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Vážení spoluobčané,
při psaní prosincové-
ho sloupku kape voda 
na parapet a celý den 
byla mlha a pršelo. 
Typické počasí před 
adventem. Věřím, že 
adventní čas a snad 
i lepší počasí nám 
zvedne náladu a při-
praví tak veselejší, 

pohodové a šťastné prožití vánočních svátků.
Rada města a zastupitelstvo města se sešlo 

na svých jednáních 6. listopadu 2017. Rada 
se zabývala podklady pro sestavení rozpočtu 
na rok 2018. Řešila výši příspěvků na provoz 
školských příspěvkových organizací (návrh 
zatím cca 12,5 mil. Kč), Kulturního domu 
města Holic (cca 4,7 mil. Kě), Technických 
služeb Holice (25 mil. Kč), podpory organizací 
a spolků (2,2 mil. Kč). Z těchto částek se bude 
vycházet při návrhu rozpočtu města na r. 2018. 
Dále rada projednala provozní a ubytovací řád 
ubytovacího zařízení v č.p. 406 v Husově ulici 
v Holicích. Sem byli přestěhováni nájemníci 
domu č.p. 59 v Hradecké ulici, který se začal 
s podporou státní dotace ve výši 90 % uzna-
telných nákladů rekonstruovat. Závěrem pak 
rada doporučila zastupitelstvu schválit přijetí 
úvěru na nákup automobilu s kropicí a mycí 
nástavbou ve výši 4,8 mil. Kč na dobu 3 let 
s úroky ve výši 165 500 Kč za celé úvěrové 
období. 

Téhož dne od 17 hodin se konalo zasedání 
zastupitelstva města, kde hlavním bodem jed-
nání bylo plnění rozpočtu města k 30. 9. 2017. 
Z předloženého rozboru vyplývá, že plánované 
příjmy se plní s mírným přebytkem. Na straně 
výdajů je nižší čerpání způsobené jednak fak-
turací a úhradou akcí v nadcházejícím období 
a také tím, že některé plánované investice se 
letos neuskuteční. Mezi ně patří fasáda budovy 
ZŠ Komenského, Holubova 500, výstavba lávky 
na Mušce, vodohospodářská infrastruktura a re-
konstrukce atletických prvků na městském sta-
dionu a dokončení rekonstrukce č.p. 59 v Hra-
decké ulici. Závěrem tohoto bodu zastupitelstvo 
plnění rozpočtu města k 30. 9. 2017 schválilo 
bez výhrad.

Dále se zastupitelstvo zabývalo zprávou 
o uplatňování územního plánu města Ho-
lic. K projednání je připraveno cca 24 změn 
v územním plánu s předpokládaným termínem 

defi nitivního provedení a schválení v první po-
lovině roku 2019. Závěrem pak zastupitelstvo 
schválilo přijetí úvěru na nákup auta s kropicí 
a mycí nástavbou pro Technické služby Holice, 
neschválilo zhotovení pomníku k výročí 100 let 
vzniku Československa, jehož návrh předložila 
kulturní komise rady města. Přítomní zastupi-
telé byli informováni o prezidentských volbách 
v lednu 2018.

Rada města měla další schůzi dne 20. listo-
padu 2017. Hlavním bodem jednání bylo pro-
jednání 1. návrhu rozpočtu města na r. 2018. 
Jedná se o vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 
ve výši cca 135,5 mil. Kč. Návrh bude projednán 
za účasti zastupitelů na radě města 4. prosince 
2017 a schválen bude na zasedání zastupitelstva 

města dne 18. prosince 2017. Součástí rozpočtu 
bylo i projednání rozpočtů příspěvkových or-
ganizací města na rok 2018. Dále rada schvá-
lila komisi pro výběr zhotovitele rekonstrukce 
atletických prvků, koordinační dohodu mezi 
Policií ČR a Městem Holice a žádost Lesního 
družstva Vysoké Chvojno o bezplatný pronájem 
části parkoviště náměstí T.G.M. v rámci prodeje 
vánočních stromků (úterý 12. 12. 2017 od 9.00 
do cca 15.00 hodin) a kaprů (v pátek 22. 12. 
2017 od 9.00 hod. do cca 15.00 hodin).

Na závěr mi dovolte Vám popřát příjemné 
prožití svátků vánočních ve zdraví, štěstí a ro-
dinné pohodě. Věřím, že se společně setkáme 
při slavnostním rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí v neděli 3. prosince 2017.

Slovo starosty
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KOMENTÁŘE…
Staroholická ulice
Jistě mnozí z vás, kteří jezdí denně ze Sta-
rých Holic do centra města někdy v minulých 
dnech lehce skřípali zubama, protože museli 
absolvovat cestu do Holic po objížďce a z cen-
tra směrem na Staré Holice museli jet některé 
dny po „tankodromu“. Tuto celkovou generální 
opravu silnice 1. třídy, která je v majetku kraje, 
realizovalo ŘSD. Určitě i přes různá omezení 
budou uživatelé této silnice spokojeni, protože 
mohou jezdit po prakticky nové silnici. V ná-
vaznosti na novou komunikaci vznikají 2 nové 
osvětlené přechody pro chodce. Jeden je u školy 
SPŠA (viz foto) a druhý u mateřské školy Sta-
roholická. Tím by měla být zaručena větší bez-
pečnost přecházejících chodců a zejména dětí 
a mládeže u výše jmenovaných škol.
Souběžně s touto akcí probíhala 1. část poklád-
ky nového vodovodního řadu od železničního 

přejezdu po ústí ulice Revoluční do Staroho-
lické ulice. Akce to je nesmírně komplikovaná, 
protože pokládka vodovodního řadu je realizo-
vána do chodníku, kde je velké množství růz-
ných přípojek, odboček apod., a tak se nemohlo 
všude rychle bagrovat, aby nedošlo k překopnu-
tí energetických přípojek. Dost materiálu proto 
bylo třeba odstranit pomalejší, ale bezpečnější 
metodou, a to krumpáčem a lopatou…
Po této pokládce, která bude na jaře pokračovat 
dále směrem na Veliny naše technické služby 
ihned opravují chodník po levé straně směrem 
z centra. Vzniká tak pěkný a hlavně bezpečnější 
chodník ze zámkové dlažby.

Husova ul. – chodník
Kvůli práci na chodníku v ulici Staroholická 
byla v ulici Husova TS práce přerušena na ne-
zbytnou dobu, ale po dokončení prací došlo opět 
k pokračování prací na chodníku na levé straně 
směrem na Poběžovice. Práce mají pokračovat 
do doby, kdy klimatické podmínky to dovolí. 
V roce 2018 by oprava chodníku na obou stra-
nách silnice měla být dokončena. Určitě nový 
chodník mnoho obyvatel města také bude rádo 
využívat při svých procházkách.

Sprejerství ve městě
Jak rada města, tak i členové zastupitelstva 

byli informováni o rozrůstajícím se sprejerství 
ve městě. Sprejeři „malují“ po zdech domů, 
po vratech garáží (viz foto), po obrazech v auto-
busových zastávkách, po kontejnerech a doprav-
ních značkách. Policie ČR tento čin hodnotí 
jako trestný čin. Udělala již určitá opatření, 
aby bylo možné lépe usvědčit pachatele. Školy 
byly informovány o tomto problému a požádány 
k osvětě a preventivní činnosti. Žádáme na tom-
to místě také širokou veřejnost, aby jakékoliv 
poznatky o této činnosti sdělili Obvodnímu od-
dělení policie. Bohužel odstranění těchto výtvo-
rů je značně drahé a peníze na to jdou z kapes 
nás všech…

Na závěr mně dovolte jménem rady města po-
přát všem našim spoluobčanům hezký před-
vánoční čas a zejména krásný čas vánoční.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 23. října 2017
V pondělí 23. 10. 2017 proběhlo pravidelné za-
sedání Rady města Holic a počátečním bodem 
bylo projednání hospodaření města k 30. 9. 
2017, které radní doporučují ke schválení zastu-
pitelstvem dne 6. 11. 2017, zároveň rada schvá-
lila i podklady pro sestavení rozpočtu na rok 
2018. Rada se dále zabývala obsazením bytů 
v objektu v ul. Husova čp. 406 (bývalá ZUŠ) 
a schválila ukončení všech nájemních smluv 
k objektu čp. 59 v Hradecké ulici k 31. 10. 2017, 
stanovila nájemné v objektu Husova čp. 406 
na 33 Kč/m2/měsíc a příslušné nájemní smlouvy 
pro přestěhovávané nájemníky. Za přítomnosti 
ředitele TS Holice byl schválen plán zimní údrž-
by na období 2017/2018 a na vědomí rada vzala 
zprávu o údržbě místních komunikací, chodníků 
a zeleně v roce 2017 a neschválila žádost paní 
Habětínkové na vybudování prakovacího místa 
před svým domem v Dudychově ulici. V pro-
gramovém bodu převody nemovitého majetku 
rada doporučila zastupitelstvu schválit dohodu 
o souhlasu s umístěním stavby plynovodní pří-
pojky na městských pozemcích v ulici Pod Par-
kem pro společnost BEMOI Pardubice s.r.o. pro 
stavbu bytových domů Pod Parkem a doporučila 
ZM nevyužít předkupní právo k nákupu chaty 
ve Štěpánovsku, která leží na lesním pozemku 
v podílovém spoluvlastnictví 16-ti města obcí. 
Dále radní schválili: firmě Dan-Czech Special-
transport s.r.o. Mělník průjezd nadměrné nákla-
du centerm města, přípravu zasedání ZM dne 
6. 11. 2017, změnu č. 1 odpisového plánu TS 
Holice na rok 2017, všem městským příspěvko-
vým organizacím bezplatné použití městského 
znaku v rámci jejich aktivit a DDM Holice dlou-

hodobý pronájem jejich tělocvičny pro cvičení 
aerobiku za navržených podmínek.
Rada neschválila snížení nájmu za pronájem 
pozemku v ul. Bratří Čapků

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 6. listopadu 2017
V pondělí 6. listopadu proběhlo od 15 hodin 
jednání rady města, které předcházelo jedná-
ní Zastupitelstva města Holic. Rada schválila: 
19. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2017, 
ubytovací a provozní řád ubytovacího zařízení 
v čp. 406 v ulici Husova, převod družstevního 
podílu v BD Dubina II k bytu C4 v ulici Loh-
niského čp. 1134, zadávací dokumentaci pro vý-
běr zhotovitele akce „Rekonstrukce atletických 
prvků sportovního stadionu Holice“, zveřejnění 
dodatku č. 2 ke Smlouvě o užívání sportoviště 
mezi městem Holice a SK Holice a Oblastní cha-
ritě Pardubice – RVC Holoubek bezplatné pou-
žití znaku města na propagačních materiálech. 
Rada doporučila zastupitelstvu schválit zřízení 
věcného břemene za účelem umístění nového 
kabelového vedení nn po městských pozemcích 
pro stavbu RD v ul. Staroholická čp. 3116 pro 
ČEZ Distribuce a.s. za úhradu a zřízení věcného 
břemene za účelem uložení plynovodní přípoj-
ky na stavbu RD v ul. Na Mušce čp. 1053 pro 
GasNet s.r.o. Ústí nad Labem za jednorázovou 
úhradu. Poté rada schválila Badmintonovému 
klubu Holice bezplatné použití městského znaku 
na jejich dresech a nové platové výměry ředite-
lům městských příspěvkových organizací s plat-
ností od 1. 11. 2017. Na závěr rada doporučila 
zastupitelstvu schválit nabídku Komerční banky 
a.s. na poskytnutí úvěru na financování nákupu 
cisternového vozu pro TS Holice. 

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 6. listopadu 2017
V pondělí 6. 11. 2017 proběhlo pravidelné za-
sedání Zastupitelstva města Holic (ZM). Zastu-
pitelstvo projednalo a schválilo postup Rady 
města Holic za období od jednání ZM dne 11. 9. 
2017, schválilo plnění rozpočtu města ke dni 
30. 9. 2017 a 18. Rozpočtovou změnu v rozpoč-
tu roku 2017.
Na základě doporučení v radě města byly 
schváleny: dohoda o souhlasu s umístěním 
stavby plynovodní přípojky na městských po-
zemcích v ulici Pod Parkem pro společnost 
BEMOI Pardubice s.r.o. pro stavbu bytových 
domů Pod Parkem, nevyužítí předkupního prá-
va k nákupu chaty ve Štěpánovsku, která leží 
na lesním pozemku s podílovém spoluvlastnic-
tví 16-ti města obcí, zřízení věcného břemene 
za účelem umístění nového kabelového vedení 
nn po městských pozemcích pro stavbu RD v ul.
Staroholická čp. 3116 pro ČEZ Distribuce a.s. 
za úhradu a zřízení věcného břemene za účelem 
uložení plynovodní přípojky na stavbu RD v ul. 
Na Mušce čp. 1053 pro GasNet s.r.o. Ústí nad 
Labem za jednorázovou úhradu. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí návrh Zprávy o uplatňování 
územního plánu Holic, schválilo změnu přílohy 
č. 2 Zřizovací listiny TS Holice a dodatek č. 2 
Zřizovací listiny MŠ Staroholická, dodatek č.2 
Přílohy č.3 Zřizovací listiny KD Holice a do-
datek č. 12 přílohy č. 1 Zřizovací listiny KD 
Holice. Na závěr zastupitelé schválili Technic-
kým službám Holice přípravu smlouvy o úvěru 
s Komerční bankou a.s. na nákup nového cis-
ternového automobilu ve variantě fixní úroková 
sazba 1,15 % p.a.
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ÚŘEDNÍ DESKA 

HASIČI OBČANŮM – čas vánoční, čas klidu a pohody

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

Pokud opravdu chceme, aby nadcházející 
čas adventu a vánoc byl opravdu časem klidu 
a pohody, musíme se sami o to také trochu při-
činit. Advent je čas, kdy se začínají více pou-
žívat 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 vznik-
ne při zapomenutí zapálené svíčky, odložené 
na hořlavém podkladě, při neopatrné manipu-
laci a jejím převrhnutí při odpadnutí žhavého 
knotu na hořlavé předměty. Stane se i to, že 
majitel bytu nebo chaty usne při zapálené svíč-

ce nebo že svíčku převrhne domácí zvíře. Jaká 
je zde rada – svíčky odkládejme na nehořlavé 
podložky, nestavme je pod hořlavé předměty, 
protože teplo stoupá vzhůru a pokud odcházíme 
z domu či bytu nebo jdeme spát, svíčku raději 
zhasneme.

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zacho-
vejme si je tedy takové a dbejme zvýšené opatr-
nosti při používání svíček a zde myslíme i těch 
elektrických, kterými zdobíme vánoční stro-
mečky. Základní radou je prostudování návodu 
k těmto elektrickým svíčkám a především se jím 
řídíme. Příčinou požáru může být i nevhodně 

umístěná a zapálená prskavka, mějme na pamě-
ti, že prskavky nepatří do rukou dětem. Po vá-
nocích je jen krůček k Silvestru a jeho bujarému 
oslavování, zde si vzpomeňme, že používání py-
rotechniky je velice nebezpečné a rachejtličky 
jsou každoročně příčinou mnoha požárů.

Co říci na závěr, chraňme si svoje zdraví a ži-
vot, ale i svůj majetek, není to tak složité. Stačí 
například vybavit si svůj dům nebo byt auto-
nomním hlásičem požáru a hasicím přístrojem. 

Příjemné prožití svátků vánočních a vše nej-
lepší do nového roku přejí hasiči.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

Omezení provozu Městského
úřadu Holice na konci roku 2017
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu 
budou v pátek 29. prosince 2017 zrušeny do-
polední úřední hodiny. Návštěvu úřadu v tento 
den předem konzultujte s příslušnými úředníky, 
protože některá oddělení úřadu budou uzavřena. 
Aktuální informace bude vyvěšena „před svát-
ky“ na městské stránce www.holice.eu.

Trhy v prosinci
Město Holice oznamuje, že v prosinci budou 
uspořádány tradiční trhy v Holubově ulice do-
konce dvakrát a to vždy v pondělních termínech 
11. prosince a 18. prosince!

Informace redakce Holických listů
Z důvodu svátků a konci roku 2017 je uzávěrka 
lednového čísla už v pondělí 11. prosince. 

Městský ples už počtvrté 
Město Holice oznamuje, že v pátek 26. ledna 
2018 od 20 hodin se bude ve velkém sále Zá-
kladní umělecké školy Karla Malicha konat už 
4. Městský ples. Bližší informace budou ozná-
meny koncem prosince na stránce www.holice.
eu a na plakátech, a vyhlášeny budou i měst-
ským rozhlasem. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 
18. prosince 2017 
V pondělí 18. prosince 2017 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 2018 a rozpočtové změny v roce 
2017, dalším bodem bude projednání plánu 
práce zastupitelstva a rady města na 1. polo-
letí 2018, městské vyhlášky o poplatku za ko-
munální odpad v roce 2018, pravidelným bo-
dem budou také převody nemovitého majetku 
města a další záležitosti městské samosprávy.
Srdečně zveme občany na poslední jedná-
ní holických zastupitelů v roce 2017.
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Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
3. 12. 14.00  Popletené pohádky a Mikulášská nadílka
neděle   Karkulka a Křemílek, Ferda Mravenec s Vlkem, Jeníček a Myška, Ježibaba 

a Mikuláš? Ale ne. Tak jak je to správně a kdo ke komu paří? Jestli víte, přijďte 
na představení o Popletených pohádkách a na nadílku, kde nesmí chybět Čert 
s Čertíkem a samozřejmě Mikuláš. 

   Učinkují děti z Dramatického kroužku DDM a z Divadelního souboru KD Holice.
   Scénář a režie: Jitka Juračková. 40 Kč
7. 12. 18.00  Křest knihy S Čezetou po stopách Dr. Emila Holuba
čtvrtek   V prostorách Afrického muzea Dr. Emila Holuba. zdarma
8. 12. 9+10.30  Andělé ze zapomenuté skříňky
pátek   Poetický vánoční příběh o tom, jak adventní andělé vykonávají své vánoční po-

vinnosti.
   Uvádí Divadlo Žlutý kopec Praha. 45 Kč
9. 12. 18.00  Vánoční koncert 
sobota   Vánoční koncert Dechového orchestru Kulturního domu města Holic pořádaný 

ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Rolnička Sezemice. dobrovolné.
16. 12. 19.30  Antonín Procházka   Přes přísný zákaz dotýká se sněhu 
sobota   Brilantní komedie ze současnosti, kterou původně Antonín Procházka napsal pro 

své kolegy v divadle J.K.Tyla v Plzni. V této situační hře plné dobrých nápadů 
se představí panoptikum rozmanitých postav, v čele s korektním účetním Edou, 
který se právě vrací z vězení domů.

  Režie: Luděk Kaplan.
   V předvánočním čase uvádí Divadelní soubor Kulturního města Holic.
   Zařazeno v divadelním předplatné ABO 2017/2018. 130 Kč
24. 12. 13.00  Štědrý den v muzeu 
neděle   Tradiční sváteční odpoledne spojené s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Karla 

Malicha v Holicích a malým překvapením. 10 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
5. 12. 19.30  Čtverec 
úterý   Kurátor galerie moderního umění. Výstava zkoumající limity tolerance. Ukra-

dený telefon a peněženka. Žijeme ve světě důvěry, nebo ve světě strachu a po-
dezíravosti? Obstojí humanistické ideje v testu všednodennosti? Vítězný snímek 
z Cannes.

   Režie: Ruben Östlund.
   Hrají: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Sofie Hamiton.
   Žánr: Komedie/ Drama. Délka 140 minut. 80 Kč 
19. 12. 17.00  Můj život Cuketky + Vánoční svatba sněhuláka Karla
úterý   Nejlepší evropský animák má nominaci na Oscara. Malý chlapec s přezdívkou 

Cuketka putuje do dětského domova plného sirotků jako je on. Cuketka tam na-
chází možnosti nového začátku. Film je plný humoru a laskavých postav, které 
pomáhají dětským životům dát smysl. 

   K filmu je připojen krátký český loutkový film Vánoční svatba sněhuláka Karla.
   Žánr: Animovaný/Rodinný. Délka 75 minut. 70 Kč
22. 12. 9.00 Anděl Páně 2 
pátek   Filmové představení pro školy. 40 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 12. 16.00 Leoš Janáček
čtvrtek  Přednáší Mgr. Jaroslava Janečková. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

2. 12.–31. 12.  Ivan Baborák – Škrábnuto do snu
  Vernisáž v sobotu 2. prosince od 17 hodin, úvodní slovo a hudba Štěpán Málek.

Ve čtvrtek 7. prosince od 18.00 hodin proběh-
ne v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba křest 
knihy Vojtěcha Hlásného S Čezetou po stopách 
Dr. Emila Holuba. Kniha, kterou vydal Kultur-
ní dům města Holic, pojednává o cestě mladé-
ho cestovatele po jihu Afriky (JAR, Botswana, 
Zambie, Zimbabwe), po místech, kde uskutečnil 
svoje cesty Dr. Emil Holub. Součástí křtu bude 
i prodej a autogramiáda. Jestli ještě nemáte 
všechny dárky k Vánocům, tady máte jeden tip.

Petr Kačer

Sobota 10. února 2018 od 20.00 hodin, ZUŠ 
Karla Malicha, společenský sál, lístky v před-
prodeji od 1. prosince v Oční optice Pro Vaše 
oči – Mgr. Veronika Marková v Hradecké ulici, 
cena 150 Kč. Obnovené Šibřinky se ponesou 
v duchu první republiky.

Křest

Šibřinky

V následujících řádcích vás pozveme na ně-
kolik předvánočních akcí do sousedních 
Velin.
V sobotu 2. prosince v 16.30 hodin proběh-
ne rozsvícení vánočního stromu a vystou-
pení dětí z Mateřské školy Baobab Veliny. 
O týden později 9. prosince od 13.00 hodin 
se u kostela sv. Mikuláše konají Velinské 
vánoční trhy a od 14.00 hodin v kostele vy-
stoupí velinské děti v programu „Vánoční 
kapříci“. Následující sobotu 16. prosince 
od 16.00 hodin ve zdejším kostele zazní 
tóny Adventního koncertu. Na Štědrý den 
od 10.00 do 12.00 hodin bude v kostele sv. 
Mikuláše Betlémské světlo a od 24.00 hodin 
půlnoční mše.

Petr Kačer

Pozvánka do Velin

KULTURA
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Adventní jarmark – Základní škola Holice, Komenského 100
pátek 1. 12. 2017 od 14.00 do 17.30 hodin
budova 1. stupně ZŠ Komenského (vedle pošty)
v 16.00 vystoupení pěveckého sboru Motýlek

Rozsvícení vánočního stromečku – Mateřská škola Holice, Staro-
holická
pátek 1.12.2017 od 17.00 hodin
areál MŠ Staroholická
program: vystoupení dětí z MŠ, vánoční jarmark, živý vánoční betlém, 
koledy hraje barevná muzika

Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromečku a osvětlení 
neděle 3.12.2017 od 9.00 do 17.00 hodin
program:
 9.00  adventní jarmark a atrakce pro děti
15.00  Malicháček – dětský pěvecký sbor ZUŠ Karla Malicha
15.20  sváteční slovo P. Radka Martinka
15.30  Komorní pěvecký sbor ZUŠ Karla Malicha
15.50  vystoupení literárně – dramatického oboru ZUŠ Karla Malicha
16.10  vystoupení Dechového orchestru KD Holice
16.30	 rozsvícení	vánočního	stromu
16.40   vystoupení Dechového orchestru KD Holice
17.00  závěr
moderátor: Martin Beran

Skautský ples
sobota 9. 12. 2017 
ZUŠ Karla Malicha, Holice
vstupné: 150 Kč – v předprodeji od 20. 11. v KD Holice

Vánoční školní akademie – Základní škola Holice, Holubova 47
úterý 12. 12. 2017 od 16.30 hodin
středa 13. 12. 2017 od 16.30 hodin
velký sál KD Holice
vstupenky v předprodeji od 27. 11. 2017 v kanceláři školy

Ve víru tance – společenský ples
pátek 15. prosince 2017 od 20.00 hodin
společenský sál ZUŠ Karla Malicha, Holice
více na www.tshf.cz

Předvánoční zastavení a živý betlém
sobota 16. 12. 2017 od 17.00 do 18.00 hodin
Areál kostela sv. Martina a farská zahrada
více na www.kulturapromesto.cz

Ač je programovací období 2014–2020 právě v polovině, proces vyhla-
šování výzev MAS Holicko je teprve na počátku. A tak bychom chtěli 
zažehnout jiskru v podnikatelském sektoru na Holicku a informovat jed-
notlivé subjekty o tom, že MAS Holicko již funguje a je možné si u ní 
požádat o dotaci.
V letošním roce se nám podařilo vyhlásit výzvy, a to jak např. pro obce 
a školy, tak i pro podnikatele (zemědělské i nezemědělské) nebo pro ma-
jitele lesních pozemků. Balíček peněz, který máme pro podnikatelský 
sektor je malý (12 mil. Kč), když to rozdělíme na 5 plánovaných výzev, 
tak je ještě menší. Přesto alokace výzvy vyhlášené v letošním roce pro 
programový rámec PRV ve výši 3,7 mil. Kč nebyla celá vyčerpána. 
V rámci této výzvy jsme podpořili 3 zemědělské podnikatele (výše schvá-
lené dotace cca 3 mil. Kč) a 1 projekt na lesní oplocenku (výše schválené 
dotace cca 195 tis. Kč). Kromě toho bylo naším záměrem podpořit i malé 
nezemědělské podniky na Holicku. Bohužel nikdo z možných žadatelů 
projekt nepodal.
Proto bychom vás chtěli informovat o tom, že v příštím roce 2018 máme 
opět v úmyslu vyhlásit výzvu pro podnikatelský sektor, a to v následují-
cích opatřeních:
1. Podpora zemědělských podniků,
2. Podpora potravinářských podniků,
3. Podpora malých podniků,
4. Ochrana lesních porostů,
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
Pokud vše půjde dobře, výzva poběží v termínu od 3. 1.–23. 2. 2018 
a bude na ni alokováno 5,6 mil. Kč. V průběhu této doby budeme v kan-
celáři MAS Holicko přijímat žádosti o dotaci zemědělských podnikatelů, 
výrobců potravin, malých nezemědělských podnikatelů a vlastníků lesa, 
kteří působí na Holicku. Projekty musí být investičního charakteru o ve-
likosti 50 tis.–5 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 45% do 100%, dle 
typu opatření.
Pokud si myslíte, že by Vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“ 
a pomoci zrealizovat Váš podnikatelský záměr, neváhejte nás kontaktovat 
buď osobní návštěvou v kanceláři MAS Holicko, Palackého 38, Holice 
nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 
775 302 057, e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz.
Doporučujeme konzultaci s pracovníky MAS Holicko již při přípravě do-
kumentů pro stavební řízení a dále při zpracování žádosti o dotaci. Více 
informací k výzvám MAS Holicko najdete na webu http://holicko.cz/clld-
2014-2020/vyzvy.html.

Michaela Kovářová, MAS Holicko

Dechový orchestr Kulturního domu města Holic nebude zahálet ani v ob-
dobí adventu. Jeho tradiční vánoční produkce se letos dočká dokonce 
dvojího provedení: nejprve v sobotu 9. prosince ve velkém sále holického 
kulturního domu a hned následujícího dne v Sezemickém domě, pokaždé 
od 18 hodin. Hostem bude stejně jako předloni dětský pěvecký sbor Rol-
nička ze Sezemic. Protože přípravy pásma světových melodií byly velice 
vyčerpávající, budou letošní vánoční vystoupení pojata v trošku skrom-
nějším formátu. „Vlastně jimi tak trochu navážeme na náš listopadový te-
matický koncert, protože zahrajeme několik populárních vánočních písní 
z různých zemí světa. Byla by ale chyba zapomenout na českou klasiku.“ 
nastínil základní koncept umělecký vedoucí kapely Ondřej Lisý. 
S holickými dechovými hudebníky se lze jako každý rok setkat i na Štěd-
rý den ve 23 hodin u kostela sv. Martina, kde zazní nejznámější vánoční 
koledy. Přijďte si je společně zazpívat! 

Karel Král

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 přijede na návštěvu Holic a okolí prezidentský 
kandidát Jiří Drahoš. Nejprve navštíví obec Veliny a pak se bývalý dlou-
holetý předseda Akademie věd České republiky potká s občany Holic. 
Diskuzní setkání se uskuteční od 16.30 do 17.30 hodin v aule Gymnázia 
Dr. Emila Holuba. Všichni jste srdečně zváni.

Lukáš Peška

Vánoční svátky jsou za dveřmi, a proto vás zveme na představení holické-
ho živého betlému. Scénu o narození Ježíška sehrajeme v areálu kostela 
sv. Martina a na farské zahradě v Holicích v sobotu 16. prosince 2017 
od 17 hodin. Těšit se můžete také na výstavu vánočních pohlednic uvnitř 
kostela, v němž bude k vidění také zdejší chrámový betlém. Při akci mů-
žete také pomoci druhým zakoupením dobročinných pochoutek. O jaké 
se jedná necháváme jako překvapení. Živý betlém pořádá spolek Kultura 
pro město za podpory Pardubického kraje, města Holice a ve spolupráci s 
Římskokatolickou farností Holice a dobrovolníky. Přijďte si užít podvečer 
před třetí adventní nedělí. Více informací na: www.kulturapromesto.cz a 
www.facebook.cz/KulturaProMesto.

Lukáš Peška

Přehled společenských akcí Podpora podnikatelů a zemědělců
na území MAS Holicko

S dechovkou zazní Rolnička

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš v Holicích

Živý betlém u kostela

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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„A jé, zítra je projektový den! To je mi k ničemu, zůstanu doma,“ nechal 
se slyšet jeden deváťák. Samozřejmě tomu tak není. Alespoň ten posled-
ní projektový den s názvem „Pomáháme si“ přinesl hodně radosti nejen 
našim žákům, ale i dětem v mateřských školách, žáčkům v prvních a dru-
hých třídách i důchodcům v Topasu. Žáci druhého stupně si připravili pro 
malé předškoláky a školáky spoustu her, drobných dárečků a zajímavých 
aktivit. Pěvecký sbor Radost zazpíval v domě pro seniory. Starší kluci 
vyčistili „kus přírody“ u rybníka Hluboký.
Nyní připravujeme adventní dílny, na nichž budou žáci tvořit vánoční de-
korace, které nabídneme holické veřejnosti na adventním jarmarku. Ten 
se bude konat v pátek 1. 12. v odpoledních hodinách v budově prvního 
stupně naší školy. Přijďte se společně nadýchat předvánoční atmosféry. 
Jistě k tomu přispěje sbor Motýlek, který o šestnácté hodině zazpívá nej-
známější vánoční koledy.

• • •
A nyní ještě zmínka o aktivitách devátých tříd. Všichni žáci se zaměřili na 
pro ně v současnosti nejdůležitější úkol = vybrat tu správnou střední ško-
lu. Proto využívají dny otevřených dveří na jednotlivých školách, a proto 
také uvítali nabídku SPŠ v Chrudimi, kam se vydali téměř všichni. A stálo 
to za to! Žáci prošli celou školou a dílnami, seznámili se s programovánim 
a obsluhou robotů. Součástí exkurze byla i soutěž o nejlepší vlastní výro-
bek v dílně. A kdo se stal vítězem? O tom vám napíšeme v příštím čísle.
Kolektiv učitelů naší školy přeje všem čtenářům radostné vánoční svátky 
a pokojný nový rok. Mgr. Blanka Málková

Listopad je měsíc krátících se dnů a pochmurného počasí. Děti se však 
začínají těšit na svíčky na adventním věnci a zvyky, které se váží k tajem-
nému předvánočnímu období.
Ve výtvarných činnostech děti procvičují nejen svoji zručnost a fantazii, 
ale výsledné práce vytvoří působivou výzdobu mateřské školy. Do Vánoc 
zbývá opravdu málo času, vrcholí přípravy, zdobí se, vyrábí se, pečou 
se perníčky, aranžují větvičky, bedlivě pozorují Barborky, voní jablíčka 
a pomeranče, píšou se dopisy pro Ježíška.
Hned 4. prosince uvítáme opět po roce Mikuláše s Čertem a Andělem. 
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 zacinká a Mikuláš s dárečky je tady. Ještě nám stihne všechno 
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 připraví. Pásmo říkadel, básní, písniček a koled dá trošku 
práce, ale odměnou nám budou úsměvy a potlesk.
Plánované akce na prosinec:
  1. prosince – ,,Slavnostní rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU U MŠ“
  4. prosince – ,,Mikuláš a Čert v MŠ“-nadílka
  5. prosince – pohádka v MŠ ,, Čert Káča “
  6. prosince – výlet s dětmi na Hrádek u Nechanic ,, Vánoce na zámku “
12. a 13. prosince – vánoční besídky v MŠ 
19. prosince – pohádka v MŠ ,,Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“
Přejeme všem čtenářům novin hezké a klidné Vánoce.

Mgr. Z. Krátká, ředitelka školy

Na Vánoce se můžeme těšit celý rok, nic však nenaladí vánoční atmosféru 
více než advent.
Nejdříve se však ohlédneme za uplynulým obdobím. Kromě pravidelné 
docházky do solné jeskyně, vánočního fotografování, pohádkových a kou-
zelnických vystoupení a krásného výletu s vánoční tematikou na zámek 
Potštejn jsme s jásotem uvítali ozdobení vánočního stromu před naší ma-
teřskou školou. První sníh jsme netrpělivě vyhlíželi na svátek sv. Martina.
A co nás čeká v prosinci? Co jiného než další prima předvánoční akce. 
Čeká nás slavnostní oficiální rozsvícení vánočního stromu u nás v MŠ 
na začátku adventu. V pátek 1. prosince půjdeme naposledy do solné 
jeskyně, 5. prosince přijde do naší školy na návštěvu Mikuláš s andělem 
a čertem a hodné děti jistě dostanou nějakou nadílku. Týden zakončíme 
pohádkou v KD Andělé ze zapomenuté skříňky, na kterou se budeme ve-
lice těšit. Určitě si upečeme spoustu vánočních dobrot, perníčků a cukroví 
a ozdobíme si stromečky, aby nám Ježíšek měl kam nadělit dárky.
Ve všech třídách také proběhnou tradiční vánoční besídky s programem 
a nadílkou.
Přejeme krásné, pohodové a co nejméně chaotické prožití adventního 
a vánočního času. Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Pro děti nastává nejkrásnější období. Očekávání, snění, vyřčení přání. 
Ale i my dospělí bychom si předvánoční, tedy adventní čas měli prožít 
v pohodě a klidu. V naší škole nastane adventní čas již ve čtvrtek 30. 11., 
kdy bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a vánoční výzdoba školy. 
Za realizaci vánoční výzdoby moc děkujeme Technickým službám Ho-
lice. V sobotu 2. 12. přijde začátek adventu také do Velin, kde se rozzáří 
vánoční strom a děti z naší třídy Baobab vystoupí s vánočním programem. 
V atmosféře předvánočního času budou i další akce v prosinci, a tak 5. 12. 
vystoupí děti ze třídy Slůňat na vánoční besídce Svazu postižených civi-
lizačními chorobami, ten samý den dopoledne nás navštíví čert, Mikuláš 
a anděl. Na pátek 8. 12. má pro nás zpěvačka Lída Helligerová připravený 
program Půjdem spolu do Betléma. V týdnu od 11. 12. do 14. 12. navští-
ví každý den jedna třída Sanatorium Topas, potěšíme klienty dárečkem 
a krátkým vánočním pásmem. 12. 12. pojedou děti ze třídy Hrošíků strojit 
vánoční stromeček pro naši želvičku do ZOO Dvůr Králové nad Labem. 
Ve středu 13. 12. se vydají Hrošíci do Klubu důchodců s vánočním pře-
kvapením. V jednotlivých třídách se mohou děti a rodiče těšit na vánoční 
besídky a dílničky.
Na závěr tohoto článku bychom touto cestou velice rádi poděkovali panu 
Františku Bendovi, který nám ve škole zcela zdarma opravil vstupní bran-
ky do zadní části školy a zhotovil novou branku ke vstupu do školní jídel-
ny. Moc děkujeme.
Přejeme všem čtenářům spokojené, láskou a porozuměním naplněné vá-
noční svátky.

Lenka Chotěnovská

MŠ Pardubická informuje Projektové dny a jiné aktivity na ZŠ Komenského

Adventní čas v Mateřské škole Holubova

MŠ STAROHOLICKÁ
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA

8. 10.–14. 10. 2017 nám projekt Let’s help od klubu Erasmus+ umožnil 
návštěvu Kedainaiu v Litvě. Pobyt zahrnoval návštěvu hlavního města 
Vilnius, starého města Kedainai a hlavně poznání školy. Seznámili jsme 
se s dalšími členy klubu Erasmus+.
Na začátku našeho pobytu jsme navštívili hrad Trakai a ochutnali jejich 
tradiční pokrm. V průběhu týdne nás přivítal starosta města a děti ze ško-
ly nás tradičně uvítaly chlebem se solí. Po aktivitách ve škole byla pro 
všechny členy klubu Erasmus připravena slavnostní večeře. Na konci týd-
ne jsme navštívili meteorologickou stanici, továrna na výrobu průmyslo-
vých hnojiv a večer jsme si zkusili uvařit jejich oblíbené knedlíky.
Tento výlet se nám velmi líbil a děkujeme za umožnění návštěvy. 

Blanka Málková

Návštěva Litvy

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Ocenění pro etickou výchovu
V úterý 31. 10. 2017 se v budově Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy v Praze udělovaly ceny za etické projekty v rámci programu vy-
hlášeného Nadačním fondem Josefa Luxe pro rok 2017. Naše gymnázium 
získalo 1. místo a finanční ocenění za projekt s názvem: „Život není ná-
hoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme“. 
(citát Hala Urbana)
Ceny předávala již tradičně paní Věra Luxová, předsedkyně fondu, paní 
europoslankyně Michaela Šojdrová, náměstek ministra školství Jaroslav 
Fidrmuc a Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka etické výchovy a také 
autorka odborné literatury na dané téma. Všichni jmenovaní přítomným 
ředitelům a učitelům vyhodnocených škol z celé ČR poděkovali za jejich 
práci a vystoupili se svými příspěvky. Připomněli, že etická výchova má 
v dnešní nelehké době pevné místo v rámci vyučovacího procesu a bude 
i nadále podporována. Naším úkolem je vštěpovat dětem úctu k základ-
ním evropským hodnotám, jak je shrnuje Listina základních práv a svo-
bod, která vznikla na křesťanských základech.
Za naši školu se slavnostní akce zúčastnila Mgr. Eva Pýchová, autorka 
projektu a koordinátorka etické výchovy na gymnáziu.
Protidrogový vlak
Ve středu 8. 11. 2017 se třída 3. C nižšího gymnázia zúčastnila unikát-
ního projektu protidrogové prevence Revolution Train, jenž je založený 
na smyslovém prožitku a interaktivitě. Jedná se o speciálně vybavenou 
multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního 
a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro 
vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku 10–17 let. Cí-
lem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapů-
sobit na osobnost návštěvníka vlaku, a efektivním způsobem tak ovlivnit 
jeho pohled na legální a nelegální drogy. Základnou je nádraží Praha-Dej-
vice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné, přičemž ve zmí-
něnou středu zastavil u jednoho z nástupišť pardubického nádraží.
Netradiční forma celého projektu účastníky velmi překvapila a každý se s ní 
vyrovnával po svém. Žáci měli možnost postupně procházet v protidrogo-
vém vlaku příběhem, který byl koncipován jako životní příběh party mla-
dých lidí, a zároveň se stávali jeho aktivními účastníky. Nastoupili do obr-
něného vlaku, který představoval zdravé tělo, a byli nenásilnou formou 
vtaženi do děje. Výborně zpracovaný interiér vlaku simuloval prostředí, kde 
se narkoman běžně pohybuje: bar – nabídky legálních drog (alkohol, ciga-
rety), odjezd autem pod vlivem omamných látek, zničení několika lidských 
životů, vyšetřovna, vězení, rozhodnutí – návrat do života nebo smrt. Věří-
me, že si žáci kromě silného zážitku odnesli i pocit odpovědnosti za vlastní 
život. Děkujeme všem realizátorům projektu a věříme, že v brzké době při-
vítáme lektory navazujícího programu s názvem To je zákon, kámo!
Pozvánka na Adventní koncert
Rádi bychom širokou veřejnost pozvali na tradiční Adventní koncert dne 
21. 12. 2017 od 17 hodin. V aule naší školy přivítáme Smyčcové kvar-
teto Univerzity v Hradci Králové, které nám představí klasické vánoční 
skladby slavných umělců. Těšit se můžete i na vystoupení našich žáků 
a vernisáž fotografií RNDr. Petra Juračky, absolventa našeho gymnázia 
a známého propagátora vědy, asistenta na Přírodovědecké fakultě Karlovy 
univerzity v Praze. Chybět by neměla ani malá výstava obrazů a obrázků 
našich bývalých a současných studentů. Dobrovolné vstupné bude již tra-
dičně odesláno na konto Adventních koncertů České televize.

Pomalu se blíží Vánoce, ale u nás na 1. stupni ZŠ Komenského se stále 
něco děje.
Koncem října jsme odeslali balík se záložkami a materiály o našem městě 
na Slovensko do Bratislavy, kde je naše partnerská škola v projektu „Zá-
ložka do knihy spojuje školy“.
Ve škole proběhl strašidelný den, se jménem Halloween, kdy se děti 
na jedno dopoledne převlékly za strašidla a příšery.
Žáci z naší školy navštívili divadlo v Pardubicích, kde shlédli divadelní 
představení „O princezně, která ráčkovala“. Následovalo divadelní před-
stavení „Tři přadleny“ v kulturním domě v Holicích, kterého se zúčastnily 
první tři ročníky naší školy.
Koncem měsíce proběhla pravidelná pěvecká soutěž „Základní škola Ko-
menského hledá Superstar“. Nejlepší zpěváci obdrželi krásné ceny.
Protože Vánoce se opravdu nezadržitelně blíží, prvňáci a páťáci navštívili 
DUV ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme se mohli podívat na ruční 
výrobu vánočních ozdob. Protože byly opravdu krásné, mnoho jsme jich 
koupili a odvezli domů. Mgr. Helena Žižková

Naše škola se již tradičně účastní celé řady projektů včetně těch meziná-
rodních.
Ani letos tomu není jinak – žáci 6. B a 8. A se přihlásili již v září do čes-
ko–slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který se konal 
již po osmé, tentokrát na téma Tajuplný svět příběhů. Cílem je navázání 
kontaktu mezi školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny zá-
ložek do knih.
Nám připadl tajuplný svět Indiánů a jejich kultury – při hodinách litera-
tury se obě třídy postupně seznámily s dávnými indiánskými legendami 
a při výtvarné výchově vytvářely knižní záložky ve tvaru totemů, které 
jsme pak zaslali našim novým slovenským kamarádům ze Základní školy 
Rudolfa Jašíka ve městě Partizánske a z Gymnázia Pierra de Coubertina 
v Piešťanech – společně s drobnými dárky, které nám pro obě školy věno-
valo město Holice, za což touto cestou ještě jednou velmi děkujeme. Vzá-
pětí jsme i my obdrželi krásné záložky a už teď se těšíme na další ročník 
a zajímavé téma, díky kterému získáme další nové přátele ze Slovenska.

Mgr. Pavlína Novotná a Mgr. Sylvie Zyková

Zprávy z gymnázia

Předvánoční akce na ZŠ Komenského

Jak jsme vyráběli záložky…

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V předposledním válečném roce navázalo místní odbojové hnutí bližší 
kontakty s ilegální skupinou Velký Josef a 5. oddílem partyzánské brigády 
Mistra Jana Husa, vedeným Rusem Voloďou Prigodičem a Čechy Karlem 
Paldusem a Bohumilem Bromem. Do spolupráce s partyzány se zapojila 
i řada občanů, zejména pro ně zajišťovala přísun potravin. Partyzáni se 
začali objevovat i přímo ve městě, zejména chodili na představení kina 
ve Starých Holicích. Ostatní návštěvníci si užili dost strachu, neboť diváci 
z lesů měli pod kabáty zbraně, které by jistě v případě potřeby použili. 
Praktická odbojová činnost doléhala v tomto roce na město jen okrajově. 
Tak například 3. května večer byla na dvoře radnice provedena prohlídka 
všech jízdních kol. Při destrukci železniční tratě mezi Kostěnicemi a Čer-
nou za Bory byl totiž před činem spatřen cyklista. Prohlídka v Holicích 
byla pro místní cyklisty bez následků.

Přes válečné útrapy žilo město také svým všedním životem. Zastupi-
telstvo se sešlo v prvním pololetí k pěti jednáním. Opět se většinou ře-
šily finanční otázky, ale občas se objevily i jiné případy. Tak například 
31. března se projednávala situace kolem sportovních klubů. Válečná vý-
roba si vyžadovala rozšíření kotlárny Josefa Marka (pozdější TMS), což 
si vyžadovalo výstavbu nové haly na stávajícím hřišti SK Holice. Druhý 
klub, Slavoj Holice, měl svůj stadion vybudovaný na pronajatých obec-
ních pozemcích v dnešní ulici Bratří Čapků. Město chtělo, aby se oba 
kluby sloučily a působily na stadionu Slavoje. To však členové Slavoje 
zásadně odmítali a nenávistné útoky přicházely z obou stran. Naštěstí brz-
ký konec války vše zažehnal: továrna se nerozšiřovala a oba kluby mohly 
působit tak jak dříve. 

Z dalších rozhodnutí uveďme, že na jednání 2. května bylo schvále-
no zřídit na městských jatkách elektrickou chladírnu za 42 000 korun, 
15. června bylo rozhodnuto vybírat od 1. 7. 1944 do 30. 6. 1950 obecní 
dávku ze zmrzliny prodávané cukráři – 10 haléřů z byť jen započaté koru-
ny prodejní ceny. Nevím, jestli si v roce 1950 ještě někdo na toto usnesení 
vzpomněl. Na poslední schůzi zastupitelstva 25. června byla schválena 
prozatímní úmluva o zřízení vodovodní skupiny pro Holice, Poběžovice 
a Veliny. 

Protektorátní úřady čím dál více potlačovaly činnost samospráv – za ze-
mřelé a odstoupivší členy zastupitelstev se nikdo nový nevolil, v řadě míst 
ani počet zastupitelů neodpovídal zákonům. Nakonec byla zastupitelstva 
rozpuštěna a nahrazena úřednickým orgánem. V Holicích byla 5. prosince 
okresním úřadem jmenována sedmičlenná správní komise. Jejím před-
sedou se stal dosavadní starosta města Antonín Pfeifer, jeho náměstkem 
majitel továrny na sportovní potřeby Bohumil Vinař. V té době úřadoval 
starosta města na radnici pro občany každý den od 10.30 do 12.00 hodin 
(v té době nebyl žádný člen samosprávy tak zvaně uvolněný a funkci vy-
konával vedle svého zaměstnání). Hlavní část přání a stesků byla kolem 
bytové tísně. Vinou prakticky nulové výstavby v době války se v Holicích 
nedostávalo na 100 bytů. Vše musela řešit obec, neboť ubytování lidí bylo 
v její kompetenci. Proto bylo obvyklým jevem, že kdo měl tři a více po-
kojů, tak ty nadbytečné hned se souhlasem obce pronajal z obavy, aby mu 
nebyly zabrány a dány do nájmu osobám, které si ve svém bytě nepřál. Že 
se v této věci rozmohlo opět udávání, není třeba zdůrazňovat. 

Všimněme si také zásobovací situace, a to zejména černého trhu. Ofici-
álně šlo koupit jen to, co bylo prodáváno na lístky. Za značně vysoké ceny 
se šmelilo na černém trhu. Tam 1 q pšenice stál 800–1500 korun, vejce 
10–20, litr mléka 10–20, 1 kg hrubé mouky 25–50, 1 kg másla 400–800, 
1 kg cukru 300–500, 1 kg vepřového masa 300 i více korun. Rozmohl se 
také výměnný obchod, například za kilogram vepřového sádla bylo mož-
no získat 33 cigaret (jedna cigareta pod rukou byla za 5–10 haléřů). Za ci-
garety šlo získat všechno, neboť od října byl týdenní příděl jen 25 cigaret, 
či 6 doutníků nebo jeden balíček tabáku (pokud vůbec byl). Na zahrád-
kách i jinde si lidé začali pěstovat tabák, tak zvanou domovinu.

Uveďme ještě další události roku. V lednu, který byl mlhavý, deštivý 
a prakticky bez mrazu řádila chřipková epidemie, které podlehlo několik 
lidí. V témže měsíci byly z pardubické radnice na tu holickou přestěho-
vány cenné originály obrazů. Stalo se tak z obavy náletů na Pardubice. 
Obavy se v létě naplnily, kdy při dvou náletech bylo poškozeno hodně 
domů a kolem 50 osob bylo zabito. Mezi nimi byl i osmnáctiletý syn 
rolníka Říhy z Koudelky. V té době však nikdo netušil, že obrazy nejsou 
v Holicích v bezpečí a že přijde 5. květen 1945 a po bombardování lehne 
holická radnice popelem. Kromě obrazů byly z pardubického okresního 
soudu k našemu soudu přestěhovány pozemkové knihy, které už k úhoně 
nedošly.

Velkou sportovní událostí bylo 26. února hokejové utkání SK Holice 
– LTC Praha. Tehdy neporazitelné pražské družstvo vyhrálo nad domá-

cími 30:2. Z rozkazu vyšších úřadů muselo být řádně oslaveno 15. břez-
na 5. výročí Protektorátu Čechy a Morava. Holická oslava se uskuteč-
nila v sále Na Špici a v programu účinkovala holická hudba a pěvecký 
sbor Hlahol. Týden předtím, 8.–10. března, byla v zasedací síni radnice 
uspořádána výstava obrazů autorů – amatérů z Holic a okolí. Ve dnech 
3. a 4. června se na stadionu Slavoje konal sraz Kuratoria pro výchovu 
mládeže holického okresu. Hendrychova obuvnická továrna byla dnem 
23. června uzavřena a 60 dělníků bylo posláno do Mostu na obnovovací 
práce na nálety poškozené rafinerii na benzin (dnešní chemička u Litvíno-
va). V polovině října přibylo do Holic několik německých a maďarských 
rodin z Lučence, aby zde v části Hirschovy továrny pokračovali v opra-
vách vojenské obuvi a stejnokrojů. K nim byla přičleněna i část holického 
dělnictva. V té době se pro továrnu vžil název „Kečkemét“. K bydlení byla 
rodinám přidělena budova dívčí školy a žactvo bylo přemístěno do bývalé 
hospody a starého sirotčince v Husově ulici. Dne 16. října byla z Holic 
odvezena na práci do Polska smíšená manželství (jeden z manželů byl 
Žid). Doma mohly zůstat jen ženy, kterým bylo 50 a více let. Na kopání 
zákopů u Neziderského jezera odjelo 14. prosince na deset týdnů sedm 
synů zdejších zemědělců. 

O počasí není co moc psát. Většina roku byla nevlídná – stále chladno 
a deštivo. Dokonce v červnu museli lidé vytáhnout svetry a kabáty. Velká 
horka a sucho pak panovala v srpnu. Země pukala a tráva usýchala a rudla. 
V září si hospodáři pochvalovali velkou úrodu brambor. Podzim byl ne-
vlídný s dešti a mlhami, 23. prosince začíná sněžit a mrznout. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1944

Milé děti, rodiče, babičky a návštěvníci Holoubka, 
zveme Vás v úterý 5. 12. dopoledne na tradiční 
setkání s Mikulášem. Do Holoubka Mikuláš přijde 
kolem půl desáté hodiny, přivítá a popovídá si s dět-
mi, společně si zazpívají, zatancují a Mikuláš všem 
dětem na závěr dopoledne nadělí sladkou perníkovou 
nadílku.
Celé Česko zpívá koledy – letos podruhé v Holoubku u stříbrného smrku 
na zahradě a to ve středu 13. 12. v 18 hodin. Přijďte si s námi společně 
zazpívat známé vánoční koledy a písničky za doprovodu kytar, saxofonu 
a podávat se bude voňavý čaj.
Tradiční vánoční zpívání v Holoubku – na toto zpívání srdečně zveme 
děti, rodiče, prarodiče ve čtvrtek 21. 12. od 17.30 hodin do herny Holoub-
ka, kde za doprovodu piana a kytar si zazpíváme krásné vánoční koledy 
a písně. Pojďme se na chvíli pozastavit v uspěchaném předvánočním čase 
a naladit se na pohodové vánoční svátky.
Holoubek je pro vás otevřen do čtvrtka 21. prosince.
Děkujeme všem návštěvníkům Holoubka za vaše návštěvy pravidelných 
programů i dalších akcí. 
Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení 
do roku 2018.
Holoubka v novém roce můžete navštěvovat od úterý 2. 1. 2018.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,  www.par-
dubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

Účastnice druhého vzdělávacího cyklu v Holoubku se rozloučily s Že-
nyPRO
V pondělí 13. 11. proběhla závěrečná konference druhého cyklu Ženy-
PRO. Konferenci i celý cyklus setkávání vystihují slova: osobité ženy, 
prožitkové vzdělávání, nová přátelství, chuť a energie jít za svými sny 
a cíli. Další vzdělávací cykly v Holoubku začnou v lednu 2018 a v září 
2018. Zachycení atmosféry kurzů sledujte i na sociálních sítích: Face-
book, 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

kolektiv Holoubka

Prosincové akce v Holoubku

Z HISTORIE
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Na pozvání partnerského města Strzelce Opolskie se naši starší elévové 
a mladší žáci zúčastnili v sobotu 11. listopadu halového fotbalového turnaje. 
Tento den si v Polsku státním svátkem připomínali Den nezávislosti. V míst-
ní sportovní hale se hrálo ve dvou skupinách, systémem každý s každým. 
V turnaji starších elévů se naše mužstvo umístilo na třetím místě. Sestava: 
Karlík, Nývlt, Peštál, Fišer, Flachs, Prokop, Trojan, V. Tošovský, Růžička, 
Tlapák, Lienert, Chadima. Druhou turnajovou skupinu tvořili mladší žáci. 
Zde jsme obsadili páté místo. Sestava: Sedlák, Svoboda, Maroši, Vojtěch, 
Šefranko, Vohralík, Machatý, Černý, J. Tošovský, Kubelka, Hájek, Výborný, 
Říha. Podle slov polských pořadatelů zanechali naši mladí sportovci jen ty 
nejlepší dojmy. Kromě dvou pohárů si naši mladí odvezli i hezký zážitek, 
když na závěr třídenního pobytu navštívili krásný krytý bazén.

Vladimír Faltys

Halové turnaje žáků – sportovní hala, začátek vždy v 8.00 hodin
neděle    7. a 21. leden
neděle  18. únor
sobota    3. březen

Oddíl stolního tenisu pořádal olympiádu regionu Pardubice pro ZŠ a SŠ, 
které se zúčastnilo 26 družstev ve 4 kategoriích, celkem 90 dětí soutěžilo 
o postup na krajskou olympiádu. Nejlépe se z Holic umístilo družstvo 
z gymnázia, získalo 3. místo. Dne 4. a 5. prosince se v Holicích v městské 
hale uskuteční mistrovství republiky družstev ZŠ ve stolním tenise.
Oddíl ASPV – složky rodiče s dětmi a předškolní děti uskutečnily ve cvi-
čebních hodinách úspěšné Halloweenské cvičení. Oddíl hledá zájemce 
o cvičení s dětmi, kurz instruktora bude uhrazen.
Klub českých turistů se podílí na organizaci akce „Poslední kopec“ dne 
30. prosince. Prezence bude od 9.00 hod., start v 11.00 hod. .
Volejbalové družstvo žen ukončilo podzimní kolo krajské soutěže 
II. třídy. Ženy se umístily na 6. místě. Jarní část soutěže bude zahájena 
28. dubna.
Skupina PA-Z-2
p. družstvo utkání sety míče body

1. TJ Slovan Moravská Třebová  16  47:10 1345:968 43
2. VK Litomyšl 16 39:23 1370:1249 35
3. TJ Sokol Nasavrky 16 37:20 1244:1111 32
4. SK Spartak Slatiňany 16 40:26 1460:1238 32
5. TJ Sokol Chrudim 16 31:25 1208:1189 27
6. TJ Jiskra Holice 16  27:31 1221:1298 21
7. TJ Tesla Pardubice A 16 23:31 1084:1206 20
8. ŽSK Třemošnice 16  9:43 920:1264 6
9. TJ Tesla Pardubice B 16 4:48 966:1295 0

Majka Hybšová

SK Holice v Polsku

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ – SK HOLICE

TJ Jiskra Holice, z.s.  informuje

Cyklistický oddíl Bike Freaks Holice se v roce 2017 věnoval převážně 
výchově mladých cyklistů. V kádru jich máme 24. V letošním roce jsme 
se zúčastnili okolo 90 závodů po celé republice a jednoho v Rakousku. 
Patříme mezi nejlepší mládežnické oddíly v regionu. Z krajských mistrov-
ských závodů jsme přivezli 8 medailí, z toho 4 zlaté. Stupně vítězů jsme 
v mládežnických kategoriích opanovali v Hradeckém poháru i Dobruš-
ském poháru, dvou nejvýznamnějších regionálních závodních seriálů (ka-
ždý seriál má 10 závodů). 
Na republikové úrovni nás reprezentovalo 7 závodníků. Čtyři z nich ještě 
teď stále závodí v Českém poháru v cyklokrosu. 
Velmi úspěšní jsme byli i v celorepublikovém velmi silně obsazeném se-
riálu Kolo pro život, ve kterém se 4 naši závodníci probojovali na stup-
ně vítězů v celkovém hodnocení. Naše závodníky rozvíjíme všestranně, 
takže přes zimu se věnujeme cvičení a posilování celého těla. Závodíme 
i v běhu, duatlonu či běhu na lyžích. 
Každoročně pořádáme cyklistický závod Holický medvěd, kterého se 
účastní kolem 200 dětí a časovku čtyřčlenných družstev na 100 km Ho-
lická 100, velmi specifický závod, mezi jehož vítězi jsou například týmy 
z Českého Těšína či Prahy.
Přejeme hezké svátky a do nového roku co nejvíc zdraví a pohody.

Pavel Bečka

Patnáctiletý nohejbalový talent, člen T.J. Skol Holice Dominik Veselý, zís-
kal začátkem listopadu v Karlových Varech titul mistra republiky v singlu, 
nejnáročnější nohejbalové disciplíně a k titulu z dvojic a třetímu místu 
z trojic si připsal další úspěch a stal se nejlepším starším žákem celé sezó-
ny. Výborný výkon podal i Marek Vojtíšek, který zůstal těsně pod stupni 
vítězů na čtvrtém místě. 
Co o svém výkonu řekl šťastný vítěz? „Finále bylo do poslední chvíle 
vyrovnané. První set jsem měl náskok několika bodů, ve druhém setu už 
ale šlo do tuhého. Myslím si, že jsem vyhrál díky trpělivosti, zvládl jsem 
to i psychicky i když se mi zrovna nedařilo. V semifinále jsem prohrával 
0:5 a set ještě vyhrál 10:8, i proto jsem si ve finále stále věřil. Sport je 
prostě hodně o hlavě“.
Velkou zásluhu na výkonech našich mladých hráčů má jejich trenér Ma-
rek Líbal. „Před našimi hráči musím smeknout,“ říká a pokračuje, „během 
jednoho roku dosáhli takového osobnostního i herního progresu, jaký vět-
šina nohejbalistů nezaznamená za celý život. Velký dík patří rodičům, bez 
jejichž podpory by to nešlo“.
Přejme nejen mladým, ale i všem našim nohejbalistům, ať se jim stejně 
daří i v nadcházející sezóně.

Petr Kačer

Bike Freaks Holice v roce 2017

Další nohejbalový titul do Holic
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2. liga mužů:
Sokol Kutná Hora – BVK Holice
85 : 58 (14:17 39:30 61:47)
Horký a Janata 16, Žaba 8, Eichler 5, Beránek 
a Kolář 4, Drahoš 3, Welsch 2
Basket Poděbrady – BVK Holice
76 : 53 (27:12 47:31 65:44)
Eichler a Žaba 14, Horký 9, Kolář 6, Joska 
a Drahoš 4, Voráček 2
BVK Holice – BA LYNX Liberec
79 : 71 (20:15 36:29 60:54)
Macela 22, Žaba 19, Joska a Janata 10, Baťa 7, 
Trojan 5, Beránek 4, Kolář 2
BVK Holice – TJ AŚ Mladá Boleslav
78 : 71 (21:20 37:34 49:49)
Eichler 19, Žaba 16, Macela 16, Baťa 11, Trojan 
7, Bartheldi 6, Janata 2, Beránek 1
Prvním tripem na palubovky soupeřů v letošní 
sezóně se stala utkání v Kutné Hoře a v Po-
děbradech. Holičtí muži odjeli v nekompletní 
sestavě a v obou případech prohráli vysokým 
rozdílem. Jednoznačně se ukázalo, že bez kva-
litního rozehrávače se 2. liga hrát nedá. Nejvíc 
mrzí porážka v Kutné Hoře, která nepředvedla 
žádný oslňující basketbal, ale měla ve svém 
týmu jednoho klíčového střelce, kterého jsme 
nedokázali ubránit. 
O dva týdny později přivítali holičtí muži 
na domácí palubovce dosud neporažené týmy 
z Liberce a z Mladé Boleslavi. Tentokrát se 
domácí tým sešel v plném obsazení. Chyběl 
pouze nadějný dorostenec Adam Horký, kte-
rý si v předvečerním tréninku podvrtl kotník. 
Domácí muži vedeni excelentním rozehráva-
čem Tomášem Macelou v obou utkáních vedli 
od začátku až do konce a připravili prvním 
dvěma týmům tabulky překvapivé porážky. 
Obzvlášť víc jak dvoumetroví chasníci z Mla-
dé Boleslavi nesli svoji porážku těžce a ještě 
dlouho po utkání ji rozdýchávali. Největší po-
díl na vítězství měl rozehrávač Tomáš Mace-
la, ale i ostatním patří pochvala za kolektiv-
ní výkon, zejména pak na obranné polovině. 
Ukázalo se jasně, že s kvalitním rozehrávačem 
roste naše síla v útoku o dvacet bodů na zá-
pas. A to už je znát. S počtem nastřílených 
bodů mezi padesátkou a šedesátkou se těžko 
vyhrává. 
Divize juniorů U19:
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
73 : 58 (16:16 34:32 52:55)
Dvořák 28, Vlasák 14, Novák a Maršálek 6, No-
votný a Svatoš 2
v odvetě 82 : 63 (26:16 47:36 68:41)
Dvořák 41, Vlasák 11, Maršálek 4, Svatoš 3, Le 
Hoang Nam, a Novák 2
BVK Holice – Basket Poděbrady
61 : 41 (15:19 30:28 41:35)
Beránek 24, Janoš 15, Dvořák 13, Novák 6, Vla-
sák 3
v odvetě 60 : 66 (20:11 38:41 56:55)
Dvořák 28, Janoš 17, Maršálek 4, Beránek 3, 
Novák, Vlasák, Hloušek a Le Hoang Nam 2

Divize kadetů U17:
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
80 : 83 (18:20 38:47 61:64)
Chmelík 33, Horký 17, Novák 16, Vlasák 13, 
Mrázek 1
v odvetě 53 : 78 10:14 30:36 37:62)
Chmelík 25, Vlasák 11, Novák 8, Mrázek 5, 
Pšenka 4
Liga žáků U14:
BA Nymburk – BVK Holice
78 : 57 (25:10 35:26 55:39)
Hanzlík 12, Mrázek 11, Slawisch 10, Šindelář 
9, Josef Pluhař 8, Broňa Kubánek 4, Krejčík 3 
Královští sokoli Hradec Králové – BVK Ho-
lice
43 : 68 (6:28 16:40 29:53)
Mrázek 17, Slawisch 11, Broňa Kubánek 10, 
Hanzlík a Josef Pluhař 7, Šindelář 6, Brandejs 
5, Holub 3, Krejčík 2
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice
69 : 68 (Mrázek a Slawisch 20, Josef Pluhař 10, 
Šindelář a Brandejs 6, Krejčík, Hanzlík a Broňa 
Kubánek 2
Oblastní přebor minižáků U13:
Adfors Basket Litomyšl – BVK Holice
42 : 48 (16:15 26:31 36:38)
Jan Kubánek a Jan Pluhař 16, Krejčík 8, Holub 
4, Klouček a Kašpar 2
v odvetě 99 : 46 (27:7 54:14 84:34)
Krejčík 18, Klouček a Jan Pluhař 7, Dostál 6, 
Kašpar a Jan Kubánek 4
BVK Holice – Loko Trutnov
61 : 44 (13:10 27:22 42:34)
Jan Pluhař 19, Krejčík 15, Jan Kubánek 11, 
Kašpar 8, Klouček a Holub 4
v odvetě 75 : 34 (20:12 50:18 63:28)
Krejčík 29, Jan Kubánek 15, Jan Pluhař 11, Do-
stál 8, Kašpar 7, Klouček 4, Holub 1
BVK Holice – BK Pardubice
64 : 37 (16:8 30:18 52:24)
Krejčík 27, Jan Pluhař 23, Holub 10, Klouček 4
v odvetě 44 : 49 (8:13 19:25 28:35)
Krejčík 17, Jan Pluhař 14, Holub 9, Jan Kubá-
nek a Kašpar 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – Královští sokoli Hradec Krá-
lové
117 : 39 (30:8 60:20 86:33)
Krejčík 43, Pluhař Jan 30, Kašpar 22, Kubánek 
Jan 14, Dostál 8
v odvetě 108 : 38 (27:18 53:26 79:30)
Krejčík 47, Jan Pluhař 29, Kašpar 16, Jan Kubá-
nek a Dostál 8,
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl 
60: 47 (16:6 36:23 48:37)
Jan Pluhař 21, Krejčík 19, Jan Kubánek a Kašpar 
8, Dostál 4
v odvetě 52:61 (9:14 23:25 37:45)
Krejčík 17, Jan Pluhař 16, Jan Kubánek 8, 
Kašpar 7, Dostál 4 
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí
55 : 19 (22:1 31:5 45:16)

Urbánek 18, Novák 16, Štembera 8, Libánský 
a Vít Pokorný 4, Metelka a Antonín Dostál 2, 
Vojtěch Pokorný 1
v odvetě 48 : 21 (8:4 27:12 40:18)
Novák 18, Libánský a Vít Pokorný 8, Urbánek 
7, Vojtěch Pokorný 5,Antonín Dostál 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách je-
jich soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže).
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28. října vyjeli naši nejmladší hráči na kvalitně 
obsazený turnaj v Brně, kterého se zúčastnilo 
65 dětí z celé České republiky. I když jsme ten-
tokrát na medailové umístění nedosáhli a skon-
čili těsně pod stupni vítězů, patří všem našim 
mladým hráčům poděkování a pochvala za re-
prezentování našeho oddílu a města Holic.
O den později probíhal turnaj v Hradci Králové 
– „Hradecký Lev“, kterého se zúčastnila z na-
šeho oddílu Tereza Weinerová a spolu se svým 
spoluhráčem Honzou Klimajem obsadili krásné 
32. místo.
4. listopadu v Holické sportovní hale proběhlo 
jednodenní soustředění našeho oddílu. Soustře-
dění vedl zkušený trenér Michal Říha z SK Ko-
meta Brno. Zúčastnilo se ho 12 dětí. Celodenní 
trénování bylo zakončeno závěrečným turna-
jem. Po ukončení turnaje si děti zahrály proti 
svým rodičům.
11. listopadu probíhaly souběžně dva turnaje, 
kde jsme měli zastoupení. V Praze na Memo-
riálu K. Holobrádka nás reprezentovala Tereza 
Weinerová, která obsadila dělené 9–16. místo. 
Druhý turnaj probíhal v Hradci Králové. Účast-
nilo se ho 85 dětí z celé republiky, nejlépe se 
umístila Natálka Teplá na výborném 2. místě. 
Na svůj první turnaj za náš klub nastoupil i Do-
minik Hošek. Dále nás reprezentovali Ondra 
Kaplan a Dominika Budišová. Všichni podali 
výborné výkony a zaslouží opět pochvalu.
Následující turnaje: 9. prosince oblastní pře-
bor kategorie U19 v městské hale v Holicích, 
16. prosince byl náš oddíl pozván do Liberce 
na Vánoční turnaj dětí, 17. prosince turnaj čtyř-
her dospělých.
Na závěr ještě informaci o našem plese – bude 
v sobotu 20. ledna v sále ZUŠ Karla Malicha.

Miroslav Pacovský

Badmintonové zprávy

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
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