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Pozvat si na kávu majitele pivovaru asi není 
moc taktní, ale na druhou stranu, nejen pivem 
může být živ člověk. Luďku, piješ vůbec kávu?
„Nejprve bych chtěl upozornit, že jsem pouze 
spolumajitel pivovaru a co se týče kávy, tu piji 
zcela výjimečně, jen když mě na ni někdo po-
zve, jako právě třeba teď ty.“
Původní profesí jsi elektrikář, jak se z úspěš-
ného elektrikáře stane spolumajitel pivovaru?
„Moje původní profese mě sice bavila, napl-
ňovala i živila, ale neustálé dojíždění za prací 
a spaní po ubytovnách mě už tolik nebavilo. 
Doma je doma. Taky mám rád nové výzvy. Se 
svými kamarády a současnými spolumajiteli 
jsme nejprve začali vařit pivo jako domovařiči 
a po nějakém čase jsme se rozhodli vařit profe-
sionálně.“
Jak se vaří pivo ví v Čechách skoro každý a kdo 
to neví, může si to najít na internetu. Řekni 
našim čtenářům jaké pivo vaříte vy a kde ho 
mohou koupit a jak vznikl název Mordýř?
„Vaříme dva základní tipy piv: pivo spodně 
kvašené ležáckého typu a pivo svrchně kvaše-

né. Naše portfólio obsahuje dvanáct druhů piv, 
zejména vícestupňových. Pivo je nefi ltrované 
a nepasterované, dá se koupit čepované v re-
stauracích a lahvové v pivotékách nebo přímo 
v pivovaru. Naše provozovna se nachází v Dol-
ních Ředicích a tak název pivovaru vznikl podle 
zdejšího rybníka.“
Dá se vůbec konkurovat velkým pivovarům?
„Za konkurenty se nepovažujeme, jsme součás-
tí trhu a nás samozřejmě těší, že zájemců o ne-
fi ltrovaná piva přibývá.“
Ty samozřejmě piješ vaše pivo, ale přiznej se, 
,,plzničku“ by sis nedal?
„Než jsem začal vařit pivo byla pro mě „plzeň“ 
na prvním místě a dobrá „plzeň“ mě neurazí 
ani dnes. Ovšem při výběru konkurenčních piv 
upřednostním pivo z malého pivovaru. Nefi ltro-
vané a nepasterované pivo je pro mě vždy chu-
ťově zajímavější.
Děkuji ti za rozhovor, za to, že jsi nepohrdl ká-
vou a přeji tobě a tvým společníkům, ať vaše 
pivo teče proudem.“

Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
při psaní únorového 
sloupku dále přetrvá-
vá teplá zima. Přejme 
si, aby už žádný sníh 
ve městě nenapadl a ne-
tvořily se ani námrazy. 
Technické služby Ho-
lice by tak měly velmi 
nízké náklady na zimní 
údržbu a peníze by se 

mohly použít jinde.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém prvním 

mimořádném zasedání 27. ledna 2016. Schváli-
lo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci šaten 
a sociálního zařízení ve sportovní hale na Mi-
nisterstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. 
Dalším důležitým bodem jednání bylo projedná-
ní žádosti Zdravotní záchranné služby Pardubic-
kého kraje o bezúplatný převod pozemku města 
vhodného k výstavbě nové základny záchranky. 
Na základě společných jednání byl vytipován 
pozemek v Hradecké ulici za stavebninami 
na Mušce, který splňuje požadavky záchranky. 
Zastupitelstvo města tak po krátké rozpravě 
schválilo bezúplatný převod tohoto pozemku 
do majetku Pardubického kraje, který je zřizo-
vatelem Zdravotnické záchranné služby. Tímto 

důležitým rozhodnutím zastupitelstvo tak zajis-
tilo zachování záchranky v Holicích. Předpoklad 
realizace výstavby je do konce roku 2018.

Dalším bodem jednání bylo projednání žá-
dosti TJ Sokola Holice o fi nanční příspěvek 
na rekonstrukci sokolovny. Tak jak město žádá 
MŠMT o dotaci na rekonstrukci haly, chce 
i Sokol podat žádost na rekonstrukci sokolovny 
– nová podlaha, obložení a nové sociální zaří-
zení a město požádal o fi nanční pomoc na spo-
lufi nancování této akce. Zastupitelstvo města 
po věcném projednání schválilo příslib spolu-
fi nancování ve výši 750 tisíc Kč.

Na závěr zastupitelstvo města schválilo po-
skytnutí příspěvku Pardubickému kraji k úhra-
dě dopravní obslužnosti městských částí Podle-
sí a Koudelka ve výši 246 tisíc Kč.

Zastupitelstvu města předcházela schůze 
Rady města Holic, kde se mimo jiné schválily 
vyrovnané rozpočty příspěvkových organizací 
města na rok 2016 včetně odpisových plánů.

Další schůze rady se konala 15. února 
2016 a měla na programu rekordních 27 bodů, 
k nejdůležitějším patřilo projednání výsledků 
hospodaření příspěvkových organizací města 
za rok 2015. U všech 10 organizací skončilo 
hospodaření s mírným přebytkem. Rada rovněž 
projednala rozpočtovou změnu v rozpočtu měs-

ta na rok 2016 týkající se kapitálového rozpočtu 
města. Z rozpravy vznikl návrh, který s koneč-
nou platností projedná a schválí zastupitelstvo 
14. března 2016. Rada rovněž schválila inventa-
rizaci majetku města za rok 2015. Z dokumentů 
vyplynulo, že hodnota majetku města se zvýšila 
o cca 30 mil. Kč. Rada se rovněž zabývala aktu-
alizací Programu rozvoje města Holic. Z disku-
ze vznikl návrh pro jednání březnového zastu-
pitelstva města. Rada také schválila příspěvek 
na kalendář města 2017.

Závěrem bych rád odpověděl na 2 dotazy 
od Jany Skopalové. První se týká vybudování 
přechodu pro chodce v Husově ulici na křižo-
vatce s ulicí Tyršovou směrem k Topasu. K to-
muto dotazu mám kladnou odpověď a sice, že 
se již připravuje místo pro přecházení chodců 
a věřím, že i přes složitý schvalovací proces se 
ho letos dočkáme.

Druhý dotaz byl směrován na koše na psí 
exkrementy k tomu sděluji, že tyto koše tech-
nické služby pravidelně doplňují. Bohužel jsou 
velmi málo využívány ze strany majitelů psů. 
V případě, že víte o nějakém dalším vhodném 
místě, předejte návrh na technické služby, které 
tam koš umístí.

Doufám, že se jaro blíží a tak přeji nám 
všem ať se ho brzo a ve zdraví dočkáme.

SLOVO STAROSTY

Posezení u kávy
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 27. ledna 2016
Rada města na své schůzi dne 27. ledna schvá-
lila rozpočty všech městských příspěvkových 
organizací na rok 2016 a odpisové plány těchto 
organizací na rok 2016, schválena byla 3. roz-
počtová změna v městském rozpočtu roku 2016, 
na vědomí byla vzata zpráva o činnosti sportov-
ní komise rady města. Radou bylo schváleno 
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prosto-
ry v Palackého čp. 38, zároveň bylo schváleno 
zveřejnění záměru pronájmu těchto prostor, 
schváleno byla také ukončení nájmu k bytu 
v domě čp. 19 na náměstí dohodou ke dni 31. 1. 
2016 a přidělení tohoto bytu uchazeči z pořad-
níku na městský byt. Rada schválila úhradu 
nájmu tělocvičny – sokolovny pro děti z oddílu 
TK Holice, bezplatný pronájem části parkoviště 
na náměstí pro Kulturu pro město na pořádání 
„Masopustu“ dne 6. února 2016, schválila pro 
rok 2016 ponechání výše nájemného v měst-
ských prostorech pro podnikání na úrovni roku 
2015. Dále zrušila usnesení č. 8 ze 4. 1. 2016, 
které se týkalo podání žádosti o dotaci na re-
konstrukci sportovní haly prostřednictvím praž-
ské fi rmy GrantEX a doporučila zastupitelstvu 
schválit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
sociálního zařízení a výměnu podhledu s osvět-
lením ve sportovní hale.

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 27. ledna 2016
Zastupitelstvo města Holic na svém jednání 
27. ledna zrušilo poptávkové řízení na zpraco-
vatele žádosti o dotaci na rekonstrukci spor-
tovní haly a schválilo podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu 

podhledu s osvětlením ve sportovní hale, zastu-
pitelé projednali a schválili bezúplatný převod 
části městského pozemku o výměře 2100 m2 
v Hradecké ulici (vedle stavebnin DSK) na Par-
dubický kraj pro vybudování nové základnové 
stanice posádek zdravotní záchranné služby 
a zároveň i znění příslušné darovací smlouvy. 
Schválen byl i příslib města Holic tělocvič-
né jednotě Sokol Holice až do výše 750 tis.
Kč na rekonstrukci podlahy šaten a sociálních 
zařízení sokolovny, za předpokladu poskytnutí 
dotace MŠMT z dotačního titulu tohoto minis-
terstva. ZM schválilo Smlouvu s Pardubickým 
krajem o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty 
z provozování dopravní obslužnosti, přičemž 
výše příspěvku pro rok 2016 je 245 822 Kč. 
Na závěr byla schválena 2. rozpočtová změna 
v rozpočtu roku 2016 a na vědomí bylo vzato 
znění 25. rozpočtové změny z roku 2015.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 15. února 2016
Rada města na své schůzi v pondělí 15. února 
2016 schválila účetní závěrky městských pří-
spěvkových organizací za rok 2015 a zároveň 
i výsledky hospodaření všech příspěvkových 
organizací za rok 2015, včetně způsobu a výše 
převodů prostředků z výsledku hospodaře-
ní do jejich rezervních fondů. Rada schválila 
inventarizaci majetku města k 31. 12. 2015, 
4. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2016 
a zadávací dokumentaci s návrhem smlouvy 
na plánovanou investiční akci „Zhotovení ar-
chitektonické studie Muzea cyklistiky a mo-
torizmu v Holicích“, rada doporučuje zastupi-
telstvu schválit aktualizovaný Program rozvoje 
města Holic na období 2013–2020. Dále rada 

schválila: přidělení bytu v domě Hradecká 
čp. 59 dle doporučení sociálního odboru, dlou-
hodobý pronájem tělocvičny MŠ Staroholická 
na sportovní aktivity pořádané paní Říhovou, 
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy na in-
vestiční akci „Zhotovení projektové dokumen-
tace lávky na Mušce včetně chodníku“dodava-
tele akce Rekonstrukce elektroinstalace v bytu 
č. 14 v domě Holubova čp. 749 a smlouvu 
o dílo s vybranou fi rmou Elektro Tobe Holi-
ce, uzavření veřejnoprávních smluv v sociální 
oblasti na úseku SPOD s obcemi Dolní Roveň 
a Býšť a pro zvláštního příjemce důchodu s obcí 
Dolní Roveň, uzavření veřejnoprávních smluv 
s obcemi Býšť, Dolní Roveň, Jaroslav, Chvoje-
nec, Dolní Ředice, Poběžovice u Holic, Horní 
Jelení a Ostřetín pro výkon speciálního sta-
vebního úřadu, bezplatný pronájem parkoviště 
a uzavření náměstí 16. 4. 2016 u příležitosti ko-
nání Memoriálu J. Kerouše v hasičském sportu, 
převod družstevního podílu v Družstvu vlastní-
ků bytů v Holicích v domě Na Mučce čp. 1120 
a odměny ředitelům městských příspěvkových 
organizací za II. pololetí 2015. Rada zamítla žá-
dost Gymnazia Holice o vyhrazení parkovacích 
stání pro potřeby Gymnazia dle jejich žádosti 
a schválila zrušení zastávky autobusu u Gym-
nazia a zřízení a vyznačení nových parkovacích 
míst na tomto pozemku. Rada zamítla opětov-
nou žádost pana Bubeníčka o změnu způsobu 
položení inženýrských sítí – kanalizace na Pod-
lesí a nedoporučuje zastupitelstvu schválit 
změnu Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 
o stanovení míst a času ve které mohou být pro-
vozovány některé sázkové hry a jiné podobné 
hry, které požaduje fi  Zaris s.r.o. Praha (umístě-
ní nových výherních automatů v Holicích).

Pokuty od hasičů aneb „Když to nejde 
po dobrém“
Od dnešního dne a dalších devět měsíců Vám 
nabídneme seriál o tom, jak předcházet poku-
tám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodr-
žení pravidel, norem a zákonů. Dnes začínáme 
tématem: 
Za požární dveře zajištěné klínkem hrozí po-
kuta až 500 tisíc korun
V mnohých objektech se lze setkat se situací, kdy 
samouzavírací požární dveře, zejména na schodi-
štích a v komunikačních prostorách, nebo požár-
ní dveře mezi požárními úseky, jsou v otevřené 
poloze zajištěné proti samočinnému uzavření.

K tomuto účelu slouží zejména oblíbené dřevě-
né klínky, provázky, zarážky, ale též květináče, 
skříňky, botníky a podobně. Dokonce se hasiči 
při kontrolách setkávají i s dveřmi zajištěnými 
hasicím přístrojem!
Požární dveře však plní svůj účel pouze v pří-
padě, když jsou zcela uzavřeny. Jakékoliv výše 
uvedené blokování v otevřené poloze je tedy 
nepřípustné a protizákonné. A to zejména tam, 
kde se jedná o požární dveře do tzv. chráněných 
únikových cest. 
Za toto porušení zákona o požární ochraně 
hrozí provozovateli objektu pokuta až 500 tisíc 
korun. 

Blokování požárních dveří v otevřené poloze je 
možné pouze schválenými způsoby – tedy tak, 
aby se dveře samočinně uzavřely v případě po-
žáru. Používají se např. elektromagnety, které 
za běžného provozu dveře drží otevřené a v pří-
padě požáru je uvolní na základě signálu hlásiče 
kouře. Na trhu jsou též kompaktní systémy, kdy 
v jednom zařízení je jak samozavírač, tak de-
tektor kouře.
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá ha-
sičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více 
informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz).

mjr. Ing. Jan Novotný,
 HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM

   Nabídka práce
Přijmeme nového pracovníka na 

pozici dělník ve výrobě. Bližší info na 
     tel. 466681817, 466681228        

 PÖSAMO – Řetězárna, spol. s r. o.
Zahradní 1094

 534 01  HOLICE
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ÚŘEDNÍ DESKA 

KOMENTÁŘE…

První jarní trhy už v pondělí
21. března
Třetí březnové pondělí, tj. již 21. března, pro-
běhnou v Holubově ulici pravidelné trhy. 
Další trhy budou v těchto termínech: 
18.4., 16.5., 13.6., 18.7., 22.8., 12.9., 17.10., 
14.11., 12.12. a 19.12.2016. 

Cena města Holic – návrhy se po-
dávají do 31. března 2016
Připomínáme, že 31. března 2016 končí ter-
mín podání návrhů na udělení Cen města Ho-
lic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací 

se doručují písemně starostovi města, který je 
pak předává ke konečnému rozhodnutí zastu-
pitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny 
města Holic“ je na internetové stránce města, tj. 
na www.holice.eu.

Pozvánka na jednání zastupi-
telstva města 14. března 2016 
– začátek v 17 hodin
V pondělí 14. března 2016 v 17 hodin se 
bude v klubovnách kulturního domu konat 
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic.

Na programu je projednání výsledků hos-
podaření města za rok 2015, projednání 
a schválení rozpočtových změn, které se tý-
kají kapitálového části rozpočtu města Ho-
lic na rok 2016 a rozdělení veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města holickým spor-
tovním a společenským zařízením. Pravidel-
ným bodem jsou vždy převody nemovitého 
majetku města, aktuální věci pak v bodu 
sdělení starosty města. 
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

ZUŠ Karla Malicha ve srovnání... aneb když 
dva dělají totéž, není to totéž
V magazínu OKO číslo 4 z prosince 2015, který 
vydává Spolek OKO v Praze 9 se objevil článek
s podnázvem, který je obsažen v nadpisu. Člá-
nek hodnotí dvě stavby, které měly městům 
přinést podobný efekt. Protože je zde srovná-
ní ZUŠ v Holicích jako polyfunkčního domu 
s polynefunkčním domem v Újezdu nad Lesy 
– Praha 21, které jasně dokazuje správnost roz-
hodnutí minulého zastupitelstva postavit v Ho-
licích ZUŠ v energeticky pasivním standardu, 
využíváme možnosti zhodnocení dvou staveb, 
které by měly sloužit podobnému účelu. Použij-
me tedy srovnání autora výše uvedeného článku 
L. Marka.
Polyfunkční dům – ZUŠ Karla Malicha, Ho-
lice – 6 500 obyvatel
První vzdělávací zařízení tohoto typu a veli-
kosti, které je v ČR vystavěno v energeticky 
pasivním standardu. V budově je deset učeben 
a komorní koncertní sál pro 50 osob pro vzdělá-

vání v hudebních oborech, taneční sál baletního 
oboru a dvě učebny pro vzdělávání ve výtvar-
ných oborech. Pro výuku v oboru dramatickém 
a pro setkávání veřejnosti při kulturních akcích, 
přednáškách a konferencích je určen víceúčelo-
vý sál pro 250 osob s jevištěm a foyery.
Budova je vhodně orientovaná ke světovým 
stranám pro pasivní zisky solární energie, je 
kompaktní – s minimálním ochlazovaným po-
vrchem. Je velmi dobře izolovaná a dobře utěs-
něná, má velkou schopnost akumulace tepla 
v zimě a nočního chladu v létě. Budova je dále 
vybavena rekuperačním větráním – ztráta tepla 
větráním je redukována o 80 %, je vybavena te-
pelnými čerpadly pro doplňkové topení a ohřev 
teplé vody, je připravena pro instalaci zařízení 
pro aktivní přeměnu solární energie.
Zastavěná plocha 592 m2

Celková užitná plocha 2 096 m2

Objem budovy 8 620 m3

Celková cena bez DPH 43 mil. Kč

Polynefunkční dům – Újezd nad Lesy – Pra-
ha 21 – 12 500 obyvatel
Budova je postavena na místě bývalého hos-
tince se společenským sálem v centru obce. 
Uspořádání prostor se jaksi nepovedlo, o čemž 
svědčí problémy s pronájmem restaurace a spo-
lečenského sálu. Umístění restaurace v patře ji 
předem odsuzuje k nezdaru. Také energeticky 
je stavba hodně dlužna alespoň průměru. Co lze 
hodnotit kladně je podzemní parkoviště s tři-
ceti parkovacími místy. V budově je restaura-
ce pro 60 osob, velký sál pro 150 osob včetně 

baru. V přízemí je umístěna knihovna, muzeum 
a masážní studio. Obrovský portál stavby však 
skrývá překvapení: malé prostory, hodně chod-
biček a provozních místností. Přínosem je pak 
relativně velké jeviště a zázemí pro učinkující. 
Sál pro tak velkou „obec“, jakou je Újezd nad 
Lesy ale naprosto nedostačuje. A to muselo být 
jasné již při projektování. 
Zastavěná plocha 806 m2

Užitná plocha bez garáží 1 102 m2

Objem budovy 7 544 m3

Celková cena 109 mil. Kč
Tolik článek. K tomu ještě dovětek. Pan ředitel 
ZUŠ Karla Malicha Mgr. art. František Machač 
informoval radu města o prvním roce provo-
zu a potvrdil předpoklady šetření energií. Dle 
jeho zprávy budova šetří cca 60 % za energie. 
Ukazuje se, že volba jít do tohoto typu budo-
vy se bude vyplácet. Navíc se povedlo postavit 
ZUŠ na místě, které souvisí s kulturním domem 
a parkovištěm.

PaedDr.Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)

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

       
                  ZO ČZS  Častolovice ve spolupráci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS Rychnov n.Kn. pořádá  

18.3.–20.3. 2016 od 09 h. do 17 h. v areálu výstaviště  v   
                              Častolovicích                                             
                                       

VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU 
 
 
 
 
 
                            

   
 

 Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program. 
Bližší informace na telefonu 721311719 a na www.zahradkari.com

                                                                      

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc březen 2016
Tak už to na tom světě chodí, člověk míní a ži-
vot mění. 
Omlouváme se všem příznivcům holických 
ochotníků, ale plánované představení Natě-
rač dne 19. 3. 2016 se bohužel neuskuteční. 
Ptáte se proč? Protože jsme dostali nabídku 
zúčastnit se postupové přehlídky amatérské-
ho činoherního divadla v Červeném Kostelci. 
Samozřejmě se taková nabídka neodmítá a náš 
divadelní soubor bude reprezentovat Holice 
dne 25. 2. 2016 hrou Bengta Ahlforse Poslední 
doutník, kterou holičtí příznivci ochotnického 
divadla měli možnost vidět v loňském roce. 
Držte nám palce!
Děkujeme za pochopení a my pro Vás zase něco 
trefného vybereme, nazkoušíme a předvedeme.

Jitka Juráčková

Sdělení pro předplatitele

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A PROJEKCE
datum hodina program vstupné
3. 3. 19.00  Sto zvířat 
čtvrtek   Koncert známé české kapely k novému albu „Ministerstvo mýho nitra TOUR“.
  V rámci oslav 680. výročí založení Holic.
  Po dohodě přeloženo do sálu ZUŠ Karla Malicha Holice. 200 Kč
8. 3. 8.30+10  Taje Thajska
úterý   Multimediální cestopisná projekce Kateřiny a Miloše Motani pro školy.
8. 3. 18.00  Taje Thajska
úterý   Nejnovější fi lmová projekce za kulturními a přírodními poklady severního Thaj-

ska. Skvostné chrámy, plovoucí trhy, thajská kuchyně. Z Bangkoku se vydáme 
za tygry a slony do opičího města a na závěr romantický svátek světel.

  Multimediální projekce s výkladem Kateřiny a Miloše Motani. 100 Kč
11. 3. 18.00  Život je zábavné drama
pátek   Scénické čtení Anny Matějkové, mistra reiki, za doprovodu hudby Davida Andr-

še, jehož bubnování dokresluje čtené úvahy. Vizuální stránku ztvárňuje Veronika 
Vodičková.

  Po vystoupení následuje beseda. Akce je pořádána v klubovnách. 50 Kč
18. 3. 19.30  Filip
pátek   Mysteriózní příběh na základě fi lmové předlohy, nás zavede do podivného tem-

ného domu, jehož majitel nedávno zemřel. Podivné je i chování manželské dvo-
jice, která se o dům stará, ale i taková maličkost, jako je malý kluk, hrající si sám 
na zahradě mezi hroby.

  Scénář a režie: Zuzana Pavlíčková * Uvádí Divadelní soubor Jirásek Choceň.
  Náhradní představení za titul Natěrač.
  Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016. 120 Kč
22. 3. 10.30  Pohádky do kapsy
úterý   Hudební, interaktivní atlas pohádek pro nejmenší – Divadlo SemTamFór. 40 Kč
1. 4. 19.30  Karel Jaromír Erben – Kytice
pátek   Dramatizace sbírky balad Kytice z pověstí národních, jednoho z nejznámějších 

děl české literatury vůbec. Přeložené představení z listopadu 2015.
   Klicperovo divadlo Hradec Králové. 
   Zařazeno v předplatném ABO 2015/2016. 270-250-240 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
1. 3. 19.30  Everest
úterý   Rekapitulace jedné z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masiv poslal 

mrazivé varování. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer nic nepodceňují. Všich-
ni jsou skvěle připraveni, stačí však drobná odchylka, náhlá změna počasí. Re-
žie: Baltasar Kormákur.

   Žánr: Dobrodružný/Drama. Délka 121 minut. 70 Kč
15. 3. 19.30  Zkáza krásou
úterý   Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím záro-

veň. H.Třeštíková se setkala s Baarovou v jejím exilu a natočila otevřenou zpověď 
na pozadí unikátních materiálů z několika evropských fi lmových archivů a ukázek 
slavných rolí Lídy Baarové. Režie a scénář: Helena Třeštíková, Jakub Hejna.

   Žánr: Dokumentární. Délka 90 minut. 70 Kč
22. 3. 19.30  Cesta vzhůru
úterý   Radek Jaroš ve fi lmu o zdolávání vrcholů Země a života. Jako první Čech a tepr-

ve patnáctý člověk na světě si splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítom-
nosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa K2.

  Režie a scénář: David Čálek.
   Žánr: Dokumentární. Délka 100 minut. 70 Kč
29. 3. 17.00  Hotel Transylvánie 2
úterý   Zdá se, že hotelu se začíná dařit. Dracula ustoupil ze zásad ubytovávat zde pouze 

příšery. Draculu však trápí, zda se jeho vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem, 
a tak za pomoci přátel nachystá „kurs pro strašidla“.

   Žánr: Animovaný/komedie. Délka 90 minut. 70 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
4. 3. 18.00 Cesta k harmonii těla i duše 2
pátek  Léčivé účinky kamenů – Marcela Jeřábková.
  Výklad karet, taroty – Petra Veselá. dobrovolné

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
8. 3. 18.00 Taje Thajska
úterý  Multimediální cestopisná projekce Kateřiny a Miloše Motani. 100 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
  
9. 3.–1. 4.  Alena Vondřejcová – Textilní tvorba voskované batiky
  Vernisáž ve středu 9. března v 16.30 hodin.

SPCCH zve všechny seniory a seniorky k ná-
vštěvě krytého bazénu a wellness centra ve Vy-
sokém Mýtě. Plavání se uskuteční ve dnech: 
1., 8., 15. 22. a 29. dubna. Odjezd autobusu 
od Kulturního domu města Holic vždy v 15.15 
hodin. Předpokládaný příjezd v 18.00 hodin. 
Těšíme se na vaši účast.

Ing. Marta Janků – SPCCH

Pozvánka na plavání

Zápis na Základní škole
Komenského

Jako ve všech školách tak i v naší základní 
škole proběhl zápis dětí do první třídy. Většina 
předškolních dětí naši školu dobře zná z pro-
jektových dnů. V letošním školním roce mají 
projektové dny pro předškoláky téma Afrika. 
Děti se také setkávají na přípravných hodi-
nách, které se jmenují „Hrajeme si na školu“. 
Na těchto hodinách si zkouší, jaké je to být 
školákem. Procvičují správnou výslovnost, 
grafomotoriku a prostorovou orientaci. Pozná-
vají také své budoucí učitelky. Hodiny se kona-
jí jednou za měsíc.
V únoru proběhl 21. ročník tradiční soutě-
že v přeskoku přes švihadlo. Protože se děti 
na tuto soutěž poctivě připravovaly, některé 
jejich výkony byly opravdu dobré. Vyhlášení 
vítězů jako každý rok zahajoval zpěvem pěvec-
ký sbor Motýlek pod vedením učitelky Petry 
Křížové.

Mgr. Helena Žižková

Florbal Holice muži

Dne 30. ledna proběhla v hostinci U Horá-
ků v Litětinách 1. FLORBALOVÁ ZÁBA-
VA. Do Litětin přijelo více osob, než jsme 
čekali. Hlavní dík patří skvělému průvodci 
celým večerem Tomášovi Faltejskovi alias 
Jelimánovi a DJ Martinovi. Holický fl orbal 
děkuje všem sponzorům, kteří se na konání 
zábavy podíleli.

Tomáš Bartoníček

KULTURA
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Milí čtenáři, můžete s námi nahlédnout okén-
kem, co se událo v naší mateřské škole od za-
čátku roku. Začali jsme sportovně, 32 dětí se 
účastní lyžařského výcviku v Jedlové v Or-
lických horách. Máme za sebou půlku kurzu, 
dětem se daří a dělají velké pokroky. Od led-
na také probíhá saunování v naší MŠ, pobyt 
v „teplé chaloupce“ využívají i děti z družiny 
ZŠ Holubova.
V naší tělocvičně proběhlo několik pohádek, 
pro děti bylo připraveno také „retro“ fotogra-
fování.
Rodiče chceme pochválit za výbornou spolu-
práci při přípravě „duhového týdne“. Každý 
den se děti seznamovaly formou hry s jednou 
barvou, rodiče jim připravovali oblečení, hrač-
ky a různé doplňky v barvě dne. Fotografi e 
z tohoto týdne si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách.
Jedním z nejoblíbenějších dnů celého roku je 
určitě karneval. Děti i zaměstnanci se ve středu 
17. února proměnili v různé princezny, příšerky, 
zvířátka, nejprve se tančilo ve třídách a poté se 
všichni sešli v tělocvičně na diskotéce.
V březnu nás čeká vystoupení na HOLICKÉ 
MATEŘINCE, které se zúčastní naši předško-
láci z kytičkové třídy pod vedením učitelek Mo-
niky Hálové a Miroslavy Vaculíkové.
Zveme všechny maminky s malými dětmi, které 
ještě nenavštěvují mateřskou školu, na Středeč-
ní hrátky. Konají se každou středu od 15 do 16 
hodin v beruškové třídě, děti si mohou pohrát, 
prohlédnout si školku a seznámit se s beruško-
vou třídou a p. učitelkami.
Zápis do mateřské školy na školní rok 
2016/2017 proběhne od 21. 3. do 24. 3. 2016 
v MŠ.
Přejeme všem čtenářům úspěšný vstup do jar-
ního období.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice Pro rodiče dětí, kteří chtějí své dítě přihlásit 
do naší mateřské školy, přinášíme informace 
ohledně zápisu dětí do mateřské školy. Žádosti 
o přijetí dětí do Mateřské školy Holice Holubo-
va, jsou k dispozici ke stažení na internetových 
stránkách školy www.msholubova.cz. Ve dnech 
21.–23. března v době od 8.00 do 15.00 hodin 
budou žádosti také vydávány přímo v mateřské 
škole. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře 
a evidenční list je možno průběžně odevzdávat 
v mateřské škole nejpozději však do 31. března 
do 15.00 hodin. V březnu máte možnost nejen 
nadále navštěvovat pondělní hrátky, ale podí-
vat se do všech prostor naší školy. Od 7. do 9. 
března v době od 15.00 do 16.30 hodin pro 
vás pořádáme Dny otevřených dveří. Děti ob-
drží malý dárek, rodiče se seznámí s prostory 
a dozvědí se vše důležité o naší škole. První 
jarní měsíc také tradičně pořádáme oblastní 
kolo festivalu Mateřinka, Holickou Mateřinku, 
letos již 16. ročník. Srdečně zveme na zajímavá 
vystoupení mateřských škol ze širokého okolí. 
Přijedou malí umělci z Cerekvice nad Louč-
nou, Hostovic, Lukavice, Pardubic, Hronova, 
Sezemic. Samozřejmostí jsou také vystoupení 
všech místních mateřských škol. Čekají na vás 
vystoupení dramatická, taneční, sportovní i hu-

dební. Ve čtvrtek 10. března se těšíme na se-
tkání v Kulturním domě v Holicích, dopoledne 
od 9. hodin, odpoledne potom od 15 hodin.
Nejen Mateřinkou ale bude žít s prvními jarní-
mi dny naše škola.
Hned v prvním týdnu čeká děti a zaměstnance 
školy týden africké kuchyně. Naše kuchařky pro 
ně připraví speciality, jako například Faraonské 
řízečky (jedinečné staroegyptské řízky), Čapátí 
(výborné placky z Keni) nebo Mokli (tradiční 
jídlo z Tuniska, které se připravuje z kuřecích 
stehen). V pondělí 1. března nás s poutavým vy-
právěním o životě v Africe navštíví cestovatel 
a ředitel humanitární organizace ACET ČR z.s. 
Mgr. František Krampota. V úterý 2. března se 
to u nás bude hemžit zvířátky, která nám přije-
dou ukázat z obory Žleby.
Ještě před Velikonocemi tedy od 14. do 18. 
března vyrazíme do zimní školy v přírodě. Ten-
tokrát do Ski areálu Hlinsko. V letošním roce 
je škola zaměřena především na lyžování a tak 
doufáme, že bude ještě nějaký sníh. 
Další informace o naší škole najdete na inter-
netových stránkách www.msholubova.cz a také 
na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Všem čtenářům přejeme příjemný první jarní 
měsíc a hezké Velikonoce.

Lenka Chotěnovská 

MŠ Pardubická informuje

Dětský karneval a svátky jara 
Dětský karneval se uskutečnil 4. února 2016 
v dopoledních hodinách. Již od rána do třídy 
vstupovaly děti v karnevalových maskách. V MŠ 
se to hemžilo piráty, veselými zvířátky, prin-
ceznami, roboty, hasiči a dalšími pohádkovými 
postavami. Velká modní přehlídka s průvodem 
masek, soutěže se moc líbily. Odměnou všem 
byly sladkosti, diplomy a upomínkové předměty 
a dárkové balíčky a oběd od paní kuchařky.
A co nás čeká v měsíci březnu?
Ukončení lyžařského kurzu ve Ski areálu Jed-
lová v Orlických horách, vystoupení našich dětí 
v oblastním kole ,,Holická Mateřinka“, pobyt 
v solné jeskyni, pohádka v naší MŠ.
Zelená travička, veselá slepička
I když ještě leckde leží sníh a po ránu je pěk-
ně mrazivo, jaro je doslova za dveřmi. Už se 
nemůžeme dočkat zelené travičky a ostatních 
symbolů jara. Jaro zaťuká na vrátka a nám s pří-
chodem jara ožije celá školka. Před velikonoč-
ními svátky budeme s dětmi vytvářet papírové 

beránky, košíčky s barevnými vajíčky, kuřátky, 
sázet obilí, malovat a zdobit vajíčka.
Zájemci o naší MŠ se mohou těšit na VELI-
KONOCE S RODIČI – DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
KDY: 16. března v 15.00 hod. v prostorách naší 
MŠ
-  přijďte si prohlédnout naší MŠ
-  podívat se na živá narozená mláďata, jako 

symboly jara
-  společně si uplést pomlázku
-  ozdobit velikonoční vajíčka
-  připomenout si tradice a lidové zvyky
Touto cestou Vás srdečně zveme!
Zápis do naší MŠ na školní rok 2016/2017 
se uskuteční ve dnech 21. března–23. března 
2016.
Více informací o naší MŠ najdete na interneto-
vých stránkách www.skolka-holice.webpark.cz.
Přejeme Vám krásné slunečné a sváteční břez-
nové dny!

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

Z MŠ staroholické

První jarní měsíc v Mateřské škole Holubova

Z NAŠICH ŠKOL
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V novém roce na Komenského škole

Pololetní prázdniny s DDM

KARNEVAL V DDM HOLICE Gymnazisté nejen v lavicích

V lednu žáci základní školy v Komenského ulici vyrazili na zimní spor-
tovní kurz. Naštěstí se nesplnila předpověď pesimistů a nebesa seslala 
sníh. Proto se lyžovalo a jezdilo na snowboardech, jako doplňkový sport 
děti uvítaly bruslení a plavání. Po návratu se všichni účastníci shodli 
v hodnocení: bylo to prostě super! 
Náplň školních dnů v lednu a v únoru bývá každým rokem stejná. Nejpr-
ve veškeré aktivity směřují ke zdárnému ukončení pololetí. Žáci pátých 
a devátých tříd mohou porovnat úroveň svých vědomostí v matemati-
ce, v českém jazyce a v angličtině s průměrem škol v celé republice 
díky testování SCIO, které proběhlo. Nadaní žáci mají možnost proká-
zat své znalosti v soutěžích a olympiádách. V tomto měsíci se naši žáci 
zúčastní okresního kola dějepisné a zeměpisné olympiády, budeme mít 
zastoupení i v okresním kole soutěže v anglickém jazyce Basic Lingua 
pořádaném Prvním anglickým gymnáziem v Pardubicích. I v letošním 
školním roce jsme se zapojili do soutěže vědeckotechnických projektů 
AMAVET, jejíž okresní kolo probíhá v Pardubicích 18. února. Jak se 
umístí našich patnáct týmů se svými projekty? Budeme stejně úspěšní 
jako v minulých letech? Pojede někdo na stáž do Francie? To se dovíte 
v příštím čísle.
V únoru také proběhly besedy s policií určené žákům 7.–8. tříd. Děti se 
v nich dovídají, co je přestupek, co trestný čin, učí se být zodpovědní 
za své jednání. Tyto besedy jsou velmi důležité. Jejich prostřednictvím se 
žáci učí chovat lépe ke školnímu majetku, k učitelům i k sobě navzájem. 
Pro žáky devátých tříd je připravena beseda s JUDr. K. Kašparem na téma 
Rizika sociálních sítí. Stejná beseda se bude konat i pro zájemce z řad 
rodičů v 16.00 v budově II. stupně v Komenského ulici.

Mgr. Blanka Málková

Měsíc únor je měsícem karnevalů, proto jsme se rozhodli, že i v DDM 
Holice jeden uspořádáme a to pro ty nejmenší. Stalo se tak ve středu 
10. února, kdy se pravidelně scházíme v dopoledních hodinách v naší 
klubovně s maminkami a jejich dětmi. Tato středa byla určena maskám, 
a i když některé děti v převlečení dlouho nevydržely, tak jsme si to užili. 
Spousta tanečků a pohybových her mezi nafukovacími balónky nám zpří-
jemnily karnevalové dopoledne a už teď se těšíme na příští rok, až nastane 
karnevalový měsíc. Hana Stárková

O pololetních prázdninách se uskutečnil zájezd rodin s dětmi do Dešt-
ného v Orlických horách. 28. 1. 2016 jsme vyrazili směr Orlické hory, 
které nás přivítaly zasněžené a osvícené zimním sluníčkem. Lyžařské 
podmínky byly ideální, takže jsme prodloužený víkend strávili zimními 
radovánkami (na své si přišli jak lyžaři, tak i sáňkaři). Ve večerních hodi-
nách jsme čas trávili malým vyráběním pro děti (modelování, malování, 
soutěže a diskotéka mezi balónky). Tato akce je již tradicí, proto na příští 
rok již máme chatičku opět zamluvenou a budeme věřit, že se vše povede 
jako letos.  Hana Stárková

Většina z nás už někdy slyšela pojem chytrý dům, chytrý telefon nebo 
chytrá televize, ale co takhle chytrá škola? SMART SCHOOL je název 
akademického projektu společnosti MICRORISC, jehož součástí se 
naše škola stala počátkem tohoto školního roku. Tento projekt si klade 
za cíl poskytnout vzdělávacím institucím vývojové prostředky a moduly 
pro bezdrátovou komunikaci, a umožňuje tak studentům získat přehled 
a praktickou zkušenost ve světě bezdrátové komunikace. Tyto bezdrátové 
moduly pracující na inovativní technologii IQRF, které naše škola zakou-
pila díky fi nančnímu daru společnosti RCD Radiokomunikace, umožňují 
komunikaci na velkou vzdálenost s minimální spotřebou energie, a pro-
to se jejich použití nabízí zejména na poli „Internetu věcí“ (Internet of 
Things) – tedy propojení chytrých zařízení pomocí internetu. Takovým 

zařízením může být například chytrá lednička, která 
dokáže uživatele informovat o skutečnosti, že dochází 
zásoby potravin, nebo je dokonce zvládne sama ob-
jednat v internetovém obchodě. 

Díky rozmachu fenoménu „Internet věcí“ na naší škole vznikl tým vývo-
jářů, pracující na praktické aplikaci této IQRF technologie, jenž se zapojil 
do mezinárodní soutěže zvané IQRF Wireless Challenge II v kategorii 
Developer o ceny v hodnotě 100 000 Kč. Náš tým si zvolil za cíl automa-
tizaci a rozšíření současné meteorologické stanice ve škole spojenou se 
zpřístupněním dat na internetu pro veřejnost. Nemalým přínosem a mo-
tivací se stala naše únorová návštěva jičínské společnosti MICRORISC 
s.r.o., kdy jsme se podrobněji seznámili s širokými možnostmi využití 
této technologie 
Úspěšné dokončení zmíněného projektu však jistě bude vyžadovat ne-
malé úsilí, ale my věříme, že se nám to podaří a v květnu postoupíme 
do fi nálního kola.

Za tým vývojářů Matyáš Vohralík

Výše uvedený příspěvek je dokladem toho, že gymnázium jako škola 
poskytující všeobecné vzdělání má mezi svými studenty nejen budoucí 
právníky, lékaře či vědecké pracovníky, ale rovněž nadšené programátory 
a konstruktéry, které ráda v jejich specifi ckých zájmech podporuje. V praxi 
se tak naplňuje to, co slýcháváme z vysokých škol technického směru a co 
osobně při návštěvě našeho gymnázia formuloval prof. Pavel Ripka, dě-
kan Fakulty elektrotechnické ČVUT: „Naše představa ideálního uchazeče 
o studium na naší škole je gymnazista se zájmem o techniku. Má totiž dob-
ré znalosti matematiky, fyziky, angličtiny a díky svým studijním návykům 
si lehce doplní případný hendikep v oblasti technického základu.“
Jsou to právě gymnázia, na jejichž půdě se setkávají studenti různého za-
měření, kteří ze získaného všeobecného vědomostního základu pak na VŠ 
skutečně profi tují. Tak u nás potkáte vedle výše uvedených IQRF vývojá-
řů fi nalisty výtvarných soutěží (nejaktuálněji např. Nataly Schättingerová 
– 3. místo v prestižní krajské soutěži Zdravá nemocná příroda), vítězku 
celostátní literární soutěže v anglickém jazyce Crossing Borders Barboru 
Brožíkovou, Jana Skálu, našeho prvního absolventa Studentského trenér-
ského centra Microsoftu, který nedávno ukončil tento dvouletý studijní 
program s vyznamenáním, Štěpána Šafra, výborného matematika, jehož 
čerstvým úspěchem je 9. místo v mezinárodním mistrovství soutěže Ge-
nius Logicus, jímž se stal jedním ze dvou českých reprezentantů v TOP 
15. A mohli bychom pokračovat dál výčtem dalších šikovných dětí, jež 
kromě studia dokáží kvalitně trávit svůj volný čas a ve svých třídních 
kolektivech jsou nezřídka oporou a inspirací. Děkujeme všem za šíření 
dobrého jména školy a těšíme se na další úspěchy!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Z NAŠICH ŠKOL
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Maminky, potřebujete navštívit doktora, za-
jít si ke kadeřnici, vyřídit záležitosti na úřadě 
a nemá vám kdo pohlídat vaše dítě? My vám 
tuto možnost nabízíme u nás v Holoubku, kaž-
dý den od 8.30 do 16.00 hodin a po předchozí 
domluvě s vámi.
Herna Holoubka je pro děti a rodiče otevřena 
každý den od 8.30 do 11.30 hodin. V pondě-
lí máme volný prostor na hraní a setkávání, úterý je hudebně pohybo-
vě zaměřené a doplněné tvořením, ve středu poznáváme svět kolem nás 
a chvilka na logopedii, ve čtvrtek cvičí malé děti do dvou let, v pátek si 
zacvičí starší děti a program je doplněn tvořením. 
Cvičení pro těhotné ženy začalo v Holoubku v měsíci únoru, cvičí se 
každou středu od 13.15 hodin, pod vedením porodní asistentky Dany Ka-
čírkové. Baby studio navštěvují maminky s velkým zájmem a schází se 
každé liché úterý od 15.30 do 17.00 hodin, také s Danou Kačírkovou.
Tvořivé hrátky pro děti od 4 let mohou děti navštěvovat každou středu 
od 16.30 do 17.30 hodin.
Večerní zpívání pro dospělé u klavíru nebo kytar se rozeznívá ve čtvrtek 
od 18.00 do 20.00 hodin.
Doučování pro děti ze základních škol probíhá v Holoubku v PO, ÚT, 
ČT v odpoledních hodinách.
Velikonoční tvoření pro dospělé s Radkou je pro vás nachystané 
na 16. března od 8.30 hodin.
Přijďte do RVC Holoubek na KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOV-
STVÍ. Pokud se vám stává, že si občas nevíte rady, jak reagovat na dětské 
nevhodné chování a konfl iktní situace. Jak zlepšit rodinnou atmosféru, 
podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci v rodině. Jak aktivně ovliv-
nit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládnout určitý 
pořádek a disciplínu, ať už doma nebo ve škole… pak je tento kurz určen 
přímo vám. Termíny setkání – vždy v sobotu 2., 16. a 23. dubna v čase 
od 9.00 do 16.00 hodin. Bližší informace o chystaném kurzu získáte 
na tel. čísle 777 009 387 nebo na: radka.sladkova@matape.cz. Na kurz je 
nutné se předem přihlásit.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu
Prožitkovým vzděláváním pomáháme ženám v Rodinném a vzdělávacím 
centru Holoubek Oblastní charity Pardubice rozvíjet jejich talenty, po-
silovat sebevědomí a odvahu uplatnit se v rozhodovacích pozicích. Tím 
přispíváme k rozvoji celé společnosti.
Nejlépe naši činnost vystihují slova jedné z účastnic projektu Women 
Welcome, Markéty:
„O práci a projektech týmu Holoubka jsem se v posledních letech zají-
mala i proto, že jsem sama byla v malém týmu, který založil komunit-
ní centrum v naší obci a nyní jsem jeho předsedkyní. Nenechala jsem si 

tedy ujít příležitost zúčastnit se prožitkové konference Women Welcome 
17. 6. 2015 v Holicích, která byla největším networkingovým setkáním 
žen v našem regionu. V příjemné a inspirativní atmosféře ženské pospo-
litosti a podpory jsem s fotoaparátem v ruce postupně navštívila každý 
z workshopů s tématy: Jak mohu uskutečnit pozitivní změnu, Štěstí je vro-
zené, Sebeprezentace jako nástroj autenticity člověka, Nic není tak horké. 
Byl to nevšední den plný milých setkání, inspirace a pozitivní energie.
Vystudovala jsem Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, obor 
Občanský sektor, a protože mi záleží na tom, kde žiji a chci mít vliv 
na dění v obci, stala jsem se zastupitelkou. I z tohoto důvodu jsem vel-
mi uvítala možnost zapojit se i do dalších aktivit projektu, tedy setkávat 
a vzdělávat se spolu s dalšími 11 ženami pravidelně. Baví mě vídat se 
s ženami, které na sobě a svých cílech dlouhodobě pracují a každé vzdě-
lávací setkání (témata: sebepoznání, sebevědomí, sebeprezentace, sebeří-
zení) považuji za užitečné. Na mastermindových skupinách se od kolegyň 
dozvídám konkrétní rady a tipy na různá témata, například jak si poradit 
s náročnými situacemi spojenými s prací zastupitelky v malé obci.
Jsou i témata, která si potřebuji rozmyslet a naplánovat v klidu a k tomu 
mi vyhovuje koučování. V rámci projektu také chodím jednou týdně 
do anglického klubu – cítím, že cizí jazyk je potřeba udržovat a rozvíjet.
Vzhledem k tomu, že mám doma dva syny a třetí děťátko na cestě, považuji 
čas, který věnuji sebevzdělávání a práci pro komunitu v mé obci, jako in-
vestici do současné i budoucí spokojenosti mé a lidí, na kterých mi záleží.“
Koordinátorka Women Welcome Vladimíra Krejčíková říká: „Blíží se ko-
nec projektu a proto dokončujeme brožuru s příběhy úspěšných žen na-
zvanou CÍLE dosaŽENY a bilancujeme.“ Příležitostí bezplatně se vzdě-
lávat využilo celkem 140 žen z regionu. Podpořeno grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. |www.fondnno.cz a www.
eeagrants.cz. jm

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HOLOUBKU

AVILO MEDIOPTIK s.r.o
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Pár minut po deváté hodině ranní předal místostarosta Petr Bajer sym-
bolickou vládu nad Holicemi masopustnímu průvodu v čele s tradiční 
maskou laufera v podání zkušeného Vladimíra Faltyse. Rozjařené pro-
cesí se následně vydalo do ulic, aby předávalo veselou náladu občanům. 
Dav čítající kolem dvaceti masek a deseti hudebníků čekala dlouhá trasa, 
která se od minulých ročníků podstatně lišila. Na Staré Holice skupina 
nezavítala, zato svou přítomností těšila Holičáky žijící v okolí náměstí 
a v ulicích Pardubická, Vysokomýtská nebo Mládežnická. 
„Líbila se mi nálada a nadšení, s jakými průvod vyšel od KD a s kterými 
doputoval až na náměstí,“ vyjádřil své pocity jeden z pořadatelů akce, 
člen organizace Kultura pro město Petr Sopoliga. Já – jakožto jedna z po-
chodujících masek, mu musím dát za pravdu. I přes neochotu některých 
lidí jsme se dál veselili a oceňovali tancem a zpěvem všechny, jež nás 

vpustili na své pozemky nebo se jen zastavili na ulici při cestě na nákup. 
Odpoledne celá akce vyvrcholila na náměstí, kde se odehrál koncert sku-
piny Trdlo. Ve čtyři hodiny proběhlo stínání kominíka a jeho následné 
vzkříšení. Vláda nad městem byla navrácena Petru Bajerovi.
Rozdíl oproti minulým rokům nebyl jen v trase ale také v pořadateli. Or-
ganizace se ujal spolek Kultura pro město a hudbu zaštítili někteří hudeb-
níci z Dechového orchestru Kulturního domu města Holic. Jako maškara 
se do průvodu mohl přidat každý, kdo měl náladu.
A co dodat na závěr? Trefně to shrnul Lukáš Peška – známá holická osob-
nost a další z organizátorů: „Letošní masopustní veselí jsem prožil a užil 
si ho naplno. Všechny masky, včetně hudby, vytvořily skvělou partu, kte-
rá se bavila až do závěrečných metrů průvodu, jednotlivé masky se dobře 
zhostily svého úkolu, a sice bavit lidi i sebe. Přestože jsme zvolili trasu, 
kde dříve maškary nechodily, lidé nám otevírali své domovy a maškarní 
průvod tak naplnil své poslání. Já jsem se převlékl za medvěda. Z počátku 
jsem měl z této masky trochu obavy, přece jen bylo dost teplé počasí, ale 
pro příště už jiný převlek nechci.“

Kateřina Bečková, foto Pavel Poledno

Zelák mlsného pantáty z Holic
putoval do Hradec Králové

SBĚR KOVOVOVÉHO ODPADU A PAPÍRU

V zimním období je třeba pamatovat na dostatečný přísun vitamínů a dal-
ších zdraví prospěšných látek. Jejich tradičním zdrojem už od časů našich 
předků je kysané, nakládané, chcete-li kvašené zelí. Spolek Kultura pro 
město proto uspořádal 23. ledna v Restauraci Černý kůň druhý ročník sou-
těže o nejchutnější výše uvedené zelí. Vzorky svého zelíčka přineslo osm 
soutěžících. Degustátoři z řad široké veřejnosti pak navíc ochutnali pět 
vzorků domácích nakládaných okurek a čtyři vzorky domácího ovocného 
vína. Po dlouhém chutnání, vyrovnávání kyselinky a prokládání zelnými 
pochoutkami a řízným pivečkem se ukázaly výsledky následující: hlavní 
cenu – Zelák mlsného pantáty z Holic – si odvezl Martin Weisbauer až 
do Hradce Králové (2. místo Peškovi, 3. místo Miloš Klikar). Nejchut-
nější okurky nakládá Eliška Klikarová (2. místo Peškovi, 3. místo Jitka 
Koudelková) a nejlahodnější domácí víno – šípkové sultánkové – zraje 
v demižonu Lukáše Pešky (2. místo Tomáš Beran, 3. Jiří Čudla Mládek). 
Příští rok se těšíme na nové vzorky.

Mlsný pantáta z Holic

Na měsíc duben připravují místní fotbalisté SK Holice tradiční jarní 
svoz veškerého kovového odpadu a papíru.
Využijte této možnosti, jak si jednoduše uklidit svůj sklep, garáž nebo 
půdu. Případný odpad zanechejte jako vždy před svými domy. Ušetříte 
kroky a čas a navíc tímto vaším přispěním pomůžete mládežnickému 
fotbalu.

MAŠKARY VE MĚSTĚ

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Tento rok nebyl na události nijak bohatý. Obecní zastupitelstvo se se-
šlo pětkrát a řešilo převážně provozní záležitosti. Na první schůzi 6. února 
bylo schváleno hospodaření města za rok 1924 a rozpočet na rok 1926. 
Příjmy měly činit 1 260 211,31 korun a výdaje 1 467 152,60 Kč. Schodek 
se měl uhradit 168 % přirážkou k dani domovní a 394 % přirážkou k da-
ním ostatním. Zároveň bylo usneseno věnovat každoročně 10 000 korun 
na stavbu městské opatrovny.

Na schůzi 24. dubna se zastupitelé usnesli vybírat z každé taneční zá-
bavy příspěvek 25 korun ve prospěch fondu okresní nemocnice. Zároveň 
byl podpořen požadavek okresní správní komise věnovat 25 000 korun 
na stavbu silnice ze Starých Holic k Ostřetínu. 4. září se obecní zastupitel-
stvo rozhodlo vydláždit silnici od náměstí k hostinci „Na Špici“. Pro tento 
účel bylo 13. listopadu rozhodnuto vypůjčit si u Městské spořitelny v Ho-
licích 80 000 korun. Poslední schůze byla mimořádná a konala se 27. lis-
topadu. Jejím posláním bylo schválit návrh městské rady na rezoluci proti 
vládní osnově zákona o nové úpravě fi nančního hospodaření samospráv. 

Na přelomu června a července (26. 6.–6. 7.) se konal v Praze VIII. 
všesokolský slet. Této významné události, sledované celým národem, se 
v hojném počtu zúčastnili i holičtí členové Sokola pod vedením starosty 
Sokola Holice Ladislava Kratochvíla, ředitele zdejší občanské záložny. 

Zaznamenejme i archeologické nálezy na území města. V předchozím 
roce byl od nové soudní budovy (dnešní pobočná budova ZŠ Komenské-
ho v Holubově ulici) vykopán kanalizační kanál do potoka. V místech 
křižovatky mezi čp. 42 a 43 (dnes již neexistující domy u dnešní prodej-
ny Qanto) narazili kopáči v hloubce jeden čtvrt metru na úplně zčernalé 
dřevěné dláždění z kulatiny. Byl to důkaz, že se tu v dávných dobách 
nacházel brod, když přes Ředičku nevedly ještě žádné mostky. Podobný 
nález, i když o hodně mladší byl zaznamenán 11. září 1926 na náměstí při 

kopání kanálu před čp. 34 (dnes je tam herna Dakotka). Zde šlo zřejmě 
o výplň bažinatých dolíků, které zde byly obvyklé ještě v sedmdesátých 
letech 19. století. Zároveň zde byla nalezena starobylá sekyrka a předána 
do zdejšího muzea.

Pro kulturní povznesení města byl významným dnem 17. leden. V ten 
den se konala první valná hromada Družstva pro postavení divadla v Ho-
licích. Studii divadelní budovy, která měla stát vedle radnice v Holubově 
ulici (v podstatě na místě dnešního městského úřadu), vyhotovil Karel 
Dudych. Přes snahu družstva se nepodařilo shromáždit dostatek peněz, 
aby mohla být stavba divadla realizována a válečné roky tuto ideu pohřbi-
ly úplně. S obnovou myšlenky přišel pak v roce 1954 Miloslav Kment 
a zhmotnila se výstavbou kulturního domu.

S událostí tohoto roku zaznamenejme ještě chřipkovou epidemii, která 
zde řádila v měsíci lednu, který byl, co se mrazů týče, neobyčejně mírný. 
Chřipkou onemocněla až třetina žactva, a tak byly zdejší školy od 19. led-
na do 3. února zavřené. Naštěstí byl průběh onemocnění mírný a na rozdíl 
od epidemie v roce 1918 si chřipka nevyžádala žádných obětí.

O lednovém počasí jsme se již zmínili. Únor nebyl také nijak výrazně 
zimní – mrazíky mírné a spadlo jen 8 mm srážek. Nejbohatším na srážky 
byl duben (220 mm) a pak říjen (129 mm). V prosinci byla až do 22. tep-
lota nad nulou, pak se objevily mrazy mezi -5 až -11° C. 

Z holických osobností, které se v tomto roce narodily, připomeňme 
dva muže.

6. května to byl Pavel Kačer, jednak divadelní ochotník a režisér, jed-
nak světově uznávaný znalec motokrosu a ploché dráhy. Tím druhým, 
narozeným 13. června, byl Miroslav Motyčka, cyklistický závodník, 
sportovní funkcionář a novinář. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1926

Sportovec města Holic 2015

Letos byl již 21. ročník vyhlašováni nejlepších sportovců města Holic. 
Tato sportovně – společenská událost proběhla v neděli 31. ledna v měst-
ské sportovní hale v Holicích. Ocenění převzalo 10 nejlepších v kategorii 
mládež, 10 nejlepších v kategorii dospělí a také jedna legenda holického 
sportu. Celou pěknou akci pod záštitou města Holic hudbou podmalovalo 
seskupení Smíšeného souboru elektroakustických nástrojů MAXIMIX 
pod vedením paní učitelky Marie Valentové, který působí při ZUŠ Karla 
Malicha v Holicích. Akci sponzorsky podpořily fi rmy – Pacifi c Direct, 
Feifer, cukrárna Valma, Pernštejn a Generali.
Výsledky ankety Sportovec města Holic 2015:
Kategorie mládeže:
1. Viktor Půlpán – basketbal (BK JIP Pardubice)
2. Vojtěch Koubek – stolní tenis (TJ Sokol Hradec Králové)
3. Štěpánka Hojková – cyklistika (Bike Freaks Holice)
4. Daniel Horák – fotbal (SK Holice)
4. Marek Welsch – basketbal (GBA Sparta Praha)
6. Vítězslav Marek – motokros (AMK Holice)
7. Vojtěch Hendrych – cyklistika (Bike Freaks Holice)
8. Družstvo U 11 – basketbal (BVK Holice)
9. Martin Bahník – tenis (TK Holice)
10. Adam Horký – basketbal (BK Pardubice)
Kategorie dospělí:
1. Pavel Kop – nohejbal (Sokol SDS Exmost Modřice)
2. Jiří Welsch – basketbal (ČEZ Basketbal Nymburk)
3. Miloš Kratochvíl – atletika (Hvězda SKP Pardubice)

4. Družstvo mužů – fotbal (SK Holice)
5. Pavel Harčár – basketbal (BC Geosan Kolín)
6. Květoslava Spitzerová – historická kola (TJ Sokol Holice)
7. Aneta Půlpánová – basketbal (Noem Arch Brno)
8. Družstvo mužů – basketbal (BVK Holice)
8. Bohumil Vlach – motocyklový sport (Old Bikers Club z.s. Holice)
10. Vítězslav Branda – basketbal (BK Opava)
Legenda holického sportu:
Mgr. Pavel Hladík – bývalý sportovec, trenér, funkcionář, rozhodčí, hla-
satel.
V dnešním vydání na jiném místě Holických listů představujeme legendu 
holického sportu. V dalších vydáních čtenáře postupně seznámíme s 1. až 
3. sportovcem roku 2015 v obou kategoriích.
Z celé akce byl pořízen videozáznam a fotodokumentace. Tyto materiály 
jsou na webu města. DVD je možné objednat na TČ 702510073 (pan 
Milan Bek), cena je 100 Kč.
Zpracovali:
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města
Mgr. Pavel Hojka – předseda sportovní komise

Fotbalové jaro v Holicích
SK Holice „A“ krajský přebor SK Holice „B“ okresní přebor
(vždy v sobotu v 10.15 hod.) (vždy v neděli odpoledne)
19. březen Pardubice B   3. duben Dříteč A
  2. duben Letohrad B 17. duben Ostřešany
16. duben Hlinsko   1. květen Dašice A
30. duben Mor. Třebová 15. květen Moravany B
21. květen Chrudim B   5. červen Roveň A
  4. červen Choceň 19. červen Opatovice n/L. A
18. červen Moravany (14.00 hod.)

SK Holice 1906–2016
Fotbalisté Holic pro vás na měsíc červen chystají při příležitosti oslav 110. 
výročí založení fotbalu v Holicích výstavu, která bude věnována tomuto jubi-
leu. Za tímto účelem prosí širokou veřejnost o zapůjčení nebo darování násle-
dující věcí, které připomínají bohatou historii fotbalu: fotbalové dresy, míče, 
kopačky, prapory, fotografi e nebo plakáty do let 1940. Na informace se těší: 
V. Faltys – telefon: 603 819 126.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Sportovní komise Rady města Holic v tajném hlasování rozhodla tentokrát o je-
diné legendě holického sportu za rok 2015, která byla veřejně vyhlášena 31. 
ledna ve sportovní hale. Stal se jí Mgr. Pavel Hladík (nar. 1951) za sportovní, 
ale zejména funkcionářskou činnost. Jako žák ZDŠ Dolní Roveň zkoušel zpo-
čátku všechny možné sporty (fotbal, házenou, volejbal, stolní tenis, lední hokej 
a cyklistiku). Na ZDŠ v Dolní Rovni však byla sportem číslo 1 atletika. Metou 
mladého Pavla bylo dostat se do atletického školního družstva. V 9. třídě se mu 
to povedlo. Chtěl dělat individuální sport, kterým právě atletika je, protože se 
závodník nemůže vymlouvat na druhé. Po přechodu na střední školu v Holicích 
(SVVŠ) byl postaven před problém co a jak dál, protože v tu dobu zde doroste-
necká atletika nebyla. To se psal rok 1966. Jedné neděle se proto rozjel do Par-
dubic a projevil zájem trénovat a závodit za atletický oddíl Dynama. Prvním, 
na koho zde narazil, byl trenér Radovan Brož, se kterým ho pojí kamarádství 
dodnes. V roce 1980 bývalý školní inspektor v oblasti tělovýchovy, funkcionář 
ČSTV a Holičák pan Jiří Zemánek přesvědčil Pavla, aby přešel do TJ Jiskra 
Holice a aby se zde ujal atletického oddílu. Stal se předsedou a trenérem v atle-
tickém oddílu a rozvinul významně spolupráci mezi školami. Je „otcem“ a orga-
nizátorem Olympiády žáků škol holického regionu. K tomu je využívána vlastní 
vlajka s olympijskou tematikou (viz. foto). S dětmi – atlety jezdil úctyhodných 
35 let na různé atletické soutěže. Za to všechno mu plně náleží toto ocenění.
Činnost v oblasti sportu
Atletika
1967–1979: člen oddílu Dynamo Pardubice (závodník, od 1969 i rozhodčí, 
1973–1977 člen výboru oddílu), člen dorosteneckého družstva, které 1967 
a 1968 vyhrálo krajský přebor a 1968 mistrovství republiky
od 1976: organizační podíl na všech atletických závodech v Holicích
1980–2013: předseda atletického oddílu TJ Jiskra Holice (též trenér a vedoucí 
družstev), oddílem prošlo na 300 žáků a žákyň
1983–2013: řídící krajských a republikových soutěží družstev mládeže
1982–1985: člen okresního výboru atletického svazu Pardubice
1985–2003: člen Východočeského (později Pardubického) výboru krajského 
svazu atletiky (1985–1991 Pohár rozhlasu, 1992–1996 předseda komise mlá-
deže, 1996–2003 předseda sportovně technické komise)
od 1996: člen, od 2009 předseda archivní komise Českého atletického svazu
Další aktivity v Holicích
1984–2015: hlasatel fotbalových zápasů
1984–2000: člen ředitelství motokrosových závodů (propagace, tiskové stře-
disko, organizace slavnostních večerů)
od 2001: organizátor Olympiády škol žáků holického regionu („otec zakla-
datel“)
1980 a 1985 člen organizačního štábu okrskových spartakiád v Holicích (pro-
pagace)
90. léta člen výboru TJ Jiskra Holice, později předseda revizní komise TJ 
Jiskra Holice
Olympismus
od 1976: spolupráce s Československým (od 1993 Českým) olympijským vý-
borem
1987–1992: člen dokumentační komise Československé olympijské akademie
od 1993: člen rady České olympijské akademie (2001–2003 místopředseda)
2001–2013: člen pléna Českého olympijského výboru
2001–2012: člen komise pro ekonomiku a marketing Českého olympijského 
výboru
od 2005: předseda komise pro historii a dokumentaristiku České olympijské 
akademie
Tento široký výčet dokumentuje úctyhodný záběr oceněného. Jsem rád, že se 
povedlo toto významné ocenění předat panu Mgr. Pavlu Hladíkovi v „předve-
čer“ jeho významného životního jubilea. Tak ať ti Pavle hlavně slouží zdraví 
a děkuji Ti jistě za všechny, kteří vědí, co je práce s dětmi a co je sport.

PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.

SPORTOVEC ROKU 2015 – LEGENDA

DDM – atletický koužek Holice

Dne 6. února proběhlo v Pardubicích na ZŠ DUBINA krajské kolo v zim-
ním čtyřboji. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: skok z místa, člunkový 
běh, šplh, hod na koš + byla vložena volná disciplína v počtu přeskoků 
přes švihadlo za 30 sekund, které se účastnili téměř všichni. Z DDM Ho-
lice se čtyřboje účastnili v počtu 4 dívky a 10 chlapců a odvezli si mnoho 
medailí a plno zážitků.
Konečné umístění: Natálie Bartoníčková 5., Elen Čížková 6., Štěpánka 
Hojková 2., Amálie Ebnerová 3., Milan Giňa 1., Viktor Hlava 5., Radek 
Čížek 7., Matouš Kareš 8., František Hojka 2., Matěj Tlučhoř 6., Ondřej 
Picek 7., Tomáš Diblík 10., Jakub Tlučhoř 2., Lukáš Picek 5..

Tomáš Bartoníček

Dne 24. ledna proběhl další z turnajů GPC Kategorie U13, Náš oddíl 
reprezentovala Aneta Vašíčková, která podávala výborný výkon, ale nej-
většího úspěchu dosáhla až ve smíšené čtyřhře, kde s pardubickým Pav-
lem Jeništou obsadila výborné druhé místo. Tímto oběma velice gratuluji 
a přeji další úspěchy.
Na starší kategorii čekal též turnaj GPC U15 v Osiku. Za náš oddíl se 
ho zúčastnily Bára Nešetřilová, Adéla Kaisrlíková a Kristýna Kyselová. 
Děvčata podala výborný výkon a zasluhují pochvalu. Tady jsou jejich 
umístění: Bára Nešetřilová – dvouhra 5.–8. místo, čtyřhra 3.–4. místo, 
čtyřhra mix 9.–16. místo; Adéla Kaisrlíková – dvouhra 13.–16. místo, 
čtyřhra 2. místo, čtyřhra mix 5.–8. místo; Kristýna Kyselová – dvouhra 
9.–12. místo, čtyřhra 3.–4. místo, čtyřhra mix 5.–8. místo. 
V sobotu 6. února byla trojice našich hráčů ve složení Kristýna Kyselová, 
Adéla Kaisrlíková a Tomáš Peichl na dalším z turnajů GPC, a to v katego-
rii U17. Ve stejný den proběhl badmintonový turnaj v Holicích kategorie 
U7, U9, U11 a U13, kterého se zúčastnilo 53 hráček a hráčů z Pardubic, 
Hradce Králové, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou, Lanškrouna, Prahy, 
Šumperka, Brna a dokonce i z Ostravy. K vidění byla spousta zajíma-
vých utkání. Domácí oddíl reprezentovali: Natálie Teplá, Tereza Kyselo-
vá, Denisa Eliášová, Lucie Hendrychová, Jakub Eliáš, Jan Topič a Adam 
Kábrt. I v tak velké konkurenci jsme získali cenná umístění. V kategorii 
U7 získala svoji 1. medaili Natálie Teplá, která obsadila 3. místo; také 
3. místo obsadil v kategorii U9 Adam Kábrt; v kategorii U11 dívky zís-
kala 3. místo Tereza Kyselová. Všichni mladí sportovci si užili bezva 
atmosféru a odcházeli domů plni sportovních zážitků. Velké díky patří 
organizátorům za zajištění celého sobotního dne.
Další turnaj, a to dospělých, byl v sobotu 13. února, účastnilo se ho cel-
kem 23 smíšených párů. Na prvním místě se umístili Andrea Bauer a Mi-
chal Kozák, na druhém místě manželé Opletalovi a na třetím Rychnov-
ská-Zahradník. Z holických hráčů se umístili nejlépe manželé Brandovi. 
Další plánovaná akce je Velikonoční turnaj smíšených párů 26. března 
od 9.00 hodin v hale.

Miroslav Pacovský

Zprávy z badmintonového oddílu



2. liga mužů:
BVK Holice – Baskeťáci Sokol Josefov
78 : 53 (12:8 42:30 62:42)
Brožek 15, Tylchrt 14, Eichler 13, Joska 12, 
Žaba 8, Šrámek 6, Welsch 4, Voráček 3, Kolář 
2, Bahník 1
BVK Holice – Basket Poděbrady 
86 : 69 (24:19 50:32 70:48)
Eichler 22, Tylchrt 18, Žaba 15, Joska 13, Kolář 
a Bahník 5, Brožek a Voráček 3, Welsch 2
V obou domácích utkáních holičtí muži před-
vedli jedny z nejlepších výkonů sezóny a svým 
soupeřům, kteří jsou v tabulce 2. ligy za nimi, 
nedali nejmenší příležitost, aby alespoň 
na chvíli zapřemýšleli, že by mohli v Holicích, 
vyhrát. Celému týmu patří za předvedené vý-
kony pochvala a doufejme, že zisk těchto důle-
žitých bodů bude mít velký význam v závěreč-
ném účtování 2. ligy.
Sokol Žižkov – BVK Holice
64 : 58 (19:8 30:23 46:38)
Joska 16, Bahník 13, Trojan 10, Vojáček 
a Eichler 7, Tylchrt 5, Kolář 2
Sokol Vyšehrad – BVK Holice
74 : 67 (23:8 37:31 54:51)
Joska 16, Voráček 13, Trojan a Brožek po 10, 
Kolář 4, Eichler 3, Welsch 2
Obě utkání začala pro holické hráče vždy tra-
gickým výkonem v první čtvrtině. V sobotním 
utkání v 10. min. první čtvrtiny měli holičtí 
hráči na svém kontě pouhých 5 bodů a sedm 
neproměněných trestných hodů z osmi. Stejně 
tak v neděli pod Vyšehradskou skálou to holic-
kým vůbec „nelepilo“ a v deváté minutě první 
čtvrtiny měli na svém kontě také pouhé 4 body. 
Zlepšeným výkonem v další části utkání doká-
zali vždy nepříznivý průběh hry zastavit, ale 
k tolik potřebným vítězstvím to nevedlo. Mrzí 
to zejména v případě nedělního utkání, kdy se 
hosté po nevydařené první čtvrtině dokázali 
dostat až do tříbodového vedení. Bohužel ale 
chyběli body pivotů, jindy úspěšného Honzy 
Eichlera, který se naprosto zbytečně vyfauloval 
a dlouhodobě zraněného Vojty Synáčka. Holice 
tak s největší pravděpodobností čekají v po-
sledních čtyřech utkáních líté boje o záchranu 
v soutěži. 
Oblastní přebor Juniorů U19:
BVK Holice – BC Darren Chrudim
58 : 59 (16:7 33:19 49:42)
Mycak 24, Kulhavý 15, Janoš 9, Hloušek 6, 
Kašpar 4
v odvetě 59 : 51 (13:6 30:22 40:32)
Janoš 21, Mycak 15, Šenk 8, Kašpar a Kulhavý 
4, Pařízek 3, Hloušek a Vrbický 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice

45 : 77 (11:14 21:27 30:55)
Janoš 17, Kašpar 16, Mycak 12, Vrbický, 
Hloušek a Šenk 7, Havelka 6, Pařízek 3, Vla-
sák 2
v odvetě 33 : 68 (8:14 14:29 22:51)
Kašpar 17, Havelka 16, Janoš 12, Pařízek 7, 
Šenk 5, Vrbický 4, Vlasák 3, Kulhavý a Svatoš 2
Divize žáků U15:
BVK Holice – Sokol Vysoké Mýto
136 : 48 (38:9 61:26 93:38)
Dvořák 32, Novák 25, Vondra 22, Tran Hai Son 
14, Špaček 13, Horký 12, Mergl 10, Chmelík 8
v odvetě 123 : 47 (32:11 54:17 92:27)
Dvořák 26, Horký 25, Vondra 19, Novák 18, 
Tran Hai Son 14, Špaček 13, Chmelík 6, Mergl 2
TJ Šumperk – BVK Holice
42 : 69 (9:18 23:38 36:50)
Dvořák 24, Novák a Vondra 8, Tran Hai Son 
7, Mrázek a Chmelík po 6, Horký 5, Špaček 3, 
Mergl 2
v odvetě 66 : 92 (16:25 36:43 54:71)
Dvořák 24, Novák 20, Vondra 15, Tran Hai Son 
13, Mrázek 12, Horký 4, Chmelík a Špaček 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – Jiskra Hořice
5 : 140 (4:45 4:74 4:106)
Horký 55, Chmelík 28, Brandejs 19, Lhoták 15, 
Hanzlík 8, Mikuláš 7, Broňa Kubánek 6, Jan 
Kubánek 2
v odvetě 5 : 126 (0:28 0:66 4:94)
Horký 34, Chmelík 23, Hanzlík 22, Brandejs 
18, Mikuláš 13, Lhoták a Štěrovský 6, Broňa 
Kubánek 4
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
148 : 11 Mrázek 42, Šindelář 30, Horký 22, 
Kouba 20, Priessnitz 10, Chmelík a Brandejs 7, 
Mikuláš 6, Lhoták 2
v odvetě 111 : 22 Mrázek 21, Horký, Priessnitz 
a Šindelář 18, Chmelík 17, Kouba 8, Brandejs 
6, Mikuláš 3, Lhoták 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – BK Pardubice
100 : 32 (20:6 48:12 74:22)
Mrázek 40, Šindelář a Mikuláš 18, Hanzlík 12, 
Klouček, Krejčíka a Lhoták 4 
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – Sokol Stěžery
84 : 55 (30:14 51:26 67:40)
Klouček 34, Kašpar 18, Krejčík 16, Kobrle 8, 
Kubánek Jan 6, Benešová 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (ob-
lastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).

Možná trochu troufalá 
slova před začátkem sezo-
ny, ale naše plány se plní 
do puntíku. I přes první tři 
odehraná kola, kde jsme 
získali možná pro někoho 
pouhý jeden bod s týmem 

Sršni Záměl (mimochodem tým, který vstřelil 
nejvíce branek). Znamenal pro nás možná více 
než další tři, které jsme mohli získat s týmem, 
který nakonec předvádí v letošní sezoně neoče-
kávané výkony, a tím jsou Predátoři Potštejn.
Netřeba popisovat jednotlivá utkání, v kterých, 
jsme předváděli stabilní výkony, které nám 
přinesly celkově 20 bodů. V porovnání s loň-
skou sezonou je třeba podotknout, že nám loni 
na play off stačilo pouhých 9 bodů a letos to je 
číslo 20. Z 12 možných zápasů jsme v 8 utká-
ních bodovali a jedno je ještě před námi. Neza-
pomínejte, že jsme stále kluci, kteří mezi man-
tinely jsou třetím rokem a v Rychnovské Unet 
Hokejové lize druhým. Přesto jsme letos doká-
zali potrápit a zvítězit nad týmy, jako jsou HC 
Sršni Záměl a HC Rychnov n. Kněžnou, který 
byl loňi mistrem. Porazili jsme ho po nájezdech 
6:7. Velkou ztrátu pro nás znamenala prohra 
se Zdelovem 8:2, kde působí mladý hokejista 
Cvejn, kterého jsme nedokázali pokrýt a rozho-
dl celé utkání. Zdelov právě patří mezi týmy, 
s kterými se taháme o play off. Škoda, že jsme 
v takto důležitých utkáních nedokázali bodovat 
(i například se zmíněným Potštejnem) a naopak 
bodovali s týmy, které hrají na špici.
Za co vděčit, že jsme se do play off probojovali? 
Především městu Holice a dalším sponzorům, 
kteří nás podporují fi nančně. Jsou mezi námi 
stále studenti, kteří už takhle časově náročný 
sport zvládáme i s pravidelnými fi nančními vý-
běry mezi sebou, abychom byli trochu v záloze 
nebo případně pořádali i veřejné “mecheche” 
a tím je třeba pro příští sezonu ples.
Co se týče výkonů hráčů a doplnění kádru (Jan 
Karas, Lukáš Kovařík), tak pokud bychom hráli 
proti loňským Holickým Lavinám, tak bychom 
jim letos dali asi desítku, poněvadž disciplino-
vanost, kterou předvádíme na ledě, stojí za zmí-
nění. Lavinský blesk Petr Bednařík je zatím 
nejlepším střelcem Rychnovské Unet hokejové 
ligy a je pro nás důležitým. V útočném tandemu 
je doplněn urostlými borci kapitánem Rober-
tem Bidlem a Tomášem Kopřivou. Jsme rádi, že 
se s námi zapojil do jednoho utkání fotbalový 
reprezentant Tomáš Koubek, který byl příjem-
ným zpestřením pro celou soutěž. Důležitými 
faktory jsou i stabilní obranné dvojice, které 
nastoupily takřka do všech utkání a podílejí se 
na kladném skóre v tabulce.
Závěrem bych chtěl všechny vyzvat, aby nás 
v play off podpořili a přijeli se do Rychnova 
nad Kněžnou na nás podívat a byli naší Lavin-
skou oporou i mimo led. Nebude to jednodu-
ché, ale pokud jsme došli až sem, tak nikomu 
nedáme nic zadarmo a budeme se prát o každý 
kotouč na ledě nejen kvůli sobě, ale i pro vás.

Milan Udržal
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