, které navštěvují maminky s malými dětmi. Srdečně vás
zveme!
Budoucí školáci přijali pozvání ze ZŠ Komenského, přišli se podívat
za staršími kamarády a vyrobili si něco pěkného na Velikonoce. Navštívil
nás také pan fotograf a proběhlo focení ke Dni matek. Jako každý rok
jsme se připravovali na velikonoční svátky. Zdobení mateřské školy, výroba přáníček, malování vajíček a učení se nových koled.
A co nás dále čeká?
Čarodějnický rej v maskách 30. dubna na zahradě MŠ, výlet do Pohádkového lesa v Novém Bydžově 15. května, od 16. května plavecký kurz
v Pardubicích, dále pak výlet do Arboreta ve Vysokém Chvojně, svátek
maminek, duhový týden, dopravní téma a výlety vlakem.
Přihlášky do MŠ na školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout v MŠ
nebo stáhnout z našich webových stránek, přijímací řízení bude probíhat
od 24. dubna do 7. května.
Krásné slunečné dny přejí zaměstnanci MŠ Pardubická

Májový měsíc v Mateřské škole Holubova
První květnovou akcí bude opět návštěva klientů Sanatoria Topas a tentokrát je potěšíme jarní besídkou. Ve čtvrtek 9. května se děti pasují do role bubeníků, všichni si společně zabubnujeme africké rytmy.
10. května zahajujeme letošní kurzy plavání v plaveckém bazénu
ve Vysokém Mýtě. O plavecký kurz projevilo zájem rekordních 86 dětí,
a tak v každý kurzový den naše škola absolvuje 2 kurzy. Kurzy plavání budou potom pokračovat každý pátek, až do 28. června. V sobotu
11. května se naše malé tanečnice z tanečního kroužku pod vedením
Vlaďky zúčastní taneční soutěže v Chrudimi, budeme jim držet pěsti,
ať přivezou medaile jako v minulém roce. 14. května se děti potkají
s Budulínkem na divadelním představení v Kulturním domě v Holicích. Ve čtvrtek 30. května se děti vypraví ještě jednou do kulturního
domu, tentokrát v roli herců. V tento den totiž odstartujeme narozeninové oslavy naší školy. Školní Akademie s názvem: ,,Je nám 50“
bude součástí oslav otevření mateřské školy v roce 1969. Jak to vše
začalo se dozvíte v retro vystoupeních našich dětí. Na závěr ještě připomínáme, že žádosti o přijetí dětí do naší mateřské školy od školního
roku 2019/2020, se odevzdávají ve dnech 9. a 10. května vždy od 8.00
do 16.30 hodin. Více informací o naší škole najdete na našich internetových stránkách www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská
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Informace z Mateřské školy Staroholická
Ve dnech 9. a 10. května se bude v mateřské škole konat zápis dětí k docházce od školního roku 2019/2020. V uvedené dny v době od 8.00
do 16.30 hodin mohou rodiče přinést vyplněné žádosti o přijetí (jsou
k vyzvednutí v mateřské škole). Více informací k zápisu najdete na nových internetových stránkách školy www.msstaroholicka.cz. Škola má
také novou e-mailovou adresu msstaroholicka@volny.cz. Ve čtvrtek
16. května bude první lekcí zahájen kurz plavání. Děti budou navštěvovat
plavecký bazén v Pardubicích a lekce budou pokračovat každý čtvrtek,
a to až do 13. června. Tři čuníci je název pohádky, se kterou navštíví
školu 28. května Víla srdíčková. V pátek 31. května bude od 15.00 hodin
pro děti, které navštěvují mateřskou školu a jejich sourozence připravena
oslava ke dni dětí.
Lenka Chotěnovská – pověřena vedením školy

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

„Zuška“ boduje
Ve dnech 22. až 24. března se na Základní umělecké škole Karla Malicha
uskutečnil druhý ročník Mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Černého a Jana Geissela. Této soutěže se zúčastnilo 61 kontrabasistů (z 67 přihlášených) z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Číny. Při zahájení této akce řekl ředitel ZUŠ František Machač, že výsledky nejsou zas
až tak důležité, že v podstatě vítězi jsou již nyní všichni. Měl pravdu, ale
přesto bych rád zmínil jména vítězů a vynikající umístění žáků naší školy.
V nejmladší kategorii zvítězil Fabián Tkadlčík ze ZUŠ Klapkova Praha, druhou cenu získali Natali Shejbalová a Kryštof Dostál ze ZUŠ Karla Malicha.
Maďarského vítěze měla druhá kategorie a byl jim Ádám Sárkőzi, druhou
cenu obdržel Jakub Janíček a třetí Ondřej Kamenický (oba ZUŠ Karla Malicha). Ve třetí kategorii, kde jsme zastoupení neměli, se první cena neudělovala. Vyvrcholením akce byla vystoupení hráčů ve čtvrté a páté kategorii,
což jsou studenti konzervatoří a vysokých škol. Ve čtvrté kategorii zvítězil
student Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy Filip Herák. Neztratili se ani studenti Františka Machače z Konzervatoře Pardubice Zuzana
Dulíčková (2. cena) a Jindřich Konvalinka (3. cena). Vítězství v páté kategorii, absolutního vítěze celé soutěže a hlavní cenu nový kontrabas získal
další Machačův „kůň“ z Konzervatoře Pardubice Ondřej Sejkora (viz foto).

zák a Lucie Slezáková. Této soutěže se zúčastnilo sedm souborů ZUŠ Karla
Malicha a všech sedm se umístilo ve svých kategoriích na prvním místě.
Krajské kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje pořádala 21. března ZUŠ Přelouč. První cenu ze ZUŠ Karla Malicha zde obdržel Martin
Shejbal a třetí Pavla Rufrová.
Začátkem dubna se v Janáčkově konzervatoři Ostrava konal 17. Ročník
mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2019. První místo a titul laureáta získal žák Františka Machače Jakub Janíček.
Všem žákům a pedagogům patří velké díky za vzornou reprezentaci nejen
ZUŠ Karla Malicha, ale celého holického regionu. Z dosažených výsledků je vidět, že úspěchy z minulých let nejsou náhodou a že kvalita a konkurenceschopnost naší „zušky“ neustále stoupá.
Petr Kačer

Ze života Holubovky…
Jaro je v plném proudu a co se děje u nás na škole?
Proběhly zápisy do 1. tříd základního vzdělávání. Obešly se bez slziček
a zbytečného strachu a nesly se ve slavnostní atmosféře. Jenom se bohužel
ukázalo nebývale velké množství odkladů. Přesto můžeme od září otevřít
dvě první třídy.
Opět jsme se zúčastnili mnoha okresních, krajských i celostátních soutěží.
Z okresních bych vyzdvihla 3. místo děvčat ve volejbalu a 3. místo Terezky Diblíkové v recitační soutěži v anglickém jazyce EDGAR ALLAN
POE’S RAVEN, pořádané Britským centrem, SPŠE a Evropským spolkovým domem v Pardubicích. V okresním měřítku jsme uspěli i v matematické soutěži Klokan, kde Vojta Zběhlík ze 4. B obsadil 2. místo
v kategorii Klokánek.
Téměř pravidelně nám dělá radost náš dvorní spisovatel Jan Alexander
Roháč, který si 21. března dojel se svou učitelkou českého jazyka Janou
Krejčovou do Liberce pro nejvyšší vavříny v celostátní literární soutěži
„Řekni mi, co čteš…“, vyhlašované nadací Škola hrou a IQ Landií Liberec. Téma bylo: Proč mě (ne)baví fyzika. Alex vyhrál s povídkou Rum
a maliny. Kromě zážitku z exponátů v IQ Landii si odvezl jako cenu kurz
tvůrčího psaní.
Co nás čeká v nejbližších dnech?
V pondělí 6. května odcestují někteří žáci 2. stupně do Anglie na pobytově-poznávací zájezd. Dále nás čekají školy v přírodě a sportovně turistický kurz. Tentokrát vše v červnu, abychom uvolnili prostory ve škole, která
už bude částečně uzavřena.
Není tajemstvím, že od června do konce srpna proběhnou na škole velké
změny. Budou se týkat vybudování výtahu, bezbariérových toalet, přírodovědné učebny s kabinetem, počítačové učebny, proběhne konektivita
celé školy a v nové budově se ještě bude předělávat elektroinstalace. Takže akcí hodně, proto školní rok ukončíme už 21. června. Škola bude přes
prázdniny uzavřena.
Mgr. M. Myslivcová

Je tady jaro
Při závěrečné slavnostní ceremoniálu padlo několikrát přání od účastníků
i porotců se do Holic opět vrátit a já doufám, že se jim vyplní, protože i já
jako laik jsem se nesmírně bavil.
Dětský pěvecký sbor Malicháček se zúčastnil 12. března soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu v Přelouči a obsadil 2. místo. O týden později se
v ZUŠ Havlíčkova Pardubice konalo krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a do ústředního (celostátního) kola postoupilo
Trio Cantabile ve složení Eliška Kopová a Kristýna Myslíková (housle)
a Barbora Brandová (klavír). Kontrabasové duo (Ondřej Kamenický
a Kryštof Dostál) a Kontrabasové kvarteto (Karel Valenta, Jakub Janíček,
Ondřej Kamenický a Kryštof Dostál) získalo 1. cenu, Malé trio (Lucie
Lohniská, Pavla Hlávková, Stanislav Kozák) obdrželo 2. cenu.
Následující den se soutěžilo ve Vysokém Mýtě v komorní hře s převahou
dechových nástrojů (krajské kolo). Do celostátního kola, které se konalo
po uzávěrce tohoto čísla 25. až 28. dubna v ZUŠ Liberec, postoupily tyto
formace: Klarinetové trio ve složení Veronika Sopoligová, Štěpán Pištora, a Michal Říha, dále Žesťové kvarteto (David Kysela, Ondřej Moravec,
František Machač, Jiří Drábek), Tuba Trio (Václav Lhoták, Kateřina Šandová, Tomáš Šimon) a Žesťové kvarteto, které se stalo absolutním vítězem
okresního i krajského kola v sestavě: Petr Slezák, Eliška Kopová, Pavel SleHOLICKÉ LISTY

Třídy, chodby i okna na Základní škole Komenského rozkvetly záplavou
papírových květin. Je tady jaro.
Ve všech ročnících na prvním stupni proběhly besedy s názvem Zdravá
pětka. Věnovaly se zdravému způsobu života a zdravému jídlu.
Začátkem dubna, stejně jako na jiných školách, proběhl zápis do prvního
ročníku. Dětí přišlo právě tak akorát, aby se mohly 1. září otevřít dvě
první třídy. Děti byly moc šikovné a zápis, svou první velkou zkoušku,
zvládly na výbornou.
Přestože už je jaro, stále ještě plaveme v Pardubicích. Žáci třetích a čtvrtých
ročníků se každý týden účastní plaveckého výcviku, který je součástí osnov.
Žáci prvních ročníků navštívili Ekocentrum v Oucmanicích, kde se zúčastnili vzdělávacího programu Zpracování vlny a Hospodářská zvířata.
Vystřídali je třeťáci, kteří si vyzkoušeli vzdělávací program Voda a Nákupy s rozumem.
Protože Velikonoce se kvapem blížily, zhlédli žáci 1. a 2. ročníku představení „Velikonoční království“ o zakázané lásce a velikonočních zvycích.
Pak následoval už jen projektový den a jarmark se spoustou výtvarných
dílen a s názvem „Komenčák slaví Velikonoce“. Kromě výrobků žáků,
které zde byly na prodej, jste si v naší škole mohli prohlédnout výzdobu
na chodbách i ve třídách a vyrobit si nějaký velikonoční dárek.
Mgr. Helena Žižková
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Zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Holoubek

Úspěch v „Havranovi“
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se z holického gymnázia vypravila skupina
několika zpěváků a zpěvaček do Pardubic. Rozhodli se poměřit své síly
v hudebně-dramatické soutěži E. A. Poe´s Raven s dalšími školami, ať už
základními, gymnázii či ZUŠ.
Tato soutěž se koná už několik let a spočívá v soupeření o nejlepší předvedený výkon v anglickém či německém jazyce na poli hudby nebo recitace.
Pokaždé to je jak pro studenty, tak pro doprovázející pedagogy napínavé,
protože každý rok je jiné složení soutěžících a často se i mění komise.
Tentokrát byl novým členem hudební komise host z USA. Také můžeme
sledovat zvyšující se úroveň soutěže, protože soutěžní výkony jsou stále
na lepší úrovni. Předsedkyně komise dokonce komentovala tento ročník
slovy, že by si ve starší kategorii cenu zasloužili všichni!

RVC Holoubek pro vás připravil a srdečně zve
na tyto květnové a červnové akce.
Pro velký zájem jsme připravili druhé kolo
workshopu Zahrady I. a II. s lektorkou Ing. Helenou Malivánkovou na úterý 7. května a 4. června
od 17.00 do 19.00 hodin.
Na DEN RODIN 15. 5. zveme dopoledne maminky
na Líčení Mary Kay od 9.00 do 12.00 hodin, odpoledne a večer zveme
rodiče na Rande bez dětí, od 16.30 do 20.30 hodin vám v herně Holoubka
pohlídáme děti ve věku od 2 do 10 let a vy můžete navštívit kino, společenskou akci, zajít si na dobrou večeři, udělat si pěkný večer pro vás
dva… Cena za hlídání 2,5 hodiny 100 Kč, 4 hodiny 150 Kč, sourozenec
polovinu ceny. Hlásit se můžete přes přihlašovací formulář na webu Holoubka nebo na tel. čísle 606 911 379. A pro nás bude odměnou fotografie
z vašeho rande.
Na Den dětí chystáme Den v pohybu s rodinou a to v pátek 24. května
odpoledne od 15.00 do 18.00 hodin v parku směrem na Roveň, pro děti
budou připraveny pohybové aktivity, lanové překážky, jízda na poníku,
ukázka Králičího hopu, malé občerstvení a na závěr diplom.
V úterý 11. června jedeme na tradiční Výlet s Holoubkem do Častolovic
vlastním autobusem, sraz v 8.30 hodin na autobusovém nádraží, 8.45 hodin odjezd, návrat kolem poledne. Svačinu s sebou.
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

Naši studenti si vybrali zpěv a přijeli nejen se zajímavými písněmi, ale
také v počtu čtyř, takže se naše gymnázium mohlo objevit v obou kategoriích – do 15 let i od 15 let. Nakonec jsme byli velmi mile překvapeni, jelikož jsme se doopravdy také v obou kategoriích výborně umístili! V nižší
kategorii získala 2. místo Eliška Havlíková s písní Skyfall od legendární
Adele. Ve vyšší kategorii získal 3. místo Matěj Verner za interpretaci současného britského hitu Human od zpěváka Rag´n Bone Man. Děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy!
Benefiční koncert „Pro Afriku“ s Adele
Gymnázium Dr. Emila Holuba bude opět pořádat květnový benefiční koncert – tentokrát 16. května od 17.00 hodin v aule školy. Srdečně zveme
studenty, rodiče, přátele školy i širokou veřejnost!
Program koncertu bude opět velmi pestrý – tentokrát bude ale zaměřen
výhradně na populární hudbu. Uslyšíte jak pěvecká vystoupení sólistů,
tak duety či vystoupení hudebně-nástrojových uskupení.
Zazní některé legendární muzikálové či filmové písně, jako např. Skyfall.
Na programu jsou však také vystoupení studentů, kteří se výborně umístili
na cizojazyčné pěvecko-dramatické soutěži E. A. Poe´s Raven, jež předvedou některé soutěžní písně od slavných současných populárních interpretů jako Adele, Ragn´Bone Man a další.
A konečně na koncertu bude také vystupovat sbor gymnázia, který jako
tradičně původními africkými písněmi připomene účel koncertu, a sice
možnost finančně podpořit afrického chlapce Clevelanda Ochienga
Ogweno.
Mgr. Marie Filipová, učitelka hudební výchovy
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Pozvánka na přednášku 4 ženy v nás
KDY: středa 22. května 16.30 až 19.30 hodin.
KDE: Dudychova 782, Holice, 1. patro
CO: Přednáška o ženském cyklu, energii, darech, schopnostech, ale
i o zjitřených emocích a bolestivých stavech. Pojďme spolu pochopit
a přijmout čtyři archetypy, čtyři principy, které ovlivňují nás, naši rodinu
i kolegy.
KDO: Veronika Vieweghová – vede seberozvojové a meditačně-taneční
semináře pro ženy i pro páry, ale nejvíce se zaměřuje na rozšíření povědomí o ženském cyklu a jednotlivých fázích, které, při jejich respektování, mohou ženě významně zjednodušit osobní, partnerský i pracovní
život.
Kapacita přednáškové místnosti je omezena. Přihláška na www.zenypro.cz.
Přednáška je aktivitou projektu ŽenyPRO a pro účastnice je bezplatná.
Projekt je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.
Kontakt a přihlášení: Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141
mail: krejcikova.zenypro@gmail.com, www.zenypro.cz
kolektiv Holoubka

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HISTORIE

Barokní novostavba kostela sv. Martina
V jubilejním roce 280 let od dostavby našeho
kostela ponořme se trochu víc do jeho historie…
Do kamenného pozdně gotického kostela byl v roce 1499 zavěšen dodnes existující
zvon stejného zasvěcení, v 60. letech 16. století
v něm působilo bratrstvo literátů. O jeho dalším
vybavení nebo o podrobnostech o životě farní
obce a jejich duchovních vůdců však nemáme
žádné zprávy. Po smrti Vojtěcha z Pernštejna
(†1534), majitele pardubického panství, kam
náležely i Holice, nevěnoval jeho dědic a bratr
Jan (†1548) panství tolik pozornosti, nakonec
bylo v roce 1560 už jako zadlužené prodáno
císaři. Pro města i vesnice to znamenalo úpadek, který završily konflikty Třicetileté války
a krajinu ještě více zbídačily. Pro holický kostel
se tak zastavil pravidelný přísun peněz nutných
na opravy, takže podle dochovaných zpráv byl
v roce 1629 už natolik sešlý, že se u hlavního
oltáře nemohly konat bohoslužby. Postupem
času sice byly opraveny největší závady, byly
dokonce pořízeny nové oltáře a kazatelna, ale
stížnosti na přetrvávající špatný stav samotné
budovy přetrvávaly. Tehdejší faráři spravovali neuvěřitelně velký farní obvod s množstvím
dalších kostelů a neměli tudíž čas na nějaké
koncepčnější opravy nebo snahu postavit kostel
nový.
S příchodem jara roku 1716 přišel do Holic
i nový farář Václav František Tichý (†1753).
Jemu připadl nelehký úkol rozhodnout o dalších opravách starého kostela, nebo se pokusit
prosadit stavbu nového svatostánku. Pro stavbu
nového kostela svědčil především zvyšující se
počet obyvatel městečka, jemuž už starý kostel postupně přestával dostačovat. Po skončení Třicetileté války bylo i pardubické panství
rozvráceno, ale v následujících relativně pokojných časech nastalo dlouho očekávané období
postupné konsolidace a s ní spojený nárůst obyvatelstva. V roce 1651 náleželo k holickému
záduší 751 farníků (dospělých osob), v roce
1676 jich bylo už 1210 a v jubilejním roce 1700
už dokonce 1530 a jejich počet nadále slibně
narůstal.
Jako odchovanec pražského arcibiskupského semináře byl nový holický farář Tichý velkým ctitelem Jana Nepomuckého, mučedníka
zpovědního tajemství, dávaného kněžskému
dorostu za vzor. V Holicích šířili však úctu
k němu už jeho předchůdci, ale teprve po roce
1721, kdy byl prohlášen za blahoslaveného,
mohl být v kostele zřízen k jeho poctě oltář.
S mladickým elánem začal nový farář působit
mezi vlažnými katolíky, což kvitovali s povděkem představitelé města i komorního panství.
S řadou osadníků však vedl majetkové spory,
protože užívali farních pozemků, užívali jejich výhod, ale platili jen minimální nájem.
Podporoval především činnost Růžencového
bratrstva, pro které vymohl v Římě odpustkový dekret. Ten je – shodou okolností – datován
12. března 1729, tedy pouhých šest dni před
oficiálním svatořečením Jana Nepomuckého.
HOLICKÉ LISTY

Toto papežské vyznamenání holickému kostelu stvrzené pražskou arcibiskupskou konzistoří
uspíšilo snahu místního faráře i představených
města postavit přeci jen nový reprezentativní
kostel, jež by více odpovídal ambicím bohatnoucího městečka, než donekonečna opravovat
kostel starý.
Společně se obrátili na pražský Dvorský
stavební úřad, jenž měl na starosti budování
i provádění údržby civilních i sakrálních staveb
na císařských panstvích a ve stejný čas řešil
i žádost Václava Landy (†1730), faráře z blízkého Vysokého Chvojna, kde bylo také nutno
postavit nový kostel, podobně i v Moravanech.
Ohledáním situace na místě i tvorbou prvních
návrhů byl pověřen Hoffbaumaister (dvorní stavitel) Tomáš Haffenecker (1669–1730), nadaný
architekt, jež však svůj život požil tak trochu
ve stínu slavnějšího Kryštofa Dientzenhofera (†1722) a Jana Blažeje Santiniho (†1723).
Podle jeho návrhu se na panství tehdy zrovna
stavěl kostel sv. Máří Magdaleny v Bohdanči
(1728–1737). Jeho smrt však budování nových
kostelů v Holicích a na Chvojně na čas zbrzdila.
Oba kostely navrhl jako poměrně prosté stavby,
s redukovanými architektonickými detaily, aby
nebyla nadměrně zatěžována císařská pokladna.
Zaklenuty proto měly být pouze menší prostory
– především presbytář, předsíň, kruchta, sakristie a oratoř. Samotná chrámová loď však měla
mít pouze plochý rákosový strop s vysokým
fabionem. Pro kostelní věž v Holicích navrhl
i dost neobvyklou mansardovou střechu. Hlavní
jižní fasádu obrácenou k městu zdůraznil středním rizalitem s trojúhelníkovým štítem a sochařskými detaily.
V listopadu 1730 se novým císařským architektem (dvorním zednickým mistrem) stal
uznávaný Kilián Ignác Dientzenhofer (†1751),
kterému místo zajistilo především pevný a stálý
plat, nikoliv však prestižní zakázky. Jemu byla
v roce 1732 předložena druhá žádost holického
faráře a městských radní o stavbu nového kostela. 23. února následujícího roku byla konečně
žádost Dvorním úřadem schválena a architekt
Dientzenhofer se projektu začal intenzivně věnovat. Využil starších Haffeneckerových plánů,
jež částečně znovu upravil, ačkoliv základní
rozvrh prostého jednolodního kostela s pravoúhlým presbytářem a s věží na jižní straně
presbytáře zůstal zachován. Starý kostel měl být
celý zbořen, jeho zdivo však mělo být použito
do nové stavby. Dochovala se řada plánů, kde
musel architekt plánovanou novostavbu postupně zbavovat všech zbytečně drahých detailů
na fasádě (mj. vykrajovaných kasulových oken)
i uvnitř kostela, jež by zbytečně zatížily císařskou pokladnu.
21. července 1735 konečně schválila mnohokrát přepracované plány holického kostela
i pražská Arcibiskupská konzistoř a mohlo se
přistoupit k demolici starého kostela a výstavbě
nového. Od roku 1736 se stavěla jižní věž pro
zvony a začal se budovat i samotný presbytář.

Ve vyzdívce tak mohl být uplatněn kámen ze
starší chrámové stavby. Majitel sousedního panství Zámrsk a Chroustovice Jan Norbert hrabě
Libštejnský z Kolovrat daroval kostelu polovinu
potřebného kamene a na zbytek poskytl výraznou slevu. Dubové dřevo bylo dodáno z Chvojna a Velin, holičtí sedláci však měli povinnost
svážet ho na staveniště. V roce 1738 byla dokončena hrubá stavba kostela a následující rok
se dokončovala střecha. Problém byl především
s věží, kterou hned po dokončení v roce 1739
poničil vítr tak, že se zřítily krovy a proto musela být znovu opravena. Stavbu kostela završil
farář v roce 1743 darováním zvonu zasvěcenému sv. Janu Nepomuckému.
Farář Václav Tichý byl v závěru svého života
respektovanou postavou. Stal se dokonce okrskovým vikářem pro pardubické panství (vicarius foraneus) a Holice sídlem vikariátního úřadu,
kterému podléhali všichni okolní faráři.
P. Radek Martinek, farář

TANEČNÍ POZVÁNKA
Taneční studio Hany Flekrové
a Tancklub Holice Vás zvou:
Kurz společenského tance a společenského chování pro mládež.
Zahájení 13. září – 6. prosince 2019,
13 lekcí + závěrečný ples.
Chcete jít se svými spolužáky, máte skvělý kolektiv? Proto nově i pro
žáky 9. tříd!!
Sál Základní umělecké
školy Karla Malicha.
Přihlášky již nyní!
Více na: www.tanecnivholicich.cz
Kurz tance pro dospělé
od 1. listopadu 2019.
Holický kramlíček 26. ročník celostátní
soutěže ve sportovním tanci,
neděle 17. listopadu.
Kontakt: email: h. flekrova@seznam.cz,
telefon: 608 141 920

Facebook TSHF A TANCKLUB HOLIC
HOLICKÉ LISTY • 3
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T.J. Sokol Holice

Sportovní úspěchy

Poslední březnovou sobotu letošního roku se ve velkém
sále ZUŠ Karla Malicha konala volební valná hromada
naší jednoty. Za účasti dostatečného počtu delegovaných
členů T.J.SOKOL Holice jsme si vyslechli zprávy o činnosti oddílu nohejbalu, historických kol a všestrannosti.
Velká část byla věnována XVI. VŠESOKOLSKÉMU SLETU, kterého
jsme se mohli zúčastnit díky podpoře města Holic. Volební valná hromada se koná vždy jednou za tři roky. Letos bylo zvoleno – obnoveno
následující vedení:
starosta – Lukáš Horský
místostarostka – Renata Urbánková
jednatel – Veronika Marková
hospodář – daňová a účetní kancelář D. Götzlové
kontrolní komise:
předseda – Iva Ehrenbergerová
členové – Petr Šrajer, Kateřina Brandová
Staronovému vedení přejeme dostatek sil a elánu pokračovat v rozjetých
projektech.

Dětské cyklistické závody Holice
Zveme vás na již 13. ročník oblíbených cyklistických závodů pro nejmladší cyklistické nadšence. Termín konání je 22. květen a 5. červen.
Akce je vhodná pro všechny školní i předškolní děti. Registrace od 16.00
hodin, start první kategorie v 17.00 hodin. Pro letošní rok máme jednu
zásadní změnu, a to, že se z důvodu rekonstrukce stadionu v Holicích
stěhujeme na Kamenec do DEPA motokrosového areálu. Jako každý rok
závodíme ve dvou termínech a oba závody se sčítají, vyhlášení proběhne
po dojezdu všech kategorií 5. června. Vyhlašujeme první tři z každé kategorie. Novinkou je TOMBOLA cen, které budou losovány 5. června. Pro
více informací sledujte https://www.facebook.com/Dětské-cyklistické-závody-Holice-424529168112750/?modal=admin_todo_tour
Martina Vondroušová Rejchrtová
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Pozoruhodných úspěchů dosáhli začátkem dubna dva mladí holičtí
sportovci. Motokrosař Vítězslav Marek zvítězil v prvním závodě mistrovství Evropy třídy EMX65 ve slovenských Velkých Uhercích. V konkurenci jezdců z motokrosových velmocí jakými jsou Nizozemí, Velká
Británie, Švédsko, Belgie, Dánsko, Německo v neděli 7. dubna suverénně
vyhrál obě rozjížďky a s plným počtem bodů se ujal vedení v seriálu. Tím
druhým sportovcem je fotbalista Adam Velinský, který s reprezentačním
výběrem do 16 let a absolvoval dva zápasy v Belgii s tamní reprezentací
stejné věkové kategorie. První zápas skončil výsledkem 2:2, druhý naši
reprezentanti vyhráli 4:1 a Adam se na výhře podílel jednou vstřelenou
brankou. Adam je hráčem FC Hradec Králové.
Petr Kačer

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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TJ Jiskra Holice
Volejbal
Krajská volejbalová soutěž žen II. tř. (jarní kolo) bude zahájena prvním
zápasem na hřišti soupeře 4. května.
4. květen
Sokol Nasavrky
TJ Jiskra Holice
18. květen
Tesla Pardubice
TJ Jiskra Holice
25. květen
Slovan M.Třebová
TJ Jiskra Holice
1. červen
Sokol Chrudim
TJ Jiskra Holice
8. červen
Spartak Slatiňany
TJ Jiskra Holice
15. červen
TJ Jiskra Holice
ŽSK Třemošnice
začátek utkání 10.00, 13.00 hodin
V rámci přípravy na soutěž se v sobotu 30. března uskutečnil ve sportovní
hale volejbalový turnaj žen. Jarní turnaj je turnajem tradičním, kterého se
účastní 5–8 družstev z Pardubického a Hradeckého kraje. Letošní turnaj
byl plně obsazen a díky spravedlivému hernímu systému ženy o své umístění bojovaly až do 17.00 hodin.
Výsledková listina – umístění družstev
1. TJ Jiskra Holice
2. VK H. K.–Třebeš
3. Tesla Pardubice
4. VK Albrechtice
5. VK Týniště n. Orlicí
6. ŽSK Třemošnice
7. VK Hradec Králové
8. DDM Holice
Poprvé v historii konání volejbalových turnajů se naše družstvo umístilo
na 1. místě. Ženy hrály v ideální sestavě a bylo vidět, že si na hřišti rozumějí
a že je hra baví. Poděkování patří všem členům oddílu, kteří nehráli a pomohli s organizačním zajištěním turnaje (bufet, rozhodčí, zajištění cen atd.).
Majka Hybšová

Výsledky florbalového oddílu DDM Holice
Dorost
Díky výsledkům z 13. dubna si dorostenci zajistili postup do druhé ligy
2 kola před koncem soutěže (nemohou skončit hůře než na 2. místě). Poslední dva zápasy čekají naše dorostence 27. dubna ve Rtyni, kde si s domácím Orlem a Náchodem zahrají o potvrzení prvního místa.
Výsledky zápasů:
DDM Holice : Orel Přelouč 10:1 (A . Kovařík 2+0, P. Černý 2+0, M.
Šmidberský 1+1, L. Picek 0+2, M. Viktora 0+2, J. Tlučhoř 1+0, J. Ptáček
1+0, M. Novák 1+0, O. Machatý 1+0, V Schejbal 1+0, A. Starý 0+1, J.
Sušil 0+1)
DDM Holice : FBC Dobruška 4:4 (A. Kovařík 1+0, A. Starý 1+0, P. Černý 1+0, V. Schejbal 1+0, J. Tlučhoř a J. Sušil 0+1)
Čelo tabulky:
Záp. V
R
P
skóre
body
1. DDM Holice
22
18
2
2
193 : 67 56
2. TJ Sokol
22
16
0
6
120 : 62 48
Dvůr Králové n. L.
3. Orel Rtyně
20
15
0
5
151 : 64 45
v Podkrkonoší
4. FBC Dobruška
22
13
4
5
149 : 88 43
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni/3-liga-dorostencu-4
Starší žáci
Oba týmy odehrály poslední letošní ligové turnaje 31. března.
DDM Holice A : FBC SION – DDM Nová Generace 5:2 (O. Machatý
2+1, J. Šimák 0+3, F. Záhrobský 2+0, M. Kohl 1+0)
DDM Holice A : TJ Sokol Jaroměř 1:1 (O. Machatý 1+0, M. Tlučhoř 0+1)
DDM Holice A : ŽSK Třemošnice 2:6 (F. Jeřábek 1+0, O. Machatý 1+0,
L. Jeřábek 1+0)
DDM Holice A : TJ Sokol Dvůr Králové nL 6:1 (O. Machatý 2+0, J. Šimák 1+1, F. Jeřábek 1+0, F. Záhrobský 1+0, M. Kohl 1+0, J. Říha 0+1, L.
Jeřábek 0+1, M. Tlučhoř 0+1)
DDM Holice B : TbC Hradec Králové C 4:4 (T. Machatý 1+1, J. Tošovský
1+0, L. Roček 1+0, V. Pražák 1+0, R. Novák 0+1)
DDM Holice B : Sokol Pardubice C – MŽ 2:10 (R. Novák 1+0, V. Pražák
1+0, T. Roček 0+1)
DDM Holice B : FBK Piráti Sokol Chrudimí 3:2 po sn. (V. Pražák 1+1, R.
Novák 1+0, T. Machatý 0+1, rozhodující nájezd V. Pražák)
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni-kose/liga-st-zaku-4
Elévové
Nejmladší hráče čekalo zakončení sezony 28. dubna v České Třebové.
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/mladez/liga-elevu-4#liga-elevu-4-B
Jiří Kment
HOLICKÉ LISTY

Stolní tenis
„A“ tým oddílu stolního tenisu – vítěz základní části soutěže 3. celostátní
ligy skupiny „C“– podlehl v play off o přímý postup do II. ligy v dramatickém souboji týmu TJ Tesla Pardubice „A“ celkově 1:2 na zápasy.
O přímém postupu Tesly rozhodlo až třetí utkání, ve kterém holičtí hráči
prohráli na domácích stolech 5:9 (předchozí zápasy skončily 9:7 a 8:9),
a to především díky přemíře snahy, která jim doslova „svazovala“ ruce
v rozhodujících okamžicích. Přesto přítomní diváci (na první zápas, který trval téměř 4 hodiny, jich přišlo do herny stolního tenisu 76 a na třetí
zápas, třiapůlhodinový, si našlo cestu 73 příznivců!!) viděli vynikající zápasy vysoké úrovně, ve kterých rozhodoval vynikající výkon krajského
přeborníka z Tesly Pardubice – Jakuba Merty, který neprohrál ani jedno
z celkem 12 dvouher a také potřebná dávka štěstí na straně soupeře ve třetím utkání. Je však nutné říci, že si holičtí hráči za své výkony v celé
sezóně 2018/2019 zaslouží velký dík za dosažené výsledky a reprezentaci
TJ i města Holice.
Konečné výsledky dalších týmů oddílu stolního tenisu TJ Jiskry Holice
budou shrnuty v příštím čísle Holických listů.
Jan Švec

SK Holice – přehled utkání
Po zimní přestávce se naplno rozběhla jarní část krajského přeboru žáků,
dorostu a mužů. Během měsíce došlo na postu hlavního trenéra SK Holice
k několika změnám. Nejprve nastoupil pan Milan Šmarda, který po dvou
kolech skončil u mužstva z osobních důvodů. Jeho místo nahradil pan Evžen Kopecký. Tento čerstvý „padesátník“ není fotbalovým fandům neznámou osobností. Trénoval např. v Chocni, naposledy tři roky v Žamberku.
Pomocnou rukou mu jistě bude Pavel Novotný – vedoucí mužstva.
SK Holice – „A“ tým krajský přebor
sobota 11. květen
17.00 Hlinsko
sobota 25. květen
17.00 Žamberk
sobota 8. červen
17.00 Česká Třebová
SK Holice – dorost
sobota 11. květen
13.00 Choceň
sobota 25. květen
13.00 Polička
sobota 8. červen
13.00 Lanškroun
SK Holice – starší a mladší žáci
neděle 5. květen
9.30 a 11.15 Pardubičky
neděle 19. květen
9.30 a 11.15 Polička
neděle 16. červen
9.30 a 11.15 Lanškroun
Letní žákovské turnaje
O pohár firmy Erwin Junker 15. červen
8. ročník letního turnaje mladších žáků, ročník 2006 a mladší. Maximální
počet 12 týmů, počet hráčů 7+1, herní systém a hrací doba (20–30 minut)
se určí dle počtu přihlášených týmů.
Victoria cup – Memoriál Láďi Vojíře 22. a 23. červen
Jeden z nejstarších turnajů České republiky oslaví letos 49 let. Jedná se
o mezinárodní turnaj starších žáků, ročník 2004 a mladší. Turnaj se uskuteční na 3 travnatých hřištích v Holicích a blízkém okolí. Počet hráčů
10+1, hrací doba 30–50 minut dle počtu přihlášených. Přihlášeni jsou hráči z Polska – Strzelce Opolskie, ze Slovenska – Medzev, Sereď, Prievidza,
Hlohovec. Kromě domácích uvidíme i celky z Kolína, Vršovic, Blanska,
Šumperka a další.
Ing. Vladimír Faltys
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2 liga mžů:
1. kolo play off:
BVK Holice – TJ Sokol BK Chrudim
85 : 67 (21:24 39:39 54:56)
Boháček 24, Žaba 21, Štěpán 14, Baťa 13, Welsch Michal 8, Šrámek 3, Kolář 2
TJ Sokol BK Chrudim – BVK Holice
73 : 72 (13:12 19:29 44:46)
Boháček 17, Baťa 16, Štěpán 15, Žaba 11, Kolář
9, Welsch Michal a Šrámek 2
2. kolo play off:
BVK Holice – Tesla Pardubice
58 : 73 (18:19 27:29 41:53)
Baťa a Žaba po 16, Kolář 12, Boháček 9, Trojan
4, Voráček 1
Tesla Pardubice – BVK Holice
70 : 77 (8:29 24:34 49:53)
Boháček 23, Baťa 17, Štěpán 16, Žaba a Bartheldi 5, Trojan a Eichler 4, Kolář 2, Voráček 1
Holičtí muži skončili po dlouhodobé části 2. ligy
na šestém místě, a tak šli v závěrečném play off
na třetí Chrudim, s kterou v sezóně dvakrát prohráli. Měli jim tedy co oplácet. A odplata se jim
povedla dokonale. Doma zvítězili o 18 bodů,
když dobře hrající Chrudim doslova přejeli
v poslední čtvrtině utkání. V odvetě v Chrudimi
pak holičtí muži po celé utkání kontrolovali svůj
náskok 18 bodů a vedli v utkání až do poslední
vteřiny, kdy domácí trojkou s klaksonem překlopili utkání o jeden bod na svoji stranu.
V druhém kole play off tedy čekala na holické
muže po dlouhodobé části druhé ligy první Tesla
Pardubice. Pardubická Tesla má letos velice nabitý tým, což potvrdila prvním místem po dlouhodobé části soutěže. V prvním utkání domácím
chyběl pod košem pivot Dominik Štěpán, ale domácí tento nedostatek nahrazovali velkou bojovností a v poločase tak prohrávali o přijatelné dva
body. Poté se ale projevila vyšší kvalita náhradníků na lavičce hostí a konečná porážka o 15 bodů
posunula postup holických do dalšího kola play
off do říše snů. Ale nikdy neříkej nikdy. Druhý den
v odvetě na palubovce Tesly začali holičtí muži
jak z partesu, vyhráli první čtvrtinu o 21 bodů a rázem byli o šest bodů v plusu. V závěru této části
hry si ale udělal výron střelec týmu Fanda Žaba,
na holické hráče jako když padne stín a najednou
to v útoku nešlo. Tesla začala svoje manko smazávat a postupně se dostala do plusu. V poslední čtvrtině ale holičtí muži dokázali ještě utkání
zdramatizovat a šli do patnáctibodového vedení.
V polovině této části hry bylo tedy vyrovnáno
a hala Na Studánce se dostávala do varu. Taková
atmosféra v derby mezi Holicemi a Teslou ještě
nikdy v minulosti nebyla. Nakonec slavili vítězství domácí o sedm bodů, což pro ně znamenalo
postup do třetího kola. Ve všech utkáních play off
zářil v dresu holických mužů mladý, teprve osmnáctiletý rozehrávač Lukáš Boháček, který nahradil na rozehrávce zkušeného Tomáše Macelu.
Divize kadetů U17:
1. kolo play off:
BVK Holice – Sokol Nová Paka
77 : 66 (20:15 40:33 56:51)
Mrázek 18, Adamec 13, Ulrych 10, Pluhař Josef
16, Mikuláš a Šindelář 9, Brandejs 2
Final four o 1.–4. místo:
TJ Sokol BK Chrudim – BVK Holice
70 : 58 (27:18 39:36 58:48)
Mikuláš 13, Mrázek a Chmelík po 12, Ulrich
10, Pluhař Josef 8, Adamec 2
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
71 : 69 (14 : 17 40:32 56:58)
Adamec 18, Pluhař Josef 12, Chmelík 11, Mrázek, Ulrych a Mikuláš 8, Brandejs 4
Holičtí kadeti šli do play off ze čtvrtého místa

dlouhodobé části soutěže a v prvním kole se
utkali s pátou Novou Pakou. Po dvou vítězstvích
v Nové Pace měli postup ve svých rukách v domácích odvetách. Hned v prvním utkání dokázali potřetí zvítězit, a tak se čtvrté utkání už nemuselo hrát. V závěrečném final four pak nestačili
na Chrudim, s kterou prohráli už dvakrát v základní části soutěže. V boji o třetí místo s Vysokým Mýtem ale chtěli zvítězit a od třetí čtvrtiny
v utkání vedli až do poslední minuty. Tam nejvíce chyběl kapitán týmu Radek Mrázek, kterého
v průběhu utkání vyřadil ze hry soupeřův hráč
brutálním úderem do ruky, tzv. sekerou. Vysokomýtským se podařilo dát dva slepené koše za sebou a naopak holickým se už vyrovnat a dostat
tak utkání do prodloužení nepoštěstilo.
Extraliga starších žáků U15:
SAM BŠM Brno – BVK Holice
91 : 38 (25:9 48:21 65:28)
Kamitz 9, Pluhař 8, Mikuláš 7, Adamec a Slawisch 4, Šindelář a Holub 2, Kubánek Broňa 1
Tygři JBC Brno – BVK Holice
79 : 51 (19:10 45:30 61:39)
Kamitz 11, Brandejs 10, Mikuláš 8, Slawisch
a Pluhař Josef 7, Adamec 6, Kubánek Broňa 2
BVK Holice – Snakes Ostrava
47 : 87 (13:21 22:41 37:65)
Kamitz 17, Mrázek 7, Mikuláš 6, Pluhař Josef 5,
Slawisch 4, Adamec 3, Šindelář a Holub 2
BVK Holice – BK Příbor
76 : 79 (12:19 28:37 52:57)
Mrázek 24, Mikuláš 17, Pluhař Josef 13, Kamitz
10, Adamec a Slawisch po 4, Holub a Brandejs po 2
V extralize starších žáků do 15 let pokračovali
holičtí žáci druhým tripem na Moravu, kde změřili síly se svými soupeři z Brna, kteří již měli
oba zajištěnu účast na závěrečném Mistrovství
ČR. Rozdíl ve výkonnosti byl znát v obou utkáních, kdy oba brněnské týmy dokázaly uplatnit
zejména svoji fyzickou a výškovou převahu.
V posledních dvou utkáních soutěže přivítaly
holické U15ky na své palubovce týmy z Ostravy a Příboru. Ostravští kluci, kteří měli rovněž
již zajištěnu účast na závěrečném Mistrovství
ČR, byli velkým soustem pro holické žáky, ale
v utkání s Příborem si věřili. Chtěli totiž příborským klukům vrátit porážku o dva body z utkání
na jejich palubovce. Přemíra snahy a odhodlání
jim však na začátku utkání svazovala ruce a nemohli se trefit do koše. Když v páté minutě první
čtvrtiny utkání svítil na ukazateli stav skóre 0 : 13
pro hosty, musel si vzít domácí trenér oddechový
čas. Poté se hra týmu zlepšila, ale stále to nebylo
ono a v poločase utkání domácí prohrávali o devět
bodů. Zlepšení v obraně se prokázalo i v třetí části
hry, kdy na konci byl rozdíl ve skóre už jen pět
bodů. Do poslední čtvrtiny vlétli domácí žáci jako
uragán, dvěma po sobě jdoucími trojkami překlopili vedení na svou stranu a v polovině této části
hry už vedli o sedm. Poté se hostům vyfauloval
dominantní pivotman, přes kterého táhli většinu
svých útoků, a zdálo se, že utkání je rozhodnuto.
Opak byl ale pravdou. Hostům bez svého nejlepšího podkošového střelce nezbylo nic jiného, než
začít střílet z dálky a bohužel se jim dařilo. Několik
šťastných trojek, některé i o desku, je dostalo zpátky do utkání. V samotném závěru už pak rozhodovaly nervy, když domácí žáci proměnili jen jeden
ze šesti po sobě jdoucích trestných hodů. Konečná
porážka o 3 body sice nepřinesla vytoužené vítězství, ale diváci si přišli na své a atmosféra v hledišti byla, jako by se hrálo finále olympijských her.
Východočeský přebor mladších žáků U14:
1. kolo play off:
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
52 : 92 (10:22 21:51 31:60)

Krejčík Ondřej 28, Kubánek Jan 17, Holub 15, Patlevič a Pažout 10, Pluhař Jan 8, Dostál Kryštof 2
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
89 : 48 (30:12 49:25 74:36)
Holub 25, Krejčík Ondřej 21, Patlevič 13, Pluhař Jan 10, Klouček 9, Kubánek Jan 6, Pažout 5
Final four o 1.–4. místo:
semifinále BVK Holice – SŠB Pardubice
100 : 39 (22:12 51:14 72:24)
Holub 40, Krejčík Ondřej 21, Kubánek Jan 15,
Patlevič 13, Pluhař Jan 8, Pažout 2, Klouček 1
finále BVK Holice – Česká Třebová
79 : 40 (20:10 50:13 63:27)
Krejčík Ondřej 20, Patlevič 17, Holub 15, Kubánek Jan 14, Klouček 7, Pluhař Jan 6
Holické U14ky vyhrály dlouhodobou část soutěže bez jediné porážky, a tak chtěli svoji dominanci potvrdit i v závěrečném play off soutěže,
což se jim beze zbytku podařilo splnit. V semifinále naši hráči rozdrtili SŠB Pardubice a ve finále nedali nejmenší šanci ani klukům z České
Třebové. Zaslouženě získali zlaté medaile a stali se mistry Východních Čech.
Východočeský přebor minižáků U12:
Final four o 5.–8. místo:
semifinále Sokol Nová Paka – BVK Holice
68 : 30 (12:5 39:12 58:14)
Urbánek 12, Pokorný Vojta 10, Dostál Kryštof
7, Pokorný Vít 1
o sedmé místo BVK Holice – TJ Svitavy
61 : 57 (10:20 29:30 45:47)
Dostál Kryštof 27, Urbánek 17, Pokorný Vít 6,
Pokorný Vojta 5, Johanová 4, Libánský 2
Holické U12ky po vyřazení ve čtvrtfinále play
off soutěže pokračovaly v závěrečném final four
o 5. až 8. místo. Po jasné porážce v semifinále
s Novou Pakou pak porazily tým Svitav a obsadily konečné 7. místo v soutěži.
Východočeský přebor minižáků U11:
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice
– poslední utkání dlouhodobé části
36 : 51 (0:17 16:25 22:43)
Pokorný Vojta 16, Libánský 14, Pokorný Vít
12, Urbánek 4, Metelka a Ducheček 2, Dostál
Antonín 1
v odvetě 62 : 41 (16:11 34:21 48:25)
Pokorný Vojta 13, Urbánek 10, Pokorný Vít
a Ducheček 6, Dostál Antonín 4, Libánský 2
Final four o 1.–4. místo:
semifinále BK Studánka Pardubice – BVK Holice
68 : 60 (16:15 28:34 44:50)
Urbánek 15, Pokorný Vojta 15, Libánský 12,
Pokorný Vít 10, Štembera 9
o třetí místo BVK Holice – BSK Continental
Jičín
63 : 36 (23:4 29:13 51:21)
Urbánek 22, Libánský 14, Štembera a Pokorný
Vojta 8, Pokorný Vít 6, Kmošek Vojta 3, Metelka a Kmošek Matěj 2
Holické U11ky skončily v jižní skupině východočeského přeboru na druhém místě a postoupily do závěrečných bojů o medaile. V semifinále
dlouho vedly a postup do finále byl blízko, ale
v závěru utkání byl nakonec lepší fyzicky vyspělejší tým pardubických dívek. V boji o třetí
místo pak přesvědčivě porazily Jičín a zaslouženě získaly bronzové medaile. Pro nejmenší
holické basketbalisty je to velký úspěch, když
se ve své první mistrovské sezóně dokázali prosadit na stupně vítězů.
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).
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