ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / KVĚTEN 2015
Pár otázek pro starostu
Předem tohoto rozhovoru bych chtěl poděkovat panu Milanu
Hlouškovi za jeho otázku a vám ostatním chtěl
vzkázat, aby se nebáli
zeptat.
Část Husovy ulice
za křižovatkou Holubova – Pod Homoli
včetně chodníků a obrubníku je ve velmi
špatném stavu. Při chůzi po chodnících hrozí
minimálně podvrtnutí nohy a chůze po vozovce
je rovněž velmi nebezpečná. Od části Podlesí
chodník není vůbec. Poměrně silný silniční provoz zde ohrožuje chodce. Kdy a jak se bude tato
situace řešit? Milan Hloušek
Musíme potvrdit, že v plánu akcí na letošní rok Husova ulice není, na programu jsou chodníky v centru
města v součinnosti s pracemi ČEZu a Vaku Pardubice a pak chodník na Starých Holicích. Děkujeme
za váš podnět, který bude přednesen na nejbližším

jednání rady a zastupitelstva města. I v tomto případě bude nutná součinnost s Vakem Pardubice
a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
Co by mohlo nejvíce zajímat naše čtenáře z jednání rady města?
Rada města se na svém jednání dne 30. března
mimo jiné zabývala výběrem dodavatele na opravu
střechy budovy Základní školy Komenského 100
a potvrdila vítěznou firmu WN service s. r. o. Pardubice s cenou cca 1,44 mil. Kč, rada vzala na vědomí přípravu kulturního domu na promítání letního
kina na fasádě budovy ZUŠ Karla Malicha Holice
v době letních prázdnin a projednala průběžnou
zprávu o přípravných pracích na revitalizaci areálu
fotbalového stadionu. Program schůze rady města
dne 13. dubna 2015 byl ve znamení projednání zimní údržby ve městě. Ze zprávy ředitele technických
služeb zaznělo, že TS měly celkem 16 výjezdů,
najely 1514 km, spotřebovaly 72 tun soli a ačkoliv
byla zima mírná, přesto náklady na uplynulou zimu
činily cca 430 000 Kč. Dále rada města schválila
převzetí záštity starosty města nad konáním 6. ročníku veřejné charitativní cykloutour „Na kole dě-

tem“. Akce je na podporu onkologicky nemocným
dětem a peloton v čele s Josefem Zimovčákem
projede Holicemi v neděli 7. června 2015, s cílem
etapy ve Velinách „Na mlejnku“. Podrobnosti akce
včas zveřejníme, abyste se mohli přidat i Vy na kole
k pelotonu.
První ročník Memoriálu Jiřího Kerouše se vydařil, jak se ti na náměstí líbilo?
První ročník memoriálu Jiřího Kerouše v požárním
sportu byl z mého pohledu velmi zdařilou akcí.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat organizátorům z řad Jednotky dobrovolných hasičů Holice
za uspořádání těchto závodů. Letos slaví jednotka
Holice 140 let od svého založení a tato akce byla
určitě důstojným začátkem oslav, které vyvrcholí
19. září 2015. Věřím, že zájem a vysoká návštěvnost akcí pořádaných Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Holice bude pokračovat i na podzim.
Při této příležitosti jsme si vyzkoušeli možnost uzavřít na omezenou dobu celé náměstí. Otevírá se tak
možnost pro konání dalších zajímavých akcí přímo
na náměstí.
Děkuji za rozhovor Petr Kačer

Posezení u kávy
Pozvat na kávu někoho, o kom víte, že ji nepije,
je hodně hloupé. Být v Anglii, tak Pavla Hladíka
pozvu na čaj, ale jsme v Čechách, tudíž to vidím
spíše na pivo nebo „dvojku červenýho“.
Jestli jsem si někoho nedovedl představit v „důchodu“, tak jsi to právě ty. Jak velká je to změna,
když člověk ráno nemusí vstávat?
Tu změnu zatím nijak moc nevnímám. Je to stejný
pocit, jaký jsem míval jako kluk na začátku prázdnin: teď tohle nemusím a můžu si dělat tohle. Jinak
ale vstávám jako dřív, protože kdybych nezačal
v osm hodin něco dělat, tak bych měl pocit zmařeného dne. A jelikož nevím, kolik je mi jich ještě
přiděleno, tak se snažím využít každého. V žádném
případě se nenudím. Momentálně připravuji jednu
publikaci pro atletický svaz, v divadle máme před
premiérou, prohrabuji se stohy starých novin a hledám zprávy o Holicích. Kdo má nějaké záliby a koníčky, ten se nemusí důchodu bát. Ten čas je totiž
časem svobody. A pro mě je svoboda tou nejvyšší
potřebou. Takže, když to shrnu, můžu prohlásit:
jsem spokojený důchodce v zemi nespokojených.
Byl jsi starostou, místostarostou, radním, zastupitelem. V politice ses pohyboval od revoluce. Co
ti to dalo a naopak, co ti to vzalo?
Vstoupit do aktivní politiky nebylo pro mě zas tak
přelomové. Vždycky jsem se zajímal o věci veřejné.
Měl jsem tedy výhodu, že jsem věděl, do čeho jdu
a byl jsem na to i svým způsobem připraven. Mezi
další výhody počítám, že jsem nikdy neměl potřebu hromadit majetek, opájet se mocí a být v záři
reflektorů. Také jsem neměl potřebu prosazovat
se do vyšších pater politiky. Co mi politika dala?
Možnost poznat řadu výborných lidí, se kterými

se rád potkávám i dnes. Seznámit se se spoustou
věcí, o kterých jsem do té doby neměl moc znalostí.
Nechtěl jsem totiž rozhodovat o věcech, o kterých
bych neměl ani ponětí. Poznal jsem také, že v Holicích žije spousta lidí, kteří jsou ochotni něco pro
své město udělat. A jestli mně politika něco vzala?
Možná na nějakou dobu soukromí, ale s tím jsem
počítal.
Tvým velkým koníčkem je divadlo. Máš nějaký
nesplněný sen, který bys chtěl na divadelních
prknech ještě uskutečnit?
Odpovím rovnou, že nesplněný sen nemám. Na prknech holického divadla mi bylo dopřáno vytvořit
do této chvíle 68 rolí a připravit řadu představení,
na které se v dobrém vzpomíná. Ochotnické divadlo
má tu výhodu, že nemusíte hrát věci, které by se
vám hrát moc nechtělo. Ale přece jeden sen mám:
že se objeví parta, která začne dělat divadlo podle
svého a začne nás postarší postupně nahrazovat. To
by byl pěkný počin k 175. výročí ochotnického divadla v Holicích, které nás za tři roky čeká.
Myslím si, že mnoho našich čtenářů neví o tvých
aktivitách na sportovním poli. Můžeš chvíli pohovořit na toto téma?
Vedle divadla je to sport, který mě provází celý
život. I když jsem postupně zkusil několik sportů,
nakonec to vyhrála atletika. Moje závodní kariéra
nebyla dlouhá a nijak zářivá. Ale přece jen jeden
velký úspěch se dostavil. V roce 1968 vyhrálo
družstvo starších dorostenců Dynama Pardubice
mistrovství republiky a já jsem v tom družstvu
byl. Pak jsem se stal rozhodčím a funkcionářem
a řadu let jsem zastával funkce na krajské i celostátní úrovni. Měl jsem na starosti soutěže ve vý-

chodních Čechách, vedl
jsem mládežnické výpravy na mistrovstvích
republiky, jako řídící
nebo technický delegát jsem působil zhruba na 400 závodech.
Po dovršení šedesátky
jsem tak mohl být přijat do Klubu veteránů
atletických
soutěží.
Přes třicet let jsem byl
předsedou atletického oddílu v Holicích, jezdil
s dětmi po všech možných závodech (s atletikou
se tak seznámilo několik stovek dětí), ale také pořádal řadu závodů v Holicích. Ale snažil jsem se
pomoci i v jiných sportech: skoro třicet let jsem
byl hlasatelem fotbalových zápasů, pomáhal jsem
při organizaci motokrosu, spartakiád a hlásil jsem
také asi jediné lyžařské závody v Holicích. Jsem
rád, že stále žije „mé dítě“ – olympiáda žáků škol
holického regionu. Od roku 1976 spolupracuji
s olympijským výborem. I na poli sportu mi bylo
dopřáno poznat řadu báječných lidí. Dnes jsem
ještě předsedou jedné komise Českého atletického
svazu a jedné komise České olympijské akademie.
Obě jsou zaměřeny více méně na sportovní historii. Ze sportu jsem si vzal do života řadu věcí,
kterými se stále řídím: ctít soupeře, uznat, že je
někdo lepší než já, hrát na rovinu, nerezignovat
ani v nepříznivé situaci, jednat vždy fair play.
Děkuji za rozhovor a užívej si těch „prázdnin“ jen
podle svých představ.
Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 30. března 2015

Rada města na své schůzi 30. března schválila
pořadník uchazečů o přidělení městského bytu
a zároveň i pořadník žadatelů o byty v bytových
domech Palackého 1131 a U Kapličky 1042
(DPS) na II. čtvrtletí 2015, schválila záměr
pronájmu jedné místnosti v Palackého čp. 1173
(bývalá pohotovost) a zveřejnění záměru
na pronájem pozemku na provozování letní zahrádky v ul. Holubova, rada schválila dohodu
o ukončení nájmu bytu č. 6 v domě čp. 46 v ul.
Holubova k 31. 3. 2015 a zároveň schválila přidělení tohoto bytu dle Pořadníku pro II. čtvrtletí. Rada schválila na základě poptávkových
řízení firmu Roadstav s.r.o. Poděbrady – firma
provede pozimní opravy místních komunikací,
firmu WN service s.r.o. Pardubice na opravu
krovů a výměnu střešní krytiny na budově ZŠ
Komenského a schválila dodávku tzv. víceprací
při rekonstrukci zdravotechniky v domě čp. 2
na náměstí TGM. Rada schválila na základě
žádosti manželů Kopových zveřejnění záměru
odprodeje pozemku v Nádražní ulici, schválila
zveřejnění záměru směny pozemků na základě
žádosti Zem.společnosti Ostřetín. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků
v lokalitě Muška za cenu do 50 Kč/m2 a bere
na vědomí zprávu o činnosti sportovní komise a program oslav výročí 680 let první zmínky o Holicích, které budou v roce 2016. Rada
schválila bezplatné použití městského znaku
firmě MVV Energie a.s. na propagaci projektu EPC v Holicích, paní Heleně Knappeové
na propagační materiály pro výstavu ušlechtilých morčat a Rádiu Blaník na propagaci akce
Čarodějnice s Blaníkem. Rada schválila novou
vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu, likvidaci movitého majetku
dle návrhu majetkové komise a úhradu pronájmu sokolovny v rozsahu 3 týdně pro oddíl
ASPV TJ Jiskry Holice, pro cvičení předškoláků a rodičů s dětmi, za cenu 200 Kč/hodinu.
Na základě žádostí kulturního domu rada schválila pro KD Holice bezplatné umístění poutačů
muzea dle předloženého návrhu a bezplatné
umístění plotů s fotografiemi v rámci výstavy
k 70. výročí Holického povstání. Rada města
pověřila zastupitele Ing. V. Vondrouše odddávat
v přítomnosti matrikáře, dále schválila podání
žádosti o dotaci z fondu Asekol na rekonstrukci osvětlení haly ve sběrném dvoře a pověřila
starostu města k zastupování města v orgánech
Svazu města a obcí ČR.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 13. dubna 2015

Rada města na své schůzi 13. dubna vzala
na vědomí zprávu o činnosti odboru životního
prostředí a stavebního úřadu a zprávu Technických služeb Holice o vyhodnocení zimní údržby v sezóně 2014/2015. Rada schválila na základě poptávkového řízení firmu MAKRO-ND
s.r.o. Moravany jako dodavatele pneumatik pro
nakladač New Holland, schválila 7. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2015 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci
zdravotechniky v domě čp. 9 na náměstí TGM
s firmou Dvořák-Karlík s.r.o. Holice, dále vzala
na vědomí seznam akcí prováděných dodavatelsky v rámci oprav komunikací, chodníků a zeleně v roce 2015. Rada schválila na základě poptávkových řízení zhotovitelem opravy sochy
sv. Marie s Ježíškem, na náměstí pana L. Vášu
z Prahy a firmu Dopa CZ s.r.o., která provede úpravy dle projektu Holice-zóna 30 v ulici
Holubova. Rada schválila zveřejnění záměru

pronájmu pozemku před domem čp. 17 na náměstí TGM a pronájmu pozemku před domem
čp. 32 na náměstí TGM, v obou případech a se
jedná o provozování letních zahrádek před restauracemi, schválila pronájem pozemku v ul.
Dudychova firmě Reklamní servis RS s.r.o. Pardubice pro umístění reklamního poutače. Rada
se zabývala problematikou výběru dodavatelů
energií a schválila pro rok 2016 městským příspěvkovým organizacím individuální postup
pro výběr dodavatelů energií, schválila Bytovému družstvu Dubina II dohody o ukončení
nájemních smluv a uzavření nových nájemních
smluv, na závěr schválila převzetí záštity starosty města nad 6. ročníkem projektu Na kole
dětem, pořádaným 7. 6. 2015.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

V pondělí 11. května 2015 v 17 hodin se
bude konat ve velkém sále ZUŠ zasedání
Zastupitelstva města Holic. Na programu je projednání stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy za účasti zástupců
policie České republiky, Městské policie
Pardubice a zástupců hasičů, dále zpráva
o hospodaření Dobrovolného svazku obcí
Holicka za rok 2014. K rozhodnutí zastupitelů bude předložena rozpočtová změna v rozpočtu roku 2015 a zastupitelstvo
vybere z navržených kandidátů ty, kterým
bude udělena Cena města Holic. Pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města,
popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání
holických zastupitelů.

KOMENTÁŘE…
Revitalizace stadionu

Ve středu 20. května 2015 v 17.00 hodin v klubovnách kulturního domu bude veřejnosti předložena vypracovaná studie revitalizace městského stadionu. Tato studie bude použita pro
zpracování projektu nutného k čerpání financí
z dotačních titulů. Zveme širokou veřejnost
k seznámení se s touto studií.
Po převedení stadionu ze státu na město konečně může začít dlouho veřejností žádaná a očekávaná modernizace stadionu. Přejme si, aby
vše od studie až po stavební práce probíhalo tak,
aby Holice měly v poměrně krátké době nová,
účelná, moderní a pěkná sportoviště, a aby tak
byly vytvořeny možnosti pro další sporty, pro
které doposud ve městě chybí podmínky.

Nové chodníky na Starých Holicích

Město Holice připravuje na základě žádostí občanů Starých Holic vybudování nových
chodníků. V současné době probíhá jednání
o odprodeji pozemků na levé straně při výjezdu z Holic od firmy Solvit. V těchto místech by
měla být vybudována zcela nová část chodníku
(viz foto).
Dále probíhá jednání s krajem o převodu po-
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zemku na Starých Holicích v ulici K zastávce,
kde by měl být vybudován nový chodník v celé
délce. V případě schválení financí v kapitálo-

vém rozpočtu na rok 2016, bude tato akce co
nejdříve realizována.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Odbor dopravy informuje, že…
vozidla nedohlášená na nového provozovatele a vlastníka (tzv. „polopřevody“) administrativně zaniknou dne 1. července 2015
Touto cestou upozorňujeme vlastníky a provozovatele silničních vozidel, že se blíží termín,
kdy všechna vozidla v tzv. „polopřevodu“ administrativně zaniknou a nepůjdou už přihlásit. Jedná se o vozidla, která jsou v Centrálním
registru vozidel pouze odhlášena předchozím
provozovatelem a zatím nemají zapsaného nového provozovatele a vlastníka. Jestliže nechcete, aby takové vozidlo zaniklo, musíte nejpozději do 30. června 2015 podat na úřad žádost
o zápis vlastníka a provozovatele do registru
silničních vozidel.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či
jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu
(technický průkaz + osvědčení o registraci
vozidla), doklad o pojištění vozidla, protokol
o evidenční kontrole, který není starší než
14 dní, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud
se neúčastníte vyřizování osobně.
V této souvislosti vytvořilo Ministerstvo dopravy webovou aplikaci a jejím prostřednictvím si
lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese www.
dokonceteregistraci.cz.
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla
osvědčení o registraci vozidla (tzv. „malý TP“).
Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je

registrace vozidla dokončena nebo je nutné
registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla
k určitému datu.

Odbor životního prostředí a SÚ
informuje o…
změně zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF
ve znění pozdějších předpisů, s platností
od 1. 4. 2015
Vláda schválila návrh ministerstva životního
prostředí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Zemědělská půda je
v první řadě klíčový přírodní zdroj, bez kterého
se žádná země neobejde. V dnešní době bývá
v krajině často zastavována nejrůznějšími skladovými, obchodními či průmyslovými areály.
Novela kromě ochrany krajiny před nadměrným rozšiřováním zastavěných území pomůže
také chránit půdu před znečišťováním a erozí.
K vyšší ochraně půdy zákon využívá především
ekonomických nástrojů. Zvyšuje sazby odvodů
za odnětí půdy ze ZPF včetně zvýšení vymahatelnosti odvodů. Základní cenou, ze které bude
výpočet vycházet, budou ceny zemědělských
pozemků stanovované příslušnou vyhláškou
Ministerstva financí. Tato cena se násobí koeficientem podle stupně ochrany (cennosti)
zemědělské půdy na daném pozemku. U půd
zařazených do třídy ochrany IV a V navrhované zvýšení odvodů fakticky pouze kopíruje
inflaci od roku 1992, kdy byly sazby naposledy
stanoveny. U nejcennějších půd v I. a II. třídě
ochrany ovšem novela počítá s významně vyš-

ším navýšením sazeb. Novela také řeší rychle
rostoucí dřeviny a i ty, které byly již vysázeny.
Obce s rozšířenou působností budou rozhodovat
o vynětí půdy ze ZPF do výměry 1 ha. Krajské
úřady budou tato rozhodnutí vydávat u pozemků do velikosti 10 ha. U větších pozemků bude
orgánem ochrany ZPF Ministerstvo životního
prostředí. Kontrolu bude kromě orgánů ochrany
ZPF vykonávat i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), především v oblasti ochrany půdy
před znečištěním. Podle novely zákona se budou pořizovat informace o půdě pro registr informací o půdě. Registr povede resort životního
prostředí. Informace obsažené v registru budou
podkladem pro práci orgánů ochrany ZPF i pro
veřejnost. Proto je nezbytně nutné, aby se každý
občan, který musí využít tento zákon, jak pro
stávající již řešené stavby, změny kultur, nebo
rychle rostoucí dřeviny, nebo má v plánu v rámci zákona provádět nějakou činnost, se s ním seznámil, aby předešel případným postihům.
Ing. Zdeňka Poláková,DiS., odbor ŽP a SÚ

Objížď ka přes Staré Holice
Z důvodu celoplošné opravy živičného povrchu
na silnici I/35 v úseku mezi Ostřetínem a Vysokou u Holic je vedena ve směru od Vysokého Mýta tranzitní nákladní doprava objížďkou
po silnici II. třídy č. 305 z Jaroslavi do Horního
Jelení a do Borohrádku a potom po silnici I/36
přes Veliny a Staré Holice na křižovatku u Černého koně. Objížďka je povolena krajským úřadem do 24. června 2015.

Město Holice děkuje za…
úklid černé skládky v Holicích za sběrným dvorem
V neděli 5. dubna parta mladých lidí uspořádala
již svou čtvrtou úklidovou akci. Na této akci se
sbíral odpad nahromaděný neukázněnými Holičáky.
Pomoc nám opět poskytly Technické služby
Holice tím, že zajistily pytle na sběr odpadu a také odvoz veškerých nasbíraných věcí
na sběrný dvůr a jejich likvidaci. Na lokalitě
jsme našli pestrou paletu výstavních kousků,
jako například hračky, velké množství plastu
a v příkopech tolik pneumatik, že by se dala
přezout všechna místní auta v Holicích. Mezi
největší úlovky můžeme zařadit lednici a kolečko. Nejvíce se ovšem divíme tomu, že lidé jsou
schopni nahromadit takové množství odpadu

jim chtěli znovu poděkovat za skvěle odvedenou práci a příjemně strávené dopoledne nad
dobrou věcí.
Těšíme se na další úklidovou akci a pevně věříme, že se přidá větší počet lidí, kterým není
lhostejné, že se v příkopech povalují kupy odpadků.

v místě, kde mají prakticky za rohem sběrný
dvůr. Přitom tam se dá skoro veškerý odpad
zavézt k likvidaci za nulový poplatek. Velice si
vážíme všech zúčastněných dobrovolníků, zejména účastníka ze Slovenska. Tímto bychom

Jak už je uvedeno v titulku, nezbývá než
za takovouto aktivitu party neorganizovaných mladých lidí poděkovat a těšit se, že
se připojí další, např. ekologičtí „aktivisté“,
kteří administrativně dokáží bránit každý zaschlý strom nebo i ti, kteří nikdy nezapomenou požádat v určeném termínu o finanční
podporu z rozpočtu města.
(red)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice
pořádá ve dnech 22. května a 23. května
2015 od 9 do 13 hodin
Den otevřených dveří na centrální stanici
Pardubice
Program Dne otevřených dveří
10.00 hodin – kynologická brigáda – vyhledávání osob, výcvik psů + lezci
10.30 hodin – ukázka disciplín TFA
HOLICKÉ LISTY

11.00 hodin – vyprošťování zraněných osob
z havarovaného vozidla
11.30 hodin – hašení hořícího automobilu
12.00 hodin – záchrana osoby pomocí AŽ 39
+ lezci
Doprovodný program:
Ve velkém stanu budou po celou dobu dne
otevřených dveří soutěže a kvízy pro děti.

V garážích bude připravena laserová střelnice.
V učebně v budově stanice budou promítány
filmy s preventivní tematikou. V areálu hasičské stanice na ploše u zdravotnické záchranné
služby jsou připraveny další soutěže. Představí
se i vrtulník dron.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
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KULTURA

Holice v obrazech

Kulturní kalendář na měsíc květen 2015

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, ZÁBAVNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina
6. 5.
19.30
středa

15. 5.
pátek

18.00

19. 5.
úterý

10.15

23. 5.
sobota

19.30

datum hodina
5. 5.
19.30
úterý

12. 5.
úterý

19.30

19. 5.
úterý

19.30

26. 5.
úterý

19.30

2. 6.
úterý

17.00

program
vstupné
Miroslav Donutil – Cestou necestou
Oblíbená one man show předního českého herce, komika a moderátora.
Pro všechny, kteří milují dobrý humor, jsme připravili opravdovou lahůdku.
270 Kč
Noc v muzeu
Netradiční zážitek, nasvícené exponáty, program jako překvapení. Doufejme, že
neobživne lev Princ Karel.
zdarma
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha.
50 Kč
O sexu převážně nevážně
V novém zábavném pořadu se představí Radim Uzel a písničkář Pepa Štross.
Nabízíme vkusnou zábavu, ale i ponaučení na dané téma, doplněné o swingové
písničky i recitace Kainara a Villona. V závěru pořadu Radim Uzel ochotně a fundovaně odpovídá na anonymní dotazy diváků z oblasti sexuologie.
120 Kč

KINO

program
vstupné
Běž, chlapče, běž
Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. Dojemný
příběh o cestě jednoho chlapce, který musel rychle dospět, aby přežil. Film je
skutečným příběhem Yorama Fridmana, natočeným podle knižního bestselleru
Uriho Orleva.
Žánr: Drama, válečný. Délka 112 minut.
70 Kč
Fénix
Červen 1945. Domů do Berlína se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která přežila
Osvětim. Vydává se hledat svého mažela Johnnyho, svou životní lásku. Její rodina
zahynula během holokaustu. Johnny ale odmítá uvěřit, že jde opravdu o jeho ženu.
Režie: Christian Petzold.
Žánr: Drama – N/12 let. Délka 98 minut.
70 Kč
Pohádkář
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži. Milostné drama muže, který
si vybudoval dva souběžné životy se dvěma ženami. Žije ve světě velkého živého
snu, kde platí pouze tady a teď. Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění.
Režie: Vladimír Michálek.
Hrají: J. Macháček, A. Geislerová, E. Herzigová, A. Linhartová, J. Dvořák.
Žánr: Drama, romantický – N/15 let. Délka 90 minut.
70 Kč
Fotograf
Osudové křižovatky života člověka, který je obdařen nejen výjimečným talentem, živelností a vášní. Středem Janova života vždy byly ženy, které ho obklopují. Film poodkrývá i tajemství Janovy tvorby. Režie: Irena Pavlásková.
Hrají: K. Roden, M. Málková, Z. Vejvodová, V. Neužil, J. Sedláčková, V. Cibulková.
Žánr: Drama, komedie – N/15 let. Délka: 133 minut.
70 Kč
7 trpaslíků
Naše malé hrdiny, tak jako v každé pohádce, čeká mnoho nástrah a dobrodružství.
Musí osvobodit prince ze spárů děsivého draka Paliče, aby ten zase mohl ze
zakletí zlé čarodějnice Dellamorty probutit princeznu Růženku.
Žánr: Animovaný, fantasy. Délka 88 minut.
70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

datum hodina
30. 5.
8.00
sobota

program
VÝLET – ČESKÝ RÁJ
Jičín – Sobotka – Humprecht – Trosky

datum hodina
22. 5.
18.00
pátek

program
Uganda – Petr Jan Juračka
Cestopisná přednáška holického rodáka.

KLUB U HOLUBA

vstupné
280 Kč
vstupné
dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
1. 5.–31. 5.
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – Václav Kašpar a Ondřej Littera
Fotoreporéři FAP Agency Press. Vernisáž v pondělí 4. května od 17 hodin.

Při příležitosti červnových městských
oslav chystáme v Kulturním domě města
Holic výstavu: Holice v obrazech. Pokud
máte doma obraz, malbu, kresbu nebo
zajímavou fotografii a jste ochotni svůj
majetek zapůjčit, kontaktujte nás v kulturním domě nebo na telefonním čísle:
466 920 476. Kurátorem výstavy je pan
Jaromír Lohniský.
Petr Kačer

Ohlédnutí
za setkáním harmonikářů
Stejně jako loňský rok byla restaurace Na Trandě plně obsazena posluchači. Úvodního slova
se ujal pan Janeba, který všechny přivítal a byl
velmi potěšen návštěvou příznivců dechovky
z Pardubic, Hradce Králové, Moravan, Jelení
i Častolovic. Akci navštívil také starosta města
Holic Ladislav Effenberk, který ocenil organizaci této akce. Celkem vystoupilo 28 harmonikářů a 6 zpěváků. Obecenstvo vřele přivítalo interpretku Martinu Zavadilovou, kterou můžete
pravidelně vídat na TV Šlágr. Vystoupila v moravském kroji a se svými písničkami nadchla
všechny posluchače.
Celá akce trvala přes pět hodin a všichni vydrželi zpívat a poslouchat až do konce. Na závěr
harmonikáři zahráli „Ta naše písnička česká“
a celé obecenstvo zpívalo vestoje.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli letošní setkání zorganizovat a těšíme se
na příští rok na v pořadí již třetí setkání harmonikářů, které se uskuteční v sobotu 16. dubna
2016 v ZUŠ Karla Malicha.
Antonín Janeba

Čarodějnice
s radiem Blaník
Program:
17.00
17.10
17.30
17.45
18.00
18.40
19.00
19.35
20.00
21.15
21.30

Zahájení
Čarodějnická soutěž
Maximix
Čarodějnická soutěž
Pavel Kožíšek
Čarodějnická soutěž
Petr Kolář
Ohňová show + zapálení vatry
Václav Neckář se skupinou Bacily
Ohňostroj
Rodeo

Areál fotbalového stadionu, občerstvení
zajištěno.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Květnové oslavy

POZVÁNKA NA FESTIVAL TRAMPSKÝCH PÍSNÍ
Ahoj kamarádi, příznivci trampské písně,
zveme Vás na 40. ročník Festivalu trampských písní – akce, která má
dlouholetou tradici a koná se vždy poslední květnový víkend v Horním
Jelení, letos 29.–31. května.
V letošním roce se koná jubilejní ročník a kulatiny oslavíme trochu netradičně – festival bude oproti předchozím rokům nesoutěžní a přehlídkový. Budete si moci poslechnout ty nejlepší z nejlepších – k oslavě
jubilea jsme pozvali kapely, které se staly vítězi předchozích ročníků festivalu, ať už je zvolila porota nebo diváci.
ŽŮŽO BAND (HK) TREPKA (Nejdek) CO DŮM DAL(Choceň)
MAROD (Ostrava) CESTÁŘI (Praha) ZLATÝ OREL (Praha)
CHRPA (Chrudim) BPT(Zlín)
LÍSTEK(Praha)
KATI (Brno)
OZVĚNA (Brno)
PŘÍSTAV (Brno)
TEMPO DI VLAK (Ostrava)
CHUDINKOVÉ (Praha)
KAMARÁDI STARÉ ŘEKY (Beroun)
Jako už tradičně, v podvečer zahrají v sokolovně také pozvaní hosté, kterými letos budou: Tony Linhart, K.T.O. Kamarádi táborových ohňů, Béďa
Šedivka Rőhrich.
Festival bude doprovázen také zajímavým programem. Příznivci trampské historie si budou moci prohlédnout nevšední expozici mobilního
trampského muzea, k dispozici Vám také budou archiv trampských
písní a archiv trampských osad.
Další informace najdete na plakátu festivalu na www.kftp.cz či na Facebooku.

1. až 31. května
5. května 14.30 hodin
5. května 19.30 hodin
6. května 16.00 hodin

6. května 16.30 hodin
12. května 19.30 hodin

Výstava fotografií na náměstí T. G. Masaryka
Pietní akt na holickém hřbitově – uctění památky padlých ve dnech 5. a 6. května 1945
Běž, chlapče, běž – válečný film
Představení knihy Hany Faltysové – Holický
odboj za druhé světové války – klubovny kulturního domu
Beseda Holice za druhé světové války – David
Pfeifer
Fénix – filmový příběh z poválečného Berlína

Kultura pro město, o.s., pořádá
u příležitosti 70. výročí holického
povstání a osvobození naší vlasti
turnaj v kulečníku (pool) o

Zveme nejen přímé účastníky a pamětníky, ale i badatele a zájemce
o tuto nedávnou historii města
na společenské setkání a besedu na téma
Holice za II. světové války – 70-ti leté výročí Holického povstání
Začátek 6. 5. 2015 v 16.00 v Kulturním domě Holice
Témata:
1. Holice za války – společenský, kulturní a politický život obyvatel
2. Heydrichiáda – jaké důsledky měl atentát pro život v Holicích
3. Odboj v Holicích
4. 1. den povstání – so. 5. 5. 1945
5. 2. den povstání – ne. 6. 5. 1945
6. Útěk Němců a osvobození města
7. První dny a měsíce svobody
V rámci besedy budou prezentovány dosud neuveřejněné fotografie
a dokumenty z té doby.
Prosíme zúčastněné, aby s sebou přinesli na nahlédnutí (případně
okopírování) materiál, který se k tématům může vztahovat. Třeba
rodinné vzpomínky, fotografie, dopisy, poznámky, noviny atd.
Připomínky a dotazy na: Hana Faltysová, 776 340 056, hanaf@iex.cz,
nebo David Pfeifer, 731 539 043, david.pfeifer@bcas.cz.

Kavárna Restaurace Černý kůň
Rozlosování do skupin a zahájení
8. května 2015 v 16:00
Zakončení 9. (resp. 10.) května 2015
Startovné 100 Kč
Přihlášky:
 www.kulturapromesto.cz
 tel. 603 888 281 (Lukáš Peška)
 Restaurace Černý kůň
Více na www.kulturapromesto.cz

Vandalové mezi námi
V poslední době se asi pár jedinců rozhodlo, že budou ničit věci, které jim samozřejmě nepatří. Je možné, že budova kulturního domu se nemusí všem
líbit, ale pokud jeho vzhled chce někdo přetvořit, ať to laskavě udělá ve spolupráci s vedením města. Všechny amatérské výtvarníky chceme upozornit,
že další jejich aktivity budeme sledovat kamerou s fotopastí, že jejich již učiněné skutky byly nahlášeny na Policii České republiky, která je šetří. Dále
chceme upozornit na to, že na prostranství kolem kulturního domu a vlastně po celých Holicích, je spousta odpadkových košů. Pokud tyto nádoby
někteří naši spoluobčané neumějí používat, rádi provedeme v kulturním domě nebo v technických službách školení.
Poslední dobou je „v módě“ kupovat zážitkové dovolené. Technické služby jsou schopny podobnou službu zařídit. Pokud si chce někdo vyzkoušet, jaké
to je celý den po Holicích sbírat odpadky, vedení technických služeb ho vybaví potřebným zařízením, včetně oranžové vesty a může vyrazit.
Petr Kačer
HOLICKÉ LISTY
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DĚTSKÝ DEN V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice Vás srdečně zve na Dětský den, který se uskuteční 29. 5. 2015 od 15 hodin
v areálu Holoubka pod záštitou paní
senátorky Mgr. Miluše Horské, radního
Pardubického kraje pana Ing. Pavla Šotoly, ve spolupráci se Stranou soukromníků České Republiky a Koalicí nevládek Pardubicka, o.s.
Děti se mohou těšit na skákací hrad, prohlídku hasičského auta, ukázku první pomoci, malování na obličej, králičí HOP, bubnování, skákání přes překážky s Apolenkou, taneční chvilky
Studia Hany Flekrové i na sladkou odměnu.
V polovině dubna jsme společně oslavili již 4. narozeniny Holoubka.
Pohádka pod vedením paní Jitky Juračkové zaujala nejen malé, ale i ty
větší diváky. Jako každý rok si děti pochutnaly na svátečním narozeninovém dortu a po oslavě odcházely proměněné v motýlky, kytičky a jiné
postavičky, díky výtvarnému umění Radky a Klárky a jejich malování
na obličej.
Maminkám připomínáme rozšíření nabídky v Holoubku – Baby studio pod vedením nové lektorky paní Dany Kačírkové každé liché úterý
od 15.30, výtvarné odpoledne každé sudé úterý od 16.30 hodin, cvičení pro děti do dvou let ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 s Lenkou Sůrovou
a cvičení pro děti od 2 let v pátek od 9.30 do 10.30 s Lenkou Němcovou. Hernu můžete navštívit každé úterý, čtvrtek a pátek od 8.30 do 11.30
hodin.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/sluzby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Atraktivní otevřené semináře pro veřejnost
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ je realizován do června 2015.
Do konce projektu je otevřeno ještě několik úspěšných seminářů.
V pondělí 4. 5. FINANČNÍ GRAMOTNOST II. v čase 10–13 hodin,
lektoruje Ing. Marcela Hrubošová, autorka a zakladatelka vzdělávacího konceptu Finance pro radost. Ve středu 6. 5. od 12–16 hodin FINANČNÍ GRAMOTNOST III. – HRA CASHFLOW. Tato stolní hra
je velmi promyšlená. Pochází z dílny úspěšného amerického investrora
a podnikatele Roberta T. Kiyosakiho. Hrou provází David Řezníček.
V pondělí 11. 5. celodenní seminář Bc. Davida Španiela SEBEŘÍZENÍ
K UDRŽENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA. Cílem semináře je posílit silné
stránky, zdokonalit schopnosti aktivního naslouchání, otevřené komunikace a řešení konfliktů. Další celodenní seminář 4 DOHODY VE SVĚTĚ PRÁCE se uskuteční ve středu 13. 5. Seminář je inspirován knihou
dona Miguela Ruize 4 dohody a odhaluje omezující názory, které připravují o radost ze života. Seminář lektoruje Mgr. Monika Pavlisová.
Posledním celodenním seminářem je RODIČOVSTVÍM K PROFESNÍMU RŮSTU psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové ve čtvrtek 11. 6.
2015.
Podrobnější informace a přihlášky ke všem seminářům jsou na www.MATAPE.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Místo realizace je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova 782,
Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@
matape.cz.
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Spolek Pod Parkem
Začátkem tohoto roku byl u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích – zapsán „Spolek – Pod Parkem, z.s“. Našim cílem je
takzvaný Městský park uvést do stavu, aby byl příjemným místem pro
odpočinek a cílem jarních, letních, podzimních i zimních procházek.
První brigády již máme za sebou a na jejich výsledek se můžete přijít
podívat. Zatím jsme jenom uklízeli, v tom hodláme i nadále pokračovat,
dále máme v plánu natřít stávající osvětlení, rozmístit krmítka pro ptáky,
umístit informační tabuli, na které chceme seznámit návštěvníky s faunou a flórou parku a na letní měsíce chystáme výstavu fotografií parku
paní Evy Brychtové. Pokud budete chtít přiložit ruku k dílu, informace o termínech brigád získáte na telefonním čísle: 733 125 702, pokud
nás chcete podpořit jakoukoli finanční částkou, tak číslo našeho účtu je:
2100780920/2010 u FIO banky.
Petr Kačer

Přijďte aktivně prožít volný čas
Česká abilympijská asociace vás zve na velkou prodejní a zážitkovou
výstavu Kreativ, která se bude konat v pátek 29. a v sobotu 30. května
od 9 do 17 hodin v pardubické Tipsport areně (zimní stadion), vstup je
zdarma.
Na této zajímavé akci se především můžete těšit na velké množství
různě zaměřených tvořivých dílen (workshopů). Budete na nich mít
jedinečnou příležitost vyzkoušet si četné, mnohdy i nezvyklé či méně
známé volnočasové aktivity jako třeba ražbu mincí, tvorbu drobností
z fimo hmoty, vitrážování, plstění mokrou cestou a řadu dalších. Kromě toho si budete moci zakoupit originální oděvní, drogistické a jiné
zboží.
Součástí výstavy bude národní abilympiáda, 23. ročník přehlídky schopností a dovedností vozíčkářů, neslyšících, nevidomých i lidí s jiným zdravotním postižením. V soutěžní části v různých disciplínách, např. v košíkářství, keramice, tvorbě svíček nebo paličkování poznáte, co všechno
jejich ruce dokáží vyrobit či vytvořit. Zaujme vás určitě i doprovodný
program – výstava kompenzačních, rehabilitačních a jiných pomůcek
Abi-Reha, prodejní výstava výrobků chráněných dílen, ukázky výcviku
vodicích a asistenčních psů nebo různá taneční, hudební i jiná vystoupení.
Podrobnosti jsou uvedeny na webech www.kreativ-pardubice.cz a www.
abilympiada.cz.
Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Co se událo v březnu na ZŠ Komenského?
Právo pro každý den
Již tradičně se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili městského kola soutěže Právo pro každý den, které proběhlo v Pardubicích. Naši školu reprezentovali
Adéla Pajerová, Kateřina Černá, Hana Schejbalová a Ondřej Bečka. Naši
žáci obsadili v konkurenci sedmi týmů 4. místo. Stejně jako v loňském
roce jsme byli jediná „mimopardubická“ škola.
Chování za mimořádných okolností
Ve dnech 30.–31.3. proběhl na naší škole nácvik chování za mimořádných okolností. Žáky čekala teoretická i praktická příprava. Dny byly
zajímavé díky spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubice,
jehož členové trpělivě vysvětlovali a doplňovali učivo zážitky z praxe.
Při pochodu v terénu nám příliš nepřálo počasí a žáci se vraceli do školy
pěkně promočeni.
Velikonoční projektový den
Prvního dubna se konal projektový den, jehož náplní bylo připravit v jednotlivých dílničkách drobnosti pro odpolední velikonoční jarmark. Výrobky se podařily, mezi nejlepší určitě patřily výrobky z proutí a samozřejmě nepečené cukroví pro mlsné pusy. V budově školy vládla jarní
nálada, i když venku byla nepříjemná zima.
Je to doma! Do Francie se opět jede!
V krajském kole Soutěže vědy a techniky pro mládež AMAVET Kristýna
Veselá a Tereza Nováková, žákyně 6. B, dosáhly na příčku nejvyšší a zařadily se mezi vítězné projekty. Vyhrály cenu Foxconu CZ, s.r.o. s projektem Mýdla a odměnou jim bude desetidenní studijní stáž ve Francii.
Děvčata získala též zvláštní cenu Univerzity Pardubice.
Od dívek jsem se dověděla, že na počátku jejich zkoumání byla touha
vyrobit si vlastní mýdlo, které dobře myje a nádherně voní. Začaly pátrat
na internetu, věnovali se jim rodiče a zejména garant jejich projektu, paní
učitelka Lenka Thérová. S sebou do Pardubic vezly poster s postupem
práce, počítačovou prezentaci, která se týkala též historického vývoje výroby a používání mýdla, a samozřejmě vzorky vlastnoručně vyrobených
mýdel rozmanitých tvarů a vůní, například mýdlo kokosové, mandlové,
kaktusové, kakaové, s vůní citrusů a další. Jejich projekt zaujal a těšil se
velkému zájmu porotců.
Dalším úspěšným projektem byl výzkum Nikoly Horákové Získání
elektřiny z přírodních materiálů. Žákyně paní učitelky Radky Mandysové získala cenu společnosti Prokop Invest, a. s., Pardubice. Kristýno, Terezo a Nikolo, gratulujeme a přejeme další úspěchy na poli
vědy.
Mgr. Blanka Málková

Je tady jaro
Téměř po celý měsíc březen na Základní škole Komenského probíhal už
druhý ročník literární soutěže „Píšu, píšeš, píšeme.“ Kvalita některých
prací byla velmi vysoká. Nejlepší byla Veronika Knížková z 5. A se svou
povídkou o psu zachránci. Třída 5. A získala druhé místo se svou sbírkou
básniček o zvířatech. Na třetím místě byla Monika Tichá z 2. B se svou
básničkou o flétně.
Koncem března v naší škole proběhly dny ochrany člověka za mimořádných situací. Žáci starších ročníků se zúčastnili přednášky, kterou
pořádali hasiči. První pomoc při ohrožení života si vyzkoušeli s paní
Cibereovou. O den později si prvňáci a druháci prohlédli v garáži hasičského domu auta hasičů, záchranky a policie a mohli si spoustu věcí
vyzkoušet.
S koncem března začaly na dveře ťukat Velikonoce. Škola se oblékla
do jarního a první dubnové dopoledne se ve škole objevili předškoláci.
Opět se přišli podívat a naučit se něco nového do školy, kam budou možná
příští rok chodit. Projektový den Velikonoce zakončil tradiční Velikonoční jarmark. Ani špatné počasí neodradilo návštěvníky, kteří si chtěli domů
odnést kousek jara.
Mgr. Helena Žižková
HOLICKÉ LISTY

KVĚTEN V MŠ STAROHOLICKÁ
Velikonoce – jsme si pořádně užívali. Velikonoce jsou svátky jara, nového
života, příroda se probouzí a mění se doslova před očima. Naše příbuzné vždy potěší, když je obdarujeme vlastnoručně vyrobenou velikonoční
dekorací. Vyfouknutá vajíčka začínáme sbírat s dostatečným předstihem,
abychom jich měli dostatek. Sázelo se obilí, semínka rostlin, zaujalo nás
barvení a zdobení vajíček netradičním materiálem (kokosem, červenou
čočkou, pohankou, rýží, vločkami a dalšími netradičními technikami).
Ve spolupráci s rodiči se také uskutečnil ,,Žlutý den v MŠ“.
Děti přicházely do třídy v zeleném oblečení a v tento den se také pekly
tradiční ,,Velikonoční jidášky“. Moc nám chutnalo.
Konec dubna byl ve znamení kouzel a těšení se na tradiční akci na zahradě MŠ – ,,Čarodějnický rej“. Dopoledne na děti čekaly hry, soutěže, tanečky, průvod, vyhlášení ,,Nejkrásnější čarodějnice“ a samozřejmě
ochutnávka opékaných párků. Při realizaci všech těchto akcí je nutná
spolupráce s rodiči.
A na co se můžeme těšit v květnu?
Další akcí, která má dlouholetou tradici a na kterou se můžeme těšit je tradiční ,,DĚTSKÝ DEN“, který se uskuteční 23. května 2015 od 14.00 hod.
v areálu MŠ Staroholická. Na akci zveme děti, rodiče, širokou veřejnost.
Další velkou plánovanou akcí bude návštěva u záchranářů v Hradci Králové. Pozvání na ukázku záchranářského vrtulníku bude pro děti velkým
zážitkem. Děti si ho prohlédnou, vyfotografují se, budou pozorovat, jak
záchranáři nasedají.
Těšit se také mohou na pohádky, sportovní hry na zahradě a další aktivity.
I naše MŠ projde plánovanými úpravami. Do konce června bude vybaveno novými hracími prvky hřiště pro veřejnost. Realizována bude výměna radiátorů ve třídách a ,,staré budově“. Dále bude opravena zámkovou
dlažbou hlavní příchodová cesta k budově, opraveny budou stěny ve skladech potravin a šatně dětí.
V měsíci červenci bude MŠ uzavřena.
Pak už k nám přijdou kamarádi z MŠ Pardubická, kterým budeme zajišťovat docházku o letních prázdninách v měsíci srpnu.
Přejeme vám krásné májové dny!
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ
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Gymnázium aktuálně…

MŠ Pardubická

Jaro sice mírně zaspalo, ale my na gymnáziu nikoliv.
Po celý měsíc březen na naší škole probíhala multimediální výstava
Ghetto jménem Baluty. Akce zahrnovala jednak promítání filmu režiséra
Pavla Štingla, jehož matka coby dítě prošla hrůzami lodžského ghetta,
dále výpovědi pamětníků a samozřejmě také unikátní výstavu slavného
fotografa Karla Cudlína. Program jsme doplnili nutnou přednáškou, besedou a závěrečným workshopem. Lodží prošlo přes 200 tisíc evropských
Židů, z toho 5 tisíc Čechů. Nacisté sem také dočasně umístili odvlečené
děti z Lidic a Ležáků, které později našly smrt ve výfukových plynech
u Chelmnu. Bylo jich 95!
Kromě našich studentů expozici zhlédlo i dalších 150 žáků ze ZŠ Komenského, ZŠ Horní Jelení a SŠ automobilní v Holicích. Závěrečného setkání
se zúčastnila také paní Eva Beerová – Pytelová, poslední přeživší holocaustu od nás z Holic, která v letošním roce oslaví krásné 90. narozeniny,
a paní Hana Faltysová, autorka knihy o osudech Židů z Holic a okolí, Hrst
vzpomínek. Paní Faltysové také nedávno v doplněném vydání vyšla kniha
Holický odboj za 2. světové války.
19. a 20. dubna se 12 našich studentů s doprovodem zúčastní česko –
německého projektu Kulturou proti antisemitismu, který se uskuteční
v Praze a v Terezíně. V neděli je na programu pietní akt na Palachově
náměstí, Pochod dobré vůle a veřejné shromáždění za účasti umělců a významných osobností ve Valdštejnské zahradě. Pondělí bude vyhrazeno
prohlídce Terezína a setkání s pamětníky. I takto si chceme připomenout
70. výročí osvobození Osvětimi a konce 2. světové války v Evropě.
A na závěr nejdůležitější zpráva. V rámci probíhajícího evropského projektu Erasmus + v druhém týdnu měsíce května na naší škole přivítáme
18 studentů a jejich pět učitelů z Litvy a Bulharska. Již nyní pro ně připravujeme program na celý týden. V pondělí 11. 5. nás díky ochotě Kulturního domu v Holicích čeká interaktivní prohlídka s workshopem v Muzeu
Dr. Emila Holuba. Úterní dopoledne 12. května jsme vyhradili pro sokolníky, kteří nám v rámci dědictví UNESCO představí výcvik dravých
ptáků. Po té se vypravíme na prohlídku Litomyšle. Ve středu bychom
v dopoledních hodinách chtěli
přátelům představit úspěšný
holický podnik Paciffic Direct. Odpoledne plánujeme
volnější program, role průvodců se ujmou naši žáci, kteří na projektu
po celou dobu pracují a své partnery provedou po Hradci Králové či Pardubicích. Čtvrtek jsme rezervovali pro Adršpašské skály. V samotném závěru návštěvy nesmí chybět ani celodenní výlet do Prahy. Do náročného
programu budou samozřejmě zapojeni gymnazisté, ti kamarádům z Litvy
a Bulharska poskytnou rodinné zázemí a na veškeré akce je budou nejen
doprovázet, tlumočit, ale i připravovat veškeré výstupy. Nedílnou součástí
týdenního partnerského pobytu bude i prohlídka naší školy a města Holic,
dopolední i odpolední programy v prostorách gymnázia i společné setkání s rodiči zainteresovaných žáků. Průběh návštěvy budeme monitorovat
a výstupy zveřejníme na webových stránkách Erasmu + i gymnázia.
Mgr. Eva Pýchová, učitelka gymnázia

se zapojila do soutěže firmy Missiva, od které nakupují výrobky pro zdraví dětí. Hlavní cenou v soutěži je rekonstrukce objektu za 100 000 Kč.
Předpokladem úspěchu je podpora rodičů, příbuzných a přátel mateřské
školy. Těch současných, minulých a případně i budoucích. Ale i těch, kteří
by chtěli pomoci jen tak nebo mají ke škole kladný vztah.
Pro více informací můžete kontaktovat paní Hejlovou, tel. 608 665 613.

Mladí chovatelé ZO ČSCH Holice

Čas letí a děti z Kroužku králičího hopu se proměňují ve slečny, ale jejich zápal pro práci s králíky neochabuje. Nejen že jejich králíci báječně
zvládají všechny disciplíny králičího hopu, ale také jejich péče o králíky
dostává chovatelskou úroveň. Někteří chovají čistokrevná plemena, jiní
se orientují na cílený chov sportovních králíků. Je radost pozorovat, jací
svědomití a houževnatí lidé z nich rostou!
Každý týden se sejde Kroužek králičího hopu v chovatelské hale a trénují
králíky, což s sebou nese také nároky na zdatnost jejich vodičů – pěkně si
vedle králíků zaběhají! Zbytek týdne nelze prolenošit, protože je třeba se
postarat každý den o blaho zvířecích svěřenců.
Nyní mají mladí chovatelé hodně práce před závody nejen u konkurence,
ale hlavně se připravují na závody „Holický Dup“, které se budou konat
v chovatelské hale v Holicích 16. a 17. května. Kromě pilného tréninku
shánějí sponzory a připravují dárky pro závodníky. Určitě budou rádi,
když je přijdou na závody podpořit diváci z dalekého okolí!
Olga Frymlová

Dětský domov pro děti 1–3 roky
Začíná máj, měsíc, kterému sluší různé přívlastky. Většinu z nás ve spojení s májem napadá označení „čas lásky“, a to hlavně milenecké. Nás napadá i čas lásky rodičovské. Mnoho dětí však rodičovskou lásku nepozná,
neprožije nebo jí má málo.
Péče o ohrožené děti je v současné době hodně diskutovaným tématem.
Česká republika čelí kritice Evropské unie za počty dětí umístěných
v různých zařízeních a nemá dostatek náhradních rodičů – pěstounů.
V posledních letech se práce s dětmi umístěnými mimo svůj domov hodně změnila. A právě proto jsme se rozhodli uspořádat v Dětském domově
pro děti od 1 do 3 let na Starých Holicích den otevřených dveří. Zváni
jste všichni, kdo s námi chcete strávit pár chvil pod rozkvetlými stromy
a dozvědět se nové informace.
Kolektiv zaměstnanců DD
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Do Holic se vrátil požární sport. V podobě Memoriálu Jiřího Kerouše
Atmosféra pulsující adrenalinem soutěžících, výkřiky a potleskem diváků, vyhřátá žhavými slunečními paprsky a duhově jiskrná mocným chrlením vody ze stříkajících proudnic – taková atmosféra naplnila první
ročník Memoriálu Jiřího Kerouše v požárním sportu v sobotu 11. dubna
2015. Požární sport se tak do Holic vrátil po více jak dvaceti letech. Díky
místním dobrovolným hasičům, kteří memoriál uspořádali na počest
dlouholetého starosty sboru Jiřího Kerouše.
Do Holic přijelo po zimní přestávce poměřit síly 7 ženských a 14 mužských družstev z pardubického a chrudimského okresu. Nechyběla ale
ani družstva od Náchoda, Litoměřic či Tábora. „Úkolem sedmičlenných
družstev bylo v co nejkratším čase uběhnout i s náběhem k platu osmdesát metrů, pospojovat hadice a naplnit vodou dva sklopné terče s tím, že se
počítá čas pomalejšího proudaře. Běhalo se pouze na jeden pokus,“ popisuje závod jeho ředitel Zdeněk Meliš. Mezi muži zaběhli nejlepší čas borci z týmu Čeperka N (15,41 s.) před týmy z Kunětic a Slepotic. Ženskou
kategorii ovládly hasičky ze Slepotic (27,75 s.) před reprezentantkami
z Bohuslavic a Štětí. Holické hasičky vybojovaly páté místo. „Trať byla
náročná tím, že se běhalo po asfaltu a navíc do kopce. Standardním povrchem je tráva. Hadice nejsou na trávě tak hbité jako na asfaltu. Závodníci
museli opravdu ukázat, co umějí. Pro diváky pak byl jejich boj s hadicemi
na asfaltu bezpochyby atraktivní podívanou,“ říká Martin Valenta.
Memoriál Jiřího Kerouše přilákal na holické náměstí stovky zvědavých
diváků. Ti odvážnější mohli klání dokonce sledovat z vysokozdvižné
plošiny. „V roce 140. výročí založení sboru hasiči ukázali, že se nebojí
výzev. Reakce soutěžících i diváků jasně dokázaly, že je umějí realizovat
a dotáhnout do konce. Navíc si jako první od sametové revoluce troufli
kompletně uzavřít náměstí T. G. Masaryka. A to chce odvahu. Holičtí hasiči ji mají, tak nezbývá, než se těšit na 19. září, kdy se na náměstí budou
konat hlavní oslavy založení sboru,“ zhodnotil akci jeden z diváků.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří přispěli k uspořádání Memoriálu Jiřího Kerouše, zvláště Městu Holice, Střední škole automobilní a Technickým službám Holice. Díky posílají i všem soutěžícím
a divákům.
Lukáš Peška, SDH Holice

19. setkání CB a AMA na Kamenci 2015
Setkání se bude konat v pátek 1. května a v sobotu 2. května 2015 na kopci Kamenec v prostorách pozemku AMK Holice a Radioklubu OK1KHL
Holice.
Letos už po devatenácté! A jak to vlastně všechno začalo?
Kamenec – kopec nad Holicemi – má za sebou už dlouhou řadu setkání
přátel rádia a vysílaček. Tato „tradice“ začala už v roce 1997, kdy první
setkání v motocyklovém depu zorganizoval Milan 42 (Milan Vohralík).
Setkání se sice na pět let přesunula do Horního Jelení, již několikátý rok
jsou ale zpátky „doma“ a s Kamencem jsou neodmyslitelně spjata.
Tyto přesuny vlastně kopírují osud i samotného radioklubu OK1KHL,
který nejdříve v přátelské spolupráci s AMK vybudoval vysílací středisko
v prostorách depa. Ale jak už to tak bývá, i dobrá přátelství potřebují
prostor, kompromisy a nevyhnou se určité transformaci. To potkalo i radioklub, který se s AMK rozloučil a přesunul se na kopec. Na Kamenci
se radioklubu podařilo za velkého přispění jeho členů a města Holice vybudovat nové vysílací středisko, které je neustále upravováno a zvelebováno.
Program:
pátek 1. května
od 12.00 otevření areálu AMK Holice
od 14.00 otevření klubovny
od 16.00 možnost občerstvení
od 20.00 zábava v klubovně
sobota 2.května
od 8.00 tradiční burza a setkání účastníků
občerstvení po celý den
prohlídka zázemí radioklubu OK1KHL
Těšíme se na všechny návštěvníky.
HOLICKÉ LISTY

Bohoslužba za členy Sboru dobrovolných hasičů
Den před svátkem patrona hasičů sv. Floriána, tedy v neděli 3. května, se v kostele sv. Martina v Holicích uskuteční mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů Holice, který
v letošním roce slaví 140. výročí svého založení. Mše svatá začne
v 8.00 hodin.
(peš)

HOLICKÉ LISTY • 3

9

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Výsledky literární soutěže
Porota pod vedením spisovatele Vítězslava Welsche určila výsledky
literární soutěže vyhlášené v Holických listech. Všem účastníkům
patří velký dík a obdiv za to, že, jak se říká, „šli s kůží na trh“. O tom,
jak těžké bylo rozhodování, svědčí i to, že byla udělena dvě druhá
místa.

Pořadí: 1. místo – Přemysl Šíma 12 let, Vzpomínka
2. místo – Tina Tobolová 13 let, Ať žije polygamie
2. místo – Simona Krejčová 14 let, Klaun
3. místo – Jakub Dojčán 15 let, Bábi
Ceny odměněným budou slavnostně předány vedením města.

Vzpomínka
Přemysl Šíma

Podél hory se řeka vine,
kdo do ní spadne, ten zahyne.
Podél hory se řeka kroutí,
mé vzpomínky mě tuze rmoutí.
Horou smečka vlků běží,
pod kamenem můj přítel leží.
V dáli velká hora stála,
na té hoře vlajka vlála.

V dáli velká hora stála,
na té hoře vlajka vlála.
Pod horou stál starý bez,
černý kocour na něj vlez.
V očích měl záblesk blesků, hromů,
opodál stálo pár pobořených domů.
Podél hory řeka teče,
na hoře jsou javory, kleče.

Ať žije polygamie!
Tina Tobolová
Je brzké jarní ráno a slepice Ida spokojeně sedí na svém vejci a spí. Její
kamarádka Olívie, slepice, kterou společnost na statku nebere nikdy moc
vážně, jelikož je paranoidní a naivní, se pokouší vzbudit celý kurník z neznámých důvodů. Všechny slepice se naštvaně vzbudí a slepice Helda se
na ni vražedně podívá. „To je po čtvrtý, co jsi nás vzbudila v tuto nekřesťanskou hodinu, co se sakra děje?!“ řekne hrubým hlasem. „Kohout Bořek si v kurníku naproti načesává peří,“ rozplývá se Olívie, zvaná Oliva.
To je moc krásný výhled, přidává se slepice Jarmila, ale my chceme spát!
Táhni do jiného dvorku, jestli chceš vstávat tak brzo“! Ostatní slepice komentují Bořkovo peří. „Kohout Bořek je velmi přitažlivý“ – slepice Kasandra. „Ne, myslím, že kohout Dušan je mnohem přitažlivější“ – slepice
Dagmar. „Kohout Alexandr je moc malý na to, aby mohl být otcem mého
kuřete“ – slepice Oxana. Nakonec se všechny shodnou že nejpřitažlivější
kohout je kohout Alexandr.
Na dvorku se o týden později bude konat Miss Dvorek 2015 a všechny
slípky by chtěly vyhrát, protože výherkyně získá večeři s kohoutem Alexandrem. Dny ubíhají a nervozita na dvorku stoupá. Nálada se zahušťuje.
A každou slepici vytočí jakákoliv maličkost. „Tohle byl můj olej na peří!
Proč jsi ho použila?! Věděla jsi, že si ho chci vzít“ zlobí se slepice Jarmila
na slepici Heldu. „Ale můj olej zmizel. Určitě si mi ho ukradla!“, nenechá
si nic líbit Helda. Nervozita stoupá hodinu od hodiny.

Je to tu. Den, na který každá slípka čekala. „V porotě sedí módní návrhář
krtek Bob! Dále vizážistka slepice Roxana! Fotograf kačer Radim. A krysa Viola!“ říká moderátor akce pes. Publikum tleská. „Přichází soutěžící
číslo l Ida“! Ida se projde po molu tam a zpět. „Soutěžící číslo 2 krásná
Helda“! křičí pes do mikrofonu. Když se vystřídají všechny slípky, nastal
čas, aby se porota poradila a vybrala Miss Dvorek 2015. Hotovo.
Dohodnuto. „A vítěze jde přečíst slepice Radmila, desetinásobná držitelka ceny Miss Dvorek!“ křičí pes. Stará Radmila se dobelhala na pódium
s obálkou v ruce. Všichni netrpělivě čekají na to jméno. To jméno! Kdy už
ho řekne?! Proč ho neříká?! Proč trhá tu obálku na malé kousky?! Odnesl
je vítr. Proč to udělala?! Co bude teď?! Honí se všem hlavou… Radmila
se ujímá slova, „Za mou dlouhou kariéru jsem se naučila, že není důležité
vyhrát. Každá jste něčím krásná. Tahle soutěž akorát dělá mezi všemi rozbroje.“ „Co to mele za slepičince?!“ křičí slepice Jarmila. „Chceme vědět,
kdo vyhrál, ty stará rašple!“ mluví za dav Ida. „Řekni nám to! Všechno
jsi zničila! To je naprostá blbost,“ ozývá se z davu. Ochranka odvedla
Radmilu. Pes jde na pódium. „Je mi to líto, ale nemám jinou možnost.
Jelikož porota již odjela, všechny jste prohrály.“ „Ale kdo teda povečeří
s kohoutem Alexandrem?! Musí se najít nějaký vítěz,“ naštvaně pokřikují
diváci. Kohout Alexandr se ujímá mikrofonu a říká: „Tak můžete na večeři všechny!“ Slepice byly spokojené! Diváci byli spokojení! A kohout
Alexandr taky a spokojeně si to užíval. Ať žije polygamie!

Klaun
Simona Krejčová 14
Jaké to je být na úplném dně? Když se nemáš kam ani za kým vrátit. Znáš ty
pocity? On je zná. Jeho jméno není důležité. Vím, že ho chceš znát, ale k čemu
by ti to bylo? Soudíš člověka snad podle jména? Důležitý je jeho příběh.
Nebyl jako my, život mu nikdy nepřál. Neměl rodinu. Jeho domovem byl
cirkus a jeho jediným přítelem byl Hugo. Ušel už dlouhou cestu a jediné,
co za tu dobu měl, byla špatně placená práce a jedna němá tvář. Slon
jménem Hugo. Znamenal pro něj celý svět. Každý večer společně procházeli manéží pod skomírající záři reflektorů. Diváci na levných plastových
židlích, přežvykující popkorn, je propichovali pohledy. Když byli spolu,

měli všechno, co potřebovali.
Někdy je až nepředstavitelné, jak může jedna malá náhoda změnit životy
tolika lidí. Nedopalek od cigarety zašlápnutý do suché trávy stvořil malý
plamínek. Něco tak nicotného dokázalo zničit to, co pro jiné znamenalo
život. Rudé sálající plameny už nešly zastavit. Z klecí se ozývaly poslední výdechy nevinných životů. Naděje a sny se proměnily v popel. Přišel
o všechno.
Den na to si naposledy na tvář namaloval úsměv. Se slzami v očích ulehl
na chladné koleje, které se pomalu začaly chvět. „Takový je život,“ řekl
a naposledy vydechl.

Bábi
Jakub Dojčán
Dostal jsem za úkol napsat, jak se žilo mé babičce, když byla stejně stará
jako já. Nebudu zapírat, že pod pojmem babiččino mládí si představím
seriál Vyprávěj, frontu na banány a soudružky se soudruhama na každém
rohu. Nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale vím, že babička měla krásné,
ale nejspíš i těžké dětství. Když nám občas vypráví, co dělali, když byli
mladí, představím si, jaké by to bylo, kdybychom to udělali my teď. Přijde mi, že dřív byli lidé více tolerantní a kdybychom nalili inkoust do svěcené vody v kostele dnes (jako to kdysi udělala babička), hned by se
volala policie a další orgány pro udržování veřejného pořádku. Upřímně
– když si představím svoji babičku, jak lila inkoust do svěcené vody, pak
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rychle utekla a smála se, když chodily ven babky s modrejma krucifixama
na čele, je to docela vtipná a absurdní představa.
Těžké to měla asi v tom, že měla čtyři další sourozence, ale svým způsebem to mohla být i výhoda. Vždy si babičku za mlada vybavuju jako tu
neposednou a chytrou žákyni, která musí neustále něco dělat a to nejen
proto, že když byla nedávno na operaci, nebyla naštvaná, že by jí něco
bylo, ale protože nemohla nic dělat a uklízet...
Babička možná nezachránila svět, nestala se prezidentkou a ani neadoptovala kozu v Africe, ale našla si super dědu, měla dvě skvělý děti, z nichž
jednomu říkám: „Mami“. Je to super ženská a ta nejlepší babička na světě, kterou bych za nic nevyměnil.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Nerozlučná dvojka
Získejte dva páry
multifokálních brýlových skel
Varilux® za cenu jednoho.
Nabídka platí na progresivní
brýlové čočky Varilux do 30. 6. 2015

Pouze u nás 3D měření zraku pro 5x přesnější brýle!

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

Využijte jarní nabídku

Akční 20% slevu

Filipi

kterou nabízíTruhlářství
na výrobu a montáž Vestavných skříní
dětského, obývacího,... Nábytku
Grafický návrh zdarma
Navštivte nás ve vzorkovně Smetanova 250, Holice
Tel: 608 712 785
www.truhlarstvi-filipi.cz
HOLICKÉ LISTY
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Kulečník
Družstvo DTJ Holice v sestavě Miloš Hájek, Karel Kačírek, Petr Kras, Josef Sedlák a Josef Vrbický se zúčastnilo oblastní
soutěže v kulečníku. Ze šestnácti zápasů
dokázali holičtí čtrnáct krát vyhrát a v konečném pořadí obsadili druhé místo.
Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou
2. DTJ Holice
3. AKK Ronov nad Doubravou B
4. SK BC Broumov B
5. KKK Čermná nad Orlicí B
6. SK BC Týniště nad Orlicí
7. TJ Loko Pardubice B
8. SKK Dvůr Králové nad Labem C
9. TJ Sokol Hradec Králové D

Velikonoční turnaj v badmintonu
V neděli 5. dubna proběhl v městské hale velikonoční turnaj v badmintonu smíšených
párů. Turnaje se zúčastnilo 27 párů z Pardubic,
Rychnova nad Kněžnou, Chotěboře, Světlé nad
Sázavou a Prahy. Domácí oddíl reprezentovali
Miloš a Lea Vašíčkovi, Pepa a Eva Brandovi,
Marcela Šimonová a Milan Schejbal. Během
celého turnaje byly k vidění velice zajímavé
zápasy. Turnaj navštívil místostarosta města
Holic pan Petr Bajer. Z celkového vítězství se
nakonec radovali Iva Frauenbergová a Ondra
Prusek, na druhém místě se umístil pár Gábina
Rychnovská – Karel Zahradník a třetí skončil
Mazec Team. Nejlepším domácím párem byli
Eva a Pepa Brandovi, kteří ve velice dobré konkurenci obsadili krásné šesté místo. Děkujeme
všem párům za předvedené výkony a těšíme se
na příští ročník Velikonočního turnaje. Ani naše
mládež nezahálela, 11. dubna proběhl další tur-

naj v BR centru Rychnov nad Kněžnou. Náš
oddíl reprezentovalo devět hráčů. Svůj první
turnaj odehrála i nejmladší hráčka oddílu pět a
půlletá Natálka Teplá. I zde se naši hráči neztratili. Nejvíce se dařilo Anetce Vašíčkové, která
v kategorii U10 turnaj vyhrála. V kategorii dívek U13 opět zvítězila Bára Nešetřilová . Mezi
chlapci v téže kategorii obsadil Vojta Roučka
výborné třetí místo. I další naši podali výborné
výkony. Tomáš Peichl mezi nejstaršími skončil čtvrtý. Všichni hráči zasluhují pochvalu za
výbornou reprezentaci našeho oddílu a města
Holic.
Dne 12. dubna se naše dvě hráčky zúčastnily
vyhlášení sportovce roku. Bára Nešetřilová obsadila krásné šesté místo a Kristýna Kyselová
skončila desátá. Oběma gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů i v příštím roce.
Mirek Pacovský

Pozvánka na volejbal
Zveme vás na volejbalové zápasy jarního kola
krajské soutěže žen II. třídy. První dvojzápas
odehrajeme doma na hřišti u sportovní haly
(v případě špatného počasí v hale nebo na gymnáziu) v pátek 1. května s vedoucím týmem
Sokolem Chrudim. Soutěž je velmi vyrovna-
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ná, pouze dvě první místa patří s přehledem
družstvům Sokola Chrudim a Slatiňan A, která
do naší soutěže spadla z KPŽ I. třídy. Po první
části soutěže jsme se umístily na 6. místě a věříme, že se nám toto umístění podaří vylepšit.
Soupiska: Pavlína Barvová, Veronika Čapko-

vá, Lenka Hájková, Lucie Hálová, Romana
Horová, Marie Hybšová, Katka Janošová, Jana
Majcová, Pavla Picková, Romana Rufrová,
Kristýna Schejbalová, Iva Šumpíková, Lenka
Thérová, Anna Vitmanová.
Marie Hybšová

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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SPORTOVEC MĚSTA HOLIC 2014
Letos byli již podesáté vyhlašováni nejlepší
sportovci města Holic. Tato sportovně – společenská událost proběhla v neděli 12. 4. 2015
ve 14.30 hodin v městské sportovní hale v Holicích. Ocenění převzalo 10 nejlepších v kategorii mládež, 10 nejlepších v kategorii dospělí
a 3 nominovaní na Legendu holického sportu.
Pro všechny přítomné byl připraven strhující
doprovodný program tanečního seskupení Full
Steam Dance Crew.
Součástí slavnostního odpoledne byla veřejná
sbírka ve prospěch Nadačního fondu „Na kole
dětem Josefa Zimovčáka“ na podporu onkologicky nemocných dětí. Vybraná částka
8 542 Kč bude předána Nadačnímu fondu, jehož hlavní motto zní: „My, kdo máme štěstí,
že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho
mají méně“. Holická sportovní veřejnost projevem solidarity, tolik potřebné finanční pomoci
a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění dokázala rozsvítit to pomyslné světýlko
na konci tunelu. Děkuji všem, kteří přispěli
na dobrou věc.
Z celé akce jsme pořídili videozáznam a fotodokumentaci a po zpracování bude vše umístěno na webu města a Holických novin.

HOLICKÉ LISTY

Výsledky ankety Sportovec města Holic
2014:
Kategorie mládež
1. Viktor Půlpán – basketbal (BK JIP Pardubice)
2. Filip Horký, Jan Chmelík, Radovan Mrázek, Marek Půlpán – basketbal (BVK Holice)
3. Marek Welsch, Adam Horký – basketbal
(BVK Holice)
4. Jan Papoušek – cyklistika (Bike Freaks Holice)
5. Full Steam Dance Crew – tanec (DDM Holice)
6. Bára Nešetřilová – badminton (BK DDM
Holice)
7. Tomáš Dvořák – basketbal (BVK Holice)
8. Pavla Hendrychová – cyklistika (Bike Freaks
Holice)
9. Družstvo starších žáků – fotbal (SK Holice)
10. Kristýna Kyselová – badminton (BK DDM
Holice)
Kategorie dospělí
1. Pavel Kop – nohejbal (Sokol SDS Exmost
Modřice)
2. Oldřich Jelínek – sjezdové lyžování handicapovaných sportovců
3. Jiří Welsch – basketbal (BK Nymburk)

4. Jiří Valenta – jízda na vysokém kole (Sokol
Holice)
5. Aneta Půlpánová – basketbal (SŠMH Brno)
6. Pavel Harčár – basketbal (BK Kolín)
7. David Říha – motokros (AMK Holice)
8. Družstvo mužů – basketbal (BVK Holice)
9. Stanislav Mládek – cyklistika (KČT Holice)
10. Vítězslav Marek – motokros (AMK Holice)
Vítězslav Branda – basketbal (BK Opava)
Legenda holického sportu
Vladimír Hojka
Jaroslav Málek
Petr Welsch
Mgr. Pavel Hojka
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
Druhá liga mužů skončila posledním dvojkolem o víkendu 14. a 15. března. Holičtí muži
v něm na domácí palubovce porazili Novou
Paku a Mladou Boleslav (výsledky utkání
jsme přinesli v minulém čísle) a jako nováček
soutěže obsadili v závěrečné tabulce krásné
čtvrté místo, když od třetí Mladé Boleslavi je
dělilo jen horší skóre ze vzájemných zápasů.
K účinkování holických mužů v historicky
nejúspěšnější sezóně holického basketbalu
se vrátíme ještě v některém z příštích vydání
Holických listů.
Oblastní přebor kadetů U17:
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
38 : 98 (2:20 13:32 24:80)
Horký Adam 28, Mycak 22, Janoš 17, Kašpar
12, Skála 5, Kulhavý a Šenk 4, Štěpánek,
Hloušek a Svatoš 2
v odvetě 27 : 127 (7:44 10:72 17:103)
Horký Adam 38, Janoš 19, Kašpar 16, Mycak
15, Šenk 12, Skála 11, Kulhavý 8, Štěpánek,
Venclák, Pařízek a Svatoš 2
Těmito dvěma utkáními skončila dlouhodobá
část východočeské oblastního přeboru kadetů
do 17 let. Holičtí kadeti obsadili v této části
soutěže první místo a v závěrečném play off
o přeborníka východočeské oblasti tak budou
mít výhodu domácí palubovky.
Oblastní přebor minižáků U13:
Holičtí žáci do 13 let mají za sebou úspěšný
postup přes první i druhé kolo play off a ve finálovém turnaji v Litomyšli se utkají s domácí
Jiskrou a BK Pardubice o titul přeborníka východočeské oblasti.
Oblastní přebor minižáků U12:
1. kolo play off U12:
SŠB Pardubice B – BVK Holice
17 : 100 (7:32 13:56 13:80)
Mrázek 26, Filip Horký a Půlpán 16, Chmelík,
Lhoták a Štěrovský 10, Hanzlík 5, Kubánek 4
v odvetě 19 : 126 (6:32 8:67 16:94)
Mrázek a Štěrovský 28, Chmelík 22, Horký 20,
Půlpán 10, Hanzlík 5, Kubánek 4
BVK Holice – SŠB Pardubice B
109 : 33 (25:8 47:17 83:21)
Priessnitz 32, Kouba 19, Šindelář 16, Mrázek
13, Půlpán 8, Chmelík 6, Štěrovský a Horký 4,
Mikuláš 3, Kubánek a Hanzlík 2
v odvetě 133 : 26 (37:3 53:14 90:19)
Půlpán 23, Mrázek 20, Kouba a Šindelář po 14,
Hanzlík a Horký 11, Priessnitz 10, Chmelík 8,
Štěrovský a Mikuláš 6, Lhoták 4, Klouček 2
4. kvalifikační turnaj o postup na Mistrovství ČR U12:
Baskeťáci Josefov – BVK Holice
50 : 73 (20:15 30:32 46:50)

Půlpán 17, Mrázek 16, Horký 12, Chmelík 10,
Kouba 9, Priessnitz 5, Šindelář 4
SŠB Pardubice A – BVK Holice
27 : 90 (6:19 8:42 21:68)
Šindelář 16, Mrázek a Půlpán 15, Chmelík 14,
Horký 7, Brandejs a Priessnitz 5, Kouba 4, Mikuláš 3, Lhoták, Hanzlík a Štěrovský 2
Holičtí žáci do 12 let postoupili na MČR,
které se hraje ve dnech 23.–26. dubna 2015
v Ostravě.
Oblastní přebor minižáků U11:
Kvalifikace na MČR U11:
BVK Holice – Sokol PP Hradec Králové
104 : 31 (27:16 64:23 81:29)
Mrázek 29, Šindelář 25, Půlpán 23, Brandejs
10, Mikuláš 8, Lhoták 4, Vlček 3, Hanzlík 2
Sokol PP Hradec Králové – BVK Holice
26 : 118 (8:22 15:58 21:81)
Mrázek 44, Brandejs a Hanzlík 18, Půlpán 13,
Šindelář 8, Vlček 6, Mikuláš 5, Krejčík 4, Lhoták 2
Holičtí žáci do 11 let také postoupili na MČR,
které se hraje ve dnech 30. dubna – 1. května
v Písku.
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).

SK Holice – pozvánka
na fotbal
Krajský přebor
sobota 9. 5. 2015 v 10.15 hod.
Holice – M. Třebová
sobota 23. 5. 2015 v 10.15 hod.
Holice – Letohrad
sobota 6. 6. 2015 v 10.15 hod.
Holice – Litomyšl
Okresní přebor
neděle 3. 5. 2015 v 17 hod.
Holice – Nemošice
neděle 17. 5. 2015 v 17 hod.
Holice – H. Ředice
neděle 31. 5. 2015 v 17 hod.
Holice – Přelouč
Dorostenecká liga
sobota 9. 5. 2015 v 12.45 hod.
Holice – M. Třebová
sobota 23. 5. 2015 v 12.45 hod.
Holice – Třemošnice
Žákovská liga
sobota 2. 5. 2015 v 9.30 hod.
Holice – V. Mýto

SK Holice – představuje
Jako další fotbalový tým, který je začleněn do SK Holice, vám představíme „B“
mužstvo SK Holice, které hraje Pernštejn
okresní přebor. Po podzimní části se mužstvo pohybuje v druhé polovině tabulky.
Od založení klubu v roce 1906 se v Holicích hrála převážně 1. B třída. Snahou
bylo získat postup do kýžené 1. A třídy.
Do mužstva přicházela mladá krev. Píše se
rok 1932 a vzniká silná rezerva pro 1. mužstvo. V roce 1940 se splňuje toužebné přání
všech příznivců kopané v Holicích. Hráči vyhrávají 1. B třídu a postupují do 1. A
třídy. Zásluhu na tom měla i silná rezerva
1. mužstva. V roce 1947 se opět výrazně
posiluje II. mužstvo Holic. Je to v době,
kdy pod mužstvo SK Holice přechází Slavoj Holice. Netrvalo dlouho a klub převzal
n. p. Botana. Její ředitel pan Zapletal nechal
na starém hřišti (bývalý areál TMS) vybudovat nové kabiny a tím se stalo minulostí
mytí se v betonovém korýtku na druhé straně hřiště. Nejen to, ale dokázal soustředit
téměř celý kádr prvního i druhého mužstva
do podniku Botana a tím zajistil maximální tréninkové možnosti, po kterých volají
současní trenéři obou mužstev dospělých.
Stále se potýkají s nižší účastí na trénincích, ať už vinou zranění, nemocí či pracovních a studijních povinností mimo Holice.
„B“ mužstvo přes zimu stabilizovalo kádr
a to i příchodem dorostenců (R. Bareš, L.
Johanides, P. Stehlík, J. Tláskal). Mužstvo
trénuje pravidelně na fotbalovém stadionu
v Holicích v úterý a čtvrtek od 17.30 hod.
V zimě, v rámci jarní přípravy se vytvořila
dobrá parta hráčů. Všichni si společně užívali místní sportovní halu. Odehrála se čtyři
přípravná utkání (4× výhra).
Realizační tým SK Holice „B“
Trenéři: Radek Šprta, Ladislav Navrátil, vedoucí mužstva: David Tocháček
Soupiska: M. Bareš, P. Flachs, P. Fliger, M.
Řeháček, R. Svoboda, L. Šejnoha, F. Škaloud, P. Uhlíř, D. Valenta, J. Vančura, D. Velinský, + dorostenci.
Co závěrem k tomu řekl trenér R. Šprta?
„Náš cíl pro jaro je jednoznačný, zachránit
se.
Pokusíme se získávat bod po bodu a co nejrychleji si zajistit příslušnost v okresním
přeboru pro příští ročník. Dále chceme pokračovat v zapojení dorostenců do týmu
a usnadnit jim přechod mezi dorosteneckou
a mužskou kategorií.“
Přehled domácích utkání: www.skholice.
com
Vladimír Faltys, s použitím materiálů
Jiřího Kopeckého (1924–2011)
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