ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIV. ROČNÍK / ČERVEN 2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní červnového
sloupku venku přibylo
slunečních dnů. Bohužel
vláhy je již několik let
nedostatek a jaro přírodu
téměř přeskakuje a hned
nastupuje přímo léto.
Něco je zřejmě špatně.
Člověk bude muset přírodu více respektovat.
Rada a zastupitelstvo města pokračovaly
ve své práci na jednáních 23. dubna a 14. května 2018. Jak rada, tak zastupitelstvo projednalo stav na úseku veřejného pořádku a dopravy.
Radní i zastupitelé měli k dispozici zprávy
od Policie ČR – obvodního oddělení Holice,
Městské policie Pardubice i JSDH Holice. Ze
zprávy OO Policie ČR v Holicích vyplývá, že
v uplynulém období nedošlo k závažným trestným činům, nápad trestné činnosti se mírně
snížil a objasněnost je stále dost vysoká(téměř
48 %). Bohužel početní stav holického oddělení
je sice tabulkově naplněn, ale z důvodu studia
a dalších organizačních opatření je stále v Holicích fyzicky policistů nedostatek.
Ve zprávě městské policie je zmíněno celkem 975 řešených dopravních přestupků, nej-

častěji se týkaly placeného stání (294), zastavení/stání (365) a celkový počet všech přestupků
byl téměř 1700.
Jednotka dobrovolných hasičů se rovněž činila. Výčet jejich akcí v loňském roce představuje značnou vytíženost jednotky, kdy jednotka
vyjela celkem 75× z toho 11 výjezdů bylo k požárům, 14 k dopravní nehodě, 10× technická
pomoc a ostatní činnost. Když k tomu zahrneme údržbu techniky, školení, tak jen málo dnů
v roce není někdo v pohotovosti.Nezanedbatelnou součástí činnosti je také práce s mládeží.
Zastupitelé vyslovili hasičům i policistům poděkování za dosavadní činnost s přáním co nejnižšího mimořádných situací.
Dále pak byla projednána 6. rozpočtová
změna v rozpočtu města na rok 2018. Důležitými položkami jsou částky na GDPR(ochrana osobních údajů) 383 tisíc Kč, dotace pro
TJ Sokol na rekonstrukci sociálních zařízení
ve výši 500 tisíc Kč a navýšení úvěru o 10 mil.
Kč na výstavbu nové sportovní haly. K tomuto bodu měli zastupitelé přehled využití hodin
v nové hale z klubů florbalu, badmintonu, tenisu, fotbalu i s počtem mládežnických družstev
a sportujících dětí.
Projektant haly Ing. Vrbický představil formou prezentace novou halu a odůvodnil navý-

šení ceny (60 mil. Kč včetně DPH). Nejvíce
cenu navýšilo rozhodnutí postavit místo tréninkové haly plnohodnotnou sportovní halu se
zázemím a hledištěm s novými technologiemi
provozu a zaobleným tvarem střechy.Vedle této
negativní zprávy přišla i zpráva pozitivní, kdy
město obdrželo od KB a.s. nabídku úvěru 35
mil. Kč s úrokovou sazbou 1,68 % se splatností
10 let a bez ručení majetkem města. V březnu
byl schválen úvěr ve výši 25 mil. Kč s úrokovou
sazbou 1,80 %, ten bude zrušen a nahrazen výše
uvedeným novým úvěrem. Celá transakce byla
po rozsáhlé a věcné diskuzi všemi přítomnými
zastupiteli schválena.
Zastupitelstvo dále schválilo podání žádostí
o dotaci na akce „Revitalizace sportovního areálu – vodohospodářská část“ a „Rekonstrukce
sportovního areálu Na Lipáku“.
Závěrem pak zastupitelstvo projednalo změny územního plánu města a udělilo Cenu města
Holic panu Zdeňku Melišovi a schválilo obecně
závaznou vyhlášku o stanovení nočního klidu
č. 2/2018.
Při psaní příštího sloupku se přesuneme
do druhé poloviny roku 2018.
Dovolte mi popřát Vám všem příjemnou pohodovou dovolenou k načerpání nových sil pro
zbytek roku.

Legiovlak navštíví Holice
Legiovlak – legionářské muzeum
na kolejích navštíví ve dnech 19. až
24. června naše město. Tento projekt, který organizuje Československá obec legionářská, připomíná
100. výročí boje československých
legií za samostatný stát. Soustava
historických vagonů, která vznikla v roce 2015,
projede do roku 2020 celou Českou republiku
a Slovensko a skládá se ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se legionáři přepravovali
napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále
v letech 1918 až 1920. Vagony jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým
reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily
podrobnosti legionářského života a jejich boje.
Novinkou letošní sezóny je expozice věnovaná
loutkovým divadlům československých legionářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur
Chrudim. Expozice bude přístupná zcela zdarma od 9.00 do 19.00 hodin, komentované prohlídky s průvodcem začínají hned ráno a opakují se v hodinových intervalech. Přijďte se podívat
na holické nádraží a zažijte kus historie.
Více informací o legiovlaku najdete na: www.
legiovlak.cz.
Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 23. dubna 2018

Schůze rady města v pondělí 23. dubna se věnovala stavu na úseku dopravy a veřejného pořádku za účasti zástupců Policie ČR, městské
policie, zástupců holických hasičů a vedoucích odborů správního a odboru dopravy. Poté
rada vzala na vědomí informace o činnosti
těchto složek a odborů MÚ. Rada schválila:
5 rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2018,
přidělení bytů v domě čp. 18 a v domě čp. 2
na náměstí T. G. Masaryka a v domě čp. 1131
v Palackého ulici (nová DPS), firmě KERSON s.r.o. navýšení investice při rekonstrukci
domu čp. 59 v Hradecké ulici a celková cena
díla by měly být 9 993 287 Kč a prodloužení
termínu dokončení této rekonstrukce do 31.
10. 2018, firmě TURKE CZ s.r.o., která provádí koordinaci BOZP při rekonstrukci objektu čp. 59 prodloužení doby plnění do 31. 10.
2018, firmě Servising s.r.o., která provádí při
rekonstrukci objektu čp. 59 technický dozor
prodloužení termínu plnění do 31. 10. 2018,
uzavření smluv o připojení bytů v objektu
čp. 59 k distribuční elektrické soustavě. Rada
projednala blok materiálů, týkajících se převodů nemovitého majetku (prodeje, směny,
výpůjčky, věcná břemena) a s příslušným
doporučením či nedoporučením rady se bude
vše projednávat na jednání zastupitelstva dne
14. května 2018.
Rada schválila záměr pronájmu (na základě
žádostí majitelů či provozovatelů restaurací)
veřejných prostranství k provozování letních
předzahrádek, konkrétně před restaurací Caffe
v zahradě na náměstí, před restaurací U Nudle na náměstí a před Bowling barem Sparta
v Holubově ulici, na základě poptávkového
řízení Technické služby Holice jako zhotovitele akce Chodník – Podhráz za cenu cca 544

tis. Kč, smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na inženýrské sítě pro osvětlení
v městské části Koudelka a Blažkovec, zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele akce
ZŠ Holubova – bezbariérový přístup, vzala
na vědomí zprávu o dotaci na tuto akci, včetně navazující akce na vybudování odborných
učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách základní školy a schválila i složení výběrových a hodnotící komisí na obě tyto akce.
Rada projednala nové žádosti o změny územního plánu a obě nedoporučila zastupitelstvu
ke schválení, jednalo se o změny pozemků
na zastavitelné v části Kamenec a Blažkovec.
Rada schválila program zasedání zastupitelstva dne 14. května 2018, Mateřské škole Holubova nákup zahradního traktoru Husqvarna,
technickým službám firmu Agile s.r.o., která
provede drcení stavebních sutí na sběrném
dvoře, technickým službám změnu odpisového plánu pro rok 2018 a jmenovala složení
konkurzní komise na pracovní místo ředitele
Školní jídelny Holice a uložila vypsat poptávkové řízení na zpracování Plánu rozvoje sportu v Holicích.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 14. května 2018

Schůze rady města proběhla ještě před jednání zastupitelstva a rada schválila pronájem
veřejných prostor, které budou majitelům či
provozovatelům restaurací sloužit jako předzahrádky (viz záměry pronájmu schválené
RM dne 23.dubna), pronájme 1/2 dvojgaráže
v domě čp. 1103 Na Mušce, pronájem prostor
v objektu čp. 29 na náměstí T. G. Masaryka
pro stomatologickou ordinaci paní Kubánkové, firmě Gajatech s.r.o. pronájem prostor
v městském objektu čp. 38 v ul. Palackého,
převod družstevního podílu v Družstvu vlast-

níků bytů v Holicích. Rada doporučila zastupitelstvu schválit odprodej pozemku v ul.Staroholická formou obálkové metody s nejnižší
cenou 400 Kč/m2 a odprodej pozemku (zahrada) ve Staroholické ulici panu Rumlovi za 400
Kč/m2, směnu městského pozemku o výměře
1m2 za nově vzniklý pozemek v soukromém
vlastnictví o výměře 8 m2 bez doplatku, směnu
pozemků (části komunikací) na základě majetkového vypořádání s ŘSD ČR s doplatkem
7 530 Kč. Rada schválila na základě poptávkového řízení jako zhotovitele akce Rekonstrukce bytu v domě čp. 46 v Holubově ulici firmu
Voto plyn s.r.o. za cenu cca 972 tis. Kč, zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele akce
„Vybudování odborných učeben a zajištění
vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47“, firmu ABM stavby s.r.o. Moravany
jako zhotovitele akce ZŠ Holice, Holubova 47
– bezbariérový přístup za cenu cca 2,593 mil.
Kč, 1. změnu odpisového plánu ZUŠ Karla
Malicha Holice, smlouvu s Pardubický krajem o poskytnutí dotace na 18. Olympiádu
žáků škol holického regionu, složení delegace
města do partnerského města Střelce Opolskie
na dny 1. až 4. června 2018 a jmenovala pana
Chotěnovského a paní Spitzerovou za členy
školské rady při ZŠ Komenského. Rada vzala na vědomí informaci technických služeb
o vyřazení jednoho hracího prvku dětského
hřiště na Koudelce, nemá zájem o nabídku
technických služeb o odkoupení cisterny Liaz
a naopka schvaluje její prodej jinému zájemci. Na závěr radní doporučili zastupitelstvu
schválit navýšení úvěru na financování sportovišť ve výši 35 mil. Kč od Komerční banky a.s.
na dobu splatnosti 10 let s pevnou úrokovou
sazbou 1,68% a doporučili ZM schválit obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2018 o stanovení doby
nočního klidu.

KOMENTÁŘE...
Lávka „Na Mušce“ přes Ředický potok
V minulém období byla schválena, vzhledem
k havarijnímu stavu mostu v blízkosti Penny
marketu přes Ředický potok, výstavba nové
lávky „Na Mušce“. Stavba byla zahájena 25. 4.
2018 (viz foto) a měla by být firmou SaM silnice a mosty z Litomyšle dokončena 31. 7. 2018.
Bezprostředně na to v srpnu a září TS Holice
naváží stavbou chodníků po obou stranách lávky
a osazením veřejného osvětlení. Až po této nové
výstavbě lávky bude provedena demolice stávajícího mostu, který je v havarijním stavu.

Oprava mostu – Podlesí
31. 5. 2018 by měla být stejnou firmou dokončena oprava mostu – Podlesí. Jak je patrné (viz
foto), tak původní boční opěrné krajní zdi ze
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žulových kamenů a betonu jsou nyní nahrazeny
železobetonovými stěnami, protože původní zdi
se začaly vychylovat. Rovněž byly na obou koncích vyměněny betonové trubky.

Svoz textilu a nepořádek kolem kontejnerů
I když je na kontejneru na textil podrobný popis, jak se má textil do kontejneru dávat v igelitových pytlích, tak některým obyvatelům to je
naprosto jedno. Potom bohužel svozová firma
takto volně pohožený textil (viz foto) nemůže

z hygienických důvodů přebrat. Přitom by mohl
dobře posloužit potřebným nebo pro jiné účely.
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc. – člen rady města
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Vyhláška č. 2/2018 o stanovení doby nočního klidu
v Holicích v roce 2018

V minulém čísle HL jsme Vás informovali o nové vyhlášce pro úpravu
doby nočního klidu v roce 2018, kterou schválilo zastupitelstvo města
dne 19. března 2018. Před jednáním ZM 14. května projednala rada města žádost pana Doubravského, který provozuje v autokempinku Hluboký
restauraci o úpravu (zkrácení) doby nočního klidu pro chatovou oblast
kolem rybníka Hluboký a Blažek z důvodu pořádání společenských akcí
v autokempinku v letošním roce.
Na jednání ZM dne 14. května byla schválena nová vyhláška č. 2/82018,
která doplnila původní vyhlášku o příslušné akce „Na Hlubáku“. Uvádíme
4. bod této vyhlášky č.2/2018:
4) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2.00 do 6.00
hodiny v době konání tradičních společenských akcí v autokempinku Hluboký, výjimky uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze na areál autokempinku Hluboký a na chatovou osadu kolem rybníka Hluboký a Blažek,
vymezené v příloze č. 5 této vyhlášky:
a) v době konání hudebního festivalu „Mácháč Warm Up Holice“ v noci
z 18. na 19. května,
b) v době konání hudební akce „Staré Pecky a Fláky Official“ v noci
z 16. na 17. června,
c) v době konání hudebního festivalu „SpringBass Jam“ v noci
z 1. na 2. června a v noci z 2. na 3. června 2018.
Vyhláška včetně grafických příloh je na úřední desce MÚ Holice na stránce www.holice.eu.

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018
a sankce při pozdním zaplacení

Město Holice upozorňuje občany na splatnost poplatku za odpady – splatnost poplatku je do 30. června 2018. Protože v aktuální vyhlášce o poplatku za odpad je možnost, že správce poplatku může při nezaplacení
zvýšit poplatek (v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích) až na trojnásobek, tak pokud jste tak zatím neučinili, např. jste složenku neobdrželi nebo ztratili, kontaktujte co nejrychleji Městský úřad Holice, finanční
odbor č. dveří 310 nebo na tel. 466 741 223 příp. na e-mail: vyborna@
mestoholice.cz.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 25. června 2018

V pondělí 25. června 2018 v 17 hodin se bude v klubovnách kulturního
domu konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období
do 30.4. 2018 a projednání plánu práce zastupitelstva a rady města
na 2.pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou vždy převody
nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 24. 3. 2018
Aneta Kylarová, Smetanova 1228
František Jeřábek, Staroholická 65
Adéla Sejkorová, Podlesí 90
Eliška Spálenská, Na Mušce 1103
Radek Železný, Na Mušce 1091
Valerie Jaroměřská, Holubova 745
František Šprachta, Staroholická 244
Petr Kop, Holubova 953
Tereza Jetmarová, Koudelka 108
Jiří Pokorný, 5. května 765
Damián Meliš, Družstevní 850
Radim Volejník, Pospíšilova 1142
Vojtěch Čihák, Staroholická 308
Adéla Schejbalová, Družstevní 699
Ondřej Čermák, Na Mušce 1025
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc červen 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program
vstupné
12. 6.
10.00	Jak se dělá divadlo
úterý		Komponovaný pořad o tom, co předchází tomu, než v sále zhasnou světla a na jeviště vstoupí herci. Kdo je režisér, zvukař, nápověda a co je kulisa, rekvizita, reflektor.
		Dětský dramatický kroužek pro Vás takto připravil pohádku Jana Karafiáta Broučci.
		Režie: Jitka Juračková.
		Účinkují děti z Dětského dramatického kroužku DDM Holice.
30 Kč
21. 6.
19.00	Cimrman / Smoljak / Svěrák Afrika
čtvrtek		V legendární hře Afrika aneb Češi mezi lidožravci se podíváme do nitra kontinentu
téměř nedotčeného civilizací. Čeští cestovatelé se tu setkají s podivným kmenem
lidojedů a málem skončí na jejich jídelním lístku.
		Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Brukner, Bořivoj Penc, Genadij Rumledna, Jan Hraběta,
Petr Reidinger a Robert Bárta.
		Režie: Ladislav Smoljak.
		Uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha.
400 – 380 – 360 Kč
22. 6.
19.00	DNY HOLICKA 2018
pátek		Rockový večer – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
23. 6.
13.00	DNY HOLICKA 2018
sobota		Zahájení hlavního programu – podrobný program na samostatném plakátu.zdarma
24. 6.
13.00	DNY HOLICKA 2018
sobota		Odpoledne s dechovkou – podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma

KINO
datum hodina program
vstupné
5. 6.
19.30	Nejtemnější hodina
úterý		Oscarový film s hvězdným obsazením. Gary Oldman v roli jedné z největších
osobností 20. století. Winston Churchil na počátku 2. světové války musí učinit
zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako premiér
musí během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.
		Režie: Joe Wright.
		Hrají: Gary Oldman. Kristin Scot Thomas. Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald
Pickup.
		Žánr: Drama/ Životopisný/ Historický. Délka 125 minut.
80 Kč
12. 6.
17.00	Cesta za králem trollů
úterý		Espen jako nejmladší ze tří synů chudého farmáře, podle bratrů není schopný
užitečné práce. Jeho úkolem je udržovat v kamnech oheň, aby nevyhasl. Právě
on potká v lese princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného hradu, před hrozivým Králem trollů. A když otec král vyhlásí pátrání po dceři a slíbí
její ruku a půl království tomu, kdo ji najde, vyrážejí všichni bratři na výpravu
za velkým dobrodružstvím.
		Režie: Mikkel Braenne Sandemose.
		Hrají: Vebjørn Enger, Synnøve Macody Lund, Mads Sjøgård Pettersen, Eili Harboe a další.
		Žánr: Pohádka / Fantasy / Dobrodružný. Délka 104 minut.
70 Kč
26. 6.
10.00	Špunti na vodě
úterý		Filmové představení pro školy.
		Žánr: Rodinná komedie. Délka 83 minut.
40 Kč
27. 6.
9.30	Špunti na vodě
středa		Filmové představení pro školy.
		Žánr: Rodinná komedie. Délka 83 minut.
40 Kč
28. 6.
9.00	Po strništi bos
čtvrtek		Filmové představení pro školy.
		Žánr: Drama /Komedie. Délka 111 minut.
40 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
1. 6.–30. 6.		
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Práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Karla Malicha Holice

Výtvarná soutěž
u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky
Kulturní a školská komise rady města pod patronací místostarosty města Petra Bajera pořádá
pro žáky základních a středních škol holicka výtvarnou soutěž na téma „Krásy a historie naší
vlasti“. Zveme vás na výstavu výtvarných prací
z této soutěže, která proběhne od června do října
2018 ve vitrinách KD v Holicích. Ocenění prací
proběhne 23. června 2018 při Dnech holicka.

Kopretinové odpoledne
Sanatorium Topas s.r.o. ve spolupráci s městem
Holice zve všechny spoluobčany na akci nazvanou Kopretinové odpoledne. V sobotu 9. června
od 13.00 hodin vystoupí v areálu Sanatoria Topas akordeonový orchestr ZUŠ Střezina Hradec
Králové Safari, folková skupina Bolaso z Luže
a Dechový orchestr KD Holice. Vstupné je dobrovolné.

Z archívu Václava Kmenta
10. června 1928 (90 let) se v Křinci, okr. Nymburk narodil Jindřich Balík, vystudoval Obchodní akademii v Pardubicích, maturant v r.
1949, úředník v TOS Holice, básník, pohádkář
a textař. Napsal několik tisíc básní a přes šest set
pohádek. Psal také pro rozhlas, na čtyřicet pohádek pro pořad na dobrou noc s Hajajou, vydal
řadu knížek. Zemřel 5. 3. 2016.
11. června 1913 (105 let) se v Holicích narodil
Ota Heitlinger, tajemník Rady židovských náboženských obcí, člen Světového sdružení badatelů Starého zákona, za války byl internován.
Zemřel 27. 1. 1980.
14. června 1888 (130 let) se v Holicích narodil
Dr. Václav Hruška, profesor matematiky a fyziky na ČVUT v Praze, autor několika odborných
prací z oboru matematiky. Zemřel 15. 8. 1954
v Praze.
15. června 1923 (95 let) zemřel JUDr. František
Voženílek, advokát, publicista, veřejný činitel,
radní a městský zastupitel v Holicích. Místopředseda a dlouholetý člen výboru Občanské
záložny v Holicích. Zasloužil se o hospodářský
rozvoj regionu. Narodil se 28. 4. 1843 v Dolní
Rovni.
28. června 1653 (365 let) česká komora udělila zdejšímu měšťanstvu právo pálení kořalky
ze žita, z čehož dohromady platili 7 zl. a 30 kr.
V mnoha domáctnostech si proto pořídili vinopalné kotle, v nichž pálili pro svoji potřebu.
28. června 1928 (90 let) se konala ustavující valná hromada Cyrilské jednoty v Holicích. Jednotu založil farář František Anděl.
29. června 2008 (10 let) v rámci oslav Dnů holicka vysvětil Sbor dobrovolných hasičů Holice
v kostele sv. Martina svůj nový prapor a nové
zásahové vozidlo CAS 25 LIAZ turbo.
Václav Kment
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Holické náměstí opět přivítá vozítka s pedály

Na holické náměstí se opět po roce v neděli 17. června sjedou vozítka s pedály v rámci Evropského šampionátu 2018. Začátek závodu je od 13.30
hodin. Tento závod se koná pod záštitou města Holic a je to již 3. ročník.
Kromě posádek z České republiky přivítáme francouzské a italské závodníky. Přijďte podpořit jejich dvouhodinové šlapání na holickém náměstí.
Velkou novinkou na tomto závodě bude i premiéra startu vozítka s pedály MontiCar, které bylo vyrobeno studenty ve Střední škole automobilní
v Holicích.
V doprovodném programu se představí děvčata tanečního kroužku FIT
CLUB při DDM v Holicích pod vedením Míši Píšové.
Těšíme se na vás.
Za Českou federaci klubů vozítek s pedály
Milena Vohralíková a Ing. Václav Vondra

Guláškošt dostane k pátým narozeninám
večerní hudební produkci
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše Guláškošt Holice, která se odehraje
v sobotu 2. června tradičně v areálu městské tržnice na křižovatce ulic
Havlíčkova a Bratří Čapků, slaví páté narozeniny. Pořádající spolek Kultura pro město proto připravil narozeninový dárek v podobě prodloužené
večerní hudební produkce. Gipsy world music vám v ní představí pražská skupina Bengas, na kterou naváže Vypuštěné koupaliště. V průběhu
odpoledne zahrají Streyci. Akce začne v 11 hodin a potrvá do 22.00 hodin, ochutnávka soutěžních gulášů je plánována na 15.30 hodin. Těšit se
můžete na footbag show, gastroworkshop, soutěže pro jedlíky, maďarské
speciality, jarmark a bohaté občerstvení. Chcete-li ochutnat soutěžní guláše, rezervujte si pasy na https://gulaskost.kulturapromesto.cz/. Budou
ke koupi na místě v den konání od začátku akce. Letošní ročník se koná
pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského, vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka a starosty Holic Ladislava Effenberka. První
červnovou sobotu zkrátka nevařte doma a přijďte se najíst a prožít příjemný den na Guláškošt 2018. Těšíme se na vás.
Lukáš Peška, předseda spolku Kultura pro město

Mezinárodní den dětí má dlouhou tradici
V měsíci červnu oslavíme Mezinárodní den dětí. Proč se svátek slaví
právě 1. června? Kdo tvoří podpůrnou síť služeb pro ohrožené děti
na Holicku?
1. června 1925 napadlo účastníky Světové konference pro blaho
dětí v Ženevě, že by bylo dobré, aby měly děti svůj svátek. Ve stejný den probíhal v San Francisku festival dračích lodí, kam čínský
konzul pozval mnoho čínských sirotků, aby upozornil na obrovský
problém, že spousta dětí nežije v blahobytu. O Mezinárodní den dětí
se zasloužily také členky Mezinárodní demokratické federace žen,
které oslavou dětství reagovaly na zabíjení dětí a žen během druhé
světové války. Poprvé se slavilo 1. června 1950, a to v padesáti zemích světa.
Spolupracujeme ve prospěch ohrožených dětí
Mezinárodní den dětí není jen oslavou dětí a jejich dětství, ale měl by
lidem připomínat, že ne všechny děti vyrůstají v ideálních podmínkách, některé strádají ztrátou rodiny, sociálním vyloučením, týráním
či opuštěním. Například jen v Pardubickém kraji je v současné době
umístěno v ústavním zařízení okolo pěti set dětí, přestože řada výzkumů i odborníků opakovaně poukazuje na negativní dopad ústavní
péče na vývoj dětí. Na ohrožené děti a jejich rodiny myslí podpůrná
síť služeb, která by měla umožnit včasnou a dostupnou pomoc všem
dětem tak, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo jejich odebrání. Tu
tvoří pracovníci z resortu školství, zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra či oblasti sociální a zástupci volnočasových aktivit. Velice důležitá je jejich propojenost a mezioborová spolupráce, aby se dětem
a jejich rodinám dostalo včasné pomoci.
Síťování služeb pro ohrožené děti probíhá i na Holicku
K této podpoře vzájemné spolupráce a dalšího rozvoje sítě působí
nyní na území OPR Holice lokální síťař v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“. Ten se snaží aktéry propojit tak, aby
síť služeb fungovala co nejlépe a dokázala ohroženým dětem a jejich
rodinám co nejúčinněji a včas pomoci. Více o projektu najdete na:
www.pravonadetstvi.cz.
Bc. Petra Muffová
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MŠ Staroholická

Zpívejme si zpívejme
s mějme se rádi,
s písničkou je veseleji,
věřte kamarádi…
Písničkou to začalo, písničkou to končí. Celý školní rok utekl jako voda
a my se ocitli na jeho konci. Myslíme si, že byl pestrý, plný dětských radovánek, poznávání a zážitků.
Začátkem června nadejde čas loučení s mateřskou školou pro naše předškoláky, ale také seznamování se s rodiči dětí, kteří do naší MŠ nastoupí.
Oslavy se mohou zúčastnit děti, sourozenci, rodiče. Hlavními oslavenci jsou všichni předškoláci, kteří se po prázdninách vydají do lavic ZŠ.
Do MŠ přijede ,,DIVADLO S ÚSMĚVEM“ se zábavným programem.
Vyvrcholením slavnosti bude nástup oslavenců, při kterém dostanou ,,šerpu“, vysvědčení ze školky doplněné upomínkovými předměty.
Tak ahoj, školko!!
Také nás čekají výlety. Společný výlet rodičů a dětí 9. června 2018 ZOO
LIBEREC a výlet naší celé školy ,,SKANZEN VESELÝ KOPEC“.
16. června zveme všechny čtenáře a bývalé zaměstnance na oslavy naší
MŠ Staroholická, která oslaví 70 let od svého založení. Bližší program
bude upřesněn.
Většina předškoláků se také zúčastní tanečního vystoupení na Holických
dnech.
Naše MŠ také nainstaluje výstavku svých prací v prostorách KD Holice.
V posledním školního roku paní kuchařka Marcelka Kremlová připraví
slavnostní svačinu a oběd na rozloučenou.
A je tu červenec a nastává čas prázdnin. Užijme si je ve zdraví…
A my zaměstnanci MŠ Staroholická přejeme všem dětem, rodičům a čtenářům tohoto listu krásnou, slunnou dovolenou.
Těšíme se opět v září!
Mgr. Z. Krátká, ředitelka MŠ

Červen v Mateřské škole Holubova
Čas neúprosně běží, a tak prázdniny jsou již za vrátky. Děti čeká před
prázdninovými radovánkami poslední měsíc a jak už to tak bývá, červen bude akcemi doslova nabitý. Hned první týden pojedou některé třídy
na Potštejn. Navážeme na pohádkovou akademii, zážitkem bude i společný oběd v místním hotelu. Další parta se vydá do Častolovic. V rámci
výletů se ještě děti podívají na další zajímavá místa: Paleta Pardubice,
Apolenka Spojil, Perníková chaloupka. V prvním červnovém týdnu máme
připravenou pro rodiče zajímavou besedu na téma první pomoc u dětí
předškolního věku. Ve čtvrtek 14. června se bude konat tradiční Zahradní
slavnost spojená s pasováním předškoláků na školáky. Program plný písniček a soutěží si pro ně tentokrát připravili Standa a Vanda. Srdečně vás
zveme na naši zahradu, občerstvení je zajištěno. Na 21. června připravujeme nocování v mateřské škole, kterému bude předcházet odpoledne plné
soutěží, hledání pokladu a tajemná noční hra.
Mladší děti se těší na 22. června, kdy je čeká setkání se školáky na zahradě, kde si popovídají a společně si užijí těšení na prázdniny. Na 22. června
také připravujeme společně výtvarná díla dětí na výstavu v rámci Dnů Holicka. Také naše tanečnice budou v sobotu 23. června na Dnech Holicka
vystupovat se svým programem. Na samý závěr školního roku 28. června
si i s rodiči společně užijeme hezké odpoledne cestováním v Pohádkovém
lese.
Přejeme všem čtenářům krásné léto a v září na stránkách Holických listů
na shledanou.
Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická informuje

Po velmi úspěšné školní Akademii na téma Cesta do vesmíru, sletu čarodějnic, výletů vlakem do Moravan a do Pardubic a přípravě na svátek maminek odjeli naši předškoláci do školy v přírodě. Ubytováni byli v hotelu
Na Mlýně v obci Cotkytle v Orlických horách, kde si užívali čistý vzduch
z okolních lesů, přírodu, hry a výlety.
Od 24. května jezdíme na plavecký kurz do Pardubic. Také jsme se v měsíci květnu zúčastnili několika kulturních akcí v mateřské škole: muzikál
O dvanácti měsíčkách v podání dětí ze ZŠ v Horních Ředicích, pohádky
Ostrov a Plastožroutí pohádka a výukového programu se psy Interhaf.
A co nás čeká v červnu?
Oslavíme Mezinárodní den dětí, v MŠ bude pohádka Víla Kopretinka,
12. června pojedeme na celodenní výlet do Ratibořic, proběhne společné
fotografování tříd. Zúčastníme se také Dnů Holicka výtvarnými pracemi
a tanečním vystoupením dětí, samozřejmě se rozloučíme koncem školního roku s našimi předškoláky. Jejich tablo je umístěno ve výloze bývalé
cestovní kanceláře Apollo.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice
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Zprávy z gymnázia
Česko - německo - dánský projekt
Ve dnech 21.–24. 4. 2018 se již tradičně 11 studentů 3. ročníků
gymnázia, převážně ze semináře společenských věd, zúčastnilo
projektu Kulturou proti antisemitismu. Na akci se podílelo celkem
65 gymnazistů ze tří zemí – Česka, Německa a Dánska. Českou
republiku zastupovali studenti z Dobříše, Chotěboře a také holičtí gymnazisté. A program byl opravdu pestrý! Navštívili jsme
Židovské muzeum v Praze, kde jsme si prohlédli Pinkasovu synagogu i nově otevřenou výstavu v jejím bezprostředním okolí, která
představuje transporty židů na východ, jež takřka vždy znamenaly
jistou smrt, dále Starý židovský hřbitov, gotickou Staronovou synagogu ze 13. století, nejstarší památku tohoto druhu v Evropě,
a také moderní Španělskou synagogu postavenou v 2. polovině
19. století v maurském stylu. Slunečná neděle byla ve znamení
Pochodu proti antisemitismu a jeho vyvrcholení ve Valdštejnské
zahradě. Zde již tradičně vystoupili nejen umělci a hudebníci, ale
i politici, kteří mají nad celou akcí záštitu – izraelský velvyslanec
v ČR Daniel Meron a senátoři Jaroslav Kubera a Daniela Filipiová. Ve svých projevech nepřipomínali pouze události, které se
vážou k hrůzám druhé světové války, ale zaměřili se především
na současnost Evropy, kdy myšlenky antisemitismu znovu ožívají
a představují vážné nebezpečí pro náš život. Paní Filipiová dokonce přednesla svou petici proti antisemitismu. Ve Valdštejnské zahradě vzpomínal i pamětník – profesor Alexander Fried. Večer si
několik studentek ještě poslechlo koncert mladého izraelského tria
Yotama Silbersteina.
Pondělí jsme strávili v Terezíně, městě, kde dnes žije pouze asi 2 tisíce lidí, ale které v minulosti zažilo tolik hrůz. Nenajdeme zde pouze
Muzeum ghetta, ale i obávanou Malou pevnost, kde byly za války
vězněny významné osobnosti, mimo jiné Milada Horáková, která
sice zdejší teror přežila, ale komunismus už nikoliv.
Celý program byl zakončen úterním setkáním studentů v sídle ICEJ
na Palmovce. Naši gymnazisté ve svých prezentacích v angličtině
představili osudy malých sester Freiových z Holic, které zemřely
v Osvětimi, dále přeživšího pana profesora Munka z Pardubic, dodnes velmi aktivního, paní Evy Pytelové, jež získala Cenu města
Holic, ale kterou si už bohužel loni osobně nepřevzala, a také Hanu
Neumannovou – Sternlichtovou a její rodiče. Neumannovi před
válkou žili v Holicích, kde vlastnili dům a obchod, pan Neumann
byl aktivním členem Sokola. Hana přežila holocaust jako jediná
z rodiny.
Studentům se projekt velmi líbil. Načerpali mnoho nových informací a využili možnosti poznat krásy Prahy. Ocenili také příležitost k seznámení se s jedinečnými osobnostmi a navázání nových
přátelství.
Potravinová banka
V březnu a v dubnu se na naší škole uskutečnila aktivita s názvem
Potravinová banka, která si dala za cíl materiálně pomoci sociálně slabým rodinám. Akce je součástí stejnojmenného projektu
a připravila ji nezisková organizace ABATAB, spolek pro péči
o rodinu, který podobné sbírky organizoval i na jiných školách
a zařízeních.
I u nás na gymnáziu jsme vybrali množství trvanlivých potravin (rýže,
těstoviny, konzervy, sladkosti, mouky, oleje apod.). Pevně doufáme,
že se jistě staly mnohým arodinám s dětmi, jež mají z nejrůznějších
důvodů problém s nedostatkem peněz, vítaným příspěvkem.
A nás velmi těší, že máme studenty, kteří jsou ochotni pomoci. Největší poděkování patří Marii Blažkové a Patricii Hubáčkové ze třídy
2. A, které celou akci propagovaly, ale i dalším třídám a jednotlivcům z nižšího i vyššího gymnázia
Mgr. Eva Pýchová
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Květen na Základní škole Komenského
Konec školního roku se blíží mílovými kroky, ale my ještě nekončíme.
Máme za sebou spoustu akcí a pár jich máme ještě před sebou.
Z akcí, co jsou za námi, je to například plavecký kurz v Pardubicích.
Skončil také kurz pro předškoláky „Hrajeme si na školu“, který navštěvovalo pokaždé kolem dvaceti dětí.
Žáci 5., 3. a 2. ročníku navštívili opět knihovnu a 1. ročník tam půjde
v červnu. Cílem návštěv v knihovně je probudit v dětech zájem o četbu
a knihy. Paní knihovnice se o to snaží při každé návštěvě knihovny.
Děti ze třídy 2. A byly pozvány na návštěvu ke svému spolužákovi a společně na zahrádce sely hrášek. Až vyroste, přijdou si ho sklidit.
Žáci 2. B šli se svou paní učitelkou na Koudelku hledat poklad.
2. ročníky a třída 1. B byly krmit zvířátka a navštívily zdravotnické zařízení Topas.
Děti z 1. A jedou koncem května na vyhlášení soutěže „Moje veličenstvo
kniha“ do EkoCentra v Brně.
Blíží se konec roku a před námi je akademie. Držte nám palce, ať se vše
vydaří.
Mgr. Helena Žižková

Pomáhejme si
V týdnu od 14. do 18. května byly završeny aktivity projektu Erasmus
s názvem Let´s Help návštěvou všech tří zúčastněných zahraničních
škol. Hosté z Litvy, Polska a Itálie přijeli do Holic již v neděli. Děti se
ubytovaly v rodinách členů Erasmus klubu, který působí na naší škole tři roky. V pondělí byl pro žáky i učitele připraven zájezd do Prahy.
Úterý strávili návštěvníci ve vybraných třídách druhého stupně naší
školy, kde se věnovali společným aktivitám založeným na zkoumání
jazykových odlišností a schopnosti si navzájem porozumět a navázat kontakt. Děti si připravily hry, kvízy a jazykolamy, společným
dorozumívacím jazykem byla samozřejmě angličtina. Ve středu se
uskutečnil výlet na Kunětickou horu. Poslední den před odjezdem
domů strávili všichni v budově prvního stupně a odpoledne proběhlo
závěrečné setkání všech účastníků v prostoru u budovy školní družiny. Doufejme, že se zahraničním hostům u nás líbilo a odvezli si
s sebou domů jen příjemné zážitky.
Mgr. Blanka Málková

Zápis do tanečních 2018
Taneční studio Hany Flekrové
připravuje 23. ročník
tanečního kurzu pro mládež.
Zápis do kurzu
společenského tance a společenského chování
se uskuteční:

VE STŘEDU 6. ČERVNA V PŘEDSÁLÍ ZUŠ HOLICE
OD 18.30 DO 19.30 HOD.
OSOBNĚ SE MŮŽETE PŘIJÍT PŘIHLÁSIT + MOŽNOST
ÚHRADY KURZOVNÉHO NA MÍSTĚ.
Přihlášky obdržíte na místě.
WWW.TSHF.CZ
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Prázdniny v Holoubku

Memoriál Jiřího Kerouše

RVC Holoubek připravuje na letní prázdniny pro vaše
děti tyto týdenní akce.
16.–20. 7. – Týden řemesel – pro děti od 6 let
23.–27. 7. – Týden v Holoubku
6.–10. 8. – Týden v Holoubku
Týden v Holoubku:
pro děti od 3 let, předškolní děti a školáky (1. a 2. třída), provoz od 7.00
do 16.00 hodin, možno docházet i jenom na dopoledne nebo dle dohody
s vámi, jídlo vlastní, obědy dětem ohřejeme, budeme využívat naši hernu
a zahradu, navštěvovat městská hřiště, podíváme se do Muzea E. Holuba,
skládat puzzle, hrát společenské hry, malovat, tvořit...
V případě vašeho zájmu o tyto týdny hlaste se prosím přes e- mail holoubek@charitapardubice.cz nebo na tel čísle 733 141 960. Děkujeme.
Herna v Holoubku je celý červen otevřena každý den dopoledne od 8.30
do 11.30 hodin, dopoledne i odpoledne nabízíme pravidelné programy,
více informací naleznete na našich stránkách.
Přejeme Vám krásné léto, pohodovou dovolenou a dětem úžasné prázdniny.
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
Vzdělávací instituce roku 2017 pro vás otvírá
7. 9.–12. 11.
kurz seberozvoje v Holoubku – 2 volná místa
19. 11.–7. 12.
počítačový kurz– 8 volných míst
4. 1.–15. 3. 2019	POSLEDNÍ kurz seberozvoje v Holoubku – 8 volných míst
8. 4.–12. 4. 2019
POSLEDNÍ pobytové vzdělávání - plně obsazen
květen–červen 2019 POSLEDNÍ počítačový kurz – 10 volných míst
Lucie „V kurzu se mi podařilo najít sama sebe a vytyčit si cíl, ale hlavně
tu cestu za cílem si UŽÍT.“
Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.cz.
Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.
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Za krásného, téměř letního počasí proběhl v sobotu 21. dubna na holickém
náměstí již čtvrtý ročník Memoriálu Jiřího Kerouše, soutěže v požárním
útoku. Celkem přijelo soutěžit 48 družstev, z toho 34 mužských a 13 ženských. Naši domácí hasiči nasadili do soutěží celkem 3 družstva – ženy,
dorostenky a dorostence.
Velké množství diváků mohlo sledovat, s jakou rychlostí se na tvrdém asfaltovém podkladu dostane voda na cílové terče. Nejrychlejší z mužů byli
hasiči z obce Tatobity s časem 14.88 sekundy. Na druhém místě se umístili hasiči z obce Myštěves v čase 15.10 a třetí hasiči z Dubence za 15.55.
Naši dorostenci obsadili 28. místo za 31.53. Radost nám všem udělalo
naše družstvo žen, které s časem 18,98 obsadilo 1. místo. Na 2. místě
skončily ženy z obce Jeřmanice za 19.18 a třetí děvčata ze Štětí za 20.52.
Naše dorostenky pak na 9. místě za 30.93. Naše družstvo žen uspořádalo
sbírku pro malou Julinku, jejíž maminka Kateřina Žiaková ze Štětí, která
zde v Holicích v předešlých ročnících startovala, letos v únoru zemřela
v pouhých 28 letech na rakovinu.
Do pokladničky se vybralo neuvěřitelných 25 tisíc korun. Všem dárcům
patří upřímné poděkování. Ceny vítězům předával starosta města Ladislav
Effenberk, starosta sboru Vít Binko a dcera Jiřího Kerouše Adéla Morávková.
Poděkování za tuto zdařilou akci patří městu Holice, pracovníkům Technických služeb, sponzorům, rozhodčím, moderátorům, ale především organizátorům z řad našich hasičů.
Miroslav Vaniš

Skautská základna Blažkovec
Již více než 20 let máme my, holičtí skauti, v dlouhodobém pronájmu
od města Holice základnu Blažkovec. Jedná se o dvě téměř identické dřevěné chatky u rybníka Blažkovec mezi Starými Holicemi a Koudelkou.
Chatky používáme k akcím pro naše oddíly, půjčujeme je rybářům, ostatním skautům a dalším organizacím. Pořádáme tam víkendové akce, dětské
dny, opékáme s dětmi buřty a hrajeme hry. V okolí chatek se nachází lesy,
louky a další krásná místa, která jsou jako stvořená pro naše aktivity.
Poslední léta do chatek investujeme množství času, peněz a sil, abychom
je zkrášlili. Obě chaty mají nové kuchyňské linky, kamna na tuhá paliva
na topení a sporák, jsou vymalované zdi i dřevěné obložení a mají nové
podlahy (dlažbu). V prostranství chat stojí kompost a přístřešek, kde skladujeme podsadové stany.
Na pracích kolem Blažkovce se podílí naši správci, vedoucí, rodiče a další
příznivci holického skautingu, kterým bychom tímto chtěli moc poděkovat. Stejně tak děkujeme Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno, od kterého
každý rok získáváme dřevo jako sponzorský dar.
A co nás čeká v nejbližší době? Díky podpoře města Holic dojde k výměně střech, což je dlouho očekávaná událost, zbavíme se tak totiž staré nevhodné krytiny z eternitu. Do budoucna bychom rádi pořídili nové vnitřní
skříně, fasádu, zkultivovali ohniště a dále zkrášlovali interiér i okolí. Držte
nám palce, aby vše vyšlo. Děkujeme za odporu.
Více na: https://holice.skauting.cz/blazkovec/.
Kateřina Kozlová
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Návštěva z Francie
Po předchozí vzájemné komunikaci nejen mezi
vedením a dospělými, ale i mezi dětmi přijela
v druhé půli dubna na návštěvu delegace deseti dětí a pěti dospělých z Francie, partnerského
regionu Pardubického kraje, z města Chinon, ze
zařízení podobného našemu dětskému domovu.
Chinon je město na řece Loaře, kterému je dominantou krásný středověký hrad. Francouzští
přátelé u nás v dětském domově strávili náročný
týden, kdy poznávali krásy nejen města Holic,
ale i Pardubic, Litomyšle, Poličky, spolu s našimi dětmi podnikli celodenní výlet do Prahy,
pěší túrou a za mírného deště obdivovali přírodní krásy arboreta ve Vysokém Chvojně. Mnoho
z těchto a dalších aktivit podnikali spolu s našimi dětmi. Díky tomu vznikla nová přátelství,
která jsou nadále udržována pomocí sociálních
sítí. Celý týden byl završen společným grilováním kýty na zahradě dětského domova, po kterém došlo na závěrečné loučení. To se neobešlo bez mnoha slz nejen dětí. Příští rok plánujeme tuto velmi milou návštěvu oplatit a vydat se na týden
do Francie. 
Ondřej Výborný, ředitel Dětského domova Holice

Děti z dětských domovů na návštěvě ve společnosti ADA International s.r.o.
Jsem velmi rád, že jsem byl jako předseda školské komise rady města pozván spolu s místostarostou města panem P. Bajerem
na mimořádnou akci v našem městě. Díky
Nadaci Terezy Maxové dětem, spolku Otevřená budoucnost a společnosti ŠKODA AUTO
a.s. probíhají v rámci projektu ROZJEDU TO
od roku 2013 různé akce, které mají za cíl
účinně motivovat mládež ve věku 11 až 15 let,
umístěných v dětských domovech, ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu.
Díky komplexnímu a individuálnímu přístupu
se projekt snaží změnit dosavadní tendenci
mladých lidí z dětských domovů převažující
při volbě jejich povolání. Volba je většinou
velmi stereotypní a prakticky končí výběrem
profesí – kuchař, číšník, kadeřnice apod. Také
proto projekt ROZJEDU TO umožňuje pestřejší představení trhu práce s možností se podívat na dané pracoviště. Proto se díky tomuto
projektu 16. 5. 2018 uskutečnila pro děti z dětských domovů v Holicích, Nymburce a Býchorách exkurze do společnosti ADA International
s.r.o. v Holicích (viz foto). Děti si prohlédly
výrobu hotelové kosmetiky a díky Janě Vanšurové, vedoucí personálního oddělení, měly
možnost hravou formou si ověřit svoje představy o životě, o důležitosti znalosti cizích jazyků
a další záležitosti.
Byl jsem mile překvapen, jak děti reagovaly
a přistupovaly k exkurzi a informacím. Na adresu společnosti ADA International s.r.o. je třeba říci, že exkurze a následný program byl paní
Šárkou Navalanou z Nadace Terezy Maxové dětem hodnocen jako jeden z nejlepších ze zatím
22 uskutečněných akcí tohoto typu.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. – předseda školské
komise rady města
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ASPV atletika

TJ Jiskra Holice, z.s. informuje
Klub českých turistů
Kromě turistických akcí pro cyklisty uspořádal odbor Klubu českých turistů TJ Jiskra Holice akci pro pěší turisty. Start byl dne 8. 5. 2018 v 9 hodin v Machově, odtud se přešlo do polských Bledných skal. Po jejich
prohlídce turisté přešli do skal Stolových, prošli je a pak se vrátili do Čech
do Machova.
Počasí bylo nádherné, výhledy daleké, příroda okouzlující, a tak byli
všichni spokojeni.

Ve středu 16. května se atleti ASPV TJ Jiskra Holice zúčastnili závodů
na hřišti TJ Pardubičky. Jednalo se o regionální soutěž v atletickém víceboji.
Po pravdě řečeno podmínky jsou zde trochu drsnější, areál není určený
pro atletický sport, zdejší hřiště nemá atletický ovál, delší tratě se běhají
po chodníku kolem bloků domů. Přesto musíme uznat skvělou práci organizátorů, jejichž souhra, nadšení a zkušenosti jsou zcela evidentní.
Za atletiku ASPV TJ Jiskra Holice se zúčastnilo 12 atletů. Disciplíny:
sprint (50 nebo 60 m), hod granátem nebo mladší kategorie kriket. míčkem, skok daleký, běh na 400, 800, 1000, nebo 1500 m, opět podle věkové kategorie.
Mezi nejlepší patřili v kategorii mladší žáci II. Lukáš Roček, který obsadil
2. místo a Viktor Hlava 4. místo, v kategorii starší žáci I. skončil Matyáš
Tobola na 4. a Ondřej Picek na 5. místě.
V dorostencích a mužích obsadil skvělé první místo Matěj Roček (60 m –
8,33, 1 500m – 5:22,0 skok daleký – 498 cm a hod granátem 38,5m) a třetí
byl Lukáš Picek.
Další skvělé první místo obsadila Anna Peštálová v kategorii starší žákyně
I. (60m 9,41 800 m 3:56,0, skok daleký 368 – cm a hod kriket. 34,5 m).
Závodů se zúčastnili sportovci z Holic, Pardubic, Sezemic, Horních Ředic, Bohdanče a dalších obcí. Všem dík za bojovnost.
Jana Soukupová

Úspěch mladého motokrosaře

Volejbalový oddíl
V sobotu 5. května zahájily volejbalistky na domácím hřišti 2. část soutěže – jarní kolo. Po prvních třech zápasech je družstvo žen na průběžném
6 místě.
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VK Litomyšl
TJ Sokol Nasavrky
TJ Slovan Mor.Třebová
SJ Sokol Chrudim
SK Spartak Slatiňany
TJ Jiskra Holice
TJ Tesla Pardubice A
ŽSK Třemošnice
TJ Tesla Pardubice B

zápasy

body

20
22
20
22
22
22
20
22
22

55
50
47
45
38
26
20
7
0

Domácí zápasy v měsíci červnu se hrají od 10.00 hod na antukovém hřišti
u sportovní haly ve dnech: 2. a 9.
Marie Hybšová
www.jiskraholice.cz

SK HOLICE – přehled utkání
A – tým
sobota 9. 6. v 10.15 hodin – Heřmanův Městec
Dorost
sobota 9. 6. v 13.00 hodin – Horní Jelení
Starší a mladší žáci
neděle 10. 6. v 9.30 a 11.15 hodin – Pardubičky
B – starší elévové
čtvrtek 14. 6. 17.00 hodin – Moravany
Mladý motokrosař Víťa Marek obsadil v neděli 20. května při závodě ME
ve Finsku kategorie do 65 ccm v rozjížďkách 2. a 5. místo a celkově skončil
3. Stejná příčka mu patří i v seriálu ME.
HOLICKÉ LISTY

Letní žákovské turnaje.
16. 6. – JUNKER CUP – turnaj mladších žáků
23. a 24. 6. – VIKTORIA CUP – 48. ročník turnaje starších žáků
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
V uplynulém období od dubnového vydání Holických listů se dohrávala ještě utkání a závěrečné turnaje o umístění v konečných tabulkách
v některých soutěží mládeže.
Divize kadetů U17:
Holičtí kadeti se utkali v posledním kole své
divizní skupiny s Teslou Pardubice. V tomto
vzájemném a prestižním duelu šlo o přímý
souboj o konečné druhé místo. Situace v tabulce byla taková, že holičtí kadeti potřebovali vyhrát obě utkání a Tesle stačilo vyhrát
jedno. Holičtí kadeti by navíc v případě jen
jednoho vítězství skončili nakonec v tabulce
až čtvrtí. Hosté přijeli do Holic s dvěma dvoumetrovými hráči a i zbytek týmu byl podstatně vyšší než holičtí kluci. V obou utkáních
se ale ukázalo, že výška v basketbalu není
všechno, ba někdy může být i na překážku.
Podstatné jsou herní dovednosti a v těch byli
holičtí kluci jasně lepší. Zaslouženě v obou
utkáních zvítězili a obsadili konečné druhé
místo v tabulce.
BVK Holice – Tesla Pardubice
69 : 55 (19:7 40:19 57:33)
Filip Horký 21, Chmelík a Vlasák 17, Mikuláš
8, Mrázek 6
v odvetě 52 : 38 (9:6 30:18 37:28)
Vlasák 18, Chmelík 14, Mrázek 12, Filip Horký
6, Mikuláš 4
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
Holické U12tky postoupily po dlouhodobé části soutěže do závěrečného Final four nejlepších
čtyř týmů východočeské oblasti. Na základě
výsledků v dlouhodobé části soutěže si dělaly
oprávněné ambice na postup do finále proti BK
Pardubice. Do předpokládaného vývoje však
zasáhla vyšší moc, v podobě nemoci kapitána týmu Ondry Krejčíka. Ondra byl nejlepším
střelcem dlouhodobé části soutěže s průměrem
vyšším než 30 bodů vstřelených na zápas a jeho
neúčast v týmu byla velice citelná. Jeho body
chyběly a i přes velkou bojovnost zbytku týmu
nakonec museli holičtí kluci vypít kalich hoř-

kosti až do dna a získali “jen“ bramborovou
medaili.
Semifinále: ADFORS Basket Litomyšl –
BVK Holice
55 : 39 (18:6 32:15 49:24)
Jan Kubánek 14, Jan Pluhař 10, Kašpar 9, Kryštof Dostál 4, Urbánek 2
Utkání o třetí místo: TJ Sokol Josefov – BVK
Holice
50 : 46 (13:7 25:19 40:30)
Jan Pluhař 21, Jan Kubánek 10, Kryštof Dostál
7, Urbánek a Kašpar 4
Východočeský oblastní přebor minižáků U11:
Holičtí kluci mají všichni teprve 10 nebo 9 let
a tak hráli soutěž U11 jako přípravu na příští sezónu, kdy opět nastoupí v této věkové kategorii.
Na začátku sezóny stále prohrávali, ale jejich
výsledky se postupně zlepšovaly. Nabyté zkušenosti pak zúročili v samotném závěru soutěže,
když v závěrečném turnaji o 13. až 15. místo
dokázali porazit oba své soupeře jednoznačným
rozdílem. Jejich výsledky jsou velkým příslibem do sezóny příští.
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí
77 : 32 (18:6 43:14 63:28)
Urbánek 28, Libánský 16, Vít Pokorný 12,
Štembera 7, Pokorný Vojta a Metelka 6, Johanová 2
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
86 : 32 (28:6 51:16 70:25)
Urbánek 31, Pokorný Vojta 25, Vít Pokorný 11,
Libánský 7, Johanová a Štembera 6
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich
soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.
cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové
a extraligové soutěže)
BVK Holice oznamuje holické veřejnosti, že
na základě doposud dostupných historických
pramenů slavíme v letošním roce 60. výročí
od první písemné zmínky o hraní basketbalu
v Holicích.

Žákovská olympiáda
DDM Holice pořádá za podpory města Holic a
Pardubického kraje ve dnech 4.   až 8.   června
již 18. ročník Olympiády žáků škol holického
regionu. Tato akce má velký ohlas mezi školní
mládeží a širokou veřejností. Do programu jsou
zařazeny soutěže v atletice, tenisu, stolním tenisu, fotbalu, basketbalu, volejbalu a cyklistice.
Soutěží se účastní 6 škol holického regionu na
těchto sportovištích: městská sportovní hala,
stadion a tenisové kurty. Akci podporuje svou
účastí Český klub olympioniků. Na organizaci
spolupracují sportovní kluby a oddíly. Předpokládaný počet soutěžících je 350, pořadatelů 80,
diváků 1200.
Tato akce dává dětem prostor ke sportování,
soutěživosti a podporuje myšlenku olympijské
výchovy. Zároveň je prevencí před patologickými jevy, neboť ukazuje dětem cestu smysluplného využívání volného času.
Rámcový časový program
Pondělí 4. června
8.00
Slavnostní zahájení u KD
8.45
Fotbal
8.40
Volejbal dívky
Úterý 5. června
8.00
Basketbal dívky
8.30
Tenis
Středa 6. června
8.00
Basketbal chlapci
8.30
Tenis – případný II. den
Čtvrtek 7. června
8.00
Stolní tenis
9.00
Atletika – rozběhy a kvalifikace
Pátek 8. června
8.15
Cyklistika
9.15
Atletika - finále
11.15	předání medailí a slavnostní zakončení u KD
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