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Někde jsem se dočetl, že naši mladí biatlo-
nisté si výborně vedli na Mistrovství Evropy 
a tudíž, že o budoucnost našeho biatlonu se ne-
musíme obávat. Hned jsem měl klidnější spaní.

V sobotu 11. února si výborně vedli mladí 
ochotníci na prknech velkého sálu Kulturního 
domu města Holic, a já jsem rád, že se nemu-
síme obávat o budoucnost ochotnického divadla 
v Holicích. Ochotnické divadlo má totiž v na-
šem městě velkou tradici, vždyť první předsta-
vení se zde hrálo již v roce 1843.

Divadelní soubor mladých v režii Kryštofa 
Šimka uvedl hru britského spisovatele a herce 
Robina Hawdona Dokonalá svatba. Kryštof Ši-
mek se své úlohy zhostil více jak zdatně a nutno 
říci, že mu jeho práci svým přístupem a nakonec 
i výkonem na jevišti herci značně ulehčili. Není 
jednoduché a ani by nebylo spravedlivé hodnotit 
výkony jednotlivých aktérů. Výkony všech po-
stupem času gradovaly a co bylo nejdůležitější, 
diváci, kterých přišlo téměř 250, se náramně ba-
vili. Cestou z divadla jsem si vzpomněl na pana 
Miloslava Kmenta, od jehož úmrtí nedávno 
uplynuly čtyři roky, co by tomu asi řekl? Mys-
lím si, že by měl radost. On miloval dobré diva-
dlo a toto podle mě dobré divadlo bylo.

Divadelnímu představení předcházel slav-
nostní okamžik, který byl vpravdě symbolický. 
Dlouholetá vůdčí osobnost holického divadelní-

ho života pan Mgr. Pavel Hladík byl slavnostně 
uveden do Síně slávy kulturního domu a co více, 
byl mu udělen Zlatý odznak J. K. Tyla, nejvý-
znamnější ocenění ve světě ochotnického diva-
dla. Pavel Hladík je po Libuši Strakové a Josefu 

Korábovi třetím členem holického souboru, kte-
rému se dostalo této pocty.

Po sobotě 11. února si myslím, že by nemu-
sel být poslední.

 Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
při psaní březnové-
ho sloupku už venku 
svítí sluníčko, začíná 
mít sílu a sníh pomalu 
mizí. Přejme si, aby už 
žádný v našem městě 
nenapadl a netvořily 
se ani námrazy. Tech-
nickým službám by tak 
výrazně ubylo práce 

a šetřily by i fi nanční prostředky.
Rada města pokračovala ve své práci 

na schůzích ve dnech 30. ledna a 13. února 
2017. Mezi projednanými body bylo i zvýše-
ní nájemného z prostor určených k podnikání. 
Zde se rada rozhodla nezvyšovat výši nájemné-
ho o roční míru infl ace. Dále rada projednávala 
výsledky kontrol užívání bytů v bytovém domě 
Na Mušce 1103. V šesti případech bylo zjiště-
no, že byt užívá někdo jiný než s kým má město 
uzavřenou nájemní smlouvu. Rada rozhodla 
dát všem těmto nájemcům výpověď z nájmu 
bytu pro hrubé porušení nájemní smlouvy. 

Dlouhodobě se rada zabývá přípravou rekon-
strukce části ulice Pod Homolí od ulice Husovy 
k ulici Ottmarova. Ani po opakovaných jed-
náních s vlastníky pozemků na severní straně 
od komunikace nedošlo k dohodě o odkoupení 
pozemků do majetku města. Po letošní zimě 
bude tento úsek potřebovat generální opravu ko-
munikace. Ta bude pravděpodobně provedena 
ve stávající šíři. Problémy pro výstavbu chodní-
ku a veřejného osvětlení tak přetrvávají.

Na únorové radě přišly na pořad jednání vý-
sledky hospodaření příspěvkových organizací 
města. Všech 10 organizací skončilo rok 2016 
s mírnými přebytky, nebo hospodářskou nulou.

Celkový přebytek činil cca 700 tisíc Kč. 
Následovalo projednání rozpočtů na rok 2017. 
Každá organizace předložila ke schválení vy-
rovnaný rozpočet, včetně odpisového plánu 
na rok 2017.

Za přítomnosti ředitelů příspěvkových orga-
nizací rada rozpočty po krátké diskuzi schválila. 

Dalším velmi důležitým bodem bylo první 
projednání návrhu rozpočtové změny v kapitá-
lové části rozpočtu města na r. 2017 (kapitálový 

rozpočet města na r. 2017). Navržen je prozatím 
v celkové výši cca 45 mil. Kč. Je to, ale první 
„nástřel“, který bude rada města projednávat 
společně se zastupiteli na rozšířené radě města 
27. února 2017 a výsledná verze by pak měla 
být zastupitelstvem města schválena na veřej-
ném zasedání dne 13. března 2017. 

O jednotlivých položkách se zmíním až 
v příštím dubnovém sloupku.

Závěrem rada města schválila dodavatele 
na rekonstrukci staré budovy Základní umě-
lecké školy v Husově ulici a projektovou do-
kumentaci na novou sportovní halu, souhlasila 
s nákupem 9 ti místného osobního automobilu 
Domu dětí a mládeže Holice za účelem dopravy 
osob v rámci činnosti DDM i pro ostatní holické 
spolky a organizace, schválila příspěvek města 
Holic ve výši 10 tisíc Kč pro ZŠ a Praktickou 
školu Svítání o.p.s. Pardubice na nový atletický 
ovál a vzala na vědomí přípravu programu Dnů 
Holicka 2017.

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemnou 
zimní dovolenou, nejlépe s dětmi o jarních 
prázdninách a brzký příchod jara.

Slovo starosty

Dokonalá premiéra
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KOMENTÁŘE…

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 30. ledna 2017
Rada města na své schůzi dne 30. ledna 
schválila podání výpovědí nájemcům v domě 
Na Mušce 1103, kteří hrubě porušili povin-
nosti vyplývající z nájemní smlouvy, dále 
rada schválila nenavýšení nájmů v měst-
ských nebytových prostorech pro rok 2017, 
ukončení nájmu k bytu č.18 v domě čp. 761 
v Holubově ulici ke dni 28. 2. 2017 a záro-
veň schválila přidělení tohoto bytu od 1. 3. 
2017 dle pořadníku uchazečů na 1. čtvrtlettí 
2017. Rada zrušila usnesení č. 14 z 16. 1. 
2017 (zrušení nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v domě Holubova čp. 749) a naopak schválila 
prodloužení nájemní smlouvy k tomuto bytu, 
zrušeno bylo výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace – úprava chodníků 
v ulici Holubově. 
Rada města schválila: firmě Schwertrans-
port-service s.r.o. z Modřic průjezd soupra-
vy s nadměrným nákladem náměstím a ulicí 
Holubovou a Vysokomýtskou, Kulturnímu 
domu Holice umístění 2 reklamních bannerů 
na Africké muzeum Dr. E. Holuba dle jejich 
návrhu, zpracování části projektu „Revitali-
zace stadionu – vodohospodářská část“ fir-
mou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim 
a holické organizaci Českému svazu chovate-
lů žádost o převzetí záštity města nad koná-
ním 12. celorepublikové výstavy králíků čes-
kých černopesíkatých – konané dne 10. 12. 
2017.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 13. února 2017
Rada města na své schůzi dne 13. února 2017 
ledna schválila rozpočty všech městských pří-
spěvkových organizací na rok 2017 a odpisové 
plány těchto organizací na rok 2017, rada města 
na této schůzi schválila i účetní závěrky měst-
ských příspěvkových organizací za rok 2016 
a zároveň i výsledky hospodaření všech příspěv-
kových organizací za rok 2016, včetně způsobu 
a výše převodů prostředků z výsledku hospoda-
ření do jejich rezervních fondů. Byly schváleny 
i odměny ředitelům příspěvkových organizací 
za II. pololetí 2016 a rada schválila inventariza-
ci majetku města k 31. 12. 2016. Rada schválila 
změnu nájemní smlouvy k bytu č. 14 v domě 
čp. 749 v Holubově ulici na jediného nájem-
ce a změnu doby nájmu tohoto bytu z jednoho 
na tři měsíce s automatickým prodlužováním.
Na základě výběrového řízení rada schválila 
firmu WN service s.r.o. jako zhotovitele akce 
„Stavební úpravy objektu čp. 406“ za cenu 
1,093 mil. Kč včetně DPH a vyloučila z tohoto 
výběrového řízení firmu Voto plyn s.r.o. Holice 
za nedodržení zadávacích podmínek soutěže, 
na základě výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace nové sportovní haly 
v Holicích schválili radní firmu Projekce Vr-
bický s.r.o. Holice za cenu 553,4 tis. Kč včet-
ně DPH. V bodu převody nemovitého majetku 
rada schválila zveřejnění pronájmu městského 
pozemku v ul. Bratří Čapků na kterém je umís-
těn novinový stánek za cenu 17 000 Kč/rok, 

uzavření smlouvy s Kooperativou pojišťovnou 
a.s. o pronájmu reklamní plochy na domu čp. 19 
na náměstí T.G.Masaryka za cenu 10 tis. Kč bez 
DPH/rok, firmě TOM service s.r.o. Moravany 
ukončení pronájmu vývěsní skříňky na severní 
stěně obchodu Qanto v Holicích ke dni 28. 2. 
2017 a od 1. 3. 2017 pronájem této skříňky Zá-
kladní škole Holice – ul. Komenského.
V tomto bodu převody nemovitého majetku 
rada města nedoporučila zastupitelstvu schválit 
splátkový kalendář za odprodej části pozemku 
p. č. 2375/60 v k.ú. Holice v Čechách a dále 
se rada města vyjádřila k záměrům odprodeje, 
nákupu či směně nemovitého majetku, popří-
padě ke zřízení služebností – věcných břemen, 
které se týkají pozemků města a vydala k těmto 
jednotlivým případům stanoviska pro jednání 
zastupitelstva města dne 13. března 2017, kte-
ré se bude těmito případy zabývat a rozhodovat 
o nich.
Rada schválila Domu dětí a mládeže Holice ná-
kup devíti místného automobilu ze zdrojů DDM 
a bezplatné použití znaku města Holic na spor-
tovním oblečení sportovních klubů DDM Holice. 
Rada schválila Základní škole a Praktické ško-
le Svítání o.p.s. Pardubice finanční dar ve výši 
10 tis.Kč na podporu sportovních projektů ško-
ly a oddílu Jiskra Holice úhradu pronájmu tě-
locvičny TJ Sokol na 2 hodiny týdně v období 
leden–červen 2017 pro cvičení s dětmi orga-
nizované oddílem ASPV. Na závěr rada vzala 
na vědomí návrh programu oslav Dnů Holicka 
2017.

Modernizace veřejného osvětlení – Husova 
ul., Koudelka a Podlesí
Město Holice podle plánu postupně modernizu-
je veřejné osvětlení ve městě. V poslední době 
se projednávala tato modernizace za účasti oby-
vatel Husovy ulice, Koudelky a Podlesí. Ačkoliv 
jde o to, že město chce modernizovat osvětlení 
města z důvodu zlepšení viditelnosti a zejména 
pak pro výrazné vylepšení viditelnosti chod-
ců řidiči jízdních kol a motorových vozidel 
v nočních hodinách a to s přihlédnutím na to, 
že v některých částech města chybí chodníky 
a obyvatelé musí chodit po vozovce, tak musí-
me konstatovat, že někteří obyvatelé neumožni-
li svými negativními postoji změny osvětlení. 
Díky nim budou určitá místa neosvětlená a tím 
pro chodce v noci velmi nebezpečná. Je škoda, 
že svými postoji jdou proti úmyslu města situaci 
osvětlení měnit k lepšímu... Např. část Podlesí 
je v dnešní době více a více využívána mnohými 
chodci a cyklisty z Holic díky pěkným vycház-
kám ať už k rybníku Hluboký nebo k oboře či 
k  arboretu u Vysokého Chvojna.
Pokud obyvatelé, kterých se to týká ještě do-
datečně změní svá negativní rozhodnutí, tak to 
jistě obyvatelé města velmi ocení.

Chodník z Husovy ulice na Podlesí
Město má zájem vybudovat chodník a osvětle-
ní z Husovy ulice směrem na Podlesí, aby tak 
vylepšilo v této části města velmi nebezpečnou 
situaci zejména pro chodce a cyklisty, ale ná-
sledně i pro řidiče automobilů, kteří se chodcům 
vyhýbají. Město chce toto řešit etapově a už 
1. etapa přináší poznatky, že tuto situaci změ-
nit bude díky přístupu některých vlastníků ne-
movitostí sousedících s vozovkou velice složité 

a dokonce hrozí situace, že se chodník vůbec 
v některých částech nepovede udělat. 
V současnosti se jedná o část ulice Pod Homolí 
od odbočky do ulice Polní k odbočce do ulice 
Ottmarova (viz. foto). Někteří vlastníci nemo-
vitostí přiléhajících k ulici Pod Homolí nechtějí 
městu totiž prodat pozemky u silnice, na kte-
rých by se mohl chodník vybudovat, a tak hrozí, 
že v této části se pouze opraví vozovka a nadále 
zde bude pokračovat velmi kritická situace pro 
automobilisty a zejména pro chodce. Navíc by 
se nepatrně mohla rozšířit i vozovka, a tak by 
se výrazně mohla nedobrá situace v této části 
města zlepšit. Protože je silnice v havarijním 
stavu, tak je nutné na její rekonstrukci stavební 
povolení. Protože je současná silnice velmi úzká 
a pokud nebude možné vozovku rozšířit a vedle 
vybudovat nový chodník, hrozí vcelku reálně, 
že se silnice označí některými z dopravních zna-
ček, jako je obytná zóna, zákaz vjezdu náklad-
ních vozidel apod. a významně se zde omezí 
provoz. Jednání s majiteli dotčených pozemků 
budou sice nadále pokračovat, ale město díky 
negativnímu přístupu některých majitelů nemo-
vitostí v této lokalitě začíná být velmi skeptické. 

Projednávání této situace je podobné jak na pra-
vé, tak i levé straně od vozovky.
Věřme, že zdravý rozum nakonec zvítězí a do-
čkáme se v této části Holic změny k lepšímu.

Zimní údržba města v číslech
O zimní údržbě jsme psali v minulém čísle HL. 
Protože se pomalu chýlí zima ke konci, tak ně-
kolik čísel k zimní údržbě města. Do uzávěr-
ky těchto HL stála zimní údržba cca 1 milion 
kurun. Je to díky letošnímu velkému množství 
sněhu a velmi nízkým teplotám přibližně více 
jak dvojnásobek loňské částky. Aby si občan 
uvědomil, jak a co pro údržbu TS města mu-
sely udělat, tak jen několik čísel, která hovoří 

za vše. Na zlepšení stavu chodníků a komunika-
cí ve správě TS bylo spotřebováno 42 tun písku, 
138 tun soli, mechanizace při úklidu sněhu a po-
sypových pracích najezdila 3600 km a uskuteč-
nila 400 motohodin. Za tento zimní „boj“ pa-
tří všem, kteří se na něm podíleli, veliký dík. 
Nebyla to ale jen zimní údržba, ale také starost 
o kluziště, které letos bylo pro děti velkým zpes-
třením zimních měsíců.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. – člen rady města
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ÚŘEDNÍ DESKA 
První jarní trhy už v pondělí 20. března
Třetí březnové pondělí, tj. již 20. března, proběhnou v Holubově ulici pra-
videlné trhy. 
Další trhy budou v těchto termínech, vždy se jedná o pondělí: 
20. 3, 24. 4., 15. 5., 19. 6., 17. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 11. 12. 
a 18. 12. 2017.

Cena města Holic – návrhy se podávají do 31. března 
2017
Připomínáme, že 31. března 2017 končí termín podání návrhů na udělení 
Cen města Holic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací se doručují 
písemně starostovi města, který je pak předává ke konečnému rozhodnutí 
zastupitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny města Holic“ je na inter-
netové stránce města, tj. na www.holice.eu.

Informace Českého statistického úřadu – výběrové 
šetření v domácnostech
Český statistický úřad (dále ČSÚ) organizuje v roce 2017 výběrové 
šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které se uskuteční 
na území celé ČR v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo 
šetření i v minulých letech. Všechny domácnosti byly do této akce 
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření 
proběhne v době od 4. února do 28. května prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Tito pracovníci se budou prokazovat průkazem 

tazatele a pověřením, které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popřípadě 
průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaruče-
na anonymita zjištěných údajů a data jsou důsledně chráněna, všichni 
pracovníci zúčastnění na zjišťování nebo zpracování jsou vázáni ml-
čenlivostí.
Případné dotazy zodpoví pracovníci ČSÚ – za Krajskou správu ČSÚ Par-
dubice ing. Martina Myšková, tel. 466 743 445, 737 280 470.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
13. března 2017 – začátek v 17 hodin

V pondělí 13. března 2017 v 17 hodin se bude v klubovnách kultur-
ního domu konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Holic. 
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za rok 
2016, projednání a schválení rozpočtových změn, které se týkají 
kapitálového části rozpočtu města Holic na rok 2017 a rozdělení 
veřejné finanční podpory z rozpočtu města holickým sportovním 
a společenským zařízením. Pravidelným bodem jsou vždy převody 
nemovitého majetku města, aktuální věci pak v bodu sdělení staros-
ty města. 
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ
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Kulturní kalendář na měsíc březen 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
8. 3. 18.00 Petr Horký Přechod Grónska z východu na západ
středa   Přednáška Petra Horkého – známého cestovatele, režiséra – dokumentaristy, pro-

ducenta a publicisty. Poutavé vyprávění o pochodu jednou z nejméně pohostin-
ných zemí světa.

  V rámci projektu Rok Dr. Emila Holuba. 100 Kč
18. 3. 19.30 Robin Hawdon Dokonalá svatba
sobota  Repríza úspěšné komedie, o tom, co všechno se může stát ve svatební den.
  Uvádí Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice.
  Režie: Kryštof Šimek. 90 Kč 
24. 3. 18.00 Jan Werich Tři veteráni
pátek   Příběh tří vysloužilých vojáků, kteří pomocí tří kouzelných darů napraví hamiž-

nou princeznu a sami zjistí, v čem je vlastně to pravé lidské štěstí. Pohádka 
s hudbou a tancem o šesti obrazech.

   Hrají: Vuk Čelebič, Radim Madeja, Michael Vykus, Miroslav Dvořák, Jana Tro-
janová a Lilian Fischerová.

  Režie: Jiří Kraus.
   Uvádí Divadelní společnost Indigo Praha. Bonus pro předplatitele ABO 

2016/2017. 180 Kč – děti 80 Kč
7. 4. 19.00 Návštěvní den u Miloslava Šimka
pátek   Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a Grossmanna, 

ve kterém se představí bývalí spolupracovníci Miloslava Šimka a připomenou 
nejznámější scénky, povídky a písničky. 

   Účinkují: Petr Jablonský, Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluška Voborníková, 
Viktor Sodoma, Adriana Sobotová, Jana Mařasová. 250–230–200 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
7. 3. 17.00 Hledá se Dory
úterý   Na plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory. Dory se i s kamarády vydá napříč 

oceánem až do Mořského akvária v Kalifornii hledat své ztracené rodiče. Při 
hledání dojde k poznání, že nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.

  Žánr: Animovaný /Dobrodružný. Délka 103 minut. 70 Kč
21. 3. 19.30 Bezva ženská na krku
úterý   Sympatická Eliška byla milující manželkou a teď po rozvodu začíná nový život 

od nuly jako učitelka v malé vesničce. Rázovitý starosta ji ubytuje do domu 
s nerudným hrobařem Božíčkem. Eliška si však rozhodně nenechá nic líbit...

  Režie: Tomáš Hoffman.
   Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Te-

reza Kostková.
  Žánr: Komedie / Romantický. Délka 97 minut. 80 Kč
28. 3. 19.30 Inferno
úterý   Podle bestselleru Dana Browna. Známý symbolog Langdon se pouští do pátrání 

po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Tentokrát spojí své síly s dok-
torkou Siennou Brooksovou a cestami napříč celou Evropou se snaží zabránit 
smrtícímu globálnímu spiknutí.

  Režie: Ron Howard.
  Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen.
  Žánr: Mysteriózní / Thriller. Délka 122 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 3. 18.00 Kateřina a Miloš Motani Nezkrocená Brazílie
úterý   Další díl cestopisné projekce Kateřiny a Miloše Motani z cyklu Kouzelná pla-

neta. Provedou nás krásným a nebezpečným městem Rio de Janeiro, nádher-
nou přírodou Pantalu a Amazonie s mohutnými vodopády, hlubokými pralesy 
a spoustou zajímavých zvířat.  100 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
	
6. 3.–31. 3.  Miroslav Flieger  Autentické krajiny a imaginární události
  Vernisáž v pondělí 6. března od 17 hodin.

Jako Libuše jsem dobře prorokovala (zářijové 
Holické listy), že ochotníci v Holicích nezahy-
nou. Potvrdila to velmi úspěšná premiéra Doko-
nalé svatby v režii Kryštofa Šimka a mladých 
herců. Velká gratulace a přání šťastné cesty.

Libuše Straková

V únoru proběhla v Galerii Kulturní dům Holice 
další zajímavá výstava.
Byl zde vystaven výběr z bohaté tvorby náchod-
ského umělce Petra Samka.
Samkovu tvorbu bychom mohli zařadit do oblasti 
neoexpresivních tendencí, expresivita a malířské 
gesto je typickým autorovým rukopisem. Jeho 
tvorba je citlivým snoubením malířského ges-
ta, kresebných zásahů a bohaté barevnosti, která 
ve výsledku poskytuje divákovi nepovrchní záži-
tek jak ze samotné, při vší expresivitě, kultivované 
malby, tak z vyzařování samotných obrazů, které 
reflektují tu fenomén krajiny, tu lidské city, nálady, 
velikost i přízemnost našeho myšlení a konání.
Autor se zde prezentuje vyváženou kolekcí roz-
měrných pláten i komorních formátů.
Chcete-li si zpříjemnit pošmourné dny končící 
zimy a odnést si něco hřejivého tepla po duši, 
rozhodně výstavu navštivte. Jedná se o další za-
jímavý a zážitkově plný výstavní počin ve zdejší 
krásné galerii.

 Mgr. Štěpán Málek, akademický sochař

Gratulace

Obrazy Petra Samka

5. března – 14. května 2017
Bohatá škála 24 koncertů, operních a balet-
ních představení – 11 v Pardubicích, dalších 
13 v koncertních sálech, divadlech a památko-
vých objektech okolních měst.
Kromě domácích účinkujících (Hudeček, Bra-
bec, Urbanová, Pecková) se představí umělci 
z Rakouska, Nizozemska, Spojených států, Rus-
ka, Bulharska a Slovenska.
Záštitu nad festivalem převzal Mgr. Daniel Her-
man – ministr kultury České republiky.

www.pardubickehudebnijaro.cz

39. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO

KULTURA
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Přehled společenských akcí

Hasiči děkují

17. ročník přehlídky mateřských škol – „Holická mateřinka“
čtvrtek 2. března 
dopolední program od 9.00; odpolední program od 15.00
Kulturní dům města Holic

Společenský ples BVK Holice
pátek 3. března od 20.00
Kulturní dům města Holic
k tanci a poslechu hraje skupina „Drops“

Taneční pro dospěláky
1. lekce – neděle 12. března od 20.00
tělocvična ZŠ Holubova
více informace na www.tshf.cz

2. Společenský ples ZUŠ Karla Malicha
pátek 17. března od 20.00
velký sál ZUŠ Karla Malicha
hraje skupina Rytmus

V pátek 13. ledna se v Maximu konal Hasičský ples s pořadovým číslem 
sedm. Hasičské plesy mají v Holicích velkou tradici, a proto se mi zdálo 
toto číslo hodně malé. Situaci kolem čísel mi vysvětlil velitel výjezdové 
jednotky Zdeněk Meliš. „V roce 1993 se konal poslední ples, lidé přestali 
na plesy chodit a nám se nevyplatilo je pořádat. Až v roce 2011 jsme se 
dohodli na dobrých podmínkách s provozovateli Maxima a navázali jsme 
na přerušenou tradici. Proto to číslo sedm. Když už spolu hovoříme, chtěl 
bych poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomáhali s organizací a vě-
novali ceny do tomboly. Také bych chtěl poděkovat vedení města za pod-
poru a samozřejmě vám z „kulturáku“ za spolupráci.“
Říká se, že sedmička je šťastné číslo, holičtí hasiči ale u ní zůstat nechtějí 
a již nyní celkem nahlas mluví o plese s pořadovým číslem osm.

Petr Kačer

Uvedení Pavla Hladíka do Síně slávy KD Holice a předání Zlatého 
odznaku J. K. Tyla.

V úterý 21. února uběhlo 115 let od úmrtí nejslavnějšího holického rodá-
ka Dr. Emila Holuba. K uctění památky čestného občana našeho města 
položila delegace města Holic kytici na hrob, který leží na Centrálním 
hřbitově ve Vídni.

Vzpomínka na Dr. Emila Holuba

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Pardubická Charita děkuje Třem králům.
Vybrali opět přes milion korun

Pozvánka do krytého bazénu

Nová relaxační místnost v Sanatoriu Topas

Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna od Oblastní chari-
ty Pardubice 425 prázdných pokladniček. Navzdory třeskutým mrazům 
a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem popřály krásný nový 
rok. Na oplátku dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v jedné po-
kladničce v Rokytně byla i bankovka v hodnotě 5 000 Kč). V 85 obcích se 
jim podařilo vybrat celkem 1 009 447 korun (z toho v Holicích 75 990 Kč, 
což je o 3 097 Kč více než v loňském roce). Tyto peníze pomohou hlavně 
nemohoucím seniorům a lidem se zdravotním postižením v Pardubickém 
kraji, ale také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala stručně shr-
nout letošní Tříkrálová sbírka z pohledu pardubické Charity.
Oblastní charita Pardubice děkuje všem malým i velkým koledníkům. 
Poděkování náleží také všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou 
do úředně zapečetěných pokladniček. Zvláštní poděkování za pomoc při 
organizaci sbírky si zaslouží starosta města Holice Ladislav Effenberk, 
administrátor Římskokatolické farnosti Holice P. Radek Martinek, ře-
ditel ZUŠ Karla Malicha Holice František Machač a všichni účinkující 
na Tříkrálovém koncertu, ředitel Kulturního domu města Holic Petr Kačer 
a paní učitelka Zdeňka Lédlová ze ZŠ Holubova. Za dárky pro koledníky 
pořadatel sbírky děkuje firmě Naturprodukt Havířov.
V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbír-
ky na rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. Další prostředky pardubická Chari-
ta vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací 
(povodně, požáry apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část pe-
něz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, Charity ČR 
a na humanitární projekty v zahraničí. Více informací najdete na webu 
www.pardubice.charita.cz. Vojtěch Homolka

Výbor SPCCH zve všechny seniory a seniorky k návštěvě krytého bazénu 
a wellness centra ve Vysokém Mýtě ve dnech 31. 3., 7. 4., 21. 4., 28. 4. 
a 5. 5. 2017. Odjezd autobusu od Kulturního domu města Holic vždy 
v 15.15 hodin. Těšíme se na vaši účast.

Rádi bychom se s vámi podělili o radost z daru, který naše společnost 
Sanatorium Topas s.r.o. získala od firmy SCA HYGIENE PRODUCTS 
s.r.o., za jejíž výrazné pomoci jsme mohli vybavit relaxační místnost 
s prvky Snoezelen. Principem metody snoezelen je pomocí zrakových, 
zvukových a čichových podnětů vytvořit bezpečné, stimulující prostředí, 
které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Místnost je vybavena 
pohodlným sedacím nábytkem, bublinkovým světelným sloupem, lávo-
vými lampami, promítacím projektorem, optickými vlákny apod. Naši 
klienti se v místnosti zklidňují, relaxují a tím prospívají svému duševnímu 
zdraví. Navštěvují ho v doprovodu vyškolených aktivizačních pracovnic, 
které prvky snoezelen umí využívat k prospěchu klientů.
Ještě jednou sponzorující firmě srdečně děkujeme.

Je únor a v na 1. stupni naší Základní školy Komenského proběhla spousta 
akcí. 
Od začátku února jezdí žáci 3. a 4. ročníku na plavecký výcvik do Pardu-
bic. Plavání je součástí tělesné výchovy.
Součástí tělesné výchovy je také tradiční Soutěž v přeskoku přes švihadlo. 
Zaznamenali jsme i v letošním ročníku rekordy v přeskoku na výdrž. Nej-
lepší výkony předvedli Lukáš Chadima z 2. B s 320 přeskoky a Lukáš 
Roček ze 4. B se 330 přeskoky.
1. února se všichni žáci z prvního stupně naší školy jeli podívat do Pardu-
bic na vystoupení na ledě, které se jmenovalo „Z pohádky do pohádky“.
Policie České republiky uspořádala pro naše žáky besedy, které se týkaly 
dopravní výchovy, seznámení s prací policie a také se dotkla tématu ši-
kany.
Děti čtvrtého a pátého ročníku se zúčastnily besedy o Austrálii, která byla 
částečně v angličtině.
Žáci 3. ročníku absolvovali program od Ekocentra Paleta v Pardubicích 
s názvem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Je to téma, které je 
v této době docela aktuální.
Všichni se už těšíme na jaro, kde nás také čeká spousta akcí.

Helena Žižková

ZŠ Komenského

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Počátek jara v Mateřské škole Holubova
Letošní zima nám po delší době ukázala svoji sílu, ale jaro se již nezadr-
žitelně blíží. První březnový den, tedy první den meteorologického jara, 
si však naše děti užijí ještě zcela zimně. Čeká je totiž karneval na lyžích, 
který ukončí lyžařský kurz ve Skiareálu Hlinsko. Pokud se však dětem 
zasteskne po lyžování, mohou si užít týdenní pobyt v Hlinsku na chatě 
Horalka a to hned po jarních prázdninách, které budou od 6. 3. do 10. 3. 
2017. Ve čtvrtek 2. března nás čeká již 17. ročník Holické Mateřinky. Mů-
žete se těšit opět na zajímavá vystoupení mateřských škol z celého regi-
onu. Holická Mateřinka se koná v Kulturním domě Holice a dopolední 
program začíná v 9.00 hodin, odpolední potom v 15.00 hodin. Naše škola 

je sice africká, ale co takhle se podívat na americký kontinent za indiány. 
To nám 15. března umožní zajímavé povídání Františka Krampoty, ředite-
le organizace Acet a jeho kamaráda Libora Štumpfa, který dětem zahraje 
také pohádku. K jaru patří tradiční jarní fotografování a těšíme se také 
na tvoření v družině při Základní škole Holubova. Na závěr měsíce nás 
navštíví divadlo s Příběhem kočky Micky.
Více informací o naší škole najdete na našich internetových stránkách 
www.msholubova.cz, facebooku, www.facebook.com/msholubova a také 
na twitteru, twitter.com/mshol_ms.

Lenka Chotěnovská

Už je to zase tady -doba karnevalu a masopustního veselí. Pestroba-
revné karnevalové radovánky rozveselují končící, letos mrazivou, zimu 
a krátí dětem i nám dospělým čekání na jaro. Náš již tradiční karneval se 
uskutečnil 7. února v dopoledních hodinách. Pestrá výzdoba na oknech 
a v místnostech, tančící děti v maskách, veselá hudba a ceny pro nejlepší 
masky. Karneval v naší MŠ má své kouzlo a stal se událostí, která oslovila 
nejen malé děti, ale i rodiče, kteří nám s maskami pomáhají.
Všichni se těšíme na program plný zábavy, soutěží. Vše stihne vyfotogra-
fovat pan Formánek, kterému děkujeme za krásné snímky.
V měsíci lednu a únoru děti z naší školy jezdí na lyžařský výcvik do Ski 
Areálu Hlinsko v Čechách.
V březnu naše děti z pohybového kroužku čeká vystoupení na již tradiční 
,,Holické mateřince“. Na tuto akci se velmi těšíme.

Doplňkovými kroužky na naší MŠ je oblíbená výuka hry na zobcovou 
flétnu pod vedením lektorky Mgr. Slavíkové. Dále děti získávají základy 
jógy pod vedením paní Daškové. Výuka těchto oblíbených kroužků bude 
pokračovat i ve 2. pololetí školního roku.
 Ve spolupráci s TS Hany Flekrové pořádáme ,,Pohádkové tanečky pro 
kluky a holčičky“ – jedná se o všestrannou pohybovou průpravu se zamě-
řením na písničky z pohádek.
Další aktivitou naší mateřské školy je spolupráce se Základní školou Ko-
menského a Základní školou Holubova, která spočívá v návštěvě těchto 
zařízení. Předškolní děti mají možnost seznámit se s prostředím a progra-
mem těchto zařízení a tím si usnadnit přestup do tohoto zařízení.

Mgr. Zdeňka Krátká,
 ředitelka školy

Únorové hrátky v MŠ Staroholická

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Žáci naší školy měli tentokrát krásný „rozjezd“ do nového roku. Jako ka-
ždým rokem se konal zimní kurz v Příchovicích. Hebounký prašánek se 
snášel z nebe již několik dní před odjezdem, a tak na děti čekaly ty nejlep-
ší sněhové podmínky, jaké si mohly přát. Nadšené lyžaře a snowboarďá-
ky neodradily ani třeskuté mrazy a všichni se vrátili po týdnu sportování 
nadšeni.
Ve škole čekaly žáky zajímavé výukové programy, besedy a soutěže. Pro-
běhla beseda o Austrálii určená pro žáky 4.–9. tříd. Zajímavá projekce 
byla provázena mluveným slovem, které bylo pro osmý a devátý ročník 
v angličtině. V sedmém a osmém ročníku se uskutečnila beseda s policií. 
Program byl zaměřen na povinnosti a práva žáků a projevy rizikového 
chování. Pro žáky devátých tříd byl určen výukový program o J. Verneovi 
na holickém gymnáziu.

Třicet žáků se zúčastnilo školního kola biologické olympiády, proběhlo 
školní kolo soutěže v anglickém jazyce Basic Lingua. Adam Opluštil 
a Pavel Voříšek reprezentovali naši školu v okresním kole této soutěže 
na Prvním anglickém gymnáziu v Pardubicích. Adam Opluštil obsadil 
krásné páté místo.
V současné době se žáci naší školy připravují na účast v soutěžním 
Festivalu vědy a techniky pro mládež AMAVET, který proběhne 16. 2. 
na Střední průmyslové škole chemicko-technologické v Pardubicích. 
Do okresního kola se zařadilo 9 projektů. Postoupí některý z nich do kraj-
ského kola, které se bude konat v měsíci březnu? Podaří se navázat na sérii 
předchozích úspěchů a vyhrát stáž ve Francii? O tom vás budeme infor-
movat v příštím čísle.

Mgr. Blanka Málková

Zimní měsíce na ZŠ v Komenského ulici

Únor je měsíc, kdy naše škole tradičně odjíždí na lyžařský kurz do pří-
jemného prostředí Pardubických chat v Příchovicích v Jizerských horách. 
Letos odjelo na kurz úplně nové složení realizačního týmu. Kromě paní 
učitelky N. Harčárové, která je tradiční vedoucí, se kurzu poprvé zúčastni-
ly její kolegyně J. Krejčová a L. Koubková. Vzhledem k tomu, že celkem 
se účastnilo 45 žáků, s výukou na svahu pomáhala lyžařská instruktor-
ka M. Kopová. Tým byl od prvního dne skvěle sehraný a dobrou nála-
du umocňovalo i krásné počasí, modré nebe, sluníčko a skvělé sněhové 
podmínky. Mile nás svojí snahou a šikovností překvapily děti, které stály 
na lyžích poprvé. Letos jich byla téměř polovina. V programu kurzu byl 
již tradiční výlet do Harrachova, lyžování ve ski areálu U Čápa, beseda 
s horskou službou, přednášky o historii lyžování a tradiční diskotéky, letos 
ve valentýnském duchu. Děti i dospělí mohli využít saunu a vířivku. Tý-
den utekl jako voda, a tak jsme se jen neradi vraceli zpět do školy.

Mgr. N. Harčárová

Pozdrav z lyžařského kurzu Holubovky

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice srdečně zve 
seniory na tyto březnové akce – Jóga smíchu a Veli-
konoční tvoření společné pro babičky, dědy a vnou-
čata.
Na jógu smíchu vás zveme ve středu 1. 3. od 16 ho-
din do dolní herny Holoubka.
Jóga smíchu vám umožní prožít 60 až 90 minut smíchu, radosti a uvolně-
ní. Společně si odpočineme, probudíme v sobě dětskou hravost. Pomocí 
jednoduchých, nenáročných smíchocviků okysličíme naše těla i mozky 
a posílíme tak pocit zdraví a energie v nás. Dovolte svému tělu smích 
a vaše mysl ho bude následovat. Těší se na vás lektorka jógy smíchu Mo-
nika Pavlisová.
Ve středu 29. 3. od 16 hodin zveme babičky, dědy a vnoučata na spo-
lečné velikonoční tvoření.
Letošní velikonoční dekorace budeme tvořit z papíru a dalších materiálů 
s Radkou Dostálovou.
V dubnu se můžete těšit na oslavu narozenin Holoubka. K této příleži-
tosti plánujeme dvě akce: 
12. 4. 2017 společně oslavíme krásné 6. narozeniny v Holoubku. Začí-
náme v 16 hodin pohádkou 
O princezně, která chtěla všechno hned v podání Divadélka Kůzle, dále 
dětem malířky zkrášlí jejich obličeje a sladkou tečku vykouzlí ochutnávka 
narozeninového dortu.

28. 4. od 17 do 18.30 hodin si udělejte čas na poutavý příběh o malém 
indiánovi z kmene Čerokí. Zveme vás do velkého sálu ZUŠ v Holi-
cích na představení Škola malého stromu z produkce Divadla Kampa. 
Do Holic přijedou zahrát herečky Petra Bílková a také Iveta Dušková – 
manželka pana Jaroslava Duška. Představení je určeno rodičům s dětmi 
od 6 let. Vstupenky budou k dispozici v průběhu měsíce března a dubna 
v RVC Holoubek.
Na závěr malé ohlédnutí za únorovým karnevalem v Holoubku.
14. 2. dopoledne v herně Holoubka nám tancovalo, dovádělo, hrálo si 
a tvořilo 25 dětí – berušky, princezny, pirát, kočička, čmeláčci, motýlci, 
Mášenka, myšička, Superman, Spiderman, roztomilá dýně… Děkujeme 
maminkám za krásné dětské masky a těšíme se na další společná setkání 
v Holoubku.
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.

Když ženy inspirují ženy – PRO svůj rozvoj – PRO rodinu – PRO 
práci
Proč ženy za vzděláváním do Holoubka jezdí? Účastnice Petra se dělí 
o své dojmy:
„Cítím se tady v Holoubku velmi dobře, učím se novému, což mám ráda. 
Jsem na rodičovské dovolené a nemám tolik příležitostí potkávat se s dal-
šími ženami. Překvapuje mě, jak různorodé ženy se zde schází. Využila 
jsem koučování a bylo to pro mě velice přínosné, konstruktivní a zároveň 
mě to hodně namotivovalo k další práci.
ŽenyPRO doporučuji, je to velká posila sebevědomí. Je to příležitost zjis-
tit, že je úplně normální být nervózní nebo něco nestíhat, být nedokonalou 
a zároveň obohacující pro své okolí.“
Další bezplatnou příležitostí je vzdělávací cyklus od září do listopadu 
2017. Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.
zenypro.cz.
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com.

Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000
998 je financovaný pomoci Evropské unie z prostředků Evropského soci-
álního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka

Víte, že:
•  holické gymnázium ve spolupráci se svým zřizovatelem – Pardubickým 

krajem, připravuje rozsáhlou rekonstrukci svého venkovního sportovní-
ho areálu? Plánujeme kompletní výměnu umělého povrchu jak na ploše 
atletické dráhy, tak vnitřního hřiště na míčové hry.

•  nejlepší chemik Pardubického kraje, konkrétně v Chemické olympiá-
dě kategorie A, je náš maturant Jiří Janoš? Tomu se podařilo postoupit 
do náročného národního kola, které proběhlo v měsíci lednu v Litvíno-
vě. Jirka během čtyř dnů dokázal nasbírat 77,25 bodů, což mu stačilo 
na krásné 13. místo ze 43 soutěžících z celé republiky. Gratulujeme!

•  naši školu navštívil v měsíci únoru celkem dvakrát Jules Verne? Stalo 
se tak při příležitosti každoročního projektového dne pro základní školy 
holického regionu. Akce se zúčastnilo na 130 žáků devátých tříd, kteří 
u nás strávili dopoledne v duchu románu Cesta kolem světa za 80 dní, 
luštili zašifrované výrazy, pronikali do tajemství technických vynálezů 
a taky trochu kreslili…

•  se nám opět podařilo otevřít školní bufet? Když jsme byli na konci roku 
2016 nuceni v souvislosti s tzv. „pamlskovou vyhláškou“ uzavřít škol-
ní bufet, ani jsme nedoufali, že se najde provozovatel schopný vyhovět 
nové legislativě. V prosinci se žáci školy sešli na vtipném rozlučkovém 
happeningu při posledním párku v rohlíku a v únoru už ochutnávali 
ovocné a zeleninové saláty, pekařské výrobky a obložené bagety splňu-
jící náročné limity na obsah cukru, tuků a soli.

•  10. února proběhl v Sezemickém domě 62. maturitní ples? Nechyběl 
červený koberec pro hlavní aktéry večera, šerpy, květiny, tombola, před-
tančení a samozřejmě plný parket tančících párů ve večerních róbách. 

Děkujeme novému výboru SRPŠ za organizaci této společenské akce.
•  v lednu začaly pravidelné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

na střední školy? Během deseti pondělních setkání mají žáci 5. a 9. tříd 
základních škol možnost upevnit si své znalosti a dovednosti z mate-
matiky a českého jazyka, a v neposlední řadě si vyzkoušet přijímací 
zkoušky nanečisto. Dodavatelem testů je stejně jako v 1. kole přijímací-
ho řízení v dubnu CERMAT.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

JARNÍ AKCE V HOLOUBKU

Novinky z gymnázia

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V tomto roce řešila městská samospráva jen obvyklé záležitosti – hos-
podaření města, personální obsazení úřednických míst na radnici, volby 
do organizací, v nichž mělo město své zastoupení, platové otázky za-
městnanců města, umístění přestárlých občanů do městského chudobin-
ce, udělování domovského práva, stanovení místních poplatků. Uveďme 
zde alespoň pár zajímavějších rozhodnutí. Tak na zasedání zastupitelstva 
28. ledna byl vysloven souhlas s rekonstrukcí silnice k Poběžovicím s tím, 
že okres nebude na městu požadovat spoluúčast. Na schůzi 10. července 
bylo vyhověno žádosti Hospodářského družstva konsumního a výrobního 
v Holicích a provedena změna polohopisného a regulačního plánu města 
Holic, čímž byl zrušen plánovaný průchod domem číslo 30 (dnes ordinace 
MUDr. Kasala) na náměstí. Na posledním zasedání zastupitelů 29. prosin-
ce byla doporučena žádost B. Růžičky, majitele hotelu „U krále Jiřího“, 
o udělení hostinské a výčepní koncese. Rovněž tak bylo rozšířeno ome-
zení dopravy v Neptalimově ulici (dnes již neexistuje). Kromě dřívějšího 
zákazu průjezdu aut a povozů se zákaz týkal nyní i jízdy na kole. 

K zlepšení hospodaření města přispěla nejen zvýšená zaměstnanost 
občanů, ale i podpory ze státních fondů. Tak z „vyrovnávacího fondu“ (též 
zemského fondu) obdrželo město v letech 1928–1937 1 414 066 korun. 
K oddlužení města pak přispěl „pomocný fond“, který převzal některé zá-
vazky města k umoření úroků. Město dále zůstávalo dlužníkem peněžních 
ústavů a fond nehradil úroky z prodlení. Významným příjmem města byly 
i výnosy z činnosti Družstva pro lesní hospodaření ve Vysokém Chvojně, 
které v roce 1937 činily 64 000 korun, tedy 10% z vložených majetkových 
podílů.

V obvyklém duchu proběhla oslava narozenin prezidenta Osvobodite-
le T. G. Masaryka. V sále sokolovny se 6. března uskutečnila slavnostní 
schůze obecního zastupitelstva, na které promluvil Jan Chýna z Prahy 
a z níž byl odeslán oslavenci pozdravný telegram. Schůze byla zakončena 
koncertem Hlaholu. V den narozenin, 7. března, sehrál dramatický krou-
žek Čechoslovák Jiráskovu „Lucernu“. O týden později pak připravila 
DTJ pro děti přestavení pohádky „Sedm havranů“. 

Nikdo netušil, že to bude poslední oslava narozenin T. G. Masaryka. 
S všeobecným zármutkem byla 14. září přijata zpráva o jeho úmrtí. I naše 
město se zahalilo do smutečních praporů, obecní zastupitelstvo spolu se 
spolky uspořádalo 15. září smuteční schůzi. Hlavní vchod do radnice byl 
upraven na smuteční síň, ve které v záplavě květin stála busta zesnulého. 
Po obou stranách síně stála čestná stráž složená ze zástupců skautů, Soko-
la, Orla, DTJ, hasičů a legionářů. Dne 18. září byla vzdána čest zemřelé-
mu ve Starých Holicích u „Lípy svobody“. 

Oslava 28. října měla tradiční průběh: průvod ze Starých Holic se ode-
bral na náměstí, kde promluvil k shromážděným František Pilný. Divadel-
ní spolek Klicpera sehrál hru J. Zemana „Zborov“, 31. října pak divadelní 
odbor církve československé pro mládež hru „O matce vlasti“. Ve sváteční 
den se po 18. hodině ve Fügnerových sadech (dnes známe jako sokolský 
park) před sokolovnou uskutečnil sraz členstva Tělocvičné jednoty Sokol 
Holice, na kterém shromáždění vyslechli rozhlasem vysílané sletové po-
selství Československé obce sokolské. 

Významnou událostí se 6. června stala slavnost připnutí stuhy města 
Holic na prapor pěšího pluku č. 30 Aloise Jiráska z Vysokého Mýta. Slav-
nosti, která se konala na náměstí, se zúčastnil celý prapor pluku, legionáři 
z Holic a okolí a 200 gardistů z Pardubic. Po vztyčení státní vlajky vy-
konal velitel 4. divize brigádní generál Karel Kutlvašr (psali jsme o něm 
již u roku 1936) přehlídku nastoupených jednotek a starosta města Josef 
Hlaváček připnul stuhu na plukovní prapor. Dopolední program byl za-
končen slavnostním pochodem pluku a promenádním koncertem vojen-
ské hudby. Odpoledne slavnost pokračovala průvodem ze Starých Holic 
na hřiště u sokolovny, kde byly předvedeny ukázky výcviku vojska. Večer 
pak v sále „Na Špici“ proběhla beseda s vojáky. Ohromná účast občanstva 
z Holic i okolí po celý slavnostní den byla dokladem, jaké podpory se 
armáda v té době těšila. 

Problematika armády a branné výchovy obyvatelstva se s akutním 
nebezpečím válečného konfliktu s Německem dostávala stále více do po-
předí zájmu státu i veřejnosti. Bylo to znát i v našem městě. Ve dnech 

31. října až 7. listopadu uspořádala místní skupina Masarykovy letecké 
ligy zdařilou leteckou výstavu v továrně na Vysokomýtské ulici (bývalá 
TMS), na které bylo vystaveno velké množství exponátů, včetně vojen-
ského letadla, větroně a kluzáku, leteckých motorů a přístrojů. V posled-
ní den výstavy se na svahu za Nerudovou ulicí uskutečnily ukázky letu 
kluzákem, kterým přihlíželo několik stovek diváků (vstupné činilo jednu 
korunu). Svou činnost zintenzivnil také místní výbor C. P. O. (civilní pro-
tiletecké ochrany), jmenovaný již v roce 1935. Předsedou byl starosta 
města Josef Hlaváček, místopředsedou radní Karel Vojtěch (I/390). Ten 
byl také velitelem prvního obvodu, velitelem druhého obvodu (Staré 
Holice a Koudelka) byl ustanoven Josef Vojtěch (II/105). Podobně jako 
v roce minulém bylo v červenci provedeno cvičné zatemnění města. 
Na podnět C. P. O. se uskutečnil také samaritánský kurz od 10. 1. do 4. 4. 
Stranou nezůstávala ani armáda, která zabezpečovala od podzimu 1936 
kurzy pro záložní důstojníky a pro záložní poddůstojníky. Kurzy probíha-
ly od listopadu do května dvakrát v měsíci odpoledne ve velké zasedací 
síni radnice. 

Jak jsme již naznačili, velká hospodářská krize pomalu skončila. V Ho-
licích v roce 1937 prakticky nebyli nezaměstnaní. Výrobci však trpěli ne-
dostatkem kapitálu, což se projevilo na mzdách. Představitelé města se 
proto snažili přilákat do města velký kapitál. Volba padla na firmu Baťa, 
k němuž se starosta města se svým náměstkem a Janem Rychterem dva-
krát do Zlína vypravili. Baťa myšlenku nezavrhl, ale požadoval dvě až tři 
sta hektarů pozemků, aby zde mohl nový závod postavit. Městu by se však 
podařilo sehnat něco přes sto hektarů a další jednání již nepokračovala. 

Další snaha, která nedošla realizace, byla stavba nové školní budovy 
pro živnostenské školy pokračovací a pro lidovou školu hospodářskou. 
Obě školy byly odkázány na místnosti holických měšťanských škol. Proto 
bylo zvoleno kuratorium pro stavbu nové školní budovy pod předsednic-
tvím průmyslníka Jana Rychtera. Plány nové školy zhotovil školní rada 
živnostenských škol v Hradci Králové Ing. Jaroslav Kohout a rozpočet 
na stavbu činil 994 000 korun. Snaha pro stavbu byla velká, peníze však 
žádné, a tak z celého záměru zůstal jen ten projekt. 

Ne všechny záměry ale zůstaly jen v říši snů. Mezi stolní společností 
hostince „Na Špici“ vznikla myšlenka zřídit pro místní děti v Riegrových 
sadech (dnes městský park ve Smetanově ulici) malou zoologickou zahra-
du. Pro tento účel začali mezi sebou vybírat jednu korunu, záhy zvýšili 
částku na pět korun a sbírku rozšířili i mimo hostinec. Za první měsíc 
vybrali 500 korun, a když částka dosáhla 1000 korun, zakoupili párek 
medvídků mývalů a zřídili pro ně v parku drátěnou klec. Záhy následovala 
i klec pro veverky a přibyl třetí medvídek. V letních měsících byl park 
dostaveníčkem celých rodin. 

Také v tomto roce se občané rozloučili s několika význačnými muži. 
Ve věku 60 let zemřel 6. ledna v Pardubicích významný pedagog Par-
dubicka František Kohoutek, který v letech 1904–1919 učil na holické 
měšťanské škole chlapecké. Dne 16. srpna zemřel oblíbený přednosta 
zdejší železniční stanice a sokolský pracovník Rudolf Venc. Známý řezník 
a uzenář z Palackého ulice František Kašpar zemřel 17. listopadu ve věku 
57 let. Stavbou rozsáhlého domu č. 232 se čtyřmi krámy značně přispěl 
k zlepšení vzhledu Palackého ulice. Jeho příkladu následovali sousední 
řezník Karel Říha a protější pekař Josef Čížek, kteří rovněž přestavěli své 
domy. 

Počasí bylo po celý rok úplně v normálu a žádné přírodní katastrofy 
se nekonaly. Tentokrát byly i Vánoce na sněhu, byť ještě do 20. prosin-
ce bylo deštivo a blátivo. Den před Štědrým dnem však začalo mrznout, 
24. a 25. prosince pak přišlo husté sněžení a sněžilo až do konce roku. 
Ještě se podívejme na průměrné teploty (měřeno v sedm hodin ráno) a po-
čet vodních srážek. Nejteplejšími měsíci byly červen a červenec (+18° 
C), nejstudenější byl leden (-5° C). Nejvíce srážek spadlo v červnu (85,2 
mm), nejméně pak v říjnu (16,6 mm). Zemědělci mohli být spokojeni, 
protože všeho se urodilo nadprůměrné množství, na žádnou plodinu ne-
přišla zkáza, jetele se žaly čtyřikrát a zelenou pící se krmilo až do konce 
listopadu. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1937

Z HISTORIE
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Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Holice za dlouholetou podporu 
mé sportovní kariéry. Díky tomu jsem se mohl už od začátku, když jsem 
se po úrazu páteře dostal na invalidní vozík a rozhodl jsem se, že budu 
závodně provozovat sjezdové lyžování handicapovaných, plně věnovat 
tréninku a postupnými kroky se dostat až do širší světové špičky. 
 I díky této podpoře jsem během své dlouhé kariéry dosáhl mnoha úspě-
chů. Například dvě účasti na Zimních paralympijských hrách ve Van-
couveru a v Soči, tři účasti na mistrovství světa, kde jsem v roce 2013 
ve španělském středisku La Molina obsadil 12. místo v obřím slalomu 
a 16. místo v SG, dále jsem se pravidelně účastnil závodů Evropského 
a Světového poháru, kde jsem se hlavně v Evropských pohárech pravi-
delně umísťoval v první desítce širokého startovního pole a jako první 
vozíčkář v ČR jsem se postavil na stupně vítězů v závodě Evropského po-
háru. V roce 2014 jsem v obřím slalomu Světového poháru ve Sv. Mořici 
skončil na 8. místě. Také jsem získal 3 tituly mistra ČR v sezonách 2009 
a 2011, v dalších sezonách se u nás bohužel mistrovství nekonalo. Dařilo 
se mi též na ostatních mezinárodních mistrovstvích, kde jsem se stal dvoj-
násobným vicemistrem Rakouska a čtyřnásobným mistrem Polska.
 Bohužel jsem musel v roce 2014 po vážném úrazu ramene, které jsem 
si způsobil na závodech, přerušit aktivní činnost a následně letos v led-
nu, po dlouhém rozhodování a dalších vleklých zdravotních problémech 
vzniklých dlouhodobým přetížením obou rukou vrcholovým sportem, 
svoji dlouhou sportovní kariéru předčasně ukončit. Nepodařilo se mi tedy 

k mé velké lítosti skončit až po Zimních paralympijských hrách v jihoko-
rejském Pchjongchjangu, které měly být mými posledními velkými závo-
dy. Ještě jednou velký dík všem, kteří mě podporovali a fandili mi.

Oldřich Jelínek

Poděkování

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

V roce 1905 se v Holicích utvořil soukromý kroužek fotbalistů. Následně 
v roce 1906 vzešel od členů TJ Sokol Holice návrh na utvoření odboru 
kopané. Propagátory této myšlenky byli pánové Kotyš, Růžička, Man-
dys, Jílek, Tuček, Vojtěch, Fuksa, Tůma a j. Činnost zahájili v prostoru 
parku před sokolovnou. Tito pánové pěstovali kopanou jako cvičení a pro 
vlastní zábavu, nikoliv pro veřejnost. V roce 1907, to již byl utvořen spor-
tovní odbor Sokola, sehrálo mužstvo ve složení Růžička, Kotyš, Wíšo, 
Tuček, Michal, Plecháček, Mandys, Mrkvička, Neděla, Fuksa, Formánek, 
Zahrádka, Weis, první čtyři utkání a to 3 doma a 1 v Litomyšli. Celkové 
skore 34:17. Domácí hřiště s rozměry 90×20 m sice neodpovídalo pravi-
dlům, leč i tak se hrálo (o 7 hráčích) se zájmem a zápalem. V roce 1909, 
a to 19. února, bylo schváleno postoupit Tělocvičné jednotě Sokol obec-
ní pozemek k stavbě sokolovny s hřištěm a parkem. V témže roce došlo 
v Sokole ke zrušení sportovního odboru. Pro rozpory s ostatními členy 
(velocipedisté chtěli, aby se sportovci stali organizačně jejich odborem) 
si fotbalisté založili vlastní spolek. A tak vznikl samostatný sportovní 
klub. Prvním předsedou byl zvolen Vítězslav Glaser, následně pak Fran-
tišek Růžička. První stanovy byly schváleny 12. října 1910. V té době 
měli Holice 5 988 obyvatel a bylo zde 868 domů. První dres fotbalistů 
byl – bílá košile s černou hvězdou a černé trenky. Kopaná se provozova-
la většinu roku pouze rekreačně, protože v okolí nebyly podobné oddíly. 
Když nebylo možné hrát zápasy, tak se zatím pilně cvičilo. 3. srpna 1913 

v rámci župního sletu byla slavnostně otevřena sokolovna včetně hřiště. 
Plány tehdy vypracoval český architekt Otakar Novotný, stavební práce 
provedl stavitel Václav Mandys. Zájem o kopanou v Holicích stále rostl, 
hlavně v roce 1914, kdy mužstvo mohlo hrát na novém hřišti za sokolov-
nou. Mělo rozměry 40×90 m. Toto hřiště bylo zapůjčeno za roční nájem 
50 k a mimo to za poplatek 2 halíře z každé vstupenky na zápas. První 
utkání sehráli holičáci 14. května 1914 s mužstvem SK Sezemice. Další 
utkání s mužstvem Vysokého Mýta bylo předčasně ukončeno zásahem 
úřadů, jelikož došla zpráva o atentátu na následníka habsburského trůnu 
v Sarajevu. Po vypuknutí války došlo k přerušení činnosti, protože většina 
hráčů musela nastoupit vojenskou povinnost. Světová válka tak úplně za-
stavila na čas zdárnou činnost a tak usnul život na hřišti.

Ing. Vladimír Faltys

Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další halový mládežnický fotbalový 
turnaj, který se uskutečnil v sobotu 22. ledna. Turnaj „O pohár starosty 
Holic“, byl turnajem mladých fotbalistů ročník 2004 a mladší.
Pořadí turnaje:
  1. FK Kolín 
  2. SK Třebechovice pod Orebem
  3. TJ Paramo Pardubice
  4. TJ Přelovice
  5.  SK Holice – červení ( Sedlák, Suchanová, Machatý, Kubelka, Karel, 

Matys)
  6.  SK Holice – modří ( Růžička, Smítal, Záhrobský, Kudrna, Matyáš, 

Zbudil, Bajer)
  7. AFK Pečky
  8. FK Náchod
  9. SK Stolany „A“
10. SK Stolany „B“
Nejlepší brankář: Ondřej Sedlák – SK Holice, nejlepší hráč: Matěj No-
vák – TJ Přelovice, nejlepší střelec: Michal Fíla – FK Kolín . 
Informace k turnaji: mužstva byla rozdělena do dvou skupin, každý s ka-
ždým, dále zápasy o umístění. Počet hráčů 4+1 s hokejovým střídáním, 
čas hry 1 × 13 minut. První tři týmy obdržely medaile a poháry. Všechny 
celky pak dostaly věcné dárky. Vše z rukou předsedy oddílu SK Holice 
pana Petra Bajera.
Další mládežnické turnaje se uskuteční: 12. a 19. března.

Ing. Vladimír Faltys

SK HOLICE – 111 let (1905–1918)

SK  HOLICE  a  halový turnaj



Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer. 
Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: infokd@holice.cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim,  tisk: Tis-
kárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka dubnového vydání je 16. března 2017. Distribuce zdarma.

2. liga mužů:
RENOCAR Podolí Brno – BVK Holice
87 : 77 (18:20 45:34 69:50)
Žaba 29, Trojan 17, Eichler 12, Drahoš 11, Ko-
lář 6, Petric 5, Adam Horký 2
BK Žďár nad Sázavou – BVK Holice
74 : 63 (22:13 37:33 63:44)
Kolář 21, Žaba 15, Trojan 9, Eichler 6, Šrámek 
5, Tylchrt 4, Adam Horký 3
V dalším lednovém dvoukole zajížděli holičtí 
muži na palubovky soupeřů do Brna a Žďáru 
nad Sázavou a v obou utkáních byli bohužel 
neúspěšní. Opticky sice vypadají výsledky 
obou utkání přijatelně. Faktem je však skuteč-
nost, že ani v jednom z nich ani na okamžik 
nemohli holičtí muži pomýšlet na vítězství. 
Opět se projevilo, že k utkáním na venkovních 
palubovkách v této sezóně odjíždějí v různě 
poslepované sestavě. To se vždy zejména pro-
mítne do nevyrovnanosti výkonů v průběhu 
celého utkání. Jsou okamžiky, kdy předvádíme 
excelentní hru, kterou ale vzápětí střídá množ-
ství školáckých chyb a ztrát míče. Výsledkem 
je pak zbytečná ztráta bodů s průměrným sou-
peřem, jakým byl v tomto dvoukole Žďár nad 
Sázavou.
BVK Holice – BK Šumperk
68 : 50 (20:13 33:30 50:37)
Žaba 18, Macela 15, Joska 11, Eichler 8, Kolář 
6, Trojan a Lahůčký 4, Voráček 2
Utkání se hrálo v náhradním termínu ve vše-
dní den, protože v oficiálním termínu hosté 
nemohli přijet z důvodů vysoké nemocnosti 
v týmu. Šumperk stejně tak jako domácí tým 
byl v té době v přímém ohrožení sestupu a tak 
utkání mělo pro oba týmy velký význam. Hos-
té tedy přijeli v náhradním termínu v plné síle, 
ale na domácí to nestačilo. Holičtí začali utkání 
v rychlém tempu a nadšeným kolektivním vý-
konem nedali hostům šanci. Od začátku utká-
ní vedli a s přehledem ho dovedli do vítězného 
konce. Tímto vítězstvím domácí zahájili jarní 
ofenzívu domácích utkání, která by měla s před-
stihem zajistit 2. basketbalovou ligu v Holicích 
i pro sezónu 2017/2018. 
BVK Holice – VSK VŠB Ostrava
121 : 70 (30:8 56:25 85:56)
Macela a Žaba 23, Joska 17, Eichler 16, Kra-
tochvíl 11, Adam Horký 8, Kolář a |Trojan 7, 
Šrámek 5, Petric 4
V dalším jarním dvoukole přivedl los soutěže 
do Holic týmy z daleké Moravy, a to dopo-
sud 3. tým v tabulce ostravské vysokoškoláky 
a 1. tým tabulky Valašské Meziříčí – aspiranta 
na postup do 1. ligy. Holičtí muži se zvučných 
jmen soupeřů nezalekli a zejména pak utkání 
s Ostravou vejde určitě do dějin holického bas-
ketbalu. Holičtí muži soupeře z třetího místa 
tabulky doslova zdevastovali. Základní pětka 
ve složení Macela, Žaba, Joska, Eichler a Ko-
lář zahájila utkání famózně a v šesté minutě 
první čtvrtiny utkání svítilo na světelné tabuli 
skóre 25 : 4 pro domácí. Od tohoto okamžiku 
domácí trenér začal točit na palubovce všech 
12 hráčů. Tempo hry se ještě zvýšilo a ostrav-
ští vysokoškoláci nevěděli, kde jim hlava sto-
jí. Konečný ranec 121 bodů, který si ostravští 
hráči odvezli domů, je pak výsledkem kvalitní 
hry všech hráčů.

BVK Holice – KK Valašské Meziříčí
67 : 60 (15:19 32:37 48:47)
Macela 19, Eichler 18, Trojan 13, Joska 6, Vorá-
ček 7, Kolář 3, Lahůčký 1
První celek tabulky moravské skupiny 2. ligy si 
přijel do Holic pro hladké vítězství a jasné dva 
body. Při rozcvičování před utkáním budili re-
spekt, zejména víc jak dvoumetroví pivotmani 
Chorvat Marko Miloševič a Černohorec Alessan-
dro Milič. Sebevědomí z hostů přímo čišelo včet-
ně jejich trenéra, který byl před utkáním velice 
vstřícný a hovorný. Po prvních pěti minutách hry 
mu však začaly tvrdnout rysy ve tváři, protože 
hosté prohrávali o 10 bodů. Sérií oddechových 
časů pak hostující trenér dokázal vyburcovat svůj 
tým k poločasovému vedení o 5 bodů, hlavně díky 
střelecky disponovanému Janíkovi, který v první 
polovině utkání sám nastřílel za hosty 19 bodů. 
V druhé části utkání však domácí tým utáhl šrou-
by v obraně ještě více než v první půli a dovolil 
soupeři nastřílet pouhých 23 bodů. Z kvalitní 
obrany pak holičtí hráči vyráželi do rychlých 
protiútoků, které úspěšně zakončovali a podařilo 
se jim tak vývoj utkání otočit a zaslouženě zví-
tězit. Hostující trenér i jeho hráči pak odcházeli 
z holické sportovní haly s hodně protaženými 
obličeji. Za výkon v utkání zaslouží pochvalu 
všichni holičtí hráči, zejména pak za perfektní 
výkon v obraně „na hranici sebeobětování“. 
Divize Juniorů U19:
BK Loko Trutnov – BVK Holice
50: 71 (14:17 25:36 36:53)
Vlasák 22, Janoš 19, Kulhavý 11, Štěpánek 10, 
Špaček a Svatoš 4, Pařízek 1
v odvetě 58 : 64 (19:29 30:42 41:57)
Štěpánek 20, Janoš 17, Kulhavý 15, Vlasák 8, 
Pařízek 4 
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
47 : 58 (14:10 25:29 36:42)
Štěpánek 22, Janoš 15, Vlasák 11, Kulhavý 6, 
Maršálek a Pařízek 2
v odvetě 47 : 63 (12:16 27:30 38:51)
Štěpánek 21, Janoš 14, Pařízek 7, Kulhavý 
a Kašpar 6, Vlasák 5, Maršálek 4
Divize žáků U15:
SŠB Pardubice – BVK Holice
29 : 72 (7:22 13:35 19:58)
Dvořák 36, Tran Hai Son 10, Mrázek 9, Chme-
lík 5, Horký Filip a Novák 4, Mergl a Mikuláš 2
v odvetě 20: 80 (2:17 7:47 15:56)
Dvořák 33, Horký Filip 17, Mrázek 11, Tran Hai 
Son 10, Novák 5, Chmelík a Mikuláš 2
BVK Holice – BC Kolín
86 : 82 po prodloužení (19:24 35:50 56:58,75:75)
Dvořák 46, Tran Hai Son 10, Horký Filip 
a Chmelík 8, Mrázek a Špaček po 6, Mergl 
a Novák 1
v odvetě 65 : 59 16:17 40:33 50:49)
Dvořák 30, Tran Hai Son 11, Chmelík a Špaček 
po 8, Novák 4, Mrázek a Filip Horký 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – SŠB Pardubice
124 : 35 (38:7 56:16 89:21)
Mrázek 39, Šindelář 28, Pluhař Josef 14, Miku-
láš 12, Kubánek Broňa 8, Holub, Hojka a Hanz-
lík po 6, Lhoták 3, Klouček 2
v odvetě 93 : 26 (22:8 40:17 67:26)
Mrázek 22, Pluhař Josef 18, Mikuláš a Šindelář 
14, Holub 9, Hanzlík 7, Lhoták 6, Klouček 3

Jiskra Hořice – BVK Holice
7 : 133 (4:31 6:60 7:93)
Mrázek 32, Šindelář 28, Pluhař Josef 15, Bran-
dejs a Klouček 14, Mikuláš 12, Hanzlík 10, 
Lhoták 8, Růžek 2
v odvetě 10 : 140 (4:29 8:66 8:94)
Mrázek 40, Šindelář 29, Pluhař Josef 18, Hanz-
lík 14, Klouček 10, Kubánek Broňa 9, Mikuláš 
8, Lhoták 6, Holub 4, Růžek 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – BK Vysoká nad Labem
86 : 33 (21:6 46:15 67:25)
Krejčík 27, Klouček 16, Holub 14, Kubánek Jan 
12, Kašpar 11, Tobola 4, Dostál 2
v odvetě 87 : 31 (23:8 48:14 68:14)
Kašpar a Krejčík 20, Holub 16, Kubánek Jan 15, 
Klouček 14, Dostál 2
BVK Holice – Loko Trutnov
38 : 62 (2:12 15:26 27:46)
Kubánek Jan 16, Holub 8, Kobrle 6, Hojka 4, 
Kašpar a Dostál 2
v odvetě 42 : 64 (11:20 22:34 34:50)
Klouček 12, Kubánek Jan 12, Kašpar 6, Holub, 
Hojka a Kobrle 4
Oblastní přebor minižáků U11:
Nejmladší holičtí žáci měli v uplynulém období 
volný los, resp. utkání se Vysokou n/L se nehrá-
lo pro nemoc v týmu hostů.
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).

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Zpráva z atletiky DDM Holice

V sobotu 11. února soutěžil oddíl DDM atletiky 
na atletických závodech v Pardubicích. Jednalo 
se o krajské kolo v zimním čtyřboji (plus švi-
hadla). Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: hod 
na koš, skok z místa, člunkový běh, šplh a do-
provodný závod ve skocích přes švihadla.
Za DDM Holice se účastnilo této soutěže cel-
kem 12 závodníků, nejlepší z nich byli oceněni 
věcnými cenami, včetně medailí. 
Za zmínku stojí umístění Nicol Formánkové 
– 3. místo, Anny Peštálové – 1. místo a Radka 
Čížka – 2. místo v jejich kategoriích.
Musíme ale poděkovat i ostatním zbylým zá-
vodníkům (Ondřej Picek, Lukáš Picek, Sára 
Užíková, Nela Užíková, Elen Čížková, Natálie 
Bartoníčková, Sára Klasovitá, Natálie Němcová 
a Karolína Kalavská) za velmi dobrou reprezen-
taci města Holice.

Tomáš Bartoníček
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