ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / ČERVEN 2015
Pár otázek pro starostu
Parkoviště občané
v prostoru u autobusového nádraží
nechtějí. Jaké jiné
plány má s tímto
pozemkem město?
Na závěr jednání
zastupitelstva města
11. května 2015 mi
byla předána petice proti parkovišti
na pozemku naproti autobusovému nádraží.
Petici řádně prostudujeme a předložíme k projednání radě města dne 25. května 2015 a pak
na zastupitelstvu města 22. června 2015. Oba
orgány samosprávy ještě přihlédnou k vůli občanů při závěrečném schvalování studie parkování ve městě. Petice rovněž nabízí jiné využití
daného prostoru – vybudování odpočinkové
zóny. I tímto námětem se bude samospráva zabývat. Necháme návrh posoudit v příslušných

komisích a uvidíme, jaký názor bude převládat.
O dalším využití se zatím nehovořilo.
Již tradiční otázka. Co důležitého se projednávalo na schůzi zastupitelstva?
Zastupitelstvo města projednávalo stav na úseku veřejného pořádku a dopravy za účasti zástupců policie obvodního oddělení Holice,
Městské policie Pardubice a dobrovolných hasičů Holice.
Z diskuze vyplynulo, že stav je uspokojivý a je
potřeba se zaměřit na aktuálně vznikající problémy. Dopravní situace se zhoršila probíhající
objížďkou, která vede z Borohrádku přes Staré
Holice. Naopak ke zklidnění dopravy by měla
přispět zóna „30“, která se právě vyznačuje.
Dále zastupitelstvo města projednalo 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2015,
kde nejvýznamnější položkou je navýšení částky na kanalizaci v uličce „U Vitínů“ o částku
500 tisíc Kč, schválilo digitální povodňový
plán města, změny ve složení osadních výborů

Roveňska a Koudelky. Cena města Holic byla
udělena paní Haně Faltysové. V závěru zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši
7,1 mil. Kč na nákup hasičské stříkačky s pevnou úrokovou mírou 0,34 % u ČSOB.
Jak se díváš jako bývalý fotbalista na výkony
svých nástupců? Chtěl bys v Holicích divizi?
Výsledky fotbalistů A mužstva jsou vynikající,
ale ještě lepší je, že mužstvo předvádí velice
pohledný fotbal, který fanoušky těší a baví. Ať
už konečné umístění dopadne jakkoliv, mužstvo s realizačním týmem představuje dobrou
partu táhnoucí za jeden provaz, která má fotbal
ráda a hrou se baví. Postup do divize je jistě
lákavý, ale je třeba si vzpomenout na poslední divizní sezónu a chyby znovu neopakovat.
Neprospělo by to jak mužstvu tak holickým
divákům. Toto nelehké rozhodnutí bude muset
vedení SK Holice a realizační tým A mužstva
v dohledné době učinit k tomu jim přeji šťastnou volbu.

Posezení u kávy
Dva rozhovory na první stránce a oba se starosty. Ten první je již tradičně se starostou
města Holic Mgr. Ladislavem Effenberkem,
ten druhý netradičně se starostou Sokola
Holice Lukášem Horským.
Lukáši, myslím si, že jsi nejmladší starosta Sokola v holické historii nebo se mýlím?
Přiznám se, že tímto dotazem jsi mne trochu zaskočil, protože pro potvrzení tohoto statistického údaje bych se musel ponořit do historických
análů a ověřit věk mých předchůdců v době jejich působení. Ale dá se to předpokládat. Je to
asi dáno dobou…
Od kdy jsi ve funkci?
Od roku 2013.
Popiš našim čtenářům činnost Sokola, že to
není jenom cvičení na bradlech a kruzích?
No, popravdě bradla a kruhy jsou ještě v sokolovně k vidění, ale prakticky se již nevyužívají.
Klasického cvičení hodně ubylo, dnes převládají míčové hry, badminton, florbal, cyklistika.
Kolik máte členů a vyzdvihni nějaké úspěchy
z poslední doby?
Holický Sokol má v současné době přibližně
120 členů. Velké úspěchy sklízí dlouhodobě
členové oddílu cyklistiky, konkrétně historic-

kých kol, kteří pravidelně obsazují medailová
umístění na světových šampionátech. Naším
členem je také mistr světa Pavel Kop, kterého
jsi zpovídal nedávno.
Sokolovna je jednou z nejhezčích budov v Holicích. Jak náročné je se o ni starat a co v ní
nového chystáte?
To máš pravdu, i když mi přišlo, že byla v posledních letech trochu opomíjena. Byl jsem překvapen, kolik studentů architektury mne za ty
dva roky kontaktovalo s žádostí o prohlídku.
Naše sokolovna je již dáma v letech, takže těch
věcí na údržbu není málo. Mým předchůdcům
se podařilo dát do pořádku vnější plášť budovy, my jsme zatím stihli vyměnit topení. Takže
ačkoliv je sokolovně úctyhodných 102 let, má
jeden z nejmodernějších systémů vytápění. To
nám trochu uvolnilo ruce v nákladech na provoz a můžeme se tedy pustit do dalších investic.
Z těch základních to bude nová přípojka vody
a kanalizace. Dalším krokem měla být rekonstrukce šaten a sociálních zařízení. K tomu
jsem přizval Bódu Horáka, aby nám pomohl
s interiéry, které by měly odpovídat architektuře sokolovny. Měl jsem radost, že souhlasil
a navíc z něho při prohlídce budovy začaly sršet
další nápady na využití ostatních prostor tak,

aby sokolovna nebyla jenom ta bradla a kruhy,
ale byla kulturním a společenským stánkem
jako kdysi. Nechte se překvapit…
Překvapení mám rád, takže se na něj těším
a myslím si, že nejsem sám. Děkuji ti za tvůj
čas a ať všechno vyjde podle tvých představ.
Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 27. dubna 2015

Rada města na své schůzi 27. dubna vzala
na vědomí zprávu Policie ČR o stavu na úseku
veřejného pořádku a dopravy v Holicích, zprávu o činnosti odboru dopravy, zprávu o činnosti
komise dopravy a zprávu o činnosti správního
odboru na úseku přestupků. Rada schválila
8. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2015
a firmě Rádl s.r.o. Plzeň byl schválen průjezd
soupravy s nadměrným nákladem přes náměstí
T. G. Masaryka. Radní schválili panu Tomáši
Jedličkovi a paní Adéle Konvalinkové pronájem částí pozemků pro provozování letních
předzahrádek, byla schválena firma VCES a.s.
Praha jako zhotovitel opravy místní komunikace na Starých Holicích (ulička za Vitínovými)
i zveřejnění záměru pronájmu prostor v domu
čp. 29 na náměstí TGM. Rada schválila paní
M. Keroušové přidělení prostor k podnikání v ul. Palackého čp. 38 a výpůjčku prostor
v Palackého čp. 1173 pro holickou organizaci
Junáka, schváleno bylo ukončení nájmu k bytu
č. 8 v domě čp. 2 na náměstí TGM ke dni 15. 5.
2015 a k tomuto datu přidělení tohoto bytu dle
pořadníku na II. čtvrtletí 2015, bylo schváleno
ukončení nájmu k bytu č. 8 v domě čp. 61 v ulici
Bratří Čapků, výměna tohoto bytu za byt č. 17
a následné přidělení bytu č. 17 v domě čp. 61 dle
schváleného pořadníku. Rada neschválila firmě
Setorix Group,s.r.o., zhotoviteli akce „Zateplení objektu čp. 2 na náměstí TGM“, žádost o snížení penále za pozdní předání díla. Rada doporučila zastupitelstvu schválit dodatek smlouvy
č. 2 ke smlouvě o poskytování energetických
služeb (projekt EPC), uložila tajemníkovi zajistit instalaci bezpečnostní kamery v prostoru
mezi KD a muzeem a vzala na vědomí přípravu
zasedání zastupitelstva dne 11. května 2015.
Rada schválila přihlášku nové budovy ZUŠ
do soutěže Stavba roku 2015 za podmínky,
že BW Stavitelství zaplatí 1/2 prezentačního
poplatku a přihlášku této budovy do soutěže
Stavba roku 2015 v Pardubickém kraji, schválena byla smlouva o poskytnutí právních služeb
s Mgr. J. Zwyrtek Hamplovou a předsedkyni
Tancklubu byla schválena rezervace závazného
termínu pro konání soutěže Holický kramflíček
ve sportovní hale dne 15. 11. 2015.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 11. května 2015

Rada města zasedala 11. 5. 2015 od 15 hodin
v sále Základní umělecké školy Karla Malicha
a doporučila následnému jednání zastupitelstva schválit 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu
na rok 2015. Rada schválila ukončení nájmu
k bytu č. 16 v domě čp. 749 v Holubově ulici
a zároveň přidělení tohoto bytu od 1. 6. 2015
žadateli z pořadníku schváleného pro II. čtvrtletí 2015, rada schválila nájemci bytu č. 21
v čp. 761 v Holubově ulici platební kalendář
na 4 měsíce na vyrovnání nedoplatku nájemného
a služeb, schválila zveřejnění záměru pronájmu
prostor k podnikání v domě čp. 29 na náměstí
T. G. Masaryka, pro pana J. Horáka schválila
pronájem části pozemku pro provozování letní předzahrádky u restaurace Na Rynku. Rada
schválila přidělení bytu č. 7 v domě čp. 1131
v Palackého ul. dle pořadníku schváleného soc.
komisí na 2. čtvrtletí 2015 a ukončení pronájmu
garáže v domě čp. 1103 v ul. Na Mušce panu
R. Kalavskému k 1. 7. 2015. Na základě výběrového řízení byla schválena radou města firma
Mikostav s.r.o. Kleštice jako zhotovitel rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení v MŠ
Holubova za celkovou cenu 2 850 295 Kč. Rada
schválila zveřejnění záměru odprodeje pozemku v ulici Ve drahách manželům Sedlákovým
a paní Polednové, zveřejnění záměru odprodeje
části pozemku v ul. Bratří Čapků, dále zveřejnění záměru odprodeje 1/2 pozemku o celkové výměře 1667 m2 za cenu 150 Kč/m2. Rada
neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části
pozemků o výměře 752 m2 v ul. Smetanově,
neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku o výměře 32 m2 v ulici Palackého, a části
pozemku o ploše 28 m2 v ul. Palackého, nedoporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků o celkové ploše 12 511 m2 od ing.Vrbického.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup
pozemků o ploše 141 m2 od společnosti Solvit
s.r.o. Holice (pozemek pro chodník na konci
ulice Staroholické), dále doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků ve vlastnictví Zemědělské společnosti Ostřetín o výměře 1399
m2 za pozemek města Holic o výměře 1433 m2
a schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části
pozemku o výměře 100 m2 pro holickou organi-

zaci Junák. Rada nedoporučila starostovi jednat
s firmou Miros majetková a.s. z Hradce Králové o prodeji areálu bývalé firmy Snaha v ulici
Hradecká, rada doporučila zastupitelstvu zrušit
usnesení, která se týkala koupi chatky u dětského hřiště v Roveňsku. Rada pověřila starostu města k vydávání stanoviska města Holic
ve věci doplatku na bydlení pro Úřad práce ČR
ve smyslu zákona o hmotné nouzi. Rada zamítla žádost PS Přátelství z Pardubic o příspěvek
na letní tábor a schválila ZŠ Holubově bezplatný pronájem areálu stadionu pro uspořádání
Běhu pro Afriku dne 23. 6. 2015 od 9 do 14 hodin, schválila i vyplacení mimořádné odměny
ředitelce MŠ Holubova u příležitosti životního
jubilea. Na základě poptávkových řízení, které
provedly Technické služby Holice, schválila firmu Dřevoartikl s.r.o. Znojmo jako dodavatele
hracích prvků pro dětské hřiště u MŠ Staroholická za cenu 330 415 Kč, dále firmu PRECOL
s.r.o. z Předměřic n. L. jako zhotovitele povrchu dětského hřiště v ul. Mládežnická za cenu
326 458 Kč a firmu TR ANTOŠ s.r.o. Trutnov
jako dodavatele hracích prvků pro dětské hřiště
v sídliši „Muška“ za 335 049 Kč a firmu AGILE s.r.o. Ústí n. O. na „Drcení stavebních sutí,
včetně třídění a nakládky“ za cenu 54,45 Kč
za tunu. Rada zplnomocnila p. R. Charváta, jednatele Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
k zastupování města Holic ve všech řízeních týkajících se podílového spoluvlastnictví majetku
města v lesním družstvu.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 22. června 2015
V pondělí 22. června 2015 v 17 hodin se
bude v klubovnách kulturního domu konat
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2015 a projednání plánu práce zastupitelstva a rady
města na 2 pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého
majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

70. výročí holického povstání – pietní akt na hřbitově

V letošním roce si Holice připomněly již
70. výročí od povstání holických občanů proti německým okupantům v samotném závěru
2. světové války. V den výročí této události
5. května 2015 se uskutečnil na místním hřbi-
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tově pietní akt. Této vzpomínky se mimo jiné
zúčastnili vzácní hosté – 2. tajemník ruského
velvyslanectví Igor Kolesnikov, pplk. ing. Vojtěch Chaura, zástupce velitele krajského vojenského velitelství, Miroslav Verner a JUDr. Petr
Šáda za Klub přátel historických tradic a zástupci města a politických stran. Zástupci zmíněných institucí položili ke společnému hrobu
věnce a kytice. Projevy pronesli starosta města
a zástupce ruského velvyslanectví a připomněli důležitost tohoto povstání, ve kterém padlo
58 osob. Po povstání v Praze je to hned druhé
největší povstání v závěru 2. světové války co
do počtu obětí. Při tomto pietním aktu zazněly
také hymny Česka a Ruska.

Hosté si potom prohlédli na náměstí výstavu fotografií z této události a pochválili tento počin.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.
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

– informace o novele zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnosti pod č. 239/2013
Sb. obsáhlá novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákona č. 56/2001 Sb.), která přináší mimo jiné
i významné změny týkající se vedení registru
silničních vozidel, registrace vozidel i schvalování jejich technické způsobilosti.
Registrace ojetého (provozovaného) vozidla
na jednom místě
Úkon se provede na jednom místě. Příslušným
bude obecní úřad obce s rozšířenou působností
v místě, kde bylo vozidlo původně registrováno. Registrace je provedena na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka
silničního vozidla. Registrační značka vozidla
(spz) se nemění. Dochází tím ke zrušení tzv.
„polopřevodu“.
Zastoupení na základě plné moci
Zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se dokládá písemnou plnou mocí.
Zánik vozidel, u kterých není v registru
silničních vozidel zapsán vlastník (vozidla
v tzv. „polopřevodu“)
Pokud k 1. 1. 2015 není u vozidla zapsán v re-

gistru silničních vozidel jeho vlastník (vozidlo
je v tzv. „polopřevodu“) a do 6 měsíců od 1. 1.
2015 není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru, považuje se vozidlo
za zaniklé. K zániku vozidla dojde 1. 7. 2015.
Vozidlo ztratí zcela technickou způsobilost
a nebude jej možné provozovat na pozemních
komunikacích.

poplatku může při nezaplacení zvýšit poplatek
(v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích)
až na trojnásobek, tak pokud jste tak zatím
neučinili, např. jste složenku neobdrželi nebo
ztratili, kontaktujte co nejrychleji Městský úřad
Holice, finanční odbor č. dveří 310 nebo na tel.
466 741 223 příp. na e-mail: vaclavikova@
mestoholice.cz.

Zánik vozidel, která jsou dočasně vyřazená
z registru silničních vozidel (vozidla uložená
dlouhodobě v tzv. „depozitu“)
Pokud je vozidlo ke dni účinnosti zákona (tj.
k 1. 1. 2015) dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku od 1. 1.
2015 neučiní oznámení o tom, na jaké adrese je
vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití, považuje se vozidlo za zaniklé. K zániku vozidla
dojde 1. 1. 2016. Vozidlo ztratí zcela technickou způsobilost a nebude jej možné provozovat
na pozemních komunikacích.
Bc. Petr Vitman, vedoucí odbor dopravy

Platba platební kartou v pokladně
městského úřadu

Místní poplatek za komunální odpad
v roce 2015 a sankce při pozdním
zaplacení
Město Holice upozorňuje občany na splatnost
poplatku za odpady – splatnost poplatku je
do 30. června 2015. Protože v aktuální vyhlášce o poplatku za odpad je možnost, že správce

Městský úřad Holice informuje, že od května
2015 je možno v pokladně městského úřadu
Holice provádět veškeré platby také běžnými
platebními kartami – viz obrázek.

Redakce Holických listů oznamuje, že
dne 26. dubna 2015, ve věku 86 let, zemřel spolupracovník redakce Holických
listů pan Luboš Kalousek .
Čest jeho památce.

KOMENTÁŘE…
Pálení čarodějnic s Rádiem BLANÍK

Bývá tradicí, že poslední dubnový den se na celém
území ČR pálí čarodějnice. Letos, díky nabídce rádia Blaník, že uspořádá v Holicích toto pálení čarodějnic, ale ne jen ledajaké, se zde uskutečnila ve spolupráci s naším městem nevídaná show. Moderátor
rádia spolu se starostou města panem Mgr. Effenberkem zahájili v 17 hodin celou akci. Zcela zdarma
potom návštěvníci mohli na mobilním jevišti nebo
před ním uvidět a uslyšet postupně uskupení ze ZUŠ
v Holicích „MAXIMIX“, kouzelníka Pavla Kožíška, zpěváka Petra Koláře, legendární skupinu Bacily
se svým zpěvákem Václavem Neckářem, dechový
orchestr z Holic „RODEO“ který doslova roztančil
diváky a ohňovou show Petra Fiedora. Mimo to zde
byla pro děti čarodějnická soutěž, hořela zde velká
vatra, děti si mohly opéci zdarma buřty a na závěr
všichni mohli shlédnout tradiční ohňostroj podmalovaný hudbou. Celý areál stadionu byl vzorně při-

HOLICKÉ LISTY

praven, bylo zde několik prodejních stánků, pivovar
Pernštejn zde měl svůj obrovský stan pro 220 sedících pivařů, fotbalisté se zhostili občerstvení a TS
zajistily technickou přípravu akce. Tradičně se akce
zúčastnili místní dobrovolní hasiči. Odhad je, že se
této zdařilé akce zůčastnilo cca 3000 lidí. Polovina
byla místních a druhá polovina mimoholických.
Celá akce byla jistě tak úspěšná i díky počasí, které
neskutečně vyšlo. Přejme si, aby město i v budoucnu mělo odvahu takovéto akce v Holicích uskutečňovat.

Zóna s rychlostí aut 30 km/hod.

Od 15. května 2015 byla zrealizována v Holicích
Zóna 30 v ulicích Holubova, Růžičkova, Dukelská, Jiráskova, Žižkova a Tyršova. Smyslem celé
úpravy je zklidnit a zejména zpomalit rychlost aut
vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti těchto komunikací pohybuje velké množství dětí z mateřských škol a žáků ZŠ, kteří přecházejí na hodiny
tělesné výchovy do haly, na stadion nebo do ZUŠ
či DDM.
Prioritou je tedy bezpečnost dětí. V souvislosti
s touto úpravou je třeba upozornit, že v Zóně 30
byly odstraněny všechny dopravní značky STOP
a DEJ PŘEDNOST. Proto důležité upozornění !
Řidiči jsou tak povinni v této zóně dát všem vozidlům přijíždějícím ZPRAVA PŘEDNOST. Zároveň zde jsou umístěny ve směru od Husovy ulice,
kolem firmy Feifer a ulicí Holubovou značky „Zákaz zastavení“ a „Zákaz stání“. Nákladní automo-

bily, které jezdí do firmy Feifer by měly především
jezdit z ulice Husovy (křižovatka k Podlesí) nejkratší cestou do areálu firmy. Je to opět požadavek
na zlepšení bezpečnosti v ulici Holubova.

O tomto dopravním řešení rozhodlo již minulé
zastupitelstvo.
PaedDr.Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)

HOLICKÉ LISTY • 3

3

KULTURA

Přečti a vrať

Kulturní kalendář na měsíc červen 2015

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina
9. 6.
10.00
úterý

13. 6.
sobota

13.00

15. 6.
pondělí

19.00

19. 6.
pátek
20. 6.
sobota
21. 6.
neděle

19.00
10.00
10.00

program
vstupné
Jan Paulů – Král 3333
Úsměvná pohádková veselohra o moderním království, ve kterém všichni rádi
cvičí, ale neumějí říkat Ř. Závěrečné představení Dětského dramatického kroužku při DDM v Holicích.
Úprava a režie: Jitka Juračková.
30Kč
Festival Jana Holuba
Přehlídka dětských dechových orchestrů na prostranství před kulturním domem.
Podrobný program na samostaném plakátu.
zdarma
pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák – Hospoda na mýtince
Legendární opereta s výpravou a kostýmy. Představení se skládá opět ze dvou
částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana
a zpracování úryvku Cimrmanovy původní operety Proso.
Obsazení: Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner a Robert Bárta.
Uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha.
380–340 Kč
Dny Holicka 2015
Podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
Dny Holicka 2015
Podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma
Dny Holicka 2015
Podrobný program na samostatném plakátu.
zdarma

Jak se věci mají s JG Dix

KINO
datum hodina
2. 6.
17.00
úterý

16. 6.
úterý

25. 6.
čtvrtek
26. 6.
pátek
29. 6.
pondělí
29. 6.
pondělí

17.00

9.00
10.00
9.00
11.00

program
vstupné
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
Malý Pán
Zbrusu nová česká loutková pohádka. V dutině malého vršku bydlel spokojeně
Malý Pán. Jednou v noci se mu zdál sen o tajemném domě, kde najde, co mu
schází. A tak se vydá na nelehkou cestu. Potká na ní spoustu přátel, ale i nepřátel. Malý Pán s údivem zjistí, že to, co celou dobu hledal, měl skroro před nosem.
Režie: Radek Beran.
Žánr: Loutková pohádka. Délka 75 minut.
70 Kč
Století Miroslava Zikmunda
Filmové představení pro školy – dokumentární film.
40 Kč
Mikulášovy patálie na prázdninách
Filmové představení pro školy – komedie.
40 Kč
Mikulášovy patálie na prázdninách
Filmové představení pro školy – komedie.
40 Kč
Fair Play
Filmové představení pro školy – sportovní drama.
40 Kč

LETNÍ KINO – zahájení
datum hodina
26. 6.
22.00
pátek

program
Love song
Romantická hudební komedie.
Hrají: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Heilee Steinfeld.
Délka: 104 minut.

vstupné

zdarma

GALERIE – VÝSTAVA
5. 6.–31. 7.
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Začátkem května přibyl v průchodu
v budově polikliniky regál s knihami. Tak
jako v mnoha jiných městech i zde si můžete knihu vzít, přečíst a vrátit. Pokud se
vám kniha líbí, tak si ji můžete ponechat,
popřípadě dát k přečtení někomu jinému.
Knihy původně byly určeny na altán, jehož stavba se bohužel prozatím neuskuteční.
Jestliže máte doma nějaké knihy, které
se vám již nehodí, můžete je do zmiňovaného regálu donést, určitě udělají radost
někomu jinému. Všechny uživatele této
samoobslužné knihovny prosíme, aby udržovali pořádek, knihy si to přeci zaslouží.
Věčným kritikům bychom chtěli vzkázat,
že v této knihovně rozhodně nenajdou nejnovější vydání prózy ani poezie. Od toho
je tady klasická knihovna.
Petr Kačer

Holice v obrazech
Výstava výtvarných děl s námětem Holic, uspořádaná ke Dnům Holicka.

Posluchač musí být zmaten. Jazzové těleso JG Dix ohlásilo konec činnosti, přesto
bylo na programu letošního Guláškoštu
a chystá se i na vystoupení v rámci Dnů
Holicka. Jaká je tedy realita?
I když skoro všichni členové původně
skutečně končit chtěli, úspěšná podzimní vystoupení přiměla většinu hudebníků
ke změně postoje. Z loňské sestavy nakonec nepokračují pouze Jan Polák a Karel
Král. „Je mně to líto, protože oba odvedli
velký kus práce a jsou s naší partou neodmyslitelně spojeni. Jejich rozhodnutí
však respektujeme. Život jde dál a nikde není psáno, že si s námi kluci zase
nezahrají. Místo nich jsme sehnali adekvátní náhrady. Nějaký čas se budeme
muset obejít také bez našich dam. Jedna
si své mateřské povinnosti už plní, druhá
se na to chystá,“ ozřejmil celou situaci
nový šéf kapely, saxofonista Roman Pulkrábek.
A co lze od populárního dixielandu očekávat? „V současné době se musíme sehrát.
Základ repertoáru zůstává stejný, ale pracujeme i na několika novinkách. Doufám,
že nás holické publikum bude v nové etapě
naší existence podporovat tak fantasticky,
jako doposud,“ uzavřel muzikant s uměleckým jménem R. O. Man.
redakce
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Poslední doutník chutnal
Jedním z pilířů Divadelního souboru, působícího dlouhá léta při holickém
Kulturním domu, je bezesporu Pavel Hladík. Chlap v nejlepších letech,
vybavený přirozenou člověčinou i zkušeností, muž nepřehlédnutelný,
s dikcí zdůrazňující osobní rozvážnost a nadhled. Ponechme stranou jeho
organizační schopnosti, které mu umožňují mimo jiné pořádat každý druhý rok národní přehlídku jednoaktovek, a soustřeďme se na Pavla Hladíka
coby herce. Před několika dny totiž měla na scéně holického Kulturního domu premiéru inscenace hry finského, švédsky však píšícího, autora
Bengta Ahlforse Poslední doutník, v níž jmenovaný doslova exceluje.
Role bývalého ředitele gymnázia Ragnara jako by Pavlu Hladíkovi byla
napsána na tělo. Penzista v jakémsi finském provinčním městečku by
mohl vést spokojený život, kdyby nebyl vystavován „ochranitelskému“
peskování ze strany své manželky a neměl neustálou potřebu sarkasticky
glosovat dění ve svém okolí. Ahlforsova komedie nešetří nic a vyjadřuje
se dosti vyhraněně i k pokrytectví církve. Je to přítel farář Helge, kdo
Ragnarovi chodí (a nejen chodí) tajně za manželkou... Máme Ragnara
spíše litovat než mu nepokrytě držet palce? Hladík vymodeloval svoji postavu s patřičným gustem a užívá si nejednoznačnost, na níž staví. Sympatie diváka získává postupně, krůček po krůčku, a ten mu proto rád odpustí i pár věcí, které bývalého pedagoga zrovna nešlechtí. A jsme u jádra
věci. Vytvořit na jevišti člověka z masa a kostí a samozřejmě s duší může
jenom ten, kdo má svoji figuru o co opřít. U Hladíka jsou to všechny
vlastnosti vyjmenované o pár řádků výše. Vlastnosti utvářející jeho charisma. Nic proti Tomáši Töpferovi, jehož jsem ve stejné roli viděl před pár
lety na pražské Fidlovačce, Hladíkovi jsem ale jeho vcítění se do Ragnara
věřil daleko, daleko více.

Holický Poslední doutník si rozhodně nenechte ujít. Lída Voříšková si
vychutnává svoji Anneli, nevěrnou ženu. Lehké to určitě neměl Petr Hlavatý, věrohodně sehrát mravně selhávajícího faráře vyžaduje odvahu.
Obstál však se ctí. Čtveřici postav doplňuje ještě Helgeho dcera Monika
v podání Ivy Skálové.
Ahlforsův Poslední doutník je někdy uváděn pod sloganem, že láska kvete v každém věku. Jistě, i o tom se zde hraje, věcí k zamyšlení však z jeviště přichází mnohem více. Režisérka Jitka Juračková to dobře ví a díky
Pavlu Hladíkovi zdůraznila vše podstatné. Bravo, pane Hladíku, bravo
Holice.
Roman Marčák – Týdeník Perštejn

Světová premiéra dechového orchestru

Skutečnost, že Dechový orchestr Kulturního domu města Holic vystoupí
v rámci nedělního programu Dnů Holicka (21. 6. od 14.00 h.), není nijak
překvapivá. Přesto bude jeho letošní koncert okořeněn novinkou, kterou
jako první uslyší právě místní obecenstvo.
Autorem skladby „Tancuj spätny“ je ve Finsku narozený a Švédsku studující zpěvák, skladatel a pedagog Kristoffer Sandås. Zmíněná kompozice
představuje hříčku a varianci na známou píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Jak

už název napovídá, populární motiv je zde prezentován pozpátku a v rozmanitých obměnách. Aby novinek nebylo málo, dirigentské taktovky se ujme
Maďar. Tedy třiadvacetiletý Slovák Roman Maďar, dirigent dechové hudby
Medzevčanka z partnerského družebního města a autorův kamarád.
„Při naší návštěvě Medzeva jsme v loňském roce navázali partnerství,
jehož výsledkem bude právě naše kooperace na tomto projektu. Speciálně
na tuto produkci náš orchestr doplníme o nástroje, které bohužel zatím
nemáme ve standardním obsazení, jako např. pikolu a lesní rohy,“ uvedl
umělecký vedoucí Dechového orchestru Kulturního domu města Holic
Ondřej Lisý, jenž se na hrubé přípravě skladby také podílel. „Jedná se
o zajímavý kus v poněkud jiném stylu, než obvykle hrajeme. Věřím, že
nás může posunout zase o kousek dál,“ doplnil holický kapelník.
Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na známé písně z oblasti dechovky i populární hudby.
Nejbližší koncerty Dechového orchestru Kulturního domu města Holic:
21. 6. 2015: prostranství před Kulturním domem města Holic, 14.00, Dny
Holicka;
28. 6. 2015: fotbalové hřiště ve Dřítči, 16:00;
26. 8. 2015: Bubeníkovy sady v Pardubicích, 17.00, promenádní koncert;
Více na www.dokd.cz.
Karel Král

Karel Malich – největší žijící osobnost z Holic
Na následujících řádcích se s vámi chceme podělit o své dojmy ze setkání
s milým člověkem, ve světě uznávaným umělcem.
Dne 20. 3. 2015 jsme totiž přímo doma, v jeho pražském bydlišti, navštívily velkou holickou osobnost – Karla Malicha. Už při příjezdu
do Prahy se nás ujala dcera pana Malicha, která se stala naší průvodkyní. V domě Karla Malicha jsme pak měly možnost prohlédnout si jeho
pracovnu, hotová i rozpracovaná díla. Účelem návštěvy bylo doplnit
naši seminární práci – SOČ – o Karlu Malichovi, kterou vypracováváme pod dohledem paní Pýchové a pana Kotyka. Rozhovor, který jsme
s umělcem uskutečnily, proběhl, stejně jako celá návštěva, v milé a přátelské atmosféře. Dozvěděly jsme se mnohé o jeho tvorbě, životě, ale
i rodných Holicích. Karel Malich je přece jenom starší pán, 18. října
HOLICKÉ LISTY

loňského roku oslavil již 90. narozeniny, a proto nám hodně věcí musela tlumočit právě jeho dcera. Přesto velmi vzpomínal na dětství, které
strávil v našem městečku a na místní přátele. Sám se nepovažuje za nijak velkého umělce, ale jeho kariéra v zahraničí ho řadí mezi nejznámější malíře a sochaře z České republiky. Jedny z posledních děl jsou
vystaveny právě v holické nové budově ZUŠ, kde se nachází nástěnná
plastika a závěsná spirála. O veškerá jeho díla a tvorbu se stará galerista
Zdeněk Sklenář, který má „na svědomí“ i umístění obou Malichových
děl v Holicích.
V budoucnu plánujeme nejen dokončit naši práci, ale především seznámit
naše spolužáky i holickou veřejnost s touto velkou osobností.
Lucie Chejnovská a Lucie Hálová. 3A

HOLICKÉ LISTY • 3

5

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Jak probíhalo vzpomínání na Holice za války?

Na pietní akci na místním hřbitově, kde jsme si 5. 5. připomněli oběti Holického povstání a 2. světové války, navazovalo druhý den od 16.00 představení II. rozšířeného vydání publikace Hany Faltysové s názvem Holický
odboj za druhé světové války (vydal KD Holice ve spolupráci s městem
Holice), které proběhlo v prostorách klubovny v 1. patře KD. Tato publikace poutavě popisuje holické události během povstání a zmiňuje osudy hlavních představitelů veřejného života té doby. Autorka čerpá nejen z archívů,
bezpočtu osobních dokumentů, ale i přímých vzpomínek účastníků, proto
by toto vydání nemělo chybět nikomu, koho holická válečná historie zajímá. V rámci představení proběhla i beseda s návštěvníky, kterých se sešlo
více než 50. Každý mohl zavzpomínat, jak se válka promítla do jeho osobního života, k jakým událostem tenkrát v Holicích došlo a během promítání
fotografií poznávat různé osoby a místa. Besedu navštívilo i mnoho posluchačů mladší generace a na konci si každý odnesl jako dárek uvedenou publikaci, někteří i s podpisem autorky. Celá akce byla vydařená, děkujeme
nejen těm, kteří přinesli na besedu fotografie a dokumenty k ofocení, ale
i všem ostatním, kteří přišli a strávili zde příjemné dvě hodiny času.
Za pořadatele – Hana Faltysová, David Pfeifer.

Holubovka poběží pro Afriku
Určitě jste slyšeli, jaké jsou dnes životní podmínky v některých Afrických
zemích. Naštěstí existují nadace a lidé, kterým osud ostatních obyvatel
planety není lhostejný. Ráda bych vás seznámila s charitativní akcí Běh
pro Afriku, kterou organizuje společnost Člověk v tísni.
Do této akce se 23. 6. zapojí i naše základní škola Holubova a svým během celý projekt podpoří.
A jak vše probíhá? Žáci se seznámí s tím, proč je nutné charitativní sbírku
pro Etiopii uspořádat a kde vybrané peníze pomohou. Poté běžci obdrží
sponzorský list a od této chvíle budou mít 2–3 týdny pro zajištění svého
sponzora z řad rodičů, kamarádů, firem či učitelů.
Se sponzorem si domluví částku za každé uběhnuté kolo. Škola ve spolupráci s městem zajistí trasu, organizaci, občerstvení a ve spolupráci
s DDM také zázemí pro účastníky běhu.
Před startem všichni dostanou čísla, na která si zapisují počet uběhnutých
kol. Na konci předloží účastník běhu potvrzený list sponzorovi, který mu
vyplatí domluvenou částku. Výkony se registrují a zveřejňují na stránkách nadace. Vybrané peníze se poté odešlou na konto sbírky.
Cílem projektu je získat peníze pro Etiopii. Tady se za ně postaví další
krásná a moderní škola, kde se v některých třídách učí i přes sto žáků.
Celá akce nás vede k zamyšlení, jak je důležité neobracet se zády k osudu
miliónů lidí na této planetě.
Proto zveme i rodiče a veřejnost, aby přišli naše běžce a běžkyně v úterý
23. 6. od 10 hodin na stadion podpořit a povzbudit je k co nejlepším
výkonům!
Pro více informací navštivte www.skolavafrice.cz.
Za školní parlament ZŠ Holubova, Eva Tranová, 7. A
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Kalendář kulturních a společenských pořadů
Ten nepříjemný pocit zná kdejaký organizátor. Dlouhou dobu připravuje
svou akci a potom zjistí, že už se ve stejný den koná něco jiného. Kolize vždycky představuje komplikaci. Publikum se tříští, vynaložené úsilí
přichází vniveč.
Toto riziko by měla pomoci zmírnit novinka v podobě vylepšeného elektronického kalendáře kulturních a společenských akcí na internetových
stránkách města Holic, kterou na základě podnětu zástupců holických
kulturních organizací iniciovala kulturní komise a kterou bude spravovat
kulturní dům.
Jak bude systém fungovat?
Co nejdříve zašlete na e-mailovou adresu kalendarholice@gmail.com
podstatné informace o Vámi organizovaném pořadu. Pracovníci kulturního domu je v jednotném formátu zaevidují a ihned on-line zpřístupní
veřejnosti.
Je potřeba používat pouze výše uvedenou adresu nebo existují i jiné
způsoby, jak údaje zveřejnit?
Pokud chcete mít jistotu publikování, využívejte pouze e-mail kalendarholice@gmail.com.
Pro koho je kalendář určen?
Pro všechny pořadatele (fyzické i právnické osoby) kulturních a společenských pořadů z Holic i okolí.
Proč nemůže vkládat události přímo pořadatel?
Soudíme, že je třeba administrátora, který zaručí jednotnou formu sdělení. Současně se tím zamezí zneužívání této aplikace.
Kde bude kalendář zpřístupněn?
Na internetových stránkách města, na webu kulturního domu, až bude
zprovozněn, na serveru www.holickenoviny.cz a všude jinde, kde se naskytne příležitost.
Kde budou dále informace využity?
V Holických listech, podle prostorových možností případně na dalších
tištěných propagačních materiálech.
Bude kulturní dům či kulturní komise do termínů konání pořadů nějak zasahovat?
Nikoliv. Elektronický kalendář pouze představuje prostor, kde budou
na jednom místě shromážděné veškeré kulturní a společenské události.
Je pak už na příslušných aktérech, aby se spolu domluvili a eventuálně
nalezli řešení.
V čem spočívá inovace oproti současnému stavu?
Zatímco současný kalendář je plněn pouze na měsíc dopředu, nyní se
budou akce vkládat na nekonečně dlouhý horizont. Dojde také k jeho lepšímu zviditelnění a zpřístupnění na úvodní stránce www.holice.eu, novinkou je i výše uvedené sdílení.
Je jasné, že případné souběhy nelze nikdy stoprocentně vyloučit. Věříme
však v solidnost organizátorů i ve skutečnost, že jim bude výše popsaný nástroj alespoň částečně nápomocen. Současně přivítáme jakékoliv další připomínky vedoucí ke zlepšení celého systému.
Karel Král

Setkání žáků ZŠ Holubova, vítězů literární soutěže, se starostou Mgr. Ladislavem Effenberkem.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

ČERVEN V HOLOUBKU
V měsíci červnu se můžete s Holoubkem setkat
na Dnech Holicka a to v sobotu 20. 6. v dopoledních hodinách. Pro děti budou připraveny puzzle
ke skládání, malování a tvoření, proměna dětských
obličejů na zvířátka, kytičky formou malování.
V pátek 5. 6. v době od 9.30 do 11.00 hodin se
uskuteční v RVC Holoubek seminář Vstup dítěte
do mateřské školy určený rodičům dětí, které nastupují od září do mateřské školy. V době konání semináře je zajištěno hlídání dětí.
I v červnu v Holoubku pokračují pravidelné akce – úterní hudebně pohybové dopoledne s písničkami, cvičení pro děti do dvou let každý čtvrtek
od 9.30 do 10.30 hodin a cvičení pro děti od dvou let každý pátek od 9.30
do 10.30 hodin, obě cvičení jsou doplněna tvořením do 11.30 hodin. Herna je volně přístupná pondělí až pátek od 8.30 do 11.30 hodin. Ve stejný
čas lze využívat i venkovní prostory v Holoubku – pískoviště a venkovní
hračky, houpačky, skluzavku, trampolínu, prolézačku.
Baby studio – každé liché úterý od 15.30 hodin. Tvořivé hrátky – každé
sudé úterý od 16.30 hodin.
V době letních prázdnin je možno každý čtvrtek od 9 do 11.30 si přijít
do Holoubka pohrát, zacvičit, zazpívat, zkrátka se pobavit. Přejeme všem
krásné léto, prázdniny a dovolenou.
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.

licích. Konference je unikátní možností zapracovat na svém osobním
růstu a nechat se inspirovat úspěšnými ženami. 4 ŽENY, 4 PROSLOVY,
4 WORKSHOPY: Kristin LaRonca Parpel „Jak mohu uskutečnit pozitivní změnu“, Lenka Zelingrová „Nic není tak horké“, Loredana Popasav
„Štěstí je vrozené“, Venda Vaníčková „Sebeprezentace jako nástroj autenticity člověka“ pomohou na cestě k seberealizaci. Konference je výbornou možností k navázání pracovních i osobních kontaktů – NETWORKING. Předem přihlášení mohou na této akci využít služby koučování
– zajišťuje Koučink centrum Praha. Těšit se můžete i na možnost nechat
se nalíčit kosmetikou Mary Kay. Na konferenci je nutné se přihlásit přes
www.womenwelcome.cz.
Účast na celé konferenci je zdarma. Projekt Women Welcome (Ženy vítány) realizuje RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice. Bližší informace: Vladimíra Krejčíková, tel.: +420 603 566 141, vladimira.krejcikova@
matape.cz koordinátorka projektu.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. | www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Supported by a grant
from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants | www.
eeagrants.org.
Women Welcome „Spolu můžeme být změnou, kterou
chceme. Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu.“
jm

Červnová RoDeO jízda

NĚJVĚTŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŽENY v regionu
PŘIJĎTE 17. června
VYJÍMEČNOU PROŽITKOVOU KONFERENCI pořádáme ve středu
17. 6. od 9.00 do 15.00 hodin v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Ho-

Návštěva hejtmana Pardubického kraje
v ZUŠ Karla Malicha

V úterý 12. května navštívil ZUŠ Karla Malicha hejtman Pardubického
kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., který si na pozvání pana starosty
Mgr. Ladislava Effenberka přijel prohlédnout novou budovu ZUŠ Karla
Malicha. Tato návštěva byla zároveň schůzkou pana hejtmana a zástupců základních uměleckých škol Pardubického kraje. Všichni zúčastnění
velice pochvalovali stavbu jako celek a zároveň i vnitřní prostory budovy. Po prohlídce budovy následovalo jednání s řediteli ZUŠ Žamberk,
ZUŠ Ústí nad Orlicí, ZUŠ Choceň, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova a ZUŠ
Karla Malicha nad problematikou přímého financování ZUŠ v Pardubickém kraji. Pan hejtman přislíbil osobní účast na řešení této problematiky
a velice ochotně naslouchal dotazům od ředitelů ZUŠ. Velké poděkování
všech ZUŠ patří starostovi Mgr. Ladislavu Effenberkovi za zprostředkování schůzky.
Mgr. art. František Machač
HOLICKÉ LISTY

Rockový dechový orchestr načal úspěšnými produkcemi v Pardubicích,
Holicích a Týništi nad Orlicí svou druhou sezónu. Jeho činnost bude stejně jako vloni vrcholit koncem šestého měsíce letošního roku.
Také letos se RoDeO představí na slavném festivalu Kmochův Kolín.
„Jsou tam z nás úplně hotoví. Nabídli nám dokonce dva bloky vystoupení
v ještě lepším čase. Mezi nimi se představí slavný B-Side Band se skvělým Vojtěchem Dykem. Ten si s námi sice nezazpívá, ale i tak se na to
moc těšíme,“ referoval iniciátor projektu Jan Polák.
Druhý vrchol pak představují Dny Holicka. „Oproti vystoupení na čarodějnicích chystáme další překvapení, ať už půjde o nové písně, zpěvačku
nebo jednoho hosta v podobě známého místního rockera. Největším lákadlem ale bude ohňová show, kterou speciálně pro nás sestavila skupina
Lorategia Sua,“ doplnil činorodý klarinetista.
Vše pak završí jubilejní 20. ročník známého lokálního festivalu Yanderov
v Janderově u Chrudimi.
Plán avizované RoDeO jízdy:
12. 6. 2015: Poděbradovo náměstí v Kolíně, 19.00 hodin, festival Kmochův Kolín;
20. 6. 2015: prostranství před Kulturním domem města Holic, 22.00 hodin, Dny Holicka;
2. 7. 2015: Janderov u Chrudimi, 22.15 hodin, hudební festival Yanderov;
Více na www.rodeo-holice.cz.
Karel Král
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Gymnázium jede do Evropy!
To, že si žáci holického gymnázia vybírají v rámci studia z nabídky pěti
cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ), přičemž letos si někteří rozšířili obzory
i o latinu, není žádnou novinkou. Tentokrát bychom se ale rádi pochlubili
tím, jaké se v současné době nabízejí našim studentům možnosti ověření
jazykových dovedností v praxi.
O našem dvouletém evropském projektu v rámci Erasmu+ už jsme v minulosti informovali. V týdnu od 11.–15. května došlo na první projektové
setkání zapojených studentů a byli jsme to právě my, kteří jako první přivítali partnery ve své škole. Výprava čítající 10 litevských studentů, 8 bulharských a pět vyučujících se mohla těšit
na pestrý program zaměřený na hmotné
a nehmotné dědictví ČR zapsané na seznamu UNESCA (zámek Litomyšl, sokolnictví), poznávání holického regionu
(Africké muzeum Dr. E. Holuba, Pacific
Direct), turisticky atraktivních míst (Adršpašské skály, Praha) a v neposlední řadě
na setkání s přáteli z projektových videokonferencí. Byla to právě ona každodenní
setkávání vedená v angličtině, doplněná o projektové aktivity, jež byla
kořením celého pobytu. Závěrečný rozlučkový večer se nesl v srdečné atmosféře, došlo i na tanec a zpěv (písnička Kdyby tady byla taková panenka zpívaná postupně Litevci, Bulhary a Čechy neměla chybu), přičemž
zazněla i slova chvály směrem k hostitelským rodinám i celému reali-

začnímu týmu ve složení Mgr. Zdenka Schejbalová, Mgr. Eva Pýchová
a Mgr. Marek Janů. Všichni dohromady skvěle reprezentovali nejen naši
školu, ale i Českou republiku. V říjnu bude projekt pokračovat setkáním
v Bulharsku a za rok v květnu v Litvě.
Jiná možnost výjezdu za evropské peníze se našim studentům naskytne
již na podzim, a to do Velké Británie. Pokud uspějeme se svou projektovou žádostí z programu OP VK, bude moci vyjet 40 studentů na týdenní
pobyt, jehož součástí bude i jazyková výuka. A aby došlo i na vzdělávání pedagogů – plánujeme vyslat do zahraničí 3 vyučující cizích jazyků
a 3 učitele přírodovědných předmětů.
V případě, že se zrovna nenaskytne možnost procvičit si jazyk v zahraničí, lze tak učinit nad rámec standardní výuky i v domácích podmínkách.
Jak to ostatně rok co rok potvrzuje Mgr. Linda Nováková-Schättingerová
pořádáním soustředění ve španělském jazyce, jež letos proběhlo v Rokytnici v Orlických horách. Náplň kurzu je postavena na aktivním užití
jazyka, konverzaci formou her, soutěží a vycházek s doprovodnými aktivitami. Nechybí poslech španělské hudby či společná příprava jídla z typicky španělských surovin. Není bez zajímavosti, že z řad účastníků se
v minulosti rekrutovali vítězové krajského kola olympiády ve španělském
jazyce, což jim zaručilo postup do kola celostátního.
Marná sláva, i dnes platí, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. A i ten
nejlepší iPad s nejnovější verzí překladače nenahradí spontánní konverzaci založenou na aktivní znalosti jazyka. Ita est!
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Co nového na Komenčáku?
Zpíváme
Žlutá, červená a zelená trička jsou připravena. Za chvíli je oblékne pěvecký sbor prvního stupně Motýlek, který se vypravil na Perníkový festiválek do Pardubic. Na této nesoutěžní přehlídce, která je určena sborům
z mateřských škol a prvního stupně základních škol, vystoupil náš sbor
už počtvrté a pokaždé byli malí zpěváčci odměněni upřímným potleskem.
Jejich písničky se vždy líbí a své sbormistryni, Petře Křížové, dělají jen
radost.
Zpívá se i na druhém stupni naší školy. Sbor Radost má 13 členů. Ve dnech
14.–15. 5. se děti zúčastnily soustředění v Horním Jelení. Zde se připravily na vystoupení v domě pro seniory SIMEON a započaly spolupráci
s country kapelou HOTOVO. Doufáme, že tato nová aktivita přinese vítanou změnu a přiláká další zpěváky pro příští školní rok.
Sportujeme
Vynikající výkon podaly naše volejbalistky, Katka Černá, Lucie Drahošová, Káťa Majceová, Sára Brandová, Lucie Vohralíková, Bára Nešetřilová a Klára Svatošová, které se po krásném výkonu v okresním kole
probojovaly do krajského kola, kde obsadily třetí příčku. Blahopřejeme!
Vzděláváme se v anglickém jazyce
Celé druhé pololetí probíhá výuka výtvarné výchovy, anglického jazyka
a zeměpisu v některých třídách za pomoci dvou amerických lektorů,
tedy v angličtině. Američtí učitelé působí na škole každou středu, dopoledne se věnují dětem, v odpoledních hodinách nám, učitelům.Většina
žáků tuto změnu uvítala a na hodiny se těší. Zapojení naší školy do projektu CLIL je jednoznačně přínosem a zpestřením běžného školního
života.

Cestujeme
Květen je také měsícem školních výletů a exkurzí. Třídy 9. B a 7. A navštívily v rámci výuky fyziky hradecké planetárium. Žáci 6. A a 7. A prověřili svou fyzičku na výletě do Prachovských skal.
Třešničkou na dortu je zájezd do Anglie, který se uskutečnil ve dnech
5.–9. 5. Zúčastnilo se ho 16 žáků z naší školy, zejména z 8. ročníků.
Mgr. Blanka Málková

Okénko do MŠ Pardubická
Sluníčko klepe svými hřejivými paprsky na okénko naší MŠ, otevíráme
ho a necháme vás všechny nahlédnout, co nás ještě do velkých letních
prázdnin čeká...
V květnu jsme začali jezdit na plavecký výcvik do pardubického Aqua
centra. Plavání se dětem moc líbilo, naučily se nebát vody a základům
plavání. Vše probíhalo hravou formou – vždy ve středu a ve čtvrtek
po dvou hodinách v bazénech za asistence instruktorů, kteří se dětem plně
věnovali a byli k nim vstřícní a milí.
Dále pojedeme 2. června na celodenní výlet na zámek Potštejn. Na foto-
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grafie z výletu i z plavání se můžete podívat na našich webových stránkách.
Děti z kytičkové a sluníčkové třídy navštívily školní jídelnu, kam budou
jako budoucí prvňáčkové docházet. Také se připravujeme na školu v přírodě, která se bude letos konat na Seči. Předškolní děti si tam zkusí, jaké
to je být bez rodičů.
Dnešní okénko zavíráme a přejeme všem čtenářům, ať vás sluníčko hřeje
celé léto!
S úsměvem děti a zaměstnanci
MŠ Pardubická Holice
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Čarodějnice ve školní družině na Holubovce

Školní rok stále nekončí

Přípravu na čarodějnice jsme začali sledováním filmu Harry Potter a kámen mudrců, protože jeho příběhem byly letos inspirovány. Stejně jako
ve filmu, tak i u nás byly děti rozřazeny kouzelným kloboukem do jednotlivých kolejí Nebelvír, Havraspár, Mrzimor, Zmijozel, Moudrovír, Kočkospár a Kvakozem, ke kterým si nakreslily vlastní erby. Na nástupišti
9 3/4 děti prošly zdí a čarobusem odjely do Bradavic. Tam už na malé
čarodějnice a kouzelníky čekal Brumbál mladší a různá stanoviště s úkoly – famfrpálový trénink, Brumbálova rozcvička, hod zlatonkou a další dovednosti potřebné v Bradavicích. Dětem při tom pořádně vytrávilo
a přišel čas na rozdělání ohně a opečení něčeho dobrého. Odpoledne se
rychle krátilo a zbyla už jen chvilka na dohledání pokladů a předání čarodějnických průkazů. Tím ale vše neskončilo. Další týden přišel soví poštou dopis, který děti vyzýval, aby šly hledat kámen mudrců. Cesta s úkoly
je dovedla na stadion, kde nakonec kámen mudrců s pokladem objevily.
Závěr patřil vyhodnocení erbů a nejúspěšnějších družstev.
Marcela Zindulková

Konec školního roku se pomalu blíží, ale v naší škole jsou děti stále aktivní. Paní učitelka Petra Křížová se se školním sborem Motýlek zúčastnila
„Perníkového festiválku“, přehlídky školních pěveckých sborů v Pardubicích. Doprovázela je paní učitelka Blanka Málková.
Žáci páté třídy v rámci výuky o vesmíru navštívili Planetárium v Hradci Králové. Při prohlídce jsou využívány běžné i speciální audiovizuální
a demonstrační prostředky jako jsou planetárium, telurium, filmy, výstavní panely, velkoplošná projekce aktuálních obrazových informací, projekce Slunce, dalekohledy a při příznivém počasí pozorování.
Na přelomu května a června odjíždějí postupně žáci prvního stupně na školu v přírodě. Pro děti je to příležitost, zkusit si, jaké je to být bez maminky,
navázat nová přátelství a naučit se něco nového a hlavně být chvíli v přírodě a na čerstvém vzduchu.
Mgr. Helena Žižková

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
HOLICKÉ LISTY
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Poslední měsíc školního roku v Mateřské škole Holubova
Čas se naplnil a školní rok se nezadržitelně blíží ke konci. Děti se
již těší na prázdniny. V mateřské škole je však čeká ještě mnoho
zážitků. Máme před sebou fotografování ve stylu retro, ukázku činnosti vojenské policie, druhou polovinu kurzů plavání ve Vysokém
Mýtě a setkáme se s pejsky v programu, jak se chovat ke zvířatům.
Od 8. do 12. června pojedou některé děti do školy v přírodě. Tentokrát naše cesta povede do krásného kraje Českomoravské vysočiny. Děti budou pobývat v kongresovém centru Immanuel u Ždírce
nad Doubravou, kde je čeká spousta zábavy. Pobyt je organizován
ve spolupráci s outdoorovou organizací Ski Fanatic. 17. června se
chystá celá mateřská škola na velký výlet na Potštejn, kde děti projdou pohádkovým světem. Poté nás čeká dobrý oběd v restauraci

Slavie, po obědě příjemná procházka parkem. V sobotu 20. června vystupuje naše škola na dnech Holicka. Třída Hrošíků připravuje vystoupení s příznačným názvem ,,Narození malého hrošíka“.
Ve čtvrtek 25. června se na zahradě školy od 15.45 hod. koná velká
sláva, proběhne rozloučení s předškoláky. Program na zahradní slavnost připravuje Studio Hany Daškové, občerstvení je také zajištěno.
Rozloučíme se s předškoláky a prázdniny mohou začít.
Přejeme všem čtenářům krásné léto, příjemnou dovolenou a dětem kouzelné prázdniny.
Více informací o naší škole najdete na našich internetových stránkách
www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská

MŠ STAROHOLICKÁ – Ahoj, školko!
Už se pomalu stává tradicí, že v červnu se naše školka loučí s předškoláky velkou slavností. Oslavy se mohou zúčastnit nejen všechny děti a zaměstnanci, ale i rodiče, sourozenci, prarodiče, tetičky a strýčkové... Celá
naše MŠ se promění v jedno velké jeviště, kde se zpívá a dovádí. Hlavními oslavenci jsou všichni předškoláci, kteří se po prázdninách vydají
do lavic ZŠ. A že si ten den opravdu užíváme. Do MŠ přijede ,,Divadlo
S úsměvem“ a pohádkou. Vyvrcholením slavnosti bude nástup oslavenců, při kterém dostanou ,,šerpu“, vysvědčení ze školky doplněné dárkem
na památku. Spokojenost ,,našich dětí“ a jejich rodičů je pro nás velkou
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odměnou a zároveň motivací. Vždyť rozzářené dětské oči jsou snem každého z nás. Tak ahoj, školko!!
Také nás čekají výlety. Společný výlet rodičů a dětí – ZOO Jihlava a výlet
naší celé školy do skanzenu –Veselý Kopec.
Většina předškoláků se také zúčastní tanečního vystoupení ,,Country taneček“ na Holických dnech. Naše MŠ také nainstaluje výstavku svých
prací v prostorách KD Holice. Téma letošního ročníku: ,,Strom života“
Přejeme Vám všem krásný slunný červen plný pohody !
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Holubovka na vlně literárních úspěchů
Žáci Holubovky reprezentovali v posledních měsících školu ve dvou krajských literárních soutěžích. Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil
24. ročník literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Žáci mohli tvořit
na téma rozvoj, spolupráce, rozvojová spolupráce, humanitární pomoc
a lidská důstojnost. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.
Ve II. kategorii literátů získala 2. místo Tereza Dojčánová z 8. A, 3. místo
obsadila Kristýna Šedová z 8. A, čestného uznání za 4. místo se dočkal
Přemysl Šíma ze 7. A a za 6. místo Dominik Benda z 8. A. V III. kategorii uspěl na 2. místě Jakub Dojčán z 9. A, na 3. místě Lubomír Beneš
z 9. A, čestné uznání v této kategorii získala Anna Dojčánová za 4. příčku.
V II. kategorii výtvarníků obsadila Barbora Březinová z 8. B, 5. pozici.
Výše zmínění žáci za své texty a kresby převzali 24. dubna v DDM Beta
v Pardubicích ceny, diplomy a zúčastnili se výtvarné výstavy. Druhou
literární soutěž s názvem „O pardubický pramínek“, které se naši žáci
zúčastnili, vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích v lednu 2015. Nesla
se v duchu: Štěstí nečeká… Toto téma soutěže nabídlo žákům dostatečný
prostor pro uplatnění jejich bohaté fantazie a představivosti. Přistupovali
k němu z několika úhlů pohledu: Co je a v čem spočívá štěstí? V čem

Pohár osvobození vyhrál
Martin Mandys

Občanské sdružení Kultura pro město uspořádalo u příležitosti 70. výročí holického povstání a konce druhé světové války turnaj v pool kulečníku o Pohár osvobození. Turnaj se uskutečnil v pátek 8. května 2015
v kavárně Restaurace Černý kůň v Holicích. Suverénně ho vyhrál Martin
Mandys, který ve finále porazil Milana Kašpara (na snímku vlevo), jenž
obsadil druhé místo. Třetí příčku pak „vyšťouchal“ Tomáš Cablk. Všem
hráčům děkujeme za účast a gratulujeme medailistům.
Lukáš Peška, předseda o.s. Kultura pro město

vidím štěstí. Kudy chodí štěstí? Štěstí na nás nepočká, je třeba mu jít naproti. Žáci psali libovolné slohové prozaické útvary. Převažovaly povídky,
úvahy a vypravování. Práce posoudil odborný tým jmenovaný pořadatelem, který doporučil nejlepší příspěvky ke zveřejnění ve sborníku. Štěstí
na sebe skutečně nenechalo dlouho čekat. V květnu jsme se mohli radovat z výsledků. Ve II. kategorii získala Thao Ly Tranová ze 7. A, 3. místo. Ve III. kategorii se na 2. příčce umístil Jakub Dojčán z 9. A. Čestné uznání převezme Kristýna Šedová z 8. A i Nikola Tvrdíková z 9. A.
Na tyto úspěšné literáty čeká 20. května kulturní program a zajímavé ceny
v Domě hudby v Pardubicích.
V obou soutěžích žáci naší školy uspěli v konkurenci nejen základních
škol, ale i gymnázií a základních uměleckých škol. Mladým talentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Lenka Jandová Prokešová
ZŠ Holice, Holubova

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
do školy i do školky,
pro paní učitelky, dárečky z dekorky
Kosmetika (cena od 60 Kč)

Dekorační svíčky (cena od 44 Kč)

Hrnečky (cena od 82 Kč)

Dekorka Nikolka

Obchod s dekoračními předměty, textilními bytovými
interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií

Palackého 195, Holice
Otevírací doba: po–pá 8–17 hodin, so 8–11 hodin
eshop: dekorka-nikolka.cz

HOLICKÉ LISTY

HOLICKÉ LISTY • 3

13

Z HISTORIE

OKRESNÍ MĚSTO
Revoluční rok 1848 podnítil řadu změn. Mezi ně patřilo zrušení poddanství a následná reforma správního systému. Do té doby výkon státní
správy v první instanci náležel patrimoniálním (vrchnostenským) úřadům, případně magistrátům důležitých měst. Od 1. ledna 1850 vstoupila
v platnost nová organizace veřejné správy a nejnižší správní jednotkou
státní správy se staly okresy. V Čechách jich bylo 80 a jedním z nich byl
i okres Holice. Zároveň se naše město stalo také sídlem okresního soudu
a okresního berního úřadu. Okres Holice se rozkládal ve východní části
bývalého panství Pardubice a pohled na mapu ukazuje, že Holice ležely
právě v jeho středu. Okres tvořily následující obce, které uvádím v abecedním pořádku podle tehdejších úředních názvů. Kromě samotných Holic to byly Albrechtice (Albrechtice nad Orlicí), Bělošovice (Bělešovice),
Býště (Býšť), Ceradice (Čeradice), Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice,
Hoděšovice, Horní Roveň, Horní Ředice, Komárov, Koštěnice (Kostěnice), Litětín (Litětiny), Malá Bělč (Bělečko), Moravánky (Moravanský),
Moravany, Nová Ves, Nízké Chvojence (Chvojenec), Plátenice (Platěnice), Poběžovice, Prachovice, Slepotice, Štěpánovsko, Velín (Veliny), Velká Bělč (Běleč nad Orlicí), Vostřetín (Ostřetín), Vysoká (Vysoká u Holic), Vysoké Chvojno, a to včetně svých osad. Shodné území měl i soudní
okres. Činnost okresní soudu byla zahájena 30. června 1850. Všechny
instituce našly své sídlo v budově radnice na náměstí. To trvalo až do roku
1868, kdy došlo k reformě státní správy, a okresy se staly většími územními celky. Okres Holice byl začleněn (stejně jako okres Přelouč) do okresu
Pardubice. Kromě Bělče, neboť tato obec připadla nově do okresu Hradec
Králové. Zároveň došlo k definitivnímu rozdělení správní a soudní moci,
a tak Holice nadále zůstaly sídlem okresního soudu. Pokud jste našli
v dokladech svých předků zkratky p. o. a s. o., pak vězte, že to byla identifikace politického okresu a soudního okresu. Toto uspořádání převzalo
v roce 1918 i nově vzniklé Československo a v podstatě přežilo i dobu
druhé světové války. Měnila se jen sídla institucí v Holicích. V roce 1910

solár • voda • topení • plyn • koupelny

PRO VAŠI ZAHRADU MÁME SPOUSTU NÁPADŮ,
ČERPADLA, RYCHLOSPOJKY, HADICE
– POKVETOU CELÉ HOLICE
Hadice tříplášťová průhledná

Hadice tříplášťová šedá

Ponorné čerpadlo
pro znečištěnou vodu

od 351,-

od 140,-

15. OLYMPIÁDA
ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU

Zavlažovací program

od 176,-

od 1937,-

od 49,-

od 17,Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH

Nabídka platí pro kamenný obchod.
Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách,
email: info@dvorak-karlik.cz, tel.: 466 923 141, mobil: 725 716 945
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se z radnice do budovy občanské záložny přestěhoval berní úřad. Koncem
října 1924 začaly okresní soud i berní úřad působit v nově postavené budově v Holubově ulici. Trošku předběhněme a uveďme, že okresní soud
ukončil svoji činnost v Holicích po reformě územního uspořádání v roce
1960 a budova dnes slouží prvnímu stupni Základní školy Komenského.
Další změny v územním členění státu přinesl rok 1948. Ústava 9. května
potvrdila faktický stav, praktikovaný od května 1945, kdy národní výbory vykonávaly v místech svého působení jak samosprávu, tak i státní
správu. Kromě toho ústava zakotvovala krajské zřízení. Podle zákona č.
280/1948 Sb., bylo s účinností od 1. února 1949 území rozděleno na kraje a nové okresy. V rámci Pardubického kraje tak vznikl i okres Holice.
Ten zahrnoval všechny obce stávajícího soudního okresu a dále k němu
byly přičleněny z okresu Pardubice obce Borek, Hrachoviště, Rokytno,
Choteč a Časy. Z okresu Vysoké Mýto to byly obce Horní Jelení, Dolní Jelení (s osadou Rousínov), Jaroslav, Trusnov (s osadami Franclina
a Žíka), Turov a Uhersko a z okresu Chrudim pak obce Lipec (s osadou
Nové Holešovice). Hlavním sídlem nového okresního národního výboru
se stala budova čp. 10 na náměstí (viz obrázek – dnes Komerční banka).
Některé odbory měly úřadovny i jinde ve městě, například v Husově ulici
(do loňského roku zde byla základní umělecká škola). Toto uspořádání
nemělo však dlouhého trvání. Zákonem č. 36/1960 Sb., bylo stanoveno
nové územní členění státu s platností od 1. července 1960. Zanikl nejen
Pardubický kraj, ale i okres Holice, který byl začleněn do nově vytvořeného okresu Pardubice. A do okresu Pardubice patříme dodnes. Řada lidí si
stále myslí, že zrušením okresního úřadu (k 31. 12. 2002) zanikl i okres,
ale to je velká mýlka. Okresy jako územní jednotka zůstaly zachovány,
a to i po vzniku nových krajů od 1. ledna 2000. Je to stejný stav jako při
zrušení krajských národních výborů. Pokud to nevíte, tak vás upozorňuji,
že stále žijete nejen v Pardubickém kraji, ale rovněž i ve Východočeském
kraji. On totiž výše uvedený zákon číslo 36 z roku 1960 nebyl zatím zrušen … Ale nelamte si s tím hlavu. Hlavně, že dýcháme a můžeme chodit.
A co víc si můžeme přát?!
Pavel Hladík

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So:
8:00 – 11:00

DDM Holice pořádá za podpory města Holice ve dnech 1. 6. až 5. 6. 2015
již 15. ročník Olympiády škol holického regionu. Tato akce má velký
ohlas mezi školní mládeží a širokou veřejností. Do programu jsou zařazeny soutěže v atletice, tenisu, stolním tenisu, fotbalu, basketbalu, volejbalu
a cyklistice. Soutěží se účastní 7 škol holického regionu na těchto sportovištích: městská sportovní hala, stadion a tenisové kurty. Akci podporuje
svou účastí Český klub olympioniků. Na organizaci spolupracují sportovní kluby a oddíly. Předpokládaný počet soutěžících je 400, pořadatelů 50.
Tato akce dává dětem prostor ke sportování, soutěživosti a podporuje myšlenku olympijské výchovy. Zároveň je prevencí před patologickými jevy,
neboť ukazuje dětem cestu smysluplného využívání volného času.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK Holice - představuje
Jako další a poslední fotbalový tým, který je začleněn do SK Holice, vám
představíme „A“ mužstvo SK Holice, které hraje krajský přebor. Po podzimní části se mužstvo pohybuje stále na špici tabulky. V roce 1906 utvořilo několik členů Tělovýchovné jednoty Holice kroužek, jehož účelem
bylo pěstování kopané. Prvními členy byli: Růžička, Tůma, Plecháček,
Fuksa, Jílek, Vojtěch, Kotyš, Wíšo, Mrkvička, Vambera, Mandys, Teplý,
Jeník, Bidlo, Andr, Voženílek, Tuček, Čapek. Tito pánové pěstovali kopanou jako cvičení a pro vlastní zábavu a radost. Nikoliv pro veřejnost.
V roce 1907 byl definitivně ustaven Sportovní odbor kopané, který sehrál před veřejností 4 zápasy a to 3 doma a 1 v Litomyšli, celkové skóre
34 : 17. V roce 1909 se Tělovýchovná jednota rozhodla zrušit tento Sportovní odbor a doporučila, aby se z fotbalistů stal samostatný klub. Od založení klubu se v Holicích hrála převážně 1. B třída. Mužstvo SK Holice
bylo obávaným soupeřem v župě. V roce 1940 se splňuje toužebné přání
všech příznivců kopané v Holicích. Hráči vyhrávají 1. B třídu a postupují
do 1. A třídy. Velký triumf pak přichází v roce 1956, kdy oddíl slavil své
50 leté trvání. Vyhráli jsme krajský přebor a postoupili poprvé v dějinách holické kopané do vyšší soutěže. V té době v brance chytali Olda
Koubek a Václav Uhlíř, obranu tvořili exligový Zástěra, Ročeň, Sejkora,
Kopecký, Cach, Pecháček, v záloze Kubizňák, Kubík a Jarda Velinský.
Útok tvořili a góly dávali Vojíř, Vašíček, Velinský(Brunčák), Formánek
(Káďa), Ludvík a další hráči jako např. Gruber, Zoubek, Horák (Blesk),
Jarkovský, Píša, Šturm. Bylo to v době, kdy předsedou oddílu byl Mirek
Kotfald. Návštěvy se tehdy pohybovaly kolem 1000 diváků. Mužstvo v té
době porazilo na našem hřišti i ligové celky jako Brno, Košice. Jenom
mistra ligy, Duklu Praha, se nám nepodařilo 2× přehrát. V roce 1962 první mužstvo padá až do I.A třídy. V následujících letech to pak byla vždy
účast na úrovni kraje nebo divize. V letošním roce má mužstvo velkou
šanci vykopat pro Holice opět divizi. „A“ mužstvo přes zimu příchody
a hostováním některých hráčů stabilizovalo kádr. Je tak ještě silnější než
na podzim 2014.

Mužstvo trénuje pravidelně na fotbalovém stadionu v Holicích v úterý
a čtvrtek od 17.30 hod.
Soupiska
Brankáři: M. Králík, R. Svoboda. Obránci: J. Velinský, D. Ručka, L. Hanč,
J. Tláskal, D. Valenta. Záložníci: J. Jedlička, T. Kopřiva, M. Chvála, R.
Machatý, F. Klouček, T. Musil, J. Krpata, J. Růžička. Útočníci: T. Jedlička,
J. Václavek.
Realizační tým SK Holice „A“
Trenéři: Roman Kyral, Václav Velinský, vedoucí mužstva: Tomáš Čejka,
masér: Petr Langr.
Co závěrem k tomu všemu řekl trenér Roman Kyral? „Náš cíl pro jaro
je jednoznačný, chceme vyhrát krajský přebor. Co by se dělo v případě
postupu do divize je už na vedení klubu …
www.skholice.com
Vladimír Faltys

SPORTOVEC ROKU 2014 – LEGENDA

SDH Holice
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a

SOPTÍKOVU HASIČSKOU
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Koná se v sobotu 20. června 2015
od 13 do 17 hodin
v hasičské zbrojnici (Hradecká ul.)
PROGRAM:
Prohlídka zbrojnice spojená s ukázkou
zásahové techniky
Soutěž pro děti o ceny klání v pěti lákavých disciplínách (střelba
ze vzduchovky, poznávací soutěž, zkouška
zručnosti, stříkání ze stříkačky, požární hrad)
Pěnové dovádění v lehké pěně

Občerstvení zajištěno, pro děti zdarma

HOLICKÉ LISTY

Pravidelně každým rokem udílí sportovní komise Rady města Holic
ocenění sportovcům a funkcionářům. Letos byl jedním ze tří oceněných
legend pan Vladimír Hojka (nar. 1942). Připomeňme jeho přínos pro holický sport.
Jako dorostenec a dospělý hrál kopanou za SK Holice, v tenisu reprezentoval město a jako dospělý hrál stolní tenis a nohejbal. Po aktivní sportovní kariéře se v rámci profese učitele základní školy a později ředitele
Domu dětí a mládeže stal velmi dobrým a aktivním organizátorem sportu, zejména na poli sportování žactva. Organizoval mistrovství republiky
v míčovém sedmiboji. V Holicích se tento turnaj organizoval pod názvem
„Holická sedmička“ a byla to vyhlášená celostátní akce. Velmi se zasloužil o atletiku ve městě. Byl organizátorem krajského přeboru žákovských
družstev a to jak chlapeckých, tak i dívčích. Organizoval jednorázové
sportovní akce ve městě – orientační běh, volejbal, nohejbal… Řadu let
pracoval ve sportovní komisi MÚ Holice. Jako bývalý aktivní sportovec
potom své zkušenosti předával po mnoho let žákům ze základních škol
a vychoval mnoho pozdějších aktivních sportovců.
Popřejme panu Vladimíru Hojkovi mnoho zdraví a poděkujme mu za jeho
přínos pro sport a sportování zejména dětí a mládeže v Holicích.
O dalších dvou legendách se dočtete v příštím čísle Holických listů
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. (předseda školské komise)
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Oblastní přebor kadetů U17:
Závěrečné play off o Mistra východočeské
oblasti:
Semifinále:
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
84 : 55 (26:18 48:29 60:45)
Adam Horký 25, Janoš 17, Kulhavý 13, Havelka 11, Pařízek 9, Kašpar 8, Štěpánek 4, Skála 1
Finále:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
101 : 34 (33:14 56:22 83:24)
Horký Adam 41, Janoš 18, Havelka 11, Šenk
10, Kulhavý 8, Kašpar 6, Skála 4, Pařízek 3
Holičtí kadeti na domácí palubovce nenechali
nikoho na pochybách o své dominanci ve Východních Čechách a dvěma jasnými vítězstvími
získali titul Mistra východočeské oblasti. Plně
tak zúročili zkušenosti, které nasbírali v předchozích dvou letech v celostátních ligách žáků
U14 a U15.
Oblastní přebor minižáků U13:
Závěrečné play off o Mistra východočeské
oblasti:
Semifinále:
TJ Jiskra Litomyšl – BVK Holice
47 : 70 (10:16 19:39 37:56)
Tran Hai Son 20, Mrázek 18, Mergl 10, Chmelík a Půlpán 6, Špaček a Horký Filip po 5
Finále:
BVK Holice – BK Pardubice
51 : 68 (14:24 32:34 41:49)
Tran Hai Son 14, Mergl 10, Půlpán 7, Mrázek
a Špaček 6, Filip Horký a Chmelík 4,
Závěrečné play off se hrálo v Litomyšli. Holičtí
žáci v semifinále jasně porazili domácí Jiskru
a o titul Mistra východočeské oblasti se utkali
s BK Pardubice. Holičští žáci dokázali favoritovi utkání vzdorovat první dvě čtvrtiny utkání, ale
po vyrovnaném poločase nakonec favorizované
Pardubice prokázaly svoje kvality a s přehledem
dovedly finálové utkání do vítězného konce.
Oblastní přebor minižáků U12:
Závěrečná dvě kola play off o Mistra Východočeské oblasti mají holičtí žáci odložena, protože úspěšně prošli kvalifikací na Mistrovství
ČR této věkové kategorie, které se hrálo 30. 4.–
1. 5. 2015 v Písku. Holičtí žáci absolvovali
v základní skupině dvě utkání s následujícími
výsledky:
BK Opava – BVK Holice
57 : 40 (26:7 36:19 44:30)
Horký 10, Brandejs a Mrázek 6, Půlpán, Chmelík, Šindelář a Kouba 4, Priessnitz 2
BVK Holice – BK Mělník
72 : 45 (18:12 33:25 50:34)
Mrázek 21, Horký 14, Kouba, Šindelář, Půlpán,
Chmelík 6, Hanzlík 5, Mikuláš 3, Priessnitz 2
S jedním vítězstvím a jednou porážkou skončili holičtí žáci ve skupině na druhém místě
a postoupili do čtvrtfinále ply off. V závěrečné vyřazovací fázi a bojích o umístění nakonec ve všech třech utkáních prohráli a skončili
na krásném konečném 8. místě.
BVK Holice – BK Sojky Pelhřimov – o postup mezi nejlepší čtyři týmy
56 : 69 (18:16 35:30 40:53)
Mrázek 24, Půlpán 8, Kouba 6, Hanzlík a Brandejs po 4, Horký a Priessnitz po 3

BVK Holice – BK Jihlava – o závěrečné
umístění na 5.–8. místě
57 : 61 (20:15 32:26 43:43)
Mrázek 12, Chmelík a Kouba 8, Horký a Mikuláš 6, Půlpán 5, Šindelář, Brandejs a Hanzlík 4
BVK Holice – BK Jižní supi Praha – o závěrečné umístění na 7.–8. místě
48 : 69 (16:19 29:40 39:52)
Mrázek, Horký a Chmelík 9, Šindelář a Hanzlík
5, Priessnitz 4, Mikuláš, Půlpán a Štěrovský 2
Oblastní přebor minižáků U11:
2. kolo play off U11:
Holice – Nová Paka
84 : 32 (24:6 44:13 67:30)
Půlpán a Šindelář 24, Mrázek 15, Hanzlík 9,
Brandejs a Krejčík 4, Mikuláš a Lhoták 2
v odvetě 82 : 46 (20.15 42:24 64:34).
Šindelář 22, Brandejs 14, Mrázek a Půlpán 12,
Hanzlík 8, Mikuláš 6, Lhoták 4, Kašpar a Klouček 2
Nová Paka – BVK Holice
26 : 76 (5:14 13:37 24:55)
Mrázek 18, Půlpán 15, Šindelář a Mikuláš 14,
Brandejs 6, Krejčík 4, Lhoták, Hanzlík 2, Růžek 1
v odvetě 48:57 (10:9 24:15 41:34)
Mrázek 12, Brandejs 10, Půlpán 7, Šindelář 6,
Mikuláš 5, Kašpar, Krejčík a Lhoták 4, Hanzlík
a Klouček po 2, Kubánek 1
Závěrečné kolo play off o Mistra východočeské
oblasti mají odloženo i žáci do 11 let. I oni prošli úspěšně kvalifikací a postoupili na Mistrovství ČR, které se hrálo ve dnech 24.–26. 4. 2015
v Ostravě. Nejmladší tým holického basketbalu
postupně porážel všechny své soupeře a prohrál
až ve finále, kde se podruhé střetl s týmem Basketbalová škola Tygři Praha. V základní skupině holičtí žáci zvítězili nad pražskými Tygry
o 6 bodů. Ve finále MČR se jim tento výsledek
nepodařilo zopakovat a se stejným soupeřem
tentokrát o 5 bodů prohráli. I tak je druhé místo
na Mistrovství ČR a stříbrné medaile historicky
největším úspěchem holického basketbalu.
Mistrovství České republiky U11 v Ostravě:
Základní skupina:
BVK Holice – Basketbalová škola Tygři Praha
55 : 49 (11:17 33:30 41:41)
Mrázek 25, Půlpán 11, Hanzlík 5, Vlček a Šindelář 4, Mikuláš, Lhoták a Krejčík 2

SK Holice – pozvánka
na fotbal
Krajský přebor
sobota 6. 6. 2015 v 10.15 hod. Holice–Litomyšl
středa 18. 6. 2015 v 18.00 hod. Holice–Polička
Okresní přebor
neděle 31. 5. 2015 v 17.00 hod. Holice–Přelouč
neděle 14. 6. 2015 v 17.00 hod. Holice–Dašice
Dorostenecká liga
sobota 17. 6. 2015 v 18.00 hod. Holice–Svitavy
VIKTORIA CUP – memoriál L.Vojíře
20.–21. 6. 2015
45. ročník Mezinárodního letního turnaje starších žáků.
O pohár firmy ERVIN JUNKER
sobota 27. 6. 2015
4. ročník letního turnaje mladších žáků.

BVK Holice – Basket Poděbrady
138 : 27 (42:1 74:5, 114:9)
Šindelář 33, Půlpán 22, Mrázek 18, Mikuláš
a Vlček 15, Lhoták a Brandejs 10, Hanzlík 7,
Krejčík 4, Klouček a Jirků 2
Čtvrtfinále:
BVK Holice – BK Snakes Ostrava
70 : 52 (16:15 36:29 49:44)
Mrázek 33, Mikuláš, Vlček a Šindelář 8, Brandejs 6
Semifinále:
BVK Holice – BK Horejsek Děčín
78 : 40 (25:10 45:15 52:34)
Mrázek 29, Půlpán 17, Lhoták 12, Šindelář 9,
Brandejs 6, Mikuláš 3, Hanzlík 2
Finále:
BVK Holice – Basketbalová škola Tygři Praha
49 : 54 (10:18 23:33 39:48)
Mrázek a Půlpán po 16, Šindelář 6, Hanzlík 4,
Mikuláš a Vlček po 3, Brandejs 1
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.
cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové
a extraligové soutěže).

GLADIATOR RACE –
drsný závod pro každého

Po loňském velmi úspěšném prvním ročníku se
do Holic vrací dobrodružný překážkový závod
GLADIATOR RACE. Ve dnech 20.–21. června
2015 se v Poběžovické kotlině postaví až 2000
závodníků drsné výzvě v podobě 6 kilometrové
tratí doplněné více než 30 překážkami. Gladiator race je zdaleka největší sportovní akcí regionu a záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje M. Netolický. Součástí akce jsou
také přebory ČR záchranných a bezpečnostních
sborů pod patronací ředitele krajské policie Pardubického kraje plk. J. Švejdara. Pro závodníky
z celé České republiky a ze zahraničí je připravena náročná trať plná bahna, vody a překážek.
Závod je velmi atraktivní také pro diváky, kteří se mohou volně pohybovat po celém areálu
a sledovat a povzbuzovat běžce v těch nejtěžších pasážích. Součástí doprovodného programu budou mj. ukázky policejních akcí a techniky. V areálu je zajištěno kvalitní občerstvení
včetně produktů pivovaru Primátor. Bližší informace a registrace na www.gladiatorrace.cz.
Mgr. Roman Šinkovský, Ph.D.
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