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Sanatorium Topas Ho-
lice je moderní sociální 
zařízení specializující se 
na klienty s Alzheimero-
vou chorobou a různými 
typy demencí. Poskytuje 
sociální službu Domov se 
zvláštním režimem s ka-
pacitou 200 lůžek. Spo-
lečnost Sanatorium Topas 

funguje již více jak 21 let, ve svém vedení má 
lékaře psychiatra MUDr. Alexandra Kučeru. 
Největší míra zodpovědnosti za hladký chod 
v Holicích leží na vrchní sestře Bc. Janě Kusé.
Odkdy v této funkci působíte?
V Sanatoriu Topas jsem od jeho počátku, po-
prvé jsem budovu viděla ještě v nedokončené 
podobě. Měla jsem na starosti výběr personá-
lu, vybavení, nastavení provozu jako takového. 
Sociální pracovnice se starala o zájemce o naše 
služby. Je to období, na které rádi vzpomínáme, 
protože kolektiv byl od počátku velmi dobře 
sehraný a rozjezd zařízení byl bez větších pro-
blémů. Budova díky práci všech zaměstnanců 
dostala svého ducha a díky klientům získala 
svůj opravdový smysl.
Kolik máte momentálně klientů a jaké služby 
jim poskytujete?
V současné době je kapacita prakticky naplně-
na. Služby poskytujeme v souladu se zákonem 
108/2006 Sb. o poskytování sociálních služeb. 
O klienty se staráme nejen v rovině sociální, ale 

snažíme se o celostní přístup. Mimo naplňování 
základních potřeb (hygiena, stravování, pohyb, 
oblékání atd.) nabízíme i volnočasové aktivity 
s ohledem na stupeň postižení našich klientů. 
O klienty se stará velký počet pracovníků v so-
ciálních službách a také zdravotnický personál 
nepřetržitě 24 hodin denně. Obvodní lékař do-
chází do zařízení 3× týdně a psychiatr 1× týdně. 
Naše lékařka je zaměřena i na nutriční (výživo-
vou) medicínu, čímž usnadňuje našim klientům 
přístup k nutriční podpoře hrazené zdravotní 
pojišťovnou. V týmu máme i fyzioterapeutku 
a logopedku a tím se dokážeme kvalitně posta-
rat o klienty po mozkových příhodách. Mezi 
další služby patří kadeřnické služby, pedik-
úra, manikúra, masáže – vše zajištěno našimi 
zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním, kteří 
však současně znají naše klienty a jejich spe-
cifi ka. Mezi neposlední služby patří i paliativní 
přístup ke klientům, kteří u nás tráví poslední 
chvíle svého života.
Jak probíhá obyčejný den ve vašem zařízení?
Při nastavování provozu jsme si dali jasné pra-
vidlo: Náš provoz se bude uzpůsobovat našim 
klientům a ne obráceně. Takže vstávání a ulé-
hání našich klientů se řídí jejich potřebami 
a přáními. Po nezbytné ranní hygieně se klienti 
schází ke společné snídani a po ní na malé roz-
cvičce. Na ní se i zpívá (velmi oblíbená činnost) 
a připomíná se, jaký je den, jaké budou činnosti 
a co nás v daném dni čeká. Dopoledne i odpo-
ledne jsou volnočasové aktivity, část klientů jde 

do „dílniček“, někteří rehabilitují, jde se na vy-
cházku, na terasu, další tráví čas v denní míst-
nosti s pečovatelkami, vaří se káva… Po obědě 
mají klienti odpočinek (nezbytný vzhledem 
k jejich onemocněním). Odpoledne přichází 
návštěvy rodinných příslušníků.
Klienti s demencí potřebují určitá režimová 
opatření a proto den má své „záchytné body“, 
aby pomáhaly klientům v orientaci. Přesto se 
snažíme vyjít vstříc i individuálním potřebám.
S jakými problémy se potýkáte?
Potýkáme se s předsudky a polopravdami, které 
vznik a chod našeho zařízení provázejí. Nepo-
cházím z Holic a proto netuším, kde se tyto dez-
informace berou. Pro mě je důležité, že nejvíce 
klientů k nám přichází na základě kladných 
referencí rodinných příslušníků našich klientů. 
Vzhledem k vysokému počtu klientů bychom 
rádi přivítali i nové zaměstnance – pečovatelky, 
abychom mohli našim klientům zajistit co nej-
větší komfort a kvalitu služeb.
Jaké máte přání do nového roku?
Přála bych si zdraví pro celou svou blízkou 
rodinu. Rodina je pro mě zázemím, ze které-
ho čerpám sílu do všeho, co dělám. Mnoho-
krát jsem se přesvědčila, že to nejcennější, co 
v životě mám, jsou mé vztahy s druhými. Přála 
bych si, aby tyto vztahy byly i v dalším roce 
pevné.
Děkuji za váš čas a za to, co pro naše spoluob-
čany děláte.

Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
při psaní tohoto sloupku 
babí léto už doznívá, ale 
Martin na bílém koni za-
tím ještě nepřijel.

Bez ohledu na rozmary 
počasí se Zastupitelstvo 
města Holic sešlo na svém 
podzimním zasedání dne 
2. listopadu 2015. K nej-

důležitějším projednávaným bodům patřilo 
plnění rozpočtu města k 30. 9. 2015, 20. roz-
počtová změna v rozpočtu města na rok 2015, 
převody nemovitého majetku, studie dopravní 
situace a parkování ve městě. K plnění rozpoč-
tu města bylo konstatováno, že příjmy rozpočtu 
konečně nabraly ten správný směr a do konce 
roku budou v předpokládané výši naplněny. 
Ve výdajové části rozpočtu pak panuje hospo-
dárná kázeň, tak že většina položek je čerpá-
na v alikvotní částce, některé položky jsou již 

vyčerpány zcela, ale jejich fi nancování se již 
v tomto roce nebude opakovat. Závěrem je, že 
zastupitelstvo města nemuselo přijmout žádná 
úsporná opatření a plnění rozpočtu bylo schvá-
leno. Ve 20. rozpočtové změně v rozpočtu města 
na rok 2015 bylo celkem 14 položek. Jedinou 
položkou, která znamenala navýšení rozpočtu 
byl nákup pozemků a zařízení tenisových kurtů 
od státu za cenu 2 323 600 Kč. Finanční pro-
středky se na nákup uvolnily z kapitálové re-
zervy. Výhodnější variantu získání pozemků se 
nepodařilo za více jak 15 let sjednat, neboť stát 
vidí tenis jako komerční sport. Nyní již město 
bude vlastnit všechny pozemky oploceného fot-
balového areálu a tenisových kurtů. V plném 
proudu je již příprava rekonstrukce sportovišť 
a budování nových podle zpracované studie. Za-
stupitelstvo města schválilo předloženou studii 
dopravní situace a parkování ve městě s tím, že 
uložilo jednat se Správou a údržbou silnic PK 
o možnosti stavebních úprav a rekonstrukce Hu-

sovy ulice v úseku od Tyršovy ulice po odbočku 
do ulice Holubova. Dále souhlasilo s novým ře-
šením parkování v ulici Holubova za Domovem 
dětí a mládeže a vedle Afrického muzea Dr. E. 
Holuba. Rovněž uložilo připravit na prosincové 
zasedání změny ve zpoplatnění parkování na ná-
městí. V převodech nemovitého majetku zastu-
pitelstvo neschválilo výkup pozemků o celkové 
výměře cca 3 ha od fi rmy IMOS Brno v lokalitě 
Podlesí za cenu 100 Kč/m2. Cena se jeví jako 
nepřiměřená, neboť téměř polovina pozemků je 
pro výstavbu nevyužitelná. Příští zasedání ZM 
je na programu v pondělí 14. 12. 2015 a hlavním 
bodem bude projednání rozpočtu města na rok 
2016.

Blíží se nám vánoční čas a tak mi dovolte 
touto cestou popřát Vám všem šťastné a veselé 
prožití svátků vánočních v kruhu svých blíz-
kých a do nového roku 2016 stálé zdraví, štěstí, 
lásku, úspěch a spokojenost hlavně v klidné, 
mírové a pokojné atmosféře.

SLOVO STAROSTY

Posezení u kávy

ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / PROSINEC 2015



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C2

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 19. října 2015
Rada města na své schůzi 19. října 2015 pro-
jednala a doporučila zastupitelstvu schválit pl-
nění rozpočtu města k 30. 9. 2015 a schválila 
19. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2015. 
Rada vzala na vědomí zprávu o údržbě místních 
komunikací a také technickými službami před-
ložený plán zimní údržby na období 2015/2016, 
poté rada schválila technickým službám ceny 
prací na rekonstrukci chodníků v ul. Bratří 
Čapků, které provedla fi rma Ing. Šrámkové 
a technickým službám vzala na vědomí převod 
částky do 1 mil. Kč na nepředvídané výdaje 
z rezervního fondu do provozního rozpočtu. 
Rada neschválila žádost nájemce bytu č. 20 
v domě v ul. Bratří Čapků čp. 61 o zachování 
stávající výše nájemného i pro rok 2016, dále 
bylo radou schváleno: přidělení nebytových 
prostor v budově Husova ul. 406 – bývalá ZUŠ 
panu Hájkovi, dohoda o ukončení nájmu k bytu 
č. 10 v domě Holubova čp. 46 ke dni 31. 10. 
2015 a zároveň přidělení tohoto bytu dle aktu-
álního pořadníku uchazečů, fi rma Wiss Czech 
s. r. o. Halenkovice jako dodavatel cisternové 
automobilní stříkačky (hasičské auto) za cenu 
7 157 876 Kč, Pražská plynárenská a. s. jako 
dodavatel plynu pro MŠ Holubova a zveřejně-
ní záměru pronájmu pozemků v ul. Holubova 
za účelem provozování trhů v roce 2016. Na zá-
věr rada vzala na vědomí přípravu zasedání za-
stupitelstva, které proběhne 2. 11. 2015. 

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 2. listopadu 2015
Rada města na své schůzi dne 2. listopadu 2015 
doporučila zastupitelstvu schválit 20. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu na rok 2015, schváli-
la 21. rozpočtovou změnu a uložila řediteli 
DDM podat žádost o grant Pardubického kraje 
na pořádání Olympiády dětí ze škol holického 
regionu v roce 2016 a schválila pravidla pro 
se stavení rozpočtu na rok 2016. Radou bylo 
schváleno: pronájem pozemků v ul. Dudy-
chova fi rmě Reklamní servis RS s. r. o. z Par-
dubic za částku 60 tis. Kč/rok, zveřejnění 
pronájmu pozemku v ul. Holubova (pozemek 
9,5m2 v areálu MŠ Holubova na stavbu kůlny) 
za cenu 50 Kč/m2/rok, přidělení nebytových 
prostor o výměře 16,85 m2 v domě Husova čp. 
406 (bývalá ZUŠ) paní Voříškové, ukončení 
nájemní smlouvy na nebytové prostory na ná-

městí TGM čp. 29 dohodou k 31. 12. 2015, 
zveřejnění záměru převedení práva nájmu ne-
bytových prostor z fyzické osoby MUDr.  Ho-
luba na společnost Collumbus Practicus s. r. 
o. a následné uzavření nové nájemní smlouvy 
na tyto prostory ve stejném rozsahu a za stej-
ných podmínek, jako byla uzavřena s MUDr. 
Holubem, na základě poptávkového řízení fi r-
mu HOKR s. r. o. Pardubice jako zhotovitele 
akce výměny oken, dveří a výkladů v domě Pa-
lackého čp. 38. Rada vzala na vědomí uzavření 
dodatku smlouvy na provedení rekonstrukce 
lodžií v domě U Kapličky čp. 1042 z důvodu 
navýšení rozsahu prací a prodloužení termínu 
předání a uzavření dodatku smlouvy na pro-
vedení rekonstrukce elektroinstalace v domě 
Bratří Čapků čp. 61 z důvodu navýšení rozsahu 
prací a prodloužení termínu předání hotového 
díla. S platností od 1. 11. 2015 rada schválila 
platy ředitelů příspěvkových organizací. 
Dále rada projednala všechny body, které se 
týkají převodů nemovitého majetku, kterými 
se bude zabývat následně jednání zastupitelstva 
2. 11. 2015 a které budou popsány ve zprávě 
z tohoto jednání zastupitelstva. 

Zpráva z jednání Zastupitelstva města 
Holic dne 2. listopadu 2015
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 2. lis-
topadu 2015 schválilo postup Rady města Ho-
lic od posledního zasedání zastupitelstva dne 
7. září 2015 a schválilo plnění rozpočtu města 
k 30. 9. 2015 a schválilo 20. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu na rok 2015. 
Zastupitelstvo jednalo ve věcech převodů ne-
movitého majetku a zrušilo veškerá usnesení, 
která se týkala odprodeje pozemků p. č. 2404/5 
a p. č. 782/2 v ulici Bratří Čapků s tím, že bylo 
schváleno zveřejnění záměru prodeje části po-
zemku p. č. 2404/5 s podmínkami, které byly 
předloženy v návrhu a budou obvyklým způ-
sobem zveřejněny. Zastupitelé dále potvrdili 
usnesení č. 79 z 22. 6. 2015, které se týkalo 
ceny pozemků v Roveňsku, tzn. cena i přes žá-
dost pana Štencla zůstane na 150 Kč/m2. Bez 
výsledku byl projednán bezúplatný převod 
pozemků na Pardubický kraj na výstavbu sta-
nice rychlé záchranné služby v ul. Havlíčkova 
a Bratří Čapků s tím, že bude jednáno o jiném 
vhodném pozemku. 
Zastupitelé se vrátili, na základě jednání s úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech majet-

kových, k jednání o nabytí pozemků pod te-
nisovými kurty, nejdříve muselo být zrušeno 
usnesení č. 85 z 22. 6. 2015, kdy jsme měli po-
zemek pronajmout na dobu 20 let a po tu dobu 
se měl platit roční pronájem. Nově zastupitelé 
schválili kupní smlouvu na všechny pozem-
ky pod kurty v ceně 2 233 660 Kč a nájemní 
smlouvu na tyto pozemky do doby než budou 
městem odkoupeny. Schválen byl výkup po-
zemku, který bude sloužit pro rozšíření areálu 
stadionu od JUDr. Švarcové za cenu 310 Kč/
m2, schváleno bylo i nevyužití předkupního 
práva k výkupu chaty u rybníka Hluboký ev. č. 
39 v podílovém vlastnictví a naopak zastupitelé 
neschválili výkup pozemků v lokalitě „Pod Ho-
molí“ od společnosti IMOS development a. s. 
Brno. Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného 
břemena-služebnosti na městském pozemku 
za účelem připojení vysílače společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. pro ČEZ 
Distribuce Děčín za úplatu formou jednorázo-
vé náhrady ve výši 200 Kč/bm + DPH a zřízení 
služebnosti na pozemku města pro rozšíření ve-
dení kabelu nn pro ČEZ Distribuce a. s. Děčín 
za stejných podmínek. V rámci komplexních 
pozemkových úprav byl schválen, na základě 
žádosti projektanta z fi  Geovap s. r. o. Pardu-
bice, soupis nových pozemků včetně grafi cké-
ho zobrazení nově navržených úprav pozemků 
v k.ú. Holice v Čechách. 
Zastupitelstvem byla schválena účast měs-
ta- partnera s fi nančním příspěvkem v pro-
jektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území ORP Holice, který zpracovává MAS 
Holicko o. p. s. Výsledkem projednání Stu-
die dopravní situace a parkování v Holicích 
od fi rmy ELTODO a. s. Praha bylo schválení 
vypracování dohody o opravách a úpravách 
Husovy ulice s vlastníkem, tj. Pardubickým 
krajem a Správou a údržbou silnic, který ji 
spravuje, na vědomí zastupitelé vzali infor-
maci o řešení parkování v ulici Holubova 
v rámci projektu Revitalizace městského sta-
dionu v Holicích a uložili starostovi předložit 
změny v ceníku parkování na náměstí. Na zá-
věr zastupitelstvo schválilo prodloužení ter-
mínu splatnosti půjčky poskytnuté MAS Ho-
licko o. p. s. do 31. 12. 2015 a zadání změny 
č. 1 Územního plánu Holic.

Redakce „Holických listů“ Vám přeje klidné 
svátky vánoční a úspěšný rok 2016

Třídění odpadů živnostníků a podnikatelů
Dnešním článkem chce rada města upozornit 
všechny živnostníky a podnikatele na to, že 
došlo k novelizaci Zákona o odpadech č. 185/ 
2001 Sb. Povinností každého občana, který 
podniká a má provozovnu, je předávat vytří-
děné odpady fi rmám s platným osvědčením 
vydaným krajským úřadem. Toto se týká např. 
směsného komunálního odpadu, papíru, kovů, 
skla, plastů apod.
Upozorňujeme na to, že tato povinnost živnost-
níků a podnikatelů je kontrolována inspekcí ži-
votního prostředí. Při neprokázání odevzdávání 

odpadů, dle zákona, může být proti takovému 
živnostníkovi nebo podnikateli zahájeno správ-
ní řízení a udělení velmi vysokých pokut. Toto 
se týká i evidence množství a nakládání s těmi-
to odpady. V Holicích odvoz těchto odpadů pro 
živnostníky a podnikatele zajišťují např. fi rmy 
ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí (telefon – 
494 371 003, 494 320 432) a MARIUS PEDER-
SEN a.s., Hradec Králové (telefon – obchodní 
oddělení – 495 540 040 – smlouvy). Svoz za-
jišťuje ale Marius Pedersen a.s., Pardubice-Čer-
ná za Bory. Zkušenosti z našeho města ukazují 
na to, že je zde mnoho živnostníků a podnikate-

lů, kteří dávají směsný odpad do svých soukro-
mých popelnic či městských nádob na odpady 
a papír, plasty a sklo do kontejnerů umístěných 
ve městě a tím nejsou schopni prokázat likvida-
ci odpadů a vystavují se možnému postihu ze 
strany kontrolních orgánů.
Zároveň připomínáme, že podnikající právnic-
ké a fyzické osoby mají i nadále povinnost při 
produkci nebezpečných odpadů při množství 
nad 100 kg podávat hlášení do systému ISPOP 
za minulé účetní období vždy do 15. 2. v elek-
tronické podobě.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)

KOMENTÁŘE…

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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ÚŘEDNÍ DESKA 

HASIČI OBČANŮM – 
čas vánoční, čas klidu a pohody

Omezení provozu Městského úřadu 
Holice na konci roku 2015
Z důvodu nařízeného čerpání dovolených bude 
ve čtvrtek 31. prosince 2015 městský úřad uza-
vřen. Dále upozorňujeme, že z důvodu celore-
publikové odstávky informačního systému na od-
dělení občanských průkazů a cestovních dokladů, 
nebude možné ve dnech 24. až 31. prosince 2015 
nabírání žádostí o vydání občanských průkazů 
a cestovních dokladů ani jejich předávání.

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Protože již začala topná sezóna a s ohledem 
na ochranu ovzduší apelujeme na občany, aby 
v případě topení pevnými palivy spalovali 
pouze takové materiály, které jsou v soula-
du se zákonem a neškodili dalším občanům 
a přírodě obecně. Nerespektování těchto pra-
videl může být řešeno i sankčně městským 
úřadem Holice, odborem životního prostředí 
a stavebního úřadu, který je věcně a míst-

ně příslušný dle zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší.

Trhy v prosinci
Město Holice oznamuje, že v prosinci budou 
uspořádány tradiční trhy v Holubově ulici do-
konce dvakrát a to vždy v pondělí a v termínech 
14. prosince a 21. prosince!

Odbor dopravy informuje o novém 
dopravním značení
Odbor dopravy informuje, že ve sbírce záko-
nů vyšla pod č. 294/2015 Sb. VYHLÁŠKA 
Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pra-
vidla provozu na pozemních komunikacích. 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016. 
Po 14 letech tak nahrazuje dosavadní vyhlášku 
č. 30/2001 Sb. 
Vyhláška s sebou přináší některé změny proti 
stávajícímu předpisu. Mimo jiné zavádí několik 
nových dopravních značek či mění podobu, 

význam nebo název některých stávajících. S úpl-
ným zněním vyhlášky včetně příloh se řidiči mo-
hou seznámit na internetových stránkách města.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 
14. prosince 2015 
V pondělí 14. prosince 2015 se bude 
od 17. hodiny konat pravidelné veřejné za-
sedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání 
proběhne v klubovnách Kulturního domu. 
V programu je projednání rozpočtu města 
Holic na rok 2016 a rozpočtové změny v roce 
2015, dalším bodem bude projednání plánu 
práce zastupitelstva a rady města na 1. polo-
letí 2016, městské vyhlášky o poplatku za ko-
munální odpad v roce 2016, pravidelným bo-
dem budou také převody nemovitého majetku 
města a další záležitosti městské samosprávy.
Srdečně zveme občany na poslední jednání 
holických zastupitelů v roce 2015.

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Pokud opravdu chceme, aby nadcházející čas adventu a vánoc byl oprav-
du časem klidu a pohody, musíme se sami o to také trochu přičinit. Ad-
vent je čas, kdy se začínají více používat svíčky. Pro spoluobčany je to 
navození příjemné atmosféry, ale hasiči ve svíčce vidí potencionální 
zdroj zapálení. Chovejme se tedy k nim velmi obezřetně. Nejčastěji požár 
vznikne při zapomenutí zapálené svíčky, odložené na hořlavém podkladě, 
při neopatrné manipulaci a jejím převrhnutí při odpadnutí žhavého knotu 
na hořlavé předměty. Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty usne při 
zapálené svíčce nebo že svíčku převrhne domácí zvíře. Jaká je zde rada – 
svíčky odkládejme na nehořlavé podložky, nestavme je pod hořlavé před-
měty, protože teplo stoupá vzhůru a pokud odcházíme z domu či bytu 
nebo jdeme spát, svíčku raději zhasneme.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zachovejme si je tedy takové a dbejme 
zvýšené opatrnosti při používání svíček a zde myslíme i těch elektric-
kých, kterými zdobíme vánoční stromečky. Základní radou je prostudo-
vání návodu k těmto elektrickým svíčkám a především se jím řídíme. Pří-
činou požáru může být i nevhodně umístěná a zapálená prskavka, mějme 
na paměti, že prskavky nepatří do rukou dětem. Po vánocích je jen krůček 
k Silvestru a jeho bujarému oslavování, zde si vzpomeňme, že používání 
pyrotechniky je velice nebezpečné a rachejtličky jsou každoročně příči-
nou mnoha požárů.
Co říci na závěr, chraňme si svoje zdraví a život, ale i svůj majetek, není 
to tak složité. Stačí například vybavit si svůj dům nebo byt autonomním 
hlásičem požáru a hasicím přístrojem. 
Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku přejí 
hasiči. HZS Pardubického kraje

Neváhejte a přijďte si k nám zarezervovat adventní zájezd na tento rok!

V nabídce u nás najdete jednodenní i vícedenní zájezdy na adventní trhy. 

Odjezdy přímo z Holic, Chrudimi, Pardubic a nebo Hradce Králové!

Užijte si vánoční atmosféru naplno!

Vídeň
790,-

Drážďany
790,-

Norimberk
990,-

Salzburg, Schladming 
1290,-

Čerti v Krems
890,-

Budapešť a termály
790,-

Wroclav
690,-

Dále máme v nabídce adventy například v:
Paříži, Londýně, Madridu, Milánu, New Yorku, 

Amsterdamu, Istanbulu a dalších.

Stomatologická ordinace Heleny Kubánkové, 
DiS. na poliklinice v Holicích nabízí služby 
v oblasti preventivní zubní péče pro dětí i dospě-
lé,jako je odstranění zubního kamene, odstraně-
ní pigmentací apod., včetně možnosti zakoupení 
pomůcek pro ústní hygienu V součastné době je 
zde možnost zakoupení vánočních dárkových 
poukazů na přípravky zubní kosmetiky a den-
tální hygieny. Tel. číslo ordinace 466 920 214 

ve dnech PO, ST, ČT, PÁ od 8.00 do 14.00 hod.

Město Holice 
Vás zve 29.1.2016 na 

2. městský ples 
Základní umělecká škola Karla Malicha 
Hudba Lucky Band 
Zahájení ve 20:00 hod 
Předtančení 
Barmanská SHOW 
Soutěž o ceny 
Hlavní cena:  
wellness pobyt 
Občerstvení zajištěno 
 

 

 
 

 

 

 

Vstupné 120Kč 

Předprodej vstupenek: KD Holice 
 

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Půjčovní doba o vánočních svátcích:
středa 23. 12. – zavřeno
pondělí 28. 12 – normální otevírací doba
středa 30. 12. – od 8.00 do 16.00 hodin

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2015
6. 12. „Kolednice“ – koncert 17.00 hodin (kos-
tel sv. Mikuláše)
12. 12. Jarmark od 13.00 hod (u kostela sv. Mi-
kuláše), vystoupení dětí od 14.00 a od 16.00 
hodin (kostel sv. Mikuláše)
24. 12. Betlémské světlo od 10.00 hodin v kostele

Knihovna

„Velinské Vánoce 2015“

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
6. 12. 14.00  Mikulášské setkání pod stromečkem
neděle   Zvířátka i sněhulák čekají v lese pod stromečkem na pana Mikuláše a jeho sáně 

plné dárečků. Ty ale odnesl Vítr. Naštěstí se pomoc najde a Mikuláš přijede 
a bude mít dárky určitě nejen pro zvířátka. Na setkání se těší děti z Dětského 
dramatického kroužku při DDM Holice a režisérka Jitka Juračková. 40 Kč

9. 12. 9+10.30  Od čerta k Ježíškovi
středa   Ve vánočním koncertu Pavla Nováka mimo jiné prosvištíme celý svět, kde každý 

slaví Vánoce trochu jinak. Uvádí Agentura Pavel Novák Přerov. 50 Kč
11. 12. 19.00  Vánoční Concertino Lenky Filipové
pátek   V rámci programu vystoupí známá výjimečná kytaristka, zpěvačka, šansoniérka 

a hudební skladatelka Lenka Filipová v jedné osobě se svými hosty. Nabídne úpravy 
svých známých písní, klasický kytarový repertoár i vánoční melodie. 280 Kč 

12. 12. 17.00  Hudební svět Vánoc
sobota   Vánoční koncert Dechového orchestru KD Holice a jeho hostů. Představí známé 

i neznámé koledy z Čech i míst hodně vzdálených. Na podvečer ve víru krás-
ných melodií se těší členové Dechového orchestru KD Holice. dobrovolné

19. 12. 19.30  Carlo Goldoni   Treperendy
sobota   Komedie Teperendy, čili drbny ve stylu žánru „commedie dell´arte“ pranýřuje 

ženské klepaření, jež dovede nastavět sňatku milenců neuvěřitelné překážky a zá-
roveň rozehrává celou galerii postav tehdejších Benátek. Režie: Pavel Hladík.

  Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
  Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016. 120 Kč
24. 12. 13.00  Štědrý den v muzeu
čtvrtek   Hudební vystoupení žáků ZUŠ Karla Malicha v Holicích. 10 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
1. 12. 19.30  Vybíjená
úterý   Podle knižní předlohy Michala Viewegha. Vybíjená je groteskou o přátelství, 

osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí.
   Režier: Petr Nikolaev.
   Hrají: O. Sokol, M. Suchánek, R. Genzer, S. Krainová, L. Bartošová, L.Vaculík
   Žánr: Komedie/Drama. Délka 94 minut. 70 Kč
8. 12. 19.30  Život je život
úterý   I jeden život stačí, aby bylo zaděláno na pořádnou zábavu. A co teprve, když 

máte životy dva. Morousovitý František by rád po boku svých tří dcer viděl 
úspěšné muže, jenže ony nachází pravý opak. Navíc František vede ještě druhý 
dobrodužnější život jako neohrožený agent. Režie: Milan Cieslar.

   Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, M. Táborský, K. Peláková, T. Voříšková, B. Poláková.
   Žánr: Komedie. Délka 95 minut. 70 Kč 
15. 12. 17.00  Popelka
úterý   Příběh mladé Elky, jejíž otec, se po smrti matky zvovu ožení. Elka se chová 

ke své maceše i jejím dvěma dcerám vlídně. Když její otec nečekaně zemře, Elka 
zjistí, že je vydána na milost své nové kruté rodiny. Režie: Kenneth Branagh.

   Hrají: Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, 
Nonso Anozie.

   Žánr: Pohádka /Fantasy. Délka 114 minut. 70 Kč
12. 1. 17.00  Velká šestka
úterý   Komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem 

Hiro Hamada a jeho kamarádech. Když se parta ocitne uprostřed nebezpečné 
hry, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda – robota Baymax – a vyřeší 
vzniklou záhadu.

  Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 108 minut. 60 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
15. 12. 16.00 Hudba Smetanovy doby
úterý  Z cyklu Česká hudba – Mgr. Jaroslava Janečková. 50 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
5. 12. 18.00 Předvánoční koncert
sobota  Country kapela Hotovo & Pěvecký sbor při ZŠ Komenského. doborovolné

GALERIE – VÝSTAVA
  
4.–30. 12.  Obrazy a sochy: Klub umění – Art club Přelouč
  Vernisáž v pátek 4. 12. 2015 od 17 hodin.

Hudba v podání Dechového orchestru Kulturní-
ho domu města Holic patří k nedílnému koloritu 
adventní a vánoční doby našeho města. Také 
letos připravilo toto těleso pro svoje příznivce 
několik dárků. Ten první si budou moci poslu-
chači rozbalit již v sobotu 12. prosince v 17.00 
hodin ve velkém sále kulturního domu. Koncert 
s názvem Hudební svět Vánoc bude mít v po-
rovnání s minulými roky svá specifi ka. Poprvé 
se na něm jako host představí dětský pěvecký 
sbor Rolnička ze Sezemic, který dále doplní 
dva účinkující ze Základní umělecké školy Kar-
la Malicha: pěvecký sbor a přípravný dechový 
orchestr. Pokud jde o repertoár, i tady čekej-
me určitou změnu. „Připravili jsme výběr těch 
nejznámějších vánočních písní z celého světa. 
Společně navštívíme třeba Německo, Rakous-
ko, Španělsko, Polsko, Velkou Británii, Fran-
cii nebo Spojené státy americké. Ale nebudou 
chybět ani české pastorely a melodie,“ nastínil 
koncept večera umělecký vedoucí Ondřej Lisý.
Co se však nemění, je tradiční štědrovečerní se-
tkání u kostela Svatého Martina. „Také letos za-
hrajeme přibližně od 23.00 hodin ty nejznámější 
tuzemské vánoční koledy. Doufám, že si s námi 
přijdou lidé zazpívat,“ pozval svoje spoluobča-
ny na tuto akci zpěvák Miroslav Schejbal.

Karel Král

Dechovka nabídne světovou 
i českou vánoční muziku

KULTURA
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice srdeč-
ně zve děti a rodiče na setkání s Mikulášem.
Mikuláš Holoubka navštíví v pátek 4. 12. 2015 
kolem půl desáté hodiny dopoledne. Společně 
budeme zpívat zimní a vánoční písničky, tančit, 
dovádět, povídat si s Mikulášem a těšit se na mi-
kulášský dáreček.
Ve čtvrtek 17. 12. 2015 v 17.30 hodin opět zveme 
děti, rodiče, prarodiče k nám do Holoubka na večerní Vánoční zpívání. 
Přijďte se na chvíli pozastavit v tomto uspěchaném čase a společně si 
zazpívat nebo poslechnout vánoční koledy, písničky, ochutnat voňavý čaj, 
domácí cukroví a tak pomaloučku se naladit na nejkrásnější svátky v roce.
Herna v Holoubku je pro vás, milé děti a rodiče, otevřena každý den 
od 8.30 do 11.30 hodin, probíhají stálé dopolední hodinové programy 
zaměřené na zpívání, tvoření, pohádky, cvičení…
Baby studio můžete navštěvovat každé liché úterý od 15.30 do 17 hodin. 
Tvořivé hrátky pro děti od 4 let jsou každou středu od 16.30 hodin.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

 
Ženy vítány v Radioporadně Českého rozhlasu Pardubice
Přijaly jsme pozvání Českého rozhlasu do pořadu Radioporadna. Účast-
nice a lektorka přiblížily atmosféru a konkrétní přínosy vzdělávání v ho-

lickém projektu Women Welcome. Záznam rozhovoru z 20. 11. 2015 
můžete vyslechnout na http://www.rozhlas.cz/pardubice/radioporadna/.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY realizuje Rodinné 
a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. | koordinátor-
ka: Vladimíra Krejčíková | M: 603 566 141 |Projekt je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHO fondů. | www.wome-
nwelcome.cz.

 

Kolektiv RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vám přeje klidný 
předvánoční čas, krásné svátky vánoční a pohodové vykročení do roku 
2016.

PROSINCOVÉ AKCE V HOLOUBKU

V sobotu 9. ledna 2016 se bude v Holicích a okolí konat ce-
lostátní Tříkrálová sbírka. Jedná se o největší dobrovolnic-
kou akci v naší zemi. Pořádá ji Charita ČR a zapojit se do ní 
můžete i vy. Chcete-li pomoci s koledováním nebo materi-
álním darem (např. občerstvením pro koledníky), kontak-

tujte prosím do Vánoc vedoucí holického střediska charitní pečovatelské 
služby paní Študentovou (tel.: 775 296 831, e-mail: lstudentova@chari-
tapardubice.cz). Přihlášení dobrovolníci se sejdou v 8.00 hodin na místní 
faře. Můžete se předem domluvit se svými kamarády nebo rodinnými 
příslušníky a přijít společně.
Skupinky tří králů navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje v no-
vém roce. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou, občanským prů-
kazem, pokladničkou s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka 
místního obecního úřadu.
Získané prostředky budou použity na podporu charitní domácí hospicové 
péče, odlehčovacích služeb pro seniory a sociálně-aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi. Jako každým rokem bude 10 % vybrané částky vě-
nováno na přímou pomoc potřebným lidem v rámci humanitární pomoci 
u nás i v zahraničí.
Předem vám děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.
Oblastní charita Pardubice vám přeje požehnané vánoční svátky a pokoj-
ný rok 2016.

Tříkrálová sbírka 2016

 

  
 

 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Ve středu 11. listopadu Martin na bílém koni do Pardubic nepřijel, zato 
Dominik Starý ze třídy 3. B vyjezdil na svém kole ocenění Mladý talent 
Pardubického kraje 2015. Slavnostní předání ceny proběhlo v sále Jana 
Kašpara na Krajském úřadě Pardubického kraje za přítomnosti náměst-
kyně hejtmana Ing. Jany Pernicové. V sále panovala příjemná a uvolněná 
atmosféra. Dominika přijeli podpořit tatínek Jan Starý a třídní učitelka 
Mgr. Věra Lupínková. Jsme pyšní, že takto oceněný žák reprezentuje 
i naši školu!

V úterý dne 10. listopadu se uskutečnila brigáda v návaznosti na projekt 
72 hodin, na úklid listí v parku v Holicích. Úklidu se zúčastnili žáci uby-
tovaní v Domově mládeže Střední školy automobilní.
Neodradilo nás ani sychravé počasí. S výsledkem jsme spokojeni, proto-
že za relativně malou chvíli, se nám podařil kus práce. Děkujeme všem 
zúčastněným studentům a panu Petru Kačerovi za pomoc při zajištění 
a organizaci brigády.

Brigáda

Dominik Starý

Konec kalendářního roku bývá v na-
šem gymnáziu ve znamení akcí pro 
veřejnost. 12. listopadu se ve velkém 
sále kulturního domu konala tradiční 
studentská akademie jako připomín-
ka 17. listopadu, Dne boje za svobo-
du a demokracii. Maturitní ročníky 
si letos vybraly téma cirkusu, doká-
zaly pro něj nadchnout i zbývající 
třídy školy, a tak vzniklo dvouhodi-
nové pásmo, ve kterém se to hemžilo 
klauny, tanečníky, artisty,… – i kou-
zelník přišel! Přeplněné hlediště vyburcovalo všechny aktéry k „životním 
hereckým výkonům“, a tak když se cirkus Holubíno loučil s publikem, 
zasloužil si oprávněný potlesk.
V rychlém sledu pak následovalo promítání pro veřejnost organizované 
školním parlamentem. Akce se konala 23. listopadu a na programu byl 
dokument Přestupní stanice. Ve středu 25. listopadu proběhl den otevře-
ných dveří (další bude ve středu 13. ledna 2016) a v závěsu za ním dob-
ročinný Předvánoční bazar nejen hraček, jehož cílem bylo získat fi nanční 
prostředky na studium naší adoptivní africké dívky Salome. Děkujeme 
všem našim studentům, pedagogům i veřejnosti za podporu této akce.
V listopadu měla naše škola rovněž několik důvodů k oslavě. Prvním bylo 
skvělé 1. místo žáka Štěpána Šafra v krajském kole Logické olympiády, 
ze kterého postoupil do celostátního kola konaného v Míčovně Pražského 
hradu. Studentu Ondřeji Hladíkovi se dostalo významného ocenění Talent 
Pardubického kraje za jeho úspěchy ve fyzikálních soutěžích, zejména 
za 3. místo v ústředním kole Turnaje mladých fyziků. A do třetice si pro 
ocenění dojela naše vyučující Mgr. Eva Pýchová, a to do budovy Sená-
tu Parlamentu ČR, kde převzala cenu od Nadace Josefa Luxe za projekt 
z oblasti etické výchovy.
Závěrem bychom chtěli širokou veřejnost co nejsrdečněji pozvat na ka-
ždoroční Adventní večer, jenž se bude konat ve čtvrtek 17. prosince 
od 17 hodin. Se svým vánočním repertoárem se představí první nevido-
mý absolvent konzervatoře, mimořádně disponovaný zpěvák a klavírista, 
Jan Jareš. V průběhu večera budete moci zhlédnout krátké dramatické 
vystoupení našich studentů na biblické téma a poslechnout si vánoční ko-
ledy v podání školního pěveckého sboru. Těšit se můžete i na vernisáž 
výtvarných umělců nejen východočeského regionu s názvem Současná 
kresba, malba a grafi ka. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán 
na konto adventních koncertů České televize.
Přejeme všem čtenářům Holických listů příjemné prožití blížících se 
svátečních dní a děkujeme příznivcům naší školy za pomoc a podporu 
v našem úsilí ať už na poli vzdělávacím a výchovném, či při organizování 
různých kulturních a společenských akcí. Těšíme se na další spolupráci 
v novém roce!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka gymnázia

Gymnázium informuje…

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352

Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

Nabídka platí do 31. 12. 2015

Brýle navíc
se hodí!

Dva páry skel
za cenu jednoho!

ADVENTNÍ JARMARK 
Kdy: 4.12.2015 ve 1400 

Kde: ZŠ Komenského - budova 1. stupně 

 

 

Těšit se můžete na krásné dekorace,  

voňavé cukroví  

a pohodovou předvánoční atmosféru. 
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Holubovka v Anglii

U nás se stále něco děje

 Podle nové školské koncepce má být každá škola originální a mít svého 
ducha. Vzali jsme to doslova a v noci z 27. na 28. října měla naše škola 
duchů asi padesát. Když k tomu přičteme upíry, čarodějnice a jiné příšery, 
trávilo ve škole halloweenskou noc přes sedmdesát bytostí. Na programu 
byla přehlídka masek, výroba dýňových luceren, zdobení lampionů a dal-
ší hry a soutěže. V potemnělé škole na chodbách blikaly jen svíce, odkud-
si se linula tajemná hudba, zdi zdobily pavoučí sítě a imitace náhrobků…
ale nikdo se nebál. Kolem osmé hodiny se nehmotné bytosti zhmotnily 
a dostaly docela lidský hlad. Chceme tímto poděkovat pizzerii Corno, 
která za výhodných podmínek nasytila čarodějnické žaludky. Příští rok 
tuto krásnou podzimní akci určitě zopakujeme.
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže odborných dovedností na střední in-
tegrované škole ve Vysokém Mýtě. V konkurenci 70 žáků obsadil Jan 
Bárta, žák 9. A, 5. místo a Tomáš Šimon z 8. A 6. místo. Holky i kluci naší 
školy vyhráli turnaj ve fl orbalu a postoupili do krajského kola.
Pěvecký sbor Radost připravuje adventní vystoupení společně s kape-
lou Hotovo. Srdečně vás zveme na koncert v klubu U Holuba dne 5. 12. 
v 18.00. Přijďte si poslechnout country písničky a vánoční koledy. Za-
zpíváme také v sobotu 19. 12. v 15.00 na náměstí T.G.M. a připravujeme 
program pro seniory v sanatoriu Topas v Holicích. Ve dnech 26.–27. 11. 
sbor pojede na soustředění v Horním Jelení.
V pátek 4. 12. proběhne projektový den s pracovním názvem Advent 
a Vánoce. Žáci budou v jednotlivých dílnách vyrábět vánoční dekorace 
a dárečky, které budou v odpoledních hodinách v prodeji na adventním 
jarmarku v budově na prvním stupni naší školy. Přijďte si vybrat a prožít 
s námi příjemné odpoledne.

Mgr. Blanka Málková

Že se u nás stále něco děje, svědčí to, že se žáci prvního stupně Základní 
školy Komenského zúčastnili mezinárodního projektu „Záložka do knihy 
spojuje školy“. Naší partnerskou školou se stala Základna škola Račian-
ska v Bratislavě. Se školou z Bratislavy jsme si vyměnily záložky do kni-
hy a do Bratislavy jsme poslali spoustu informací o naší škole a našem 
městě. Děti ze slovenské školy měly největší radost z knihy o Holicích.
V druhém listopadovém týdnu jsme v naší škole opět přivítali předškoláč-
ky na zábavném odpoledni s tématem „Zpátky do historie“. Hned ve ves-
tibulu je přivítal panel s fotkami, kde byla zachycena historie naší školy 
a historie města. Bylo zajímavé vidět, jak se město během let změnilo. 
Děti, které přišly, zpívaly, soutěžily, vyráběly ve výtvarné dílně, pracova-
ly na interaktivní tabuli. Každé dítě, které naši školu navštívilo, si s sebou 
odnášelo nějaký dárek.
Pátek třináctého rozhodně v naší škole nenosí smůlu, protože v ten den se 
u nás konala pěvecká soutěž „Základní škola Komenského hledá Super-
star“. Některé výkony dětí nás opravdu překvapily a právem za ně získaly 
sladkou odměnu a diplom.

Mgr. Helena Žižková

Od pondělí 9. listopadu se zúčastnilo třicet žáků Základní školy Ho-
lubova týdenního zájezdu do Velké Británie. Autobus měl dvě hodiny 
zpoždění, tak jsme vyrazili o něco později. Čekali jsme ve školní dru-
žině a čelili vtipu paní učitelky Harčárové, že se zájezd zrušil kvůli si-
tuaci v Calais, což nás velmi vyděsilo. Cestu jsme nakonec překonali 
za 16 hodin. Ačkoliv jsme velmi chtěli, žádného uprchlíka jsme nepotka-
li a časně ráno jsme se nalodili na trajekt. Po příjezdu jsme celý den strá-
vili v Londýně. Viděli jsme London Eye, nesprávně nazývaný Big Ben 
(Elizabeth tower), Buckingham Palace, Westminster Abbey a prohlédli 
si expozice British Museum. K večeru jsme zamířili do města Worthing, 
které se stalo na týden naším druhým domovem. Po příjezdu si nás vy-
zvedly rodiny, které se o nás staraly jako o vlastní a přiblížily nám, jak 
vypadá život v Británii. Ve středu jsme navštívili Brighton a v něm Sea 
Life center, The Royal Pavilion a pobřeží. Od tohoto dne nás také kaž-
dý den odpoledne čekala výuka ve škole St George’s School. Byli jsme 
rozděleni do 3 skupin a všichni učitelé na nás byli velice milí, usměvaví 
a prostě báječní. Ve čtvrtek jsme zavítali do největšího britského pří-
stavu Portsmouth. Čekala nás tam prohlídka historických lodí Victory 
a Mary Rose a návštěva National Museum of the Royal Navy. V pátek 
ráno jsme se snažili nenechat se odfouknout u útesů Seven Sisters a poté 
hurá do Eastbourne, do nákupního centra a v něm dlouho očekávaného 
Primarku. Poslední den jsme opět věnovali památkám Londýna. I přesto, 
že nám počasí ukázalo, že Anglie = déšť, jsme si prohlédli St Paul´s Ca-
thedral, Tower of London, Tower Bridge a projeli se lodí po Temži. Poté 
nás čekala už jen cesta domů, která proběhla bez sebemenších problémů. 
Kromě obvyklých suvenýrů jsme si přivezli hlavně spoustu pěkných zá-
žitků a nových zkušeností.

Žáci ZŠ Holubova

Co přinesl podzim na ZŠ Komenského

Z NAŠICH ŠKOL
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Pro dospělé začíná období příprav na vánoční svátky. Nakupujeme, uklí-
zíme, pečeme. Pro děti je to období, kdy vyslovují svá nejtajnější přání, 
píší dopisy Ježíškovi a nemohou se dočkat, až zazvoní vytoužený zvo-
neček. I do naší mateřské školy přichází atmosféra vánoc. Celá škola se 
oblékne do vánočního kabátu.
Třetího prosince čekáme na Mikuláše, samozřejmě přijde i čert a možná 
i anděl. V pátek čtvrtého prosince se opět těšíme na děti ze Základní ško-
ly Komenského. Adventní dopoledne dětem přiblíží vánoční čas. Sedmého 
prosince si děti zazpívají koledy, které zaznějí v divadelním představení Ry-
bářův Štědrý den. Třída Slůňat potěší vánočním pásmem 9. prosince setkání 
Svazu postižených civilizačními chorobami. V pátek 11. prosince navští-
víme naši želvičku v ZOO Dvůr Králové nad Labem a nejen pro ni, ale 
i pro ostatní zvířátka a návštěvníky ustrojíme jeden z vánočních stromečků 
v areálu ZOO. 16. prosince se chystá třída Hrošíků do Sanatoria Topas s vá-
noční besídkou. Vánoční dílny a besídky pro rodiče, pečení cukroví jsou 
nedílnou součástí předvánočního času v mateřské škole. Děti z třídy Baobab 
připravují krátké pásmo pro slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Ve-
linách u kostela. Všem čtenářům Holických listů přejeme pohodové svátky 
vánoční a hodně zdraví v novém roce.  Lenka Chotěnovská

Předvánoční čas v Mateřské škole Holubova

Listopad je měsíc krátících se dnů a pochmurného, deštivého počasí. 
Naše děti se však začínají těšit na svíčky na adventním věnci a zvyky, 
které se váží k tajemnému předvánočnímu období.
Ve výtvarných činnostech děti procvičují nejen svoji zručnost a fantazii, 
ale výsledné práce vytvoří působivou výzdobu mateřské školy. Do Vánoc 
zbývá opravdu jen málo času, vrcholí přípravy, zdobí se, vyrábí se, pečou 
se perníčky, aranžují se větvičky, bedlivě se pozorují Barborky, voní suše-
ná jablíčka a pomeranče, píšou se dopisy pro Ježíška.
Hned 3. prosince uvítáme opět po roce Mikuláše s Čertem. Písniček 
a básniček o Mikuláši je čím dál tím víc, takže se každý rok učíme nové. 
Nezapomínáme ani na básničky, které vyjadřují naši radost a očekávání 
a také omluvu za celý rok dětského ,,zlobení“. Tichounký zvoneček za-
cinká a Mikuláš s dárečky je tady. Ještě všechno stihne vyfotografovat 
pan Formánek.
Při vánočním vystoupení se rodiče potěší pokroky a úspěchy svých dětí 
a společně se pobaví při zhlédnutí programu, který si děti za pomoci 
svých učitelek připravily. Pásmo říkadel, básní, písniček a koled dá trošku 
práce, ale odměnou nám budou úsměvy a potlesk.
Přejeme i vám, aby chvíle adventní patřily k těm nejkrásnějším v roce.
Plánované akce na prosinec:
30. listopadu – výlet celé MŠ na zámek Hrádek u Nechanic
  3. prosince – ,,Mikuláš a Čert v MŠ“ s pohádkou
  4. prosince – ,,Slavnostní rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU U MŠ“
  9. a 10. prosince – vánoční besídky v MŠ 
15. prosince – pohádka v MŠ ,,Rybářův Štědrý den“
Přejeme všem čtenářům novin hezké a klidné Vánoce.

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka školy

Milí čtenáři, pojďte s námi nahlédnout do zákulisí velkých příprav a tě-
šení na Ježíška.
Přivítání Paní Zimy proběhlo v kytičkové třídě, kde předškoláci pekli 
martinské rohlíčky.
Všechny děti se zúčastnily fotografování s vánočními motivy a 18. lis-
topadu pohádky v naší MŠ „S čerty nejsou žerty“. To byl však pouze 
začátek našeho předvánočního kolotoče.
Ve čtvrtek 19. listopadu byli předškoláci pozváni do ZŠ Komenského, 
kde si v dopoledních hodinách pohráli v družině a od 16 hodin mohli 
navštívit se svými rodiči 2. dílnu pro předškoláky v ZŠ Holubova.
Následující týden v pondělí 23. listopadu jsme se těšili na pohádku „Čert 
a Káča“ v naší tělocvičně a odpoledne proběhla ukázková hodina pro ro-
diče dětí, které navštěvují Tanečky pro kluky a holčičky pod vedením 
Hany Flekrové.
Velkou událostí byl i zimní výlet na zámek Potštejn dne 25. listopadu, kde 
byl připraven „Betlémský příběh“ o putování anděla Ariela a holčičky Ba-
runky do Betléma.
Adventní období zahájíme návštěvou čerta, Mikuláše a anděla v pátek 
4. prosince, děti jim zazpívají a zatančí a jistě potom dostanou mikuláš-
skou nadílku. V úterý 8. prosince přijede do MŠ divadélko s pohádkou 
„Vánoce s rolničkou“ a ve středu 9. prosince vyvrcholí veškeré přípravy 
a těšení, bude se konat naše tradiční „Vánoční zahradní slavnost“. Sejde-
me se na zahradě u jesliček v 15.30 hodin, zazpíváme si koledy, pošleme 
přání Ježíškovi, při vůni teplého čaje, punče, štrůdlu, vánoček a vánoční-
ho cukroví.
Doufáme, že celé adventní období bude veselé, pohodové a snad i malič-
ko zasněžené :)
Přejeme všem čtenářům sladké a příjemné svátky vánoční a v novém roce 
2016 se těšíme na shledání.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

MŠ STAROHOLICKÁ – NEŽ PŘIJDOU VÁNOCE

MŠ PARDUBICKÁ INFORMUJE

Z NAŠICH ŠKOL
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Přijdete-li do kulturního domu, podívejte se v předsálí na velký lustr. 
Je to jedna z věcí, kterou zde po sobě zanechal Svetozar Majce. A není 
to věc jediná. Vždyť tu obhospodařoval vše, co mělo něco společného 
s elektřinou, více jak třicet let. Těch akcí, při kterých působil jako osvět-
lovač, zvukař a promítač, bylo na stovky. Kabina techniky byla nejen jeho 
sídlem, ale také jeho dalším dítětem. Spolupracoval také s holickými hu-
debními i divadelními soubory. A to vše po zaměstnání energetika v zá-
vodě TOS Holice. 

Jeho dalším (a ještě větším) působištěm byl však holický Radioklub. 
Byl jedním z těch, kteří v padesátých letech stáli u jeho zrodu, aby se po-
stupně stal jeho nejvýznamnějším a nejznámějším představitelem. Starší 
autobus předělaný na radiové království, byl znám nejen v Holicích, ale 
na mnoha místech republiky. Bez něho se neobešlo ozvučení mnoha akcí, 
zejména těch motoristických. 

Po osamostatnění Radioklubu Holice přišel Sveta s dalším nápadem 
– uspořádat mezinárodní setkání radioamatérů. A tak se první říjnový 
víkend roku 1991 sjelo do Holic na tři tisíce vyznavačů této činnosti. 
A od té doby sem jezdí každým rokem a je jich čím dál více. Označení 
„mezinárodní“ není žádný reklamní trik, vždyť už tady byli radioamatéři 
ze všech kontinentů, a to i z Antarktidy. Dalším velkým počinem Sveto-
zara Mejceho bylo i vybudování radistického střediska na Kamenci. I toto 
zařízení se stalo mezi radisty pojmem, vždyť slouží i jako místo, kterým 
projde většina těch, kteří chtějí získat radistickou licenci. 

Mohli bychom pokračovat dál, například o jeho činnosti v ústředních 
orgánech Českého radioklubu, o jeho vedení výprav holických radistů 
na mezinárodní podniky, o jeho publicistické činnosti, či o jeho službách 
tlumočníka, protože velice dobře ovládal jihoslovanské jazyky. Po právu 
byl v roce 2009 mezi prvními, kteří obdrželi „Cenu města Holic“. 

Od 30. října 2015 se však, bohužel, volací znak OK1VEY již neozývá. 
Jeho majitel Svetozar Majce ve věku 83 let opustil nejen svou stanici, 
práci a rodinu, ale nás všechny, kteří jsme ho znali a měli možnost s ním 
dlouhá léta spolupracovat. Ale on tu bude s námi dál, protože měl ještě 
jednu významnou vlastnost – dovedl si vychovat zdatné nástupce. A tak 
může s klidem vše sledovat tam shora a jen říct: ten pravý kabel propoj 
s tím prostředním a tím levým knofl íkem otoč na max a musí to fungovat. 
A kdo není hlupák, tak ho poslechne a ještě mu tam nahoru zamává. 

Pavel Hladík

Touto unikátní službou je zde působící Oblastní Charita, která má hlavní 
sídlo v Pardubicích – pobočku v Holicích. Poskytuje domácí zdravotní 
péči, půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek, pomáhá seni-
orům, osobám s chronickým onemocněním zůstávat co nejdéle v jejich 
přirozeném prostředí atd.
Tato služba Charity je opravdu unikátní. Její službu jsem poznal a pozná-
vám při náhlém onemocnění mé devadesátileté manželky. Uvedené a dal-
ší služby vykonávají odborně připravené pečovatelky a jeden pečovatel 
pan Hájek z Holic. Obdivuji jejich obětavost a ochotu. Pracují za každého 
počasí a po všechny dny v týdnu.
Této organizaci je třeba věnovat patřičnou pozornost a podporu a to nejen 
ze strany občanů, ale hlavně ze strany volených zastupitelů, protože mno-
hý z nich může službu této prospěšné organizace v budoucnu potřebovat. 
Mělo by to být bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost 
a je to příležitost projevit prakticky v současné době frázovitě omílanou 
pravdu a lásku, demokracii atd.
Dovoluji si také vyjmenovat pečovatelky, které se na pomoci mé man-
želce podílejí. Nejmenuji je podle abecedy, ale podle toho, jak postup-
ně pečovatelskou službu mé nemocné manželce poskytují. Jsou to: paní 
Veselá z Holic od stadionu, paní Štěpánková z Moravan, paní Špačková 
z náměstí, pan Hájek z Holic, paní Štúrovská z Bělečka, paní Myšková 
z Holic, paní Flachová z Vysokého Chvojna, paní Tylšarová z Poběžovic, 
paní Jiroutková z Holic a další.
Při této příležitosti také považuji za povinnost poděkovat za příkladnou 
lékařskou péči a pomoc dříve i v současnosti, při náhlém onemocní mé 
manželky i za lékařskou péči mé osobě, paní doktorce Skálové, naší ob-
vodní lékařce. Václav Zavřel – Podhráz

Unikátní služba pro Holice a okolíOK1VEY SE UŽ NEOZÝVÁ

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Nejvýznamnější událostí roku (alespoň z dnešního pohledu) byly obecní 
volby. Konaly se 16. září s tímto výsledkem: sociálně demokratická strana 
1085 hlasů/12 mandátů, komunistická strana 487/5, středostavovská strana 
obchodníků a živnostníků 475/5, lidová strana 446/5, agrární strana 391/4, 
národní demokracie 322/4 a socialistická strana 117/1. Starostou města byl 
zvolen stavitel Josef Kňourek (národní demokracie), prvním náměstkem 
tovární mistr Karel Vohralík (sociální demokracie) a druhým náměstkem 
krejčí Josef Zeman (živnostníci). V 11 členné obecní radě dále zasedli: 
za sociální demokracii tovární mistr Václav Komárek, obuvník Emil Holub 
a řídící učitel Otokar Pospíšil, za komunisty obuvník Josef Kašpar a obuv-
ník František Rychlík, za středostavovskou stranu obchodník František Ho-
lický, za agrární stranu rolník Ladislav Lohniský a za národní demokracii 
zámečník Jan Rychter. 

Ve dnech 5. a 6. července se konaly poprvé oslavy Mistra Jana Husa. 
První den večer se v sokolovně konala přednáška „Husův význam pro sou-
časnou dobu“, hlavní oslava pak proběhla následující den. Odpoledne se 
konal na náměstí velký koncert místní hudby, večer se ze Starých Holic 
vydal průvod na nové hřiště SK Holice u dráhy. A průvod to byl velkolepý, 
neboť se ho zúčastnilo na 5 000 lidí z Holic i okolí. V průvodu jelo také pět 
alegorických vozů s výjevy z české historie. Obec Ostřetín vypravila vůz 
„Bílá hora“, obec Veliny vůz „Řádění jezuitů po bitvě na Bílé hoře“, obec le-
gionářská „Osvobozenecké hnutí“, DTJ Holice „Nezabiješ!“ a Sokol Holice 
se představil s vozem „Sokolstvo v boji proti klerikalismu“. Na hřišti zapěl 
zpěvácký spolek Neptalim Bendlův „Chorál Čechů“ a po projevu úřadují-
cího náměstka starosty Karla Vohralíka chorál „Ktož jsú boží bojovníci“. 

Další významnou událostí pro Holice a okolí byla Okresní hospodářsko-
-živnostenská výstava ve dnech 15.–26. srpna. V sokolovně, na sokolském 
hřišti a v budově chlapeckých škol (dnešní Holubova) byly vystaveny ná-
sledující skupiny exponátů (ocituji přímo z originálu): „1. Veškeré druhy 
hospodářského zvířectva a včelstva se zvláštní obvodovou výstavou skotu 
a koní, 2. Zemědělské plodiny ve slámě a zrně, okopaniny a zeliny, 3. Sbír-
ky a diagramy zemědělského dorostu, 4. Všechna odvětví hospodářských 
strojů, 5. Hospodářská literatura, 6. Výrobky všech řemeslných odvětví, 
7. Veškeré druhy strojů k pracem řemeslným patřících, 8. Výstavka učňov-
ských prací, 9. Výstavka prací žactva všeobecné živnostenské školy pokra-
čovací, 10. Živnostenská literatura a vzorná knihovna“. Během výstavy se 
uskutečnily i sjezdy zemědělců, živnostníků, národní demokracie. Největší 
z nich byl 19. srpna sjezd zemědělců zahájený ministrem Dr. Milanem Ho-
džou. Před polednem se vydal ze Starých Holic průvod na náměstí, odkud 
se po manifestaci odebrali všichni na výstaviště. Zde sehrál agrární dorost 
divadelní hru V. Fürta „Martinská sejpka“. V průvodu jelo také 12 alegoric-
kých vozů znázorňujících stejný počet měsíců podle obrazů Josefa Mánesa 
na pražském orloji. Výstava se vydařila po stránce morální i fi nanční. Její 
bohatost, rozmanitost i úprava překvapila i největší znalce. A jak zapsal 
kronikář „Její zdar byl výsledkem svorné spolupráce všech činitelů, ne-
boť včas přišlo se k poznání, že zdar může býti korunován jen součinností 
všech“. A to, prosím, bylo měsíc před volbami. Inu, poučení z historie ne-
bývají zas tak složitá. Jen si je brát k srdci. 

Svého slavnostního dne se v roce 1923 dočkala i místní část Koudel-
ka. Dne 5. srpna zde byla vysvěcena nová kaple P. Marie. Byla postavena 
na místě zvonku z roku 1904, který byl v únoru 1918 zrekvírován k váleč-
ným účelům. Stavba kaple byla zahájena 12. března a dokončena 28. čer-
vence. Většina prací byla vykonána zdarma místními občany, zaplaceno 

bylo jen 78 pracovních dní řemeslníkům za odborné práce. K fi nancování 
posloužila sbírka, do níž nejvíc přispěl (1 000 korun) koudelecký rodák 
František Záleský, žijící v USA. Na vížku kaple byl zavěšen zvonek o váze 
103 kg, který ulila fi rma Buřil – Švagerka a spol. z Kuklen. 

A aby těch slavnostních okamžiků nebylo málo, tak uveďme, že se 
v tomto roce otevřelo nové hřiště SK Holice v dnešní Vysokomýtské ulici 
mezi městem a železniční drahou. Sportovní klub Holice byl ustaven 5. 
února 1911 jako reakce na zrušení Sportovního odboru Sokola 4. září 1909 
(zřízen byl v roce 1904). Od té doby se táhly neustálé spory o pronájem 
hřiště u sokolovny k fotbalovým zápasům. Pozemky na nové hřiště byly 
spolkem zakoupeny od pana Voženílka za 45 000 korun. Kromě fotbalu pů-
sobila pod hlavičkou SK také atletika a ženská házená. Další tělovýchovná 
organizace – Sokol Holice – měl v roce 1923 také důvod k slavení. Byl 
totiž splacen dluh na stavbu sokolovny, zřízení hřiště a Fügnerových sadů 
(dnešní sokolský park) i s vodovodem na zalévání. Díky příspěvkům členů 
a různým darům se podařilo v krátké době zaplatit 126 913 korun. 

Z ostatních událostí uveďme, že 17. března rozhodlo obecní zastupi-
telstvo přispět okresní správní komisi částkou 10 000 korun na stavbu sil-
nice od Starých Holic - zastávka k silnici Vysoké Chvojno – Borohrádek. 
Na tom samém zasedání byl schválen pronájem přízemních místností v čp. 
29 (dnešní poliklinika) městské spořitelně. 

Po celý rok probíhaly práce na melioraci pozemků v holickém katastru, 
které provádělo Vodní družstvo. Zdejší pozemky, svou povahou těžké a ne-
průsačné, byly vždycky vlhké, což při vlhkém jaru a podzimu zpožďovalo 
obdělávání půdy a setí, místo pšenice často vyrostla jen metlice. Proto již 
v roce 1886 byly podniknuty první kroky k melioraci. Pro nepochopení 
a odpor většiny rolníků se však nedařilo meliorační práce začít. Vše se po-
hnulo až po roce 1910 a skutečné práce v terénu začaly až v roce 1921. 
Podle zprávy z valné hromady Vodního družstva bylo do konce roku 1922 
položeno 260 312 trubek, zřízeno 69 jednoduchých mostků a 22 mostky 
s přepadem. Z plánované částky (včetně nákladů na přeložení Ředičky) 
ve výši 3 600 000 korun bylo investováno 1 094 591,74 korun. O podílu 
města na přeložení potočiště jednalo obecní zastupitelstvo 17. listopadu, 
ale k dohodě s Vodním družstvem zatím nedošlo. 

Dne 15. června 1923 zemřel zdejší advokát JUDr. František Voženílek. 
Narodil se 28. dubna 1843 v Horní Rovni. Po právnických studiích působil 
u soudů v Praze a Táboře. Pro vlastenecké vystupování však neměl naději 
na úřední postup, a proto se začal věnovat advokacii a 29. července 1875 
si otevřel první advokátní kancelář v Holicích. Kromě vlastní praxe byl ve-
řejně činný. V Holicích působil dlouhá léta jako městský radní, zasloužil se 
o zdejší občanskou záložnu, o Holicko-moravanský cukrovar a významně 
se podílel na realizaci železnice Chrudim – Holice – Borohrádek. Vynikal 
obdivuhodnou pamětí a znalostí lidí. Vedle němčiny ovládal dokonale fran-
couzštinu a latinu, později se naučil i anglicky, italsky a maďarsky. Na jeho 
pohřbu se sešlo ohromné množství lidí z Holic a okolí, které ho doprovodi-
lo k městským sadům (dnešní Smetanova ulice), odkud byl po posledním 
rozloučení odvezen k pochování do rodné Horní Rovně. 

Abychom ale nekončili smutně, tak ještě pár příznivějších zpráv. Ně-
kolik členů stagnujícího zpěváckého spolku Neptalim založilo 16. úno-
ra „Pěvecký a hudební kroužek Hlahol“, který se po krátké době rozšířil 
o loutkářský odbor. Zima byla v tomto roce tuhá a na sníh bohatá, a tak se 
lyžovalo poprvé i přímo v Holicích. Tím se rozšířily zimní sporty v našem 
městě, neboť v roce 1921 zavedla zdejší školní mládež nový sport – sáňko-
vání, když se jezdilo na poli od hřbitova k silnici. V roce 1924 byla zřízena 
nová dráha na svahu od Kamence do úžlabí k Poběžovicím. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1923

KONTAKTNÍ ČOČKY
SLUNEČNÍ BRÝLE

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Pavel Kop mistrem Evropy

POZVÁNKA

Jak přezimují mužstva SK Holice??

SPORTOVEC ROKU 2015
Za rok 2015 připravuje sportovní komise města již 11. ročník vyhlašováni 
nejlepších sportovců města Holic. Tato sportovně – společenská událost 
proběhne v neděli 31. ledna v 15.00 hodin v městské sportovní hale v Ho-
licích. Oceněni budou nejlepší v kategorii mládež a v kategorii dospělí. 
Samostatnou kategorií je Legenda holického sportu.
Nominaci jednotlivců či družstev může provést kterýkoli občan města 
na ofi ciálním tiskopisu (najdete na www.holice.eu, ve vstupní hale MÚ 
nebo na www.holickenoviny.cz) od 21. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Nominováni 
mohou být aktivní sportovci místních sportovních organizací nebo odcho-
vanci, kteří sportují v jiných sportovních klubech mimo Holice. Legendu 
holického sportu vybere sportovní komise z nominovaných dle vlastního 
uvážení. Tou se může stát bývalý holický sportovec nebo činovník. 
Jediným místem pro vkládání vyplněných návrhů bude vstupní hala 
do MÚ (hlasovací urna).

Za sportovní komisi města Mgr. Pavel Hojka

Poslední roky sbírá nohejbalista Pavel Kop jeden úspěch za druhým. 
Další dva získal na Mistrovství Evropy, které se uskutečnilo 13. až 15. 
listopadu ve slovenském Humenném. Jeden z nejlepších, ne-li nejlepší 
nohejbalista současnosti, si z východu Slovenska přivezl tituly mistra Ev-
ropy ve „dvojkách“ i „trojkách“. „Mistrovství Evropy se hraje na jeden 
dopad,“ říká novopečený šampion a pokračuje, „tomu jsme museli při-
způsobit i přípravu a nakonec to vyšlo. Myslím si, že jsme byli opravdu 
nejlepší a zaslouženě vyhráli.“ Spolu s Pavlem získali titul ještě Lukáš 
Rosenberk, Petr Topinka, Jan Vanke, Martin Müller a Ondřej Vít.
Pavel Kop již několik let hájí barvy našeho nejúspěšnějšího týmu TJ So-
kol SDS EXMOST Modřice a v loňském roce byl zvolen nejlepším no-
hejbalistou roku. Petr Kačer

Skončila podzimní část fotbalové ligy 2015/2016 a zde jsou umístění 
jednotlivých mužstev fotbalového oddílu SK Holice po polovině soutěží.
Krajský přebor mladších žáků U-13: 4. místo z 10 mužstev
SK Holice – 27 bodů, skóre 61:21, 9× výhra, 3× prohra
Krajský přebor starších žáků U-15: 3. místo z 10 mužstev
SK Holice – 27 bodů, skóre 55:24, 9× výhra, 3× prohra
I. A třída dorostu: 10.místo z 14 mužstev
SK Holice B / Sezemice – 11 bodů, skóre 16:56, 3× výhra, 2× remíza, 
8× prohra 
Krajský přebor dorostu U 19: 1. místo z 16 mužstev 
SK Holice – 32 bodů, skóre 48:32, 10× výhra, 1× remíza, 4× prohra
Zasloužené 1. místo po vynikající podzimní sezoně.
Pernštejn okresní přebor: předposlední 13. místo 
SK Holice B – 7 bodů, skóre 20:53, 2x výhra, 1x remíza, 10x prohra
Tlapnet krajský přebor: 1. místo z 16 mužstev
SK Holice A – 36 bodů, skóre 48:19, 10× výhra, 3× výhra v prodloužení, 
2× prohra
Nic lepšího si mužstvo SK Holice A pro přezimování nemohlo přát. Jen 
tak dál!!!!!

Vladimír Faltys

Sportovní oddíl SK Holice vás srdečně zve na jubilejní X. Fotbalový ples, 
který se uskuteční v pátek 12. 2. 2016 od 20 hodin v sále ZUŠ Holice.
K tanci a poslechu hraje populární orchestr EXPRESS. Večerem provází 
Leoš Noha – herec ze seriálu „Okresní přebor“.

Vladimír Faltys



Český Pohár:
BVK Holice – Basketbal Olomouc
57 : 75 (11:17 21:38 41:63)
Žaba 13, Kolář 9, Synáček a Joska 8, Eichler 
a Voráček 7, Tylchrt 3, Oliva 2
Ve druhém kole českého poháru přivítali ho-
ličtí muži na domácí palubovce prvoligovou 
Olomouc. Oproti loňskému roku, kdy se jim 
podařil husarský kousek a porazili rovněž prvo-
ligový Zlín, se tentokrát překvapení nekonalo. 
Hosté z Olomouce posíleni jedním hráčem Do-
hnalem z extraligového Prostějova neponechali 
nic náhodě, od začátku utkání kontrolovali jeho 
průběh a zaslouženě postoupili do třetího kola, 
kde se utkají s extraligovým Prostějovem.
2. liga mužů:
Basket Poděbrady – BVK Holice
75 : 83 (15:25 30:44 55:61)
Synáček 25, Eichler 17, Žaba 10, Joska 9, Tyl-
chrt 11, Bahník 7, Kolář 6, Voráček 3, Brožek 2
Sokol Josef – BVK Holice
54 : 74 (11:16 17:34 35:52)
Synáček 14, Žaba 13, Joska a Brožek 10, Wel-
sch 8, Voráček 7, Tylchrt, Eichler a Kolář 4 
BVK Holice – Sokol Vyšehrad Praha
55 : 58 (12:23 25:35 45:46)
Synáček 21, Eichler 9, Trojan a Voráček 7, Oli-
va 4, Brožek 3, Žaba a Tylchrt 2
BVK Holice – Sokol Žižkov Praha
78 : 70 (26:29 40:42 61:49)
Eichler 18, Synáček 13, Joska 12, Brožek 89, 
Trojan a Žaba 6, Oliva 5, Tylchrt a Bahník 4, 
Oblastní přebor Juniorů U19:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
55 : 40 (10:6 35:21 49:31)
Kašpar 20, Šenk a Havelka 11, Pařízek 9, Vla-
sák 2, Maršálek 2
v odvetě 59 : 47 (14:12 30:25 46:37)
Kašpar 16, Šenk 15, Vrbický a Pařízek 10, Vla-
sák 6, Havelka 2
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
81 : 48 (20:15 49:21 61:35)
Janoš 27, Mycak 15, Šenk 14, Kulhavý 10, Ha-
velka, Vlasák a Pařízek 4, Vrbický 2, Skála 1
v odvetě 107 : 69 (28:22 51:38 82:53)
Janoš 34, Mycak 20, Šenk a Havelka 16, Skála 
7, Vlasák 6, Vrbický 4, Kulhavý a Pařízek 2
BK Vysoké Mýto – BVK Holice
37 : 65 (10:15 18:35 28:53)
Janoš 20, Hloušek 19, Vrbický a Vlasák 7, My-
cak 6, Pařízek, Svatoš a Kulhavý 2 
v odvetě 70:65 (20:20 40:31 52:49)
Mycak 16, Janoš a Hloušek15, Kulhavý 13, Vr-
bický 4, Vlasák 2
Divize žáků U15:
BVK Holice – BK Litomyšl
100 : 49 (22:4 46:17 76:32)
Dvořák 42, Tran Hai Son 24, Špaček a Horký 
10, Mrázek a Chmelík 6, Mergl 2
v odvetě 83 : 60 (26:15 52:31 64:50)
Dvořák 25, Špaček 23, Mrázek 10, Tran Hai 
Son 10, Mergl 6, Chmelík 5, Štěrovský 2
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
46 : 89 (7:24 22:44 34:65)
Dvořák 33, Mrázek a Chmelík 14, Špaček 

a Horký 10, Mergl 8
v odvetě 52 : 95 (14:26 23:52 35:70)
Dvořák 31, Špaček 22, Mrázek 18, Horký 
a Chmelík 8, Mergl 6
Oblastní přebor minižáků U13:
Baskeťáci Josefov – BVK Holice
44 : 65 (13:18 26:42 36:50)
Mrázek 22, Kouba 14, Chmelík 10, Horký 8, 
Štěrovský 5, Brandejs a Mikuláš po 3
v odvetě 54 : 73 (12:22 27:38 43:53)
Mrázek 27, Kouba 22, Mikuláš 11, Horký 8, 
Chmelík 4, Brandejs 1
BVK Holice – BK Kara Trutnov
72 : 16 (19:4 36:6 60:10)
Horký 25, Mrázek 20, Chmelík 11, Hanzlík 6, 
Brandejs 4, Kouba a Priessnitz 2
v odvetě 72 : 23 (10:7 32:16 52:21)
Horký 23, Mrázek 13, Brandejs 12, Mikuláš, 
Chmelík a Priessnitz 8, 
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
225 : 7 (55:2 115:2 167:7)
Mrázek 60, Šindelář 42, Brandejs 30, Lhoták 
28, Mikuláš a Hanzlík 20, Klouček 14, Broňa 
Kubánek 9, Krejčík 2
BSK Continental Jičín – BVK Holice
53 : 134 (5:50 21:86 37:111)
Mrázek 72, Brandejs 21, Mikuláš 14, Lhoták 
10, Krejčík 6, Klouček 4, Hanzlík 3, Broňa Ku-
bánek a Holub 2
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – Sokol PP Hradec Králové
133 : 26 (34:8 69:18 106:22)
Krejčík 33, Klouček 31, Jan Kubánek 22, Ho-
lub 16, Benešová 12, Skutil 10, Kašpar 9
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
98 : 59 (15:12 37:29 62:47)
Klouček 25, Krejčík 17, Holub 10, Kašpar 4, 
Skutil 3, Tobola 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (ob-
lastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).

V Holicích snad každý koukal, že v sobo-
tu 31. října dorazil k nám badmintonista Petr 
Koukal. Přijel při příležitosti oslavy životního 
jubilea Mirka Pacovského – předsedy badmin-
tonového oddílu DDM Holice. První slova Pet-
ra Koukala při vstupu do naší městské sportovní 
haly byla tato: „Holice jsem navštívil poprvé. 
Nikdy jsem nebyl přímo ve městě a tudíž jsem 
nemohl vědět, že máte halu s takovou palubov-
kou. Já často trénuji v zahraničí a v Praze. My 
v Praze nemáme jedinou halu s takovou podla-
hou. Bezva hala, děkuji...“
Nejdříve proběhla gratulace oslavenci (Mirek 
obdržel triko z OH Londýn 2012 s věnováním 
a badmintonovou raketu) a poté proběhlo „tré-
ninkové utkání“ před turnajem v Koreji, kam 
Petr Koukal odlétal ještě tentýž den večer.
Následně náš nejlepší badmintonista potrénoval 
s holickou mládeží. Proběhla ukázka rozcvičky 
a poté si s každým dítkem zahrál. Děti byly pří-
jemně překvapené, hltaly každou radu a slovo 
svého „sobotního trenéra“. V hale bylo takové 
ticho, že by bylo slyšet spadnout jehlu na zem. 
Mladí sportovci i všichni přítomní byli spokojeni 
a domů si odnášeli velice nevšední sportovní zá-
žitek z krásně stráveného sobotního odpoledne.
Za město Holice přišel našemu olympioniku 
poblahopřát a předat upomínkové předměty náš 
místostarosta pan Petr Bajer.
Na závěr bych chtěla moc a moc poděkovat Kar-
lu Královi, který velice profesionálně a vtipně 
komentoval celou badmintonovou „show“.

Renata Pacovská
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží Petr Koukal v Holicích

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


