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Stalo se tak v Červeném Kostelci, kde se náš divadelní soubor zúčast-
nil poprvé „Postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního 
divadla“. Přehlídka vybraných souborů z celého bývalého Východočes-
kého kraje se konala ve dnech 16.–19. února a my jsme byli zařazeni 
do programu hned první den večer s inscenací „Poslední doutník“. A vy-
stoupení to bylo více než zdařilé. Líbilo se nejen divákům, ale i odbor-
né porotě, a tak jsme napjatě a s nadějemi na nějaké ocenění očekávali 
závěrečné vyhlášení výsledků v neděli odpoledne. No a dočkali jsme se. 
Lída Voříšková a Pavel Hladík obdrželi ceny za herecký výkon, herecký 
výkon Petra Hlavatého byl oceněn čestným uznáním. Postup na národní 
přehlídku si, a řekněme, že zcela po právu, vysloužil soubor z Jaroměře 
za inscenaci „Rok na vsi“. Ale byli určeni i náhradníci, kterými jsou 
soubory z Holic a Ústí nad Orlicí! Když k tomuto historickému úspěchu 
přičteme ceny na národní přehlídce jednoaktovek a více než úspěšnou 
premiéru mladé části souboru „Dokonalá svatba“, pak můžeme spokoje-
ně konstatovat, že sezóna 2016–2017 bude patřit k těm nejúspěšnějším 
v historii ochotnického divadla v Holicích. 

Pavel Hladík

Vážení spoluobčané,
při psaní dubnového sloupku se v přírodě jasně 
hlásí jaro. Při ranní cestě na radnici zpívali ptá-
ci a věřím, že v brzké době k nám najde cestu 
i sluníčko.

Rada i zastupitelstvo města pokračovaly 
ve své práci a společně se sešly na pracovní 
schůzi 27. února 2017. Důvodem bylo předjed-
nání kapitálové části rozpočtu města a rozděle-
ní fi nanční podpory pro kluby a spolky na rok 
2017. Po bohaté diskuzi se zastupitelé shodli 

na složení akcí v kapitálové části rozpočtu města na rok 2017 a fi nanční 
podpoře ve výši 2 107 tisíc Kč. V další části jednání pak pokračovala sa-
motná rada města, která schválila zhotovitele pozimní údržby městských 
komunikací, zhotovitele výměny koupelnových jader v bytech v domě 
č.p. 61 v ulici Bratří Čapků, nákup 5 kusů vývěsních skříněk, které budou 
instalovány na severní straně č.p. 61. 

Dále se rada opětovně zabývala neplatiči nájemného v městských by-
tech. Již dvě neplatící nájemnice obdržely výpověď z nájmu bytu. Soud 
výpovědi potvrdil a obě musí zaplatit i soudní výlohy ve výši cca 10 ti-
síc Kč za tato rozhodnutí. Při náhodné kontrole v jednom bytovém domě 
na Mušce bylo zjištěno užívání bytu jinými osobami, než jsou smluvní 
nájemci těchto bytů. Zde rada města rovněž rozhodla, dát všem šesti ná-
jemníkům výpověď z nájmu bytu za hrubé porušení nájemní smlouvy. 
Ve všech případech je rada rozhodnuta jít i do soudního sporu, neboť neo-
právněné užívání bytů není možné tolerovat, když v pořadníku o přidělení 
bytu máme stále více jak 30 uchazečů.

Zastupitelstvo města se sešlo na své jarní veřejné jednání dne 13. břez-
na 2017. Zastupitelstvo schválilo již výše zmiňované předjednané body. 
V kapitálové části rozpočtu města mezi největší akce patří oprava fa-
sády ZŠ Komenského, č.p. 500 v Holubově ulici za 6 mil. Kč, rekon-
strukce zdravotechniky tamtéž za 8 mil. Kč, rekonstrukce soc. zařízení 
ve Školní jídelně Holice za 1 mil. Kč a výměna oken a dveří v této budově 

za 1,1 mil. Kč, oprava střechy sportovní haly za 2 mil. Kč a oprava dvora 
ZŠ Holubova za 850 tisíc Kč.

Mezi projektovými dokumentacemi nechybí projekt na novou sportov-
ní halu za cca 580 tisíc Kč další 3 mil. Kč poputují na opravy bytových 
domů, o 1 mil. Kč povýší opravy místních komunikací a na 2 mil. Kč 
přijde nová lávka s chodníkem a veřejným osvětlením na Mušce. Neza-
pomnělo se ani na chodníky, kde částka 400 tisíc pokryje opravu chod-
níku na Podhrázi, oprava chodníku v Holubově ulici přijde na 300 tisíc 
Kč a zahájí se revitalizace fotbalového stadionu vodohospodářskou částí 
za 5 mil. Kč. Projekčně se připraví chodník v horní části Husovy ulice 
za 150 tisíc Kč.

Dále zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2016. Vý-
sledkem byl přebytek cca 13 mil. Kč, kdy příjmy v rozpočtu roku 2016 
byly stanoveny velmi obezřetně a na druhé straně se nevyčerpaly všechny 
prostředky na straně výdajů (nejvyšší částka byla 24 mil. Kč na rekon-
strukci šaten a sociálního zařízení sportovní haly). Dále pak zastupitel-
stvo schválilo účetní závěrku města za rok 2016, dodatky ke zřizovacím 
listinám příspěvkových organizací města, menší změny v územním plánu 
města Holic a jmenovalo komisi pro revitalizaci Sokolského parku. Dále 
bylo zastupitelstvo nuceno schválit novou vyhlášku pro školské obvody 
mateřských škol v Holicích. Ve vyhlášce je uvedeno, že obvod každé ma-
teřské školy tvoří celé území města Holic. Další „nucenou“ vyhláškou je 
stanovení doby nočního klidu v Holicích, tím se rozumí doba od 22 hodin 
do 6 hodiny ranní. Vyhláška pak řeší zkrácení této doby při společenských 
a sportovních akcích v Holicích.

Závěrem bych vás chtěl pozvat na 2 významné akce – první je setkání 
harmonikářů, které proběhne 8. dubna 2017 od 14.00 hodin v ZUŠ Karla 
Malicha a druhou Memoriál Jiřího Kerouše v požárním sportu družstev, 
které pořádá SDH Holice na nám. T. G. Masaryka v sobotu 22. dubna 
2017. Věřím, že pozvání přijmete a svojí účastí tak podpoříte v minulosti 
tak úspěšné akce.

Velikonoční svátky jsou za dveřmi a tak mi dovolte Vám popřát jejich 
šťastné a veselé prožití v kruhu rodiny, všech blízkých a přátel.

Slovo starosty

Další úspěch na divadelních prknech

Na snímku ze závěru divadelní přehlídky v Červeném Kostelci jsou odleva 
Petr Hlavatý, Jitka Juračková, Lída Voříšková, Pavel Hladík.
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KOMENTÁŘE…

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 27. února 2017
Rada města na své schůzi v pondělí 27. února 2017 
projednala některé body za účasti všech zastupite-
lů. Diskutovalo se o rozpočtových změnách, které 
doplní kapitálovou část rozpočtu a rada doporuči-
la zastupitelstvu, aby na zasedání 13. března tyto 
změny schválilo, dále bylo se zastupiteli projedná-
no po jednotlivých položkách rozdělení finanční 
podpory organizacím a spolkům, schválení tohoto 
návrhu proběhne opět 13. března. Zastupitelé se 
zejména zajímali o postup při zpracovávání projek-
tové dokumentace na novou sportovní halu a byli 
seznámeni s postupem rady města, kdy rada uložila 
majetkovému odboru zajistit služby ing.Vlachopu-
lose z firmy Adonis Projekt s.r.o. Hradec Králové 
jako koordinátora projektů při revitalizaci areálu 
stadionu. Rada se potom zabývala nový dispozič-
ním rozdělením pozemku p.č. 2019/59 na Mušce 
a doporučila zrušit zastupitelstvu usnesení č. 273 
z 19. 12. 2016 o jeho rozdělení a navrhuje rozdělit 
tento pozemek dle nového návrhu. 
Dále rada města schválila fi Atent, s.r.o. z Podě-
brad jako zhotovitele akce „Zpracování PD ZŠ 
Holubova 47 – bezbariérový přístup“ za cenu 
189 970 Kč vč. DPH, firmu Deals management 
a.s. Praha jako zhotovitele akce „Zhotovení PD 
– rekonstrukce atletických prvků sportovního sta-
dionu Holice“ za cenu vč. DPH 302 500 Kč a pana 
B. Půlpána z Opatovic n.L. jako dodavatele akce 
„Výměna a doplnění zařízení kuchyně v MŠ Sta-
roholická“ za předpokladu schválení finančních 
prostředků zastupitelstvem města. Rada schváli-
la dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor 
v domě Husova čp. 406 k 31. 3. 2017, ukončení 
nájmu k bytu č. 4 v domě U Kapličky 1042 ke dni 
28. 2. 2017 a přidělení tohoto bytu od 15. 3. 2017 
dle aktuálního pořadníku žadatelů, přidělení bytu 
č. 25 v domě U Kapličky 1042 dle pořadníku, 
ukončení nájmu k bytu č. 2 v domě čp. 9 dohodou 
k 31. 3. 2017 a přidělení tohoto bytu dle pořadníku, 
ukončení nájmu k bytu č. 9 v domě čp. 2 ke dni 
14. 3. 2017 a přidělení tohoto bytu dle pořadníku 
od 15. 3. 2017, schválena byla i cenová nabídka 
ve výši 45 980 Kč vč. DPH od firmy drawING pro-
jekt z Kolína na rozšíření PD o rekonstrukci zdra-
votechniky na akci „ZŠ Komenského-Holubova 
500“, ale neschválena byla žádost o navýšení počtu 
osob žijících v bytě č. 15 v domě Na Mušce 1103. 
Rada vzala na vědomí nabídku LD Vysoké Chvoj-
no s.r.o. s tím, že město nemá zájem o odkoupe-
ní nákladního vozidla MAN a schválila zaslání 
připomínek k návrhu Stanov bytového družstva 
„Družstva vlastníků bytů v Holicích“, dále schváli-
la firmě Schwertransport-service Modřice průjezd 
soupravy s nadměrným nákladem ulicí Holubovou, 
náměstím a ulicí Vysokomýtskou, bezplatný pro-
nájem parkoviště u kulturního domu paní Kubá-
tové – pořadateli akce „Tajný výlet“ na den 22. 4. 
2017 od 6 do 10 hodin a vzala na vědomí přípra-
vu zasedání Zastupitelstva města dne 13. března 
2017. Rada projednala 4 žádosti o změnu územ-
ního plánu města Holic a vydala svoje stanoviska, 
která budou součástí projednávání těchto žádos-
tí na jednání ZM dne 13. 3. 2017, rada schválila 
převzetí záštity nad konáním 21. Ročníku setkání 
CB radioamatérů, domu DM Holice převod část-
ky 572 800 Kč z rezervního fondu do investičního 
na nákup 9ti místného automobilu a kopírovacího 
stroje, DDM Holice schválila i dodavatele ubyto-
vacích a stravovacích služeb na letní tábor mládeže 
v Nekoři ve dnech 22.–29. 7. 2017 a na pobytový 
zájezd dospělých do Novohradských hor ve dnech 
28. 8.–2. 9. 2017, pro NS MAS ČR Pardubického 
kraje bylo schváleno umístění sídla v budově MÚ 

Holubova 1, Holice a pro sportovní oddíly TJ So-
kola Holice bezplatné umístění znaku města Holic 
na sportovních dresech a teplákových soupravách.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 13. března 2017
Schůze rady města v pondělí proběhla ještě před 
jednáním zastupitelstva, rada projednala a doporu-
čila zastupitelstvu schválit závěrečný účet města 
za rok 2016 a účetní závěrku města za rok 2016, 
schválila veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté 
dotace z rozpočtu města na rok 2017 a 3. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu na rok 2017. V bodu převo-
dy nemovitého majetku byly předjednány všechny 
návrhy, které budou s doporučením rady města 
projednány zastupitelstvem. Dále rada schválila 
firmu Roadstav s.r.o. Poděbrady jako zhotovitele 
pozimních oprav místních komunikací za jed-
notkovou cenu 3200 Kč/tunu směsi a firmu Voto 
plyn s.r.o. Holice jako zhotovitele akce „Výměna 
koupelnových jader pěti bytů v čp. 61“ za cenu 
466 986 Kč s DPH, schválen byl firmě Dan-
-Czech Specialtransport s.r.o. z Mělníka průjezd 
nadměrného nákladu ulicí Holubovou, náměstím 
a ulicí Vysokomýtskou. Rada schválila zveřej-
nění pronájmu 5 ks vývěsních skříněk na severní 
straně domu čp. 61 v ulici Bratří Čapků a ukon-
čení nájmu k bytu č. 16 v domě čp. 2 dohodou 
k 31. 3. 2017 a ukončení nájmu k bytu č. 1 v domě 
na Mušce 1103, panu Palečkovi bylo schváleno 
ukončení nájmu nebytových prostor v Palackého 
38 ke dni 31. 3. 2017 a následně i zveřejnění pro-
nájmu těchto prostor a cukrárně Valma bylo povo-
leno zřízení výdejního okna do náměstí ve výloze 
objektu čp. 13. Rada projednala žádost provozo-
vatelky „mikrojeslí v objektu MŠ Staroholická“ 
– schválila změnu nájemce na paní Hanu Bene-
šovou a upravila podmínky pro přijímání dětí, 
takže přednost budou mít děti holických rodičů, 
dále děti rodičů „mimoholických“, kteří pracují 
v některé holické příspěvkové organizaci a teprve 
v případě volné kapacity ostatní děti. Rada projed-
nala obecně závazné vyhlášky o omezení nočního 
klidu a o stanovení školských obvodů holických 
mateřských škol a doporučila zastupitelstvu je 
schválit, na záver vzala na vědomí aktuální přehled 

o dlužnících nájemného z bytů, schválila bezplatné 
použití znaku města Holic v kartě holické stanice 
požární ochrany HZS ÚO Pardubice a doporučila 
zastupitelstvu schválit změnu rozdělení finanční 
podpory pro tenisový klub Holice.

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 13. března 2017
Hlavními body programu tohoto jednání bylo 
schválení rozpočtových změn, které doplnily 
kapitálovou část rozpočtu města na rok 2017, 
některé položky zmiňuje starosta ve svém sloup-
ku, druhým očekávaným bodem bylo rozdělení 
a schválení finanční podpory města spolkům a or-
ganizacím, které v termínu o podporu požádali – 
viz usnesení č. 287: 
Zastupitelstvo města Holic schvaluje veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města ve výši 2 107 tisíc Kč na rok 2017 takto:
SK Holice zapsaný spolek 441 000 Kč; Junák – 
český skaut, středisko Holice, z.s. 40 000 Kč, 
Český svaz chovatelů, Základní organizace Holice 
45 000 Kč, Basketbalový všesportovní klub Holi-
ce, z.s. 402 500 Kč, Automotoklub Holice v AČR 
50 000 Kč, Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice, 
Na Mušce 1110 10 000 Kč, Tělocvičná jednota So-
kol Holice 232 500 Kč, Tenisový klub Holice z.s. 
112 000 Kč, Dělnická tělovýchovná jednota Holice 
z.s. 48 000 Kč, Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Holice 27 000 Kč, Radioklub 
OK1KHL Holice, z.s. 25 000 Kč, Taneční klub 
Apel Holice, z.s. 30 000 Kč, Horolezecký a turis-
tický klub Holice, z.s. 4 000 Kč, Kultura pro město, 
z.s. 53 000 Kč, Občanské sdružení Tancklub Holice 
30 000 Kč, Myslivecký spolek Holice 20 000 Kč, 
Old bikers club z.s. 8 000 Kč, Rostislav Kalousek 
1 000 Kč, Oblastní charita Pardubice 60 000 Kč, 
Pohybové studio ENERGY o.s. 10 000 Kč, Bike 
Freaks Holice, z.s. 125 000 Kč, HC Laviny Holice 
z.s. 40 000 Kč, TJ Jiskra Holice, z.s. 188 000 Kč, 
Občanské sdružení Cykloprofi Holice 20 000 Kč, 
Badmintonový klub Holice, z.s. 40 000 Kč, Střední 
škola automobilní Holice 15 000 Kč, Česká fede-
race klubů vozítek s pedály, z.s. 15 000 Kč; Eliška 
Krčálová 5 000 Kč; Lukáš Forejtek 5 000 Kč, Vít 
Doubravský 5 000 Kč.

Revitalizace stadionu – výměna zeleně
Pokud chodíte na procházky kolem stadionu, tak 
vám jistě neuniklo, že se zde v březnu kácely stro-
my. Lesní družstvo z Vysokého Chvojna na začát-
ku března totiž začalo s vykácením aleje topolů 
na severní straně stadionu. Tato činnost byla již 
dříve naplánována v rámci revitalizace stadionu. 
Z přiložené fotografie je patrné, že vykácení topolů 
bylo velmi nutné i vzhledem k překročenému věku 
stromů a také k jejich velmi špatnému stavu. Špatný 
a tím pádem nebezpečný stav se projevil např. v ne-
dávné minulosti, když SK Holice slavil na stadionu 

110 let od vzniku fotbalového klubu. Naštěstí až den 
po oslavách na místo, kde před tím bylo shromáž-
děno mnoho účastníků oslav, spadla mohutná větev 
o velkém průměru. Tato událost následně urychlila 
celý schvalovací proces kácení. Nepůjde pochopi-
telně jen o kácení, ale zároveň je nařízena i náhradní 
výsadba v areálu stadionu, aby zde zeleň zůstala, ale 
zároveň byla bezpečná pro návštěvníky stadionu. 
Na obrázku je pařez z jednoho topolu.
Sokolský park – revitalizace začala
V rámci naplánované revitalizace sokolského par-
ku zde začaly v únoru a březnu letošního roku 
práce. Technické služby provedly výrazné proře-
zání zeleně a pokácení některých stromů. Vše je 
prováděno na základě schváleného projektu. Tato 
činnost předchází pracem, které budou v rámci 
revitalizace sokolského parku následovat. Bude 
vysazena nová zeleň, vybudovány nové chodníky, 
nové parkové osvětlení a park bude mít nové la-
vičky. Již teď je ale vidět nádherná historická, pa-
mátkově chráněná budova sokolovny od architekta 
Otakara Novotného, otevřená v roce 1913. Což byl 
mimo jiné jeden z požadavků města, které by zá-
měr revitalizace měl splnit.

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc., člen rady města
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Svoz biologického odpadu
v Holicích již od 5. dubna 2017 
Ve středu 5. dubna proběhne první letošní svoz 
biologického odpadu.
Připomínáme, že se do hnědých „popelnic“ má 
odkládat pouze odpad, jehož seznam je i na vlast-
ní nádobě a v naší příloze jsou i konkrétní instruk-
ce a doporučení technických služeb. 
Občané, kteří se do tohoto sběru ještě ne-
zapojili, si stále mohou bezplatně nádobu 
vyzvednout (proti podepsanému zápůjčního 
protokolu) na TS Holice, Vysokomýtská 635 
v pracovních dnech v době od 7 do 11 hodin 
a od 12.30 do 15.30 hodin. K vyzvednutí nádo-
by bude vždy potřebný vyplněný zápůjční pro-
tokol a pro případ kontroly i občanský průkaz.

Sportovní areál gymnázia otevřen 
od 15. dubna pro veřejnost
Od soboty 15. dubna 2017 bude otevřen spor-
tovní areál Gymnazia Dr. E. Holuba i pro veřej-
nost. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude 
probíhat plánovaná rekonstrukce areálu, bude 
provoz sportoviště ukončen na přelomu jara 
a léta 2017. Občané budou o termínu ukončení 
informováni s týdenním předstihem. 
V areálu jsou k dispozici hřiště na míčové hry, 
dále dva kurty na tenis a běžecký ovál. Po celou 
otevírací dobu bude přítomen správce sportoviš-
tě, který bude koordinovat sportovní dění v are-
álu. Na správce se můžete obracet v případě 
jakýkoliv informací nebo rezervací kurtů a hřišť.
Provozní doba je stanovena ve všední dny 
od 16.00 do 19.00 hodin, ve volných dnech 
(o víkendech a o prázdninách) od 8.00 do 12.00 
a odpoledne od 13.00 do 19.00 hodin. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek 
(např. déšť, nedostatečná viditelnost) bude areál 
uzavřen. Provozovatel (gymnazium) je oprávněn 
ze závažných důvodů uzavřít část nebo celý are-
ál, popřípadě ukončit probíhající akci. Správce 
sportoviště  má  právo  vykázat  z  areálu  osoby, 

které  porušují  provozní  řád  a  svým  chováním 
ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních. 
Důležité upozornění: BĚŽECKÁ DRÁHA JE 
Z DŮVODU BEZPEČNOSTI AŽ DO OD-
VOLÁNÍ MIMO PROVOZ. 
Telefonní číslo správce: 725 984 308

Ondřej Dobrovolský, ředitel TS Holice

Nové obecně závazné vyhlášky (OZV)

Vyhláška č. 1/2017 o stanovení doby nočního 
klidu v Holicích v roce 2017.
Tato vyhláška vychází z novely zákona o pře-
stupcích č.200/1990 Sb., kdy od roku 2016 byl 
zařazen 6. odstavec v § 47 – Přestupky proti ve-
řejnému pořádku:
(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. 
do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vy-
hláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
slavnosti nebo obdobné společenské nebo ro-
dinné akce, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Teprve tímto odstavcem byla oficiálně dána 
obcím možnost změnit dobu nočního klidu 
a v naší OZV č. 1/2017 pak upravujeme (zkra-
cujeme) dobu nočního klidu na předem známé 
akce. Vyhláška je v úplném znění i s grafic-
kými přílohami na úřední desce městského 
úřadu. Tím, že omezení doby nočního klidu je 
stanoveno v obecně závazné vyhlášce, kterou 
schvaluje zastupitelstvo je dán i postup pro za-
řazení některých dalších akcí. Pořadatel musí 
podat žádost, která bude v nejbližším termínu 
předjednaná městskou radou a pak se stanovis-
kem rady bude žádost projednána na nejbliž-
ším jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, 
že v průběhu roku zasedají zastupitelé zhruba 
po dvou měsících (na městské stránce je plán 
práce ZM a RM na 1. pololetí 2017), je třeba 
vždy změnu začít řešit s patřičným předsti-
hem. 

Vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřízených městem 
Holice
Školský zákon (č.561/2004 Sb.) umožňuje měs-
tům rozdělit území města na obvody, to zname-
ná, že děti ze stanoveného obvodu by musely 
navštěvovat pouze příslušnou mateřskou školu. 
Zastupitelstvo města Holic rozhodlo, že celé 
území města bude tvořit jeden školský obvod 
a bude záležet na vůli rodičů a také na kapacit-
ních možnostech mateřských škol, kterou škol-
ku budou děti navštěvovat. Bohužel i k tomuto 
kroku je nutná vyhláška, protože pokud má obec 
zřízených více mateřských škol, potom pouze 
formou obecně závazné vyhlášky se mohou vy-
mezit školské obvody.
 
Technické služby Holice upozorňují 
občany
Od roku 2012 Technické služby nezajištují 
výměnu starých popelnic na komunální odpad 
za nové. V případě zájmu je možné popelnici 
na komunální odpad zakoupit v areálu Tech-
nických služeb, Vysokomýtská 635, Holice. 
Nabízíme popelnice plastové 120 l a 240 l a také 
popelnice plechové o objemu 120 litrů.

Technické služby Holice

Město Holice oznamuje záměr odprodeje 
pozemku p. č. 2019/59, výměra 3138 m2, 
trvalý travní porost, ul. Ottmarova, k.ú. 
Holice v Čechách, zapsaného na LV 10005 
katastru nemovitostí pro obec a část obce 
Holice, katastrální území Holice v Čechách, 
vedeného Katastrálním úřadem pro Pardu-
bický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. 
Bližší informace jsou dostupné na úřední 
desce města:
http://www.holice.eu/urad-online/uredni-
-deska.html?view=detail&id=1828

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

Častým tématem rozhovorů pamětníků jsou ne-
jen témata o vojně, tj. jak se vojákovalo za Če-
pičky nebo o fotbalu, jak jsme to kdysi kopali, 
ale pravý holický pamětník čas od času vzpo-
mene na zlatou éru městského parku ve Sme-
tanově ulici, kdy jeho součástí byl i zookou-
tek s medvídky mývaly. Protože se městská 
samospráva snaží revitalizovat nejen sportovní 
areál, ale i veřejné parky (nyní je na programu 
ten sokolský) byl zpracován i projekt na revi-
talizaci a oživení zmíněného městského parku 
a součástí změn by měl být i návrat zookoutku 
s mývaly. Chceme využít i evropské fondy, kdy 
v programu ochrany životního prostředí je vý-
zva na podávání projektů na rozšiřování nepů-
vodních živočichů po celém světě a tato dotace 
je použitelná i na zřízení našeho zookoutku.
Žádost o dotaci bude projednávat rada měs-

ta na své mimořádné schůzi 1. dubna 2017. 
Součástí projektu je dodávka páru mývalů, zde 
využijeme i naše dobré styky v Polsku a máme 
slíbený párek ze zoologické zahrady v Opole 

a to pouze za odvoz. Po vybudování klecí bude 
vypsán i konkurz na městského medvědáře, ná-
klady na provoz koutku včetně medvědáře kryje 
dotace. V nejbližší době zapojíme do projektu 
i veřejnost a vypíšeme anketu na jména obou 
medvídků.
Pokud se chovu bude dařit, budeme mláďata na-
turalizovat a vypouštět je po dohodě s mysliv-
ci do okolních lesů, takže milovníci přírody se 
mohou těšit, že na některé z budoucích výstav 
loveckých trofejí se objeví i trofeje místních 
mývalů. (VB)

Pozn. redakce:
Tento článek byl zařazen až po uzávěrce a ne-
bylo ho již možno u nikoho z radních ověřit, ale 
upozorňujeme, že autor nemá v Holicích dobrou 
pověst.

Návrat medvídka mývala do městského parku

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc duben 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
1. 4. 18.00  S dechnou na stříbrném plátně
sobota   Populární koncert Dechového orchestru KD Holice a jeho hostů, na kterém zazní 

skladby z filmů Jurský park, Kmotr, Star Wars, James Bond a další hity. 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

22. 4. 19.30  Moliére Lékařem proti své vůli
sobota   Fraška pana Moliéra si bere na mušku lékařské povolání, mastičkáře a různé 

šarlatány, ale i hloupé měšťanské způsoby. Hlavní hrdina bláznivé komedie je 
obyčejný drvoštěp Sganarel, který se velkým nedorozuměním stane lékařem, 
aniž by o to stál. Klasika, která dokáže rozesmát i po 350 letech.

  Režie: Pavel Hladík.
  Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
  Zařazeno v divadelním předplatné ABO 2016/2017. 100 Kč
24. 4. 10.30 Malá čarodějnice
pondělí  Kouzelný příběh malé čarodějnice a jejího havrana Abraxase pro školy.
  Uvádí Divadlo Scéna Zlín. 50 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
11. 4. 19.30 Richard Müller: Nepoznaný
úterý   Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební branže 

v ČR i na Slovensku. Dokument je intimním portrétem výrazné osobnosti, která 
čelí množství osobních problémů i nonstop zájmu fanoušků i bulváru.

  Žánr: Dokumentární / Životopisný. Délka 90 minut. 80 Kč
18. 4. 17.00 Lichožrouti
úterý   Film o radostech a strastech zlodějů ponožek – Lichožroutů a jejich soužití 

s námi lidmi. Jsou to malí tvorové, kteří žijí s námi a mohou za to, že lidstvu 
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!

  Žánr: Animovaný / Rodinný. Délka 83 minut. 70 Kč
25. 4. 19.30 Pohádky pro Emu
úterý   Petr pracuje pro imigrační úřad v Londýně, když náhle zjistí, že má doma dceru 

Emu. Jeho život převrátí soužití s osmiletou holčičkou doslova vzhůru nohama 
a navíc mu je v patách nesmlouvavá sociální pracovnice.

  Režie: Rudolf Havlík.
   Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna 

Polívková.
  Žánr: Romantický / Komedie. Délka 112 minut. 80 Kč
2. 5. 18.00 Smrt si říká Engelchen
úterý   Příběh partyzána Pavla, který byl v květnu 1945 při přestřelce vážně zraněn, 

a nyní leží po operaci v nemocnici. V horečnatých snech a rozhovorech s řádo-
vou sestrou Alžbětou se mu vybavují válečné zážitky. Podle románu Ladislava 
Mňačka.

  Režie: Ján Kadár, Elmar Klos.
   Hrají: Jan Kačer, Eva Poláková, Martin Růžek, Blažena Holišová, Pavel Bártl 

a další.
  Žánr: Drama / Válečný. Délka 129 minut. 40 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
25. 4. 16.00  Zdravá výživa nejen pro seniory
úterý   Přednáška o zásadách stravování, o tom jak zdravě nakupovat, že zdravé jídlo 

nemusí být drahé. Přednáší Mgr. Martina Vrbická – výživová poradkyně.
 50 Kč

Další výstava, která v současnosti probíhá v Ga-
lerii KD Holice, nám představuje malířskou 
tvorbu autodidakta. Autor je představitel insitní-
ho, tedy naivistického umění a zároveň více než 
zajímavá persona zdejšího uměleckého regionu. 
Bohužel persona širší veřejnosti málo známá. 
Miroslav Flieger je svérázný umělec, který tvoří 
z vnitřní potřeby a vlastně ani netouží po větší 
publicitě, ačkoli intenzita a kvalita jeho díla si 
to bezesporu zaslouží.
Autora jsem zařadil pod egidu insitního tedy 
naivního umění, kam většina autodidaktů patří 
a nazval ho celníkem. To proto, že neškolená, 
přesto kultivovaná a malířsky více než kvalitní 
tvorba, mi svým espritem v mnohém evokuje 
tvorbu asi nejznámějšího světového naivisty, 
francouzského celníka Rousseau. V mnohém 
i zde vystavené obrazy evokovaly díky okouzle-
ní autora městskou krajinou také tvorbu českého 
klasika Kamila Lhotáka.
Moje přirovnání ke dvěma výše jmenovaným 
rozhodně nesnižuje kvalitu zdejšího umělce. 
Naopak, milá intenzita jeho tvorby se může 
těmto dvěma směle postavit bok po boku. 
Za sebe doufám, že zdejší umělec se snad jed-
nou větší publicity a uznání ještě dočká, bylo 
by opravdu škoda, aby jeho dílo upadlo v za-
pomnění.
Sám jsem tuto výstavu navštívil několikrát, 
neboť hřejivá intenzita a půvab vystavených 
obrázků za tu dávku klidu a pohlazení po duši 
rozhodně stály. Mohu jen dodat, že Holičáci, 
kteří do galerie nezabloudili, mohou jen litovat, 
minimálně ochuzení o více než příjemný záži-
tek, tedy něco, čeho je nám v současnosti více 
než třeba.
Toto píšu s díky a respektem k autorovi.

Doba trvání této výstavy je prodloužena až 
do 21.dubna.

Mgr. Štěpán Málek, akad. sochař

I Holice mají svého celníka

ZO Českého zahrádkářského svazu

pořádá on-line soutěž pro všechny
bez rozdílu věku pod názvem:

„ZDRAVÝ SELSKÝ
ROZUM“

Pojďte si s námi pohrát, zasoutěžit si.
Soutěž probíhá formou testů,

můžete odpovídat i jen citem – 
ZDRAVÝM SELSKÝM ROZUMEM.

Podrobnosti se dozvíte na našich
webových stránkách

http://www.zahradkari.cz/zo/holice/
pod heslem SOUTĚŽE.

Máme pro Vás přiopravené hezké ceny. 
Těšíme se na Vaši účast.

KULTURA
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Vaříte rádi hovězí guláš a myslíte si, že právě ten váš je nejchutnější? 
Máte odvahu své mínění dokázat profesionálním kuchařům i široké ve-
řejnosti? Pak právě pro vás je určena soutěž ve vaření kotlíkových gulášů 
GULÁŠKOŠT. Již čtvrtý ročník kulinářského klání se uskuteční v areá-
lu holické městské tržnice na křižovatce ulic Havlíčkova a Bratří Čapků 
v sobotu 27. května 2017. Soutěž vypukne úderem desáté hodiny dopo-
lední a potrvá až do pozdního odpoledne. Součástí programu budou gas-
tronomické workshopy, hudební produkce, zajímavé soutěže, atrakce pro 
děti i nezbytný jarmark. Pokud se chcete GULÁŠKOŠTu zúčastnit jako 
soutěžící, sestavte tří až pětičlenný tým, vymyslete vtipný název pro tým 
i guláš, pořiďte si třeba i nápadité kostýmy a vyplňte přihlašovací formulář 
na webových stránkách pořádajícího spolku Kultura pro město www.kul-
turapromesto.cz, kde také najdete všechny potřebné informace. Formulář 
spustíme přesně o půlnoci z 31. března na 1. dubna. Maximální kapacita 
soutěže je dvanáct týmů. Proto neváhejte – kdo se přihlásí včas, ten vaří. 
A o co účastníci změří své síly? O putovní Kotlík mlsného pantáty z Ho-
lic, který udělí odborná porota složená z holických kuchařů, a o titul Gu-
láš sympatie udělovaný degustátory z řad návštěvníků. Soutěžit se bude 
samozřejmě i o další hodnotné ceny, a to nejen gastronomické. A malá 
perlička na závěr – aktivní účast v soutěži přislíbila i rozhlasová a televiz-
ní moderátorka a čtyřnásobná vítězka ankety TýTý v kategorii Osobnost 
televizního zpravodajství Jolana Voldánová. Uvaříte lepší guláš než ona?

Lukáš Peška, předseda spolku Kultura pro město

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás srdečně 
zve na oslavu 6. narozenin a k této příležitosti pro vás 
připravujeme dvě akce: 
12. dubna společně oslavíme 6. narozeniny v Holoub-
ku. Začínáme v 16 hodin pohádkou O princezně, která 
chtěla všechno hned, v podání Divadélka Kůzle, dále 
dětem malířky zkrášlí jejich obličeje, budeme zpívat, tancovat, hrát si 
a sladkou tečku vykouzlí ochutnávka narozeninového dortu.
28. dubna od 17 do 18.30 hodin si udělejte čas na poutavý příběh o ma-
lém indiánovi z kmene Čerokí. Zveme vás do velkého sálu ZUŠ v Ho-
licích 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. Cena dětské vstupenky je 50 Kč a dospělí mají vstup 
za 60 Kč. Těšíme se na společné setkání na divadelním představení.
Celé Česko čte dětem opět v Holoubku 26. dubna od 16 hodin. Zveme vás 
na jarní čtení v podání paní Libuše Strakové, které je doplněno tvořivými 
hrátkami s Radkou Dostálovou.
Herna Holoubka je pro vás otevřena každý den od 8.30 do 11.30 hodin, 
dopoledne jsou pravidelné hodinové programy zaměřené na pohyb, pís-
ničky, tvoření a odpoledne též probíhají pravidelné programy pro děti 
i dospělé. Těšíme se na vaši návštěvu Holoubka.
Ohlédnutí: První březnový večer se Holoubkem nesl radostný smích. Ko-
nalo se tu první setkání Jógy smíchu pro babičky a dědy. Dvanáct babiček 
a jeden děda se společně s lektorkou Monikou Pavlisovou devadesát mi-
nut smáli, tleskali, tančili. Jógu smíchu si všichni náležitě užili. 
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

Co ženy považují za nejpřínosnější ve vzdělávání – PRO svůj rozvoj – 
PRO rodinu – PRO práci?
SEBEPOZNÁNÍ, ROZŠÍŘENÍ OBZORU, ENERGIE, NAPLNĚNÍ, PO-
ROZUMĚNÍ a zejména ČAS VĚNOVANÝ SOBĚ.
„V Holoubku je příjemná atmosféra, která napomáhá k uvolnění a sdílení. 
Velkým přínosem je obohacení o příběhy ostatních žen, poznávání sama 
sebe díky zajímavým vzdělávacím metodám. Řeší se témata, která vychá-
zejí přímo ze skupiny” říkají účastnice.
Další bezplatnou příležitostí je vzdělávací cyklus od září do listopadu 
2017. Věnujte si ČAS PRO SEBE a do konce května se přihlaste. Zachy-
cení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.cz. 
Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel.: 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

kolektiv Holoubka

Holoubek slaví 6. narozeninyGULÁŠKOŠT 2017 se blíží. Přihlaste se do soutěže

Koncert kontrabasové třídy ZUŠ Karla Malicha a Konzervatoře
Pardubice 
úterý 4. dubna od 18.00
Základní umělecká škola Karla Malicha
Vstupné: dobrovolné

4. setkání harmonikářů
sobota 8. dubna od 14.00
Základní umělecká škola Karla Malicha
Vstupné: 80 Kč

Koncert učitelů ZUŠ Karla Malicha
pondělí 10. dubna od 18.00
Základní umělecká škola Karla Malicha
Vstupné: dobrovolné

Přednáška o pravidlech silničního provozu
čtvrtek 20. dubna od 18.00
Kavárna KD Holice
Přednášející: Josef Bartoníček
Vstupné: zdarma 

3. ročník Memoriálu Jiřího Kerouše
sobota 22. dubna od 11.30
Náměstí T. G. Masaryka, Holice
více informací na www.hasici-holice.cz

Velikonoční koncert
neděle 23. dubna od 17.00
Kostel sv. Martina, Holice
Vstupné: dobrovolné

Pálení čarodějnic
neděle 30. dubna od 18.00
Sportovní stadion, Holice
Program:
18.00 Není pozdě (folk&country)
19.00 odsouzení čarodějnice, zapálení hranice
19.30 vyhlášení soutěže „Miss čarodějnice“
20.00 Limited Edition (punkrock)
21.00 ohňová show (AlternA)
21.15 ohňostroj
21.30 reprodukovaná hudba
Vstup zdarma.

Přehled společenských akcí

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Základní umělecká ško-
la Karla Malicha v druhé 
polovině února úspěšně 
reprezentovala Holice při 
soutěžích, které vypisuje 
Ministerstvo školství mlá-

deže a tělovýchovy. V tomto školním roce byla 
soutěž vypsána pro obor Hra na klavír, Hra 
na kytaru a Hra na smyčcové nástroje. Okres-
ních kol se celkem zúčastnilo 44 žáků ZUŠ Kar-
la Malicha a získali 3 čestná uznání, 8 třetích, 
21 druhých a 12 prvních cen, které jsou zároveň 
s postupem do krajského kola. Soutěžní mara-
tón odstartoval 15. a 16. února okresním kolem 
ve hře na klavír, které pořádala ZUŠ Pardubi-
ce – Polabiny. Naši školu zde reprezentovalo 
celkem 7 žáků. Další zastávkou v soutěžích byl 
21. únor a tentokrát se jednalo o okresní kolo 
ve hře na smyčcové nástroje, které pořádala 
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 a této soutěže 
se zúčastnilo našich 27 žáků. Na tomto místě je 
třeba vyzdvihnout práci nejen pedagogů smyč-
cového oddělení, ale i našich korepetitorů a po-
děkovat za vzornou a vynikající práci při kla-
vírním doprovodu našich soutěžících. Poslední 
zastávkou bylo okresní kolo ve hře na kytaru, 
které pořádala ve čtvrtek 23. února naše ZUŠ 
Karla Malicha. Této soutěže se zúčastnilo 10 
našich žáků s vynikajícími výsledky. Na tomto 
místě je nutné zmínit, že všichni soutěžící, je-
jich pedagogické vedení a odborná porota byli 
nadšeni nejen z organizace a hladkého průběhu 
soutěže, ale zejména z vynikajících akustických 
vlastností našeho koncertního sálu. Přehled vý-
sledků všech našich žáků uvádíme níže. Všem 
postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském 
kole a o jejich počínání vás budeme informo-
vat v dalších číslech Holických listů. Děkujeme 
všem pedagogům, korepetitorům a rodičům 
za vzornou spolupráci a reprezentaci nejen ZUŠ 
Karla Malicha.

Okresní kolo ve hře na klavír – ZUŠ Pardubi-
ce – Polabiny, Lonkova 510
15. a 16. 2. 2017
0. kategorie
Kateřina Janů 3. cena
pedagog – Bc. Kamila Doubek Šedajová

1. kategorie
Týna Melichová 2. cena
pedagog – Mgr. Tereza Vostřelová
Tomáš Smolencev čestné uznání
pedagog – Bc. Martin Beran

2. kategorie
Petr Bláha 3. cena
pedagog – Mgr. Tereza Vostřelová

3. kategorie
Adam Bartoníček čestné uznání
Doubravka Kunátová  čestné uznání
pedagog – Mgr. Pavel Kupčák

6. kategorie
Stanislav Kozák 3. cena

pedagog – Bc. Martin Beran

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje – 
ZUŠ Pardubice Havlíčkova
21. 2. 2017
0. kategorie – Hra na housle
Pavla Hlávková 2. cena
pedagog – Hana Burianová
Veronika Drtinová 2. cena
pedagog – Marie Valentová
Tereza Mastíková 2.cena
pedagog – Hana Burianová
Šarlota Kubínová 3.cena
pedagog – Mgr. Eva Mastíková

1. kategorie – Hra na housle
Lucie Lohniská 1. cena s postupem
pedagog – Hana Burianová
Nikola Štorková 2. cena
pedagog – Mgr. Eva Mastíková

1. kategorie – Hra na kontrabas
Kryštof Dostál 1. cena s postupem
pedagog – Mgr. art. František Machač

2. kategorie – Hra na housle
Emma Burcalová 2. cena
pedagog – Hana Burianová
Anna Štásková 2. cena
pedagog – Marie Valentová

2. kategorie – Hra na violoncello
Tereza Vostřelová 2. cena
Tereza Stránská 3. cena
pedagog – Mgr. Milena Janáčková

2. kategorie – Hra na kontrabas
Ondřej Kamenický  1.cena s postupem
pedagog – Mgr. art. František Machač

3. kategorie – Hra na housle
Nela Fibichová 1. cena s postupem
pedagog – Marie Valentová
Alžběta Chytková 2. cena
pedagog – Hana Burianová
Tereza Jindrová 2. cena
pedagog – Mgr. Eva Mastíková

3. kategorie – Hra na kontrabas
Jakub Janíček 1. cena s postupem (cena 
za mimořádný interpretační výkon)
Zuzana Šafrová 1. cena s postupem
pedagog – Mgr. art. František Machač

4. kategorie – Hra na housle
Eliška Kopová 1. cena s postupem
Kristýna Myslínová  2. cena
pedagog – Hana Burianová
Nella Mládková 3.cena
pedagog – Mgr. Eva Mastíková

4. kategorie – Hra na violu
Barbora Bulánková 2. cena
pedagog – Marie Valentová

5. kategorie – Hra na housle

Marie Valentová 2. cena
Martina Košková 2. cena
pedagog – Hana Burianová

5. kategorie – Hra na violoncello
Veronika Králová 2. cena
pedagog – Mgr. Milena Janáčková

5. kategorie – Hra na kontrabas
Karel Valenta 1. cena s postupem
pedagog – Mgr. art. František Machač

6. kategorie – Hra na violoncello
Kateřina Sochůrková 3. cena
pedagog – Mgr. Milena Janáčková

2. kategorie – Koncertantní obsazení
Marie Valentová a Petra Kotingová 2. cena
pedagog – Marie Valentová

Okresní kolo ve hře na kytaru – ZUŠ Karla 
Malicha
23. 2. 2017
0. b) kategorie
Tereza Tobiášková 1. cena s postupem (cena 
za nejmladšího účastníka soutěže)
pedagog – Mgr. Simona Slavíková

0. c) kategorie
Tomáš Šimon 1. cena s postupem
pedagog – Mgr. Simona Slavíková

1. kategorie
Simona Slavíková 2. cena
pedagog – Mgr. Gabriela Kudláčková

2. kategorie
Natálie Kozáková 2. cena
pedagog – Mgr. Simona Slavíková
Ondřej Kamenický 3. cena
pedagog – Mgr. Gabriela Kudláčková

5. kategorie
Oskar Klusoň 2. cena
pedagog – Mgr. Simona Slavíková

6. kategorie
Lenka Kratochvílová  2. cena
pedagog – Mgr. Gabriela Kudláčková

8. kategorie
Vojtěch Černý 2. cena
pedagog – Mgr. Gabriela Kudláčková

I. c) kategorie – kytarová tria a kvarteta
Kytarové trio
Tereza Tobišková, Anna Peterová, Ella Peterová
 1. cena s postupem
pedagog – Mgr. Simona Slavíková

III. c) kategorie – kytarová tria a kvarteta
Kytarové kvarteto
Vojtěch Černý, Lenka Kratochvílová, Oskar 
Klusoň, Petr Vitman 1. cena s postupem
pedagog – Mgr. Gabriela Kudláčková

Základní umělecká škola Karla Malicha slaví soutěžní úspěchy

Z HOLICKÝCH ŠKOL



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 7

V úterý 21. února při příležitosti 115 let od úmrtí Dr. Emila Holuba navštívila Holice
velvyslankyně Jihoafrické republiky Její Excelence Franki Verwey

Ještě jednou městský úřad

10.07 hodin – přivítání místostarostou Petrem Bajerem

Přijetí v Mateřské škole Holubova

Posezení v zasedací síni městského úřadu

Slavnostní oběd v restauraci Quickpoint
Prohlídka firmy Erwin Junker Grinding Technology a. s v doprovodu ře-
ditele Karla Panuše

Návštěva Afrického muzea Dr. Emila Holuba Prohlídka fotografií z cesty Vojtěcha Hlásného po jihu Afriky
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Družstvo starších žákyň-Fit club Holice, DDM Holice
Vítězslav Marek ml. (Automoclub Holice v AČR), Aneta Vašíčková (DDM 
Holice, badminton), Tereza Weinerová (DDM Holice, badminton), Lukáš 
Roček (DDM Holice, atletika), Ondřej Krejčík (BVK Holice), Jan Kubá-
nek (BVK Holice)

Oddíl ASPV Florbal TJ Jiskra Holice, Skoromistři Holice

Mgr. Ladislav Effenberk – starosta, Mgr. Renata Černíková za Pce kraj, 
Antonín Oliva – legenda Holického sportu 2016 za SK Holice, Petr Bajer 
– místostarosta, Ing.Karel Panuš – Junker Holice, Petr Kulhavý – Pacifik 
Direct

Poděkování patří ještě jednou všem oceněným, sponzorům akce:
Město Holice, Junker Holice, Kooperativa a.s., Pacifik Direct, Agrostav Pardubice, Pardubický kraj, cukrárna Valma, David Kříž, BV Elektronik, 
Sklárna Holice, Cestovní agentura Kašparová a také moderátorovi akce K. Královi, ZUŠ Holice za hudební program, KD Holice, Technickým službám 
a všem členům komise.
Těšíme se na sportovní úspěchy v roce 2017! Z. Krátká, předseda sportovní komise

Jakub  Jedlička  (SK  Holice),  Petr  Doležal  (DTJ  Holice), Vítězslav  Ma-
rek st. (AMK Holice), Václav Formánek (AMK Holice), Michal Votroubek 
(AMK Holice), Lukáš Forejtek (Holice-benchpress), Josef Schejbal (KČT 
TJ Holice)

Radek Machatý, Tomáš Jedlička, Tomáš Kopřiva – všichni SK Holice

Vyhlášení SPORTOVCE za rok 2016  se konalo 26. února 2017 v Městské sportovní hale města Holic
 Foto: Ladislav Formánek
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Při zpětném ohlédnutí byl konec zimy v naší ma-
teřské škole veselý, zábavný, poučný a plný akcí. 
Všechny děti se předvedly v krásných maskách 
na našem školkovém karnevalu. Také s velkým 
zájmem a nasazením pracovaly v dřevíčkové díl-
ně, kde si různými nástroji vyrobily hračku.
Před jarními prázdninami děti přihlášené na ly-
žování ve Ski areálu v Hlinsku tento kurz ukon-
čily a završily celodenním lyžováním a karne-
valem na sněhu.
Děti z kytičkové a motýlkové třídy měly besedu 
s dentální hygienistkou p. Kubánkovou, která je 
seznámila se správným způsobem čištění zubů 
a péčí o ně.
V rámci Měsíce knihy sluníčkové, motýlkové 
a kytičkové děti navštívily knihovnu v KD Ho-
lice, kde jim knihovnice L. Holubová připravila 
zábavný program a děti se tak seznámily s pro-
středím knihovny a se způsobem, jak si knihy 
půjčovat a jak s nimi zacházet. Touto návštěvou 
jsme završili naše školkové téma „Kniha – můj 
kamarád“. V MŠ jsme si uspořádali výstavu 
z knih, které si děti donesly, četli jsme si z nich 
ukázky, seznámili se s tím, jak kniha vzniká, jak 
se vyrábí a kolik lidského úsilí to stojí. Zkusili 
jsme si i vyrobit svoji vlastní knížku, dát jí ná-
zev, ilustrovat ji a nakreslit děj.
Ve středu 22. března se děti fotografovaly 
a předškoláci se zvěčnili na školkové tablo. 
Také jsme přijali pozvání k návštěvě školní 
družiny ZŠ Komenského. Poté jsme se pobavili 
28. března při pohádce Tři prasátka a 29. března 
bylo screeningové vyšetření zraku dětí. Poslední 
březnový den jsme vyrazili na výlet do hradec-
kého Planetária.
V dubnu si děti vyrobí brož pro maminku, před-
školáky připravíme k zápisu do ZŠ a také se 
budeme těšit na velikonoční zvyky a vyrábění.
A už tu bude velké chystání a nacvičování pro-
gramu na naši Školní akademii, která se bude 
konat 27. dubna od 16.00 hodin v KD Holice. 
Její název je „S tebou mě baví svět“ a my tímto 
zveme rodiče i veřejnost, aby se na nás přišli po-
dívat a podpořit malé účinkující.

Krásné jarní dny přejí
 děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Protože letos proběhne zápis až 6. a 7. dubna, 
vyzkoušeli si naši budoucí žáci 20. února zápis 
nanečisto. Na různých stanovištích si děti hrály 
s písmenky a obrázky, počítaly předměty a geo-
metrické útvary, kreslily podle předlohy a říkaly 
říkanky. Procvičovaly si pravolevou orienta-
ci, správné držení tužky, správnou výslovnost 
a barvy. 
Pro rodiče byly připraveny ukázky učebnic a in-
formace ke genetické metodě. Mohli si odnést 
tiskopisy, které budou potřebovat k zápisu a kte-
ré si mohou s předstihem doma vyplnit.
V naší škole samozřejmě proběhly i jiné akce. 
Týden od 13. února byl věnován sběru papíru. 
23. února byla pro žáky 4. a 5. ročníku připrave-
na beseda s policií. Tématem besedy byla šikana 
a kyberšikana.

V letošním školním roce se ze zákona posunul 
termín zápisu dětí k základnímu vzdělávání z ob-
dobí mezi 15. lednem a 15. únorem na měsíc du-
ben. Pravděpodobně se počítá s tím, že k zápisu 
přijdou děti vyspělejší a nebude tolik odkladů. 
Na základě §3a odst. 7 vyhlášky o základním 
vzdělávání zveřejňujeme informace o zápisu 
na webových stránkách a v tisku. 
V Holicích proběhne zápis ve čtvrtek 6. dubna 
a v pátek 7. dubna. V naší škole se bude konat 
klasicky v přízemí v nové budově. Jak jsme avi-
zovali na webových stránkách, chystáme se otevřít 
dvě první třídy s maximálním počtem 60 žáků. 
Třídními učitelkami budou Mgr. Helena Hálová 
a Mgr. Tereza Jirsová. K zápisu si přineste rodný 
list dítěte. Povinné tiskopisy (žádost o přijetí k zá-
kladnímu vzdělávání, případně žádost o odklad) 
si můžete předem stáhnout z webových stránek. 
V případě, že tuto možnost nemáte, vyplníte je při 
zápisu. Chcete-li pro své dítě odklad, poraďte se 
s učitelkami v mateřských školkách, které děti zna-
jí nejlíp. V době zápisu už byste měli mít s sebou 

doporučení k odkladu ze školského poradenského 
zařízení a od lékaře. Pokud nestihnete doporučení 
zajistit, mohu vám přerušit správní řízení o přijetí 
a vy dodáte žádaná doporučení do konce května.
Ředitelkou stanovená základní kritéria pro přijí-
mání žáků jsou: 
1.  Dítě s místem trvalého pobytu ve školském 

obvodu ZŠ Holice, Holubova 47.
2.  Dítě, které má trvalý pobyt v obci bez spádo-

vé základní školy.
Doplňková kritéria:
1.  Starší sourozenec je žákem ZŠ Holice, Ho-

lubova 47.
2.  Při volné kapacitě můžeme přijmout i nespá-

dové děti. Jejich přijetí se řídí pořadím nespá-
dových dětí u zápisu. 

Zároveň si při zápisu můžete vyplnit přihlášku 
do školní družiny a výsledky budou zveřejněny 
obvyklým způsobem do 31. 5.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte 
prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

Než se podíváme, co nás čeká v měsíci, který bývá 
ve znamení aprílového počasí, musíme se ohléd-
nout trochu zpátky. Dne 21. února naši africkou 
školu totiž poctila svou návštěvou velvyslankyně 
Jihoafrické republiky v České republice Její Ex-
celence Franki Verwey. Paní velvyslankyně si se 
svým doprovodem prohlédla prostory naší školy. 
V každé třídě si pro ni děti připravily krátké vy-
stoupení a malý dárek. O tom, že se velvyslanky-
ni v naší škole moc líbilo, svědčí zápis do školní 
kroniky, který na závěr své návštěvy napsala. No 
a teď již tedy k tomu, co nás čeká. Hned první 
týden v dubnu se mohou děti z Krokodýlků a Ži-
rafek těšit na další lekce aktivizačního cvičení 
s paní Šimonovou a 6. dubna děti čeká pohádka 
Velikonoční cesta. Také návštívila školní družinu 
v Základní škole Komenského. Tvořivé dopole-
dne může být inspirací pro velikonoční dílničky 
v jednotlivých třídách. Těšíme se na opětovné 
setkání s klienty Sanotaria Topas. Na mladší 
děti čeká hned v úterý po Velikonocích pohádka 
Ošklivé káčátko. Ve středu 12. dubna začínáme 
plavecký výcvik, jednotlivé lekce proběhnou 
v krytém bazénu ve Vysokém Mýtě a 24. dubna 
nám pohádka v kulturním domě nastíní atmosfé-
ru blížícího se ,,svátku“, název pohádky je Malá 
čarodějnice. 25. dubna uvidíme další pohádkový 
příběh v rámci projektu zdravého životního stylu 
dětí Cepík. Neodmyslitelně patří k měsíci dubnu 
čarodějnické reje v jednotlivých třídách. Jelikož 
se blíží termín zápisu do mateřské školy (dle no-
vého zákona se musí konat v době od 2. května 
do 16. května) sledujte naše internetové stránky 
www.msholubova.cz, kde již brzo najdete po-
drobné informace. 

Lenka Chotěnovská

Duben v Mateřské škole
Holubova

Zápis nanečisto
na 1. stupni ZŠ Komenského

MŠ Pardubická informuje

Zápis do prvních tříd 2017

Únorové aktivity
na ZŠ Komenského

I v únoru měli žáci naší školy možnost poznávat 
a prokázat své vědomosti v soutěžích.
Žákyně P. Bartalošová, K. Medková a K. Thé-
rová se zúčastnily okresního kola zeměpisné 
olympiády. V pardubickém Ideonu proběhlo 
okresní kolo soutěžní přehlídky AMAVET ur-
čené žákům, kteří se zajímají o vědu a techni-
ku. Do krajského kola postoupily dva projekty. 
Autorkou první práce je Tereza Drahná, žákyně 
6. B, která ve spolupráci s Dominikem Hla-
váčkem a Vojtou Kerulem zkoumala inteligen-
ci svého potkana. Autorem druhého projektu, 
tentokrát z oboru chemie, je žák 9. B Lukáš 
Picek. Zabývá se v něm fluorescencí chlorofy-
lu ze zelených listů. Týdenní stáž v Paříži, která 
čeká na autory vítězných prací, je jistě lákavou 
odměnou. V příštím čísle budeme informovat, 
zda naši žáci navštíví město na Seině a naváží 
na úspěchy z minulých let.
 Krásné zážitky si přivezlo deset členů Erasmus 
klubu z polské Poznaně. V rámci dvouletého 
projektu Let´s Help navštívili zdejší gymnázi-
um. Společně s tamějšími studenty plnili úkoly 
projektu zaměřené na sledování klimatu, život-
ního prostředí a zdravého životního stylu. Žáci 
bydleli v hostitelských rodinách, společně s pol-
skými studenty poznávali pamětihodnosti, spor-
tovali a bavili se. Ač je hlavním dorozumívacím 
jazykem projektu angličtina, děti komunikovaly 
i polsky a česky. Jsme přece Slovani!

Mgr. Blanka Málková

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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„Opět bodovaly stálice z holického gymná-
zia!“
Tak začíná oficiální zpráva o výsledcích 
VII. ročníku Zdravá nemocná příroda Pardu-
bického kraje, která byla 22. února publikována 
na internetových stránkách Pardubického kraje.
Každoročně porota vybírá z více jak patnácti 
set obrázků ty nejlepší v několika kategoriích. 
V kategorii středoškoláků vyhrála naše student-
ka Michaela Hatlová s kresbou v přírodě již 
téměř vyhynulého rysa. Druhé místo obsadila 
rovněž soutěžící z naší školy – Nataly Schättin-
gerová, která se svým „Bleriotem nad krajinou“ 
vyhrála i internetové hlasování. Obě se ve vý-
sledkových listinách objevují už od roku 2011. 
I třetí příčka patřila našemu zástupci – Zdeňku 
Doležalovi a jeho obrázku s železniční temati-
kou. V kategorii mladších soutěžících se mezi 

finalisty probojovaly i Karolína Jokešová a Eliš-
ka Havlíková. Gratulujeme!
Soutěžíme v Marakéši
Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát 
je každoročně vyhlášena v rámci Mezinárodní-
ho projektu statistické gramotnosti. Pořadateli 
v České republice jsou Vysoká škola ekonomic-
ká v Praze a Český statistický úřad.
Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvá-
řet a spolupodílet se na aktivitách podporujících 
statistickou gramotnost mládeže po celém světě. 
Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti 
a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat 
data, analyzovat je a porozumět statistickým 
údajům. Čtvrtý ročník projektu nesl podtitul 
„Historie mojí země“ a ve dvou kategoriích 
se ho zúčastnili žáci několika tříd naší školy. 
Ve školním kole zvítězil v kategorii žáků na-

rozených v roce 2000 a mladších plakát nazva-
ný „Obyvatelstvo českých zemí ve 20. století“ 
autorek Pavly Bačinové a Ivy Hlavaté. Ve star-
ší kategorii se na prvním místě umístil plakát 
Vojtěcha Černého a Matyáše Hrušky s názvem 
„Historie výroby osobních automobilů“. Oba 
vítězné plakáty ze školního kola postoupily 
do národního kola.
Výsledky celostátního srovnání nás mile pře-
kvapily, v konkurenci více než dvou set týmů 
z třiceti škol se oba naše týmy umístily na prv-
ním místě, a postupují tak do mezinárodního 
kola soutěže na 61. světovém kongresu Interna-
tional Statistical Institute v Marakéši v Maroku. 
V sídle Českého statistického úřadu v Praze 
proběhla ve středu 15. března vernisáž výstavy 
soutěžních plakátů, jejíž součástí bylo také vy-
hlášení výsledků a předání cen vítězným týmům 
(viz foto poroty, třídy 5. C a oceněných z naší 
školy s pedagogickým doprovodem). Výstava 
nejlepších statistických plakátů bude v ČSÚ 
k vidění do konce dubna.
Postup do národního kola
Žákyně naší školy Josefína Marie Malá ze čtvr-
tého ročníku osmiletého gymnázia obsadila 
ve veliké konkurenci v kategorii II. B olympiády 
v anglickém jazyce nádherné 1. místo a postu-
puje do celostátního kola. Děkujeme za výbor-
nou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Novinky z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Jak je ve družině na Holubovce?

Máme za sebou jarní prázdniny, z prvňáčků jsou 
ostřílení školáci, už si vše přečtou i spočítají. 
Nezahálejí ani starší žáci a už vůbec ne ve škol-
ní družině.
Uskutečnila se spousta krásných akcí. Využi-
li jsme nabídky Lesního družstva ve Vysokém 
Chvojně a děti si užily zajímavý program v ar-
boretu a v oboře. K podzimu patří i pouštění dra-
ků na Homoli, povětrnostní podmínky nebyly 
nejlepší, ale ta radost, když nám aspoň pár draků 
vzlétlo. Krásné počasí jsme využili i k turistic-
kému výletu na Poběžovice, kdy jsme s dětmi 
smutnému červíkovi hledali, a samozřejmě i na-
šli, úkryt v jablíčku.
Děti milují nejrůznější převleky. Začali jsme 
Halloweenem, mladší děti se seznámily s Ad-
damsovou rodinou a v převlecích duchů, kost-
livců, zombíků a čarodějů prošly jednotlivými 
sály. Starší děti nastoupily do halloweenského 
expresu, cestovaly po vesničkách a jejich oby-
vatele osvobozovaly od kletby Černého ducha. 
V prosinci naše družina ožila neposednými čer-
tíky, kteří se museli hodně snažit, aby získali 
čertovské osvědčení. A za co? Přeci natrénovat 
nošení zlobivců v pytli, zatopit pod kotlem, na-
sbírat brambory, oloupat je, nakrájet a než malí 
rarášci splnili všechny úkoly po naší velké ško-

le, sám Lucifer jim uvařil pravý čertovský guláš, 
po kterém se jen zaprášilo. 
Aby masek nebylo málo, byl tu i masopust 
s karnevalem. Mladší děti putovaly do pohádko-
vé říše, aby našly zatoulanou princeznu, starší se 
ocitly v cirkuse. Všechny tyto akce provází nej-
různější soutěže, tanec, ale i občerstvení, za kte-
ré patří velké poděkování našim maminkám.
Všem nám přeji i další krásná odpoledne. Opět 
nás čeká u rybníku Hluboký přeměna v čaro-
dějnice, možná přijde i kouzelník, zajedeme 
do Tonga, budou z nás turisté i sportovci a pře-
devším děti, které se nenudí. A na otázku v titul-
ku si už odpovězte sami.

Marcela Zindulková

Nadchla vás pomoc druhým? Chcete přispět 
k rozvoji dnešní mládeže? Tak to je pro vás 
doučování přes Oblastní charitu Pardubice ta 
správná volba.
K této formě pomoci jsem přišla přibližně před 
půl rokem, kdy Péťa byla ve 3. třídě a měla týden 
před opravnými zkouškami z českého jazyka. 
Přišlo mi to jako nedosažitelný cíl, ale bylo mi 
řečeno, že i sebemenší pomoc se hodí. Jelikož 
miluji výzvy, šla jsem do toho. Měly jsme přes-
ně týden do zkoušek. Po mém příchodu do rodi-
ny jsem zažila malý kulturní šok z důvodu jiného 
nastavení priorit rodiny. Dá se říci, že kulturní 
šok zažívají lidé v rámci objevování kultur světa, 
ale opravdu mě nenapadlo, že by se to mohlo 
stát i v blízkosti mého rodného města. Šly jsme 
do toho po hlavě. Překonávaly jsme všelijaké 
nástrahy a hlavně překonávaly samy sebe. Spo-
lečnými silami jsme se posouvaly dál a nakonec 
Péťa reparát zvládla. Výzva pokořena!
Ač to bylo mnohdy těžké a na pokraji zoufalství, 
vždy jsme našly novou cestu, jak se s učivem 
poprat. Předávání znalostí mě naplňuje a cítím 
nový zvláštní pocit. Pocit, který dává dobrovol-
ná služba. Ten pocit není obyčejný, je naplněný. 
Naplněný mnou. Mými vlastními poznatky, po-
city i novými zkušenostmi získanými během mé 
dobrovolnické činnosti.
A to mě baví. V doučování pokračuji dál a hned 
přede mnou stojí další výzvy, které jsou mým 
hnacím motorem vpřed.
Chcete to také zkusit? Bližší informace najde-
te na webu www.pardubice.charita.cz v sekci 
Dobrovolnické centrum. Nebo můžete přímo 
kontaktovat koordinátora dobrovolníků (tel.: 
775 296 842, e-mail: dobrovolnik@charitapar-
dubice.cz). Vladimíra Zdeňková

Doučování dětí je výzva

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se podílejí 
nejen na třídění odpadů – papíru, skla, plastů, ale i bioodpadů. Každým 
rokem u nás přibývá množství bioodpadu, který je shromažďován na kom-
postárně na sběrném dvoře v ulici Puškinova v Holicích. Tam je průběžně 
míchán, překopáván, zakrápěn a ponechán v procesu tlení. Po procesu 
tlení cca 100–150 dní vzniká netříděný kompost, který po následném pře-
kopání měníme na kvalitní tříděnou rekultivační hmotu.

Bohužel se mezi námi najdou i lidé, kteří většinou nevědomě třídí ne-
správně a tím znehodnocují proces kompostování. Nasbíraného bioodpa-
du je mnoho a je velká škoda, aby se ničil a zbytečně vyhazoval. Ke zne-
hodnocení velkého množství kompostu postačí, aby do bio popelnice byly 
vhozeny provázky, drátky, igelitové tašky a jiný nerozložitelný materiál. 
Tento materiál nejenže znehodnocuje bioodpad, ale zároveň poškozuje 
třídící linku a překopávací stroje.

Vzhledem k výše uvedeným zkušenostem uvažujeme, že budeme v den 
svozu namátkově kontrolovat obsah bioodpadu v popelnici. V případě 
zjištění nesprávného třídění bioodpadu Vás upozorníme. Pokud i při další 
kontrole bude zjištěno, že v bio popelnici se nachází nevhodný materiál, 
budeme uvažovat o Vašem vyřazení ze systému třídění a svozu bioodpadu 
ve městě Holice. 

Věříme, že pochopíte naši snahu o nápravu a vašim důsledným tříděním 
bioodpadu se nám společně podaří zvýšit množství zpracovaného kvalit-
ního kompostu, který se dále využívá na výsadbu městské veřejné zeleně. 
Žádáme Vás tedy, abyste tento odpad zbytečně neznečisťovali igelitovými 
sáčky, taškami, sklem a jinými nerozložitými obaly. 
Popelnici na bioodpad si můžete vyzvednout v areálu naší společnosti 
TS Holice, Vysokomýtská 635, Holice. 

Věnujte, prosím pozornost a přečtěte si, co do bioodpadu patří a co 
nepatří.

ANO
tráva, listí, plevel
zbytky ovoce a zeleniny
zbytky jídla (pouze vařené brambory, rýže bez omáčky)
zbytky pečiva a obilnin
skořápky z vajec a ořechů
pokojové a řezané rostliny bez drátku a stuh
Zemina
vyluhovaný čaj a kávová sedlina
vlasy, vousy, peří
drcené větve
hobliny a piliny
popel ze dřeva

NE
zbytky jídel (těstoviny, knedlíky, omáčky, syrové a vařené maso, 
kosti, kůže, jedlé oleje)
igelitové sáčky, tašky, plastové kelímky
plechovky, hliníková folie
popel z briket a uhlí
popel z cigaret, cigarety
kameny, objemné větve, kořeny stromů
plasty, sklo, kovy
textilie, kůže, vlna
barvy, chemikálie, baterie, oleje
pytlíky od vysavače
smetky ze silnic
noviny, barevné časopisy, letáky
léčiva, kosmetika, jednorázové dětské pleny
uhynulá zvířata
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
komunální odpad

Nevhodné ke kompostování jsou i zbytky jídla a maso.
Tento materiál se může kompostovat jen tehdy, když je chráněn před 
hlodavci a hromadí se například v kompostérech, kde dochází k horké 
fázi (nad 50°C). Naše kompostárna se nachází v areálu sběrného dvora 
ve volném prostranství. Zbytky vařeného jídla lákají nejenom hlodavce, 
ale i volně pobíhající kočky a tím muže dojít k přenosu nebezpečných 
nemocí a bakterií na člověka.

SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V naší historické exkurzi se dostáváme k roku, který se svými tragickými 
událostmi navždy zapsal do naší národní historie. Bohužel však jako rok smut-
ný, neboť naše republika ztratila (počínaje 1. říjnem) na základě Mnichovské 
dohody evropských velmocí rozsáhlé pohraniční oblasti ve prospěch Němec-
ka, o něco později i Maďarska (jižní Slovensko) a Polska (Těšínsko). Pohled 
na novou mapu republiky byl neutěšený. Bez přirozené ochrany pohraničních 
hor, přerušené železniční tratě, hranice s Německem se přiblížila i k našemu 
městu (vždyť Litomyšl se stala pohraničním městem). K tomu se přidružily 
i exodus obyvatel ze zabraných území a ekonomická ztráta, když v odtržené 
části zůstala celá odvětví průmyslu. 

Nebudeme zde podrobně uvádět jednotlivé politické události tohoto dra-
matického roku. Jsou všeobecně známé, a tak jenom pár krátkých poznámek, 
jak se promítly do života v našem městě. Při částečné mobilizaci 21. května 
odešli do zbraně z Holic 92 muži a následující den dalších 40. Ještě před vše-
obecnou mobilizací prošlo 14. září naším městem velké množství našeho voj-
ska doprovázené početnou kolonou vojenských aut k pohraničním pevnostem. 
Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 23. září rozhlasem v deset hodin večer 
a již po půlnoci nastupovali první muži z Holic cestu k vojenským útvarům. 
Od 25. do 27. září se na sokolském hřišti konaly odvody koní, na náměstí pak 
odvody aut a motocyklů. Jak vše nakonec dopadlo je všeobecně známo. Reál-
ná hrozba války se projevila i v tom, že lidé začali vybírat vklady u peněžních 
ústavů a nakupovali zásoby potravin. Ze vzpomínek přímých svědků těchto 
událostí vím, že napilno měli i fotografové, neboť muži odcházející k vojsku se 
nechávali fotit se svými rodinami, protože počítali i s tím, že by se z války už 
nemuseli vrátit. Opravdu, odhodlanost bránit republiku se zbraní v ruce byla 
v těch dnech ohromná. 

Rok 1938 přinesl však i další události, řekli bychom „všedního dne“. Obecní 
zastupitelstvo se sešlo třikrát, když čtvrtá schůze 23. prosince nebyla pro ma-
lou účast usnášeníschopná. Na první schůzi 11. března bylo potvrzeno usnesení 
knihovní rady o jmenování Karla Holinky městským knihovníkem a Václavu 
Kmentovi byl udělen titul „policejní revisor“ bez nároků na úpravu platu. Dále 
bylo schváleno provést bezplatné postoupení soukromých pozemků na rozšíření 
Josefské ulice a totéž u okresní silnice ze Starých Holic k železniční zastáv-
ce. Na další schůzi 24. května byla prodloužena biografická koncese Sokolu 
a schváleno provést v příštím roce nutné rozšíření a sklonění sesutých svahů 
otevřeného kanalizačního odpadu v Podhrázi, jakož i provedení kanalizace v Zá-
vodské ulici (dnešní ulice Bratří Čapků). Tím byla uzavřena činnost dosavadní-
ho zastupitelstva a další schůze se konala až po nových obecních volbách.

Ty se uskutečnily 12. června. Již předtím, 20. května, se na radnici sešli 
zástupci všech politických stran v Holicích, aby projednali jednotnou kandi-
dátku pro obecní volby. Záměrem návrhu bylo dokumentovat jednotu a svor-
nost všech politických subjektů v pohnuté době, zároveň by se také ušetřilo 
za volby (počítalo se s částkou nejméně 4 000 korun). Všichni s jednotnou 
kandidátkou souhlasili, až na zástupce komunistické strany, kteří se vyslovili 
zásadně proti a volby tak proběhly obvyklým způsobem. Jen na okraj: o deset 
let později to bude právě tato strana, která o něčem jiném, než o jednotné kan-
didátce nebude chtít dalších čtyřicet let slyšet. Při obecních volbách získala 
v obecním zastupitelstvu sociální demokracie 12 mandátů, živnostenská stra-
na 6, komunistická 5, agrární, národně socialistická a lidová po 4 mandátech 
a národní sjednocení 1 mandát. Starostou města byl opět zvolen Josef Hlavá-
ček. Protože 27. prosince ministerstvo vnitra úředně rozpustilo komunistickou 
stranu, muselo i z obecního zastupitelstva odejít pět za ní zvolených zastupite-
lů, čímž počet zastupitelů poklesl na 31. 

Po volbách se první schůze nového zastupitelstva konala 30. září. Na té 
bylo schváleno složení potřebných komisí: obecní, finanční, stavební, správní 
rady Elektrického podniku, chudinské rady, místní osvětové komise, discipli-
nární komise pro městské úředníky, disciplinární komise pro městské zřízence 
a personální komise. Zároveň byla provedena volba zástupců do újezdní škol-
ní rady. Projednán byl i návrh rozpočtu na rok 1939, který počítal s příjmy 
995 964 korun a výdaji 1 366 554 korun. Schodek rozpočtu ve výši 370 590 
korun měl být uhrazen obecní přirážkou k dani činžovní (200 % = 48 556 ko-
run) a k daním ostatním (400 % = 213 992 korun), zbytek schodku měl pokrýt 
příspěvek zemského úřadu. 

Dramatické podzimní události se projevily i v nové struktuře politického 
života. Dne 27. října se sešli funkcionáři všech politických stran v Holicích 
(kromě sociální demokracie a komunistů) a usnesli se, že dosavadní strany se 
rozcházejí a vstupují do nové strany Národní jednoty. Předsedou přípravného 
výboru se stal ředitel Okresní hospodářské záložny v Holicích Antonín Pfeifer 
a místopředsedou výrobce ohbí Karel Vojtěch. 

Politická situace nebyla příznivá ke konání velkých oslav. Přesto proběhly 
v tradičním duchu oslavy narozenin T. G. Masaryka a památky Mistra Jana 

Husa. Významnou událostí byl X. všesokolský slet počátkem července v Pra-
ze. Také z Holic byla účast Sokolů značná a sletová prostná byla prezento-
vána na místních veřejných cvičeních sokolstva. Záslužné desetileté činnosti 
známého obchodníka a mecenáše Františka Růžičky v čele Občanské záložny 
bylo vzpomenuto 5. srpna na slavnostní schůzi výboru záložny. Na důkaz jeho 
zásluh pořídila záložna jeho portrét od akademického malíře Františka Hof-
mana z Prahy (byl holickým rodákem!). Obraz visel (spolu s ostatními por-
tréty zasloužilých předsedů záložny) v zasedací místnosti peněžního ústavu, 
později pak řadu let v zasedací síni na radnici a nyní je umístěn v klubovně 
kulturního domu. 

Nevšední událostí bylo 25. ledna pozorování vzácného úkazu – severní 
záře. Karmínově zbarvený široký pruh se podobal záři velkého požáru, což 
vedlo k tomu, že na řadě míst vyjeli hasiči, marně pak hledající požár. 

Z úmrtí v tomto roce připomeňme smrt bývalého ministerského předsedy, 
roveňského rodáka, Františka Udržala, který zemřel 25. dubna ve věku 72 let. 
Jeho zásluhy o rodný kraj jsou oceňovány dodnes. Dne 7. srpna zemřel náhle 
ve věku 56 let František Branda, výrobce obuvi z Palackého ulice 235. Ve věku 
86 let zemřel 23. září Arnošt Marek ze Starých Holic č. 35. Společně s Václa-
vem Brandou patřil k průkopníkům tovární výroby obuvi v Holicích. Jeho spo-
lečník se později osamostatnil (továrna na náměstí č. 15, dnes finanční úřad), 
on sám ukončil výrobu v roce 1914, protože mu bylo proti mysli vyrábět boty 
z podřadného materiálu a papíru. 

Závěr našeho dnešního výletu do holické historie bude patřit tradičně poča-
sí. V lednu sněžilo do 9. 1. a tvořily se závěje. Pak většinou mžilo nebo pršelo. 
Sněhové srážky přinesl zas až únor (9.–14.), březen přinesl teplé počasí (19.–
21. až 18° C), duben byl skutečně aprílový. Červen byl nejteplejším měsícem 
roku, v červenci většinou pršelo. Rovněž srpen byl mokrý (od 12. pršelo skoro 
každý den), čímž se opozdily žně. Ve dnech 24. a 25. srpna pršelo tak vydatně, 
že se Ředička rozlila a ve Starých Holicích zatopila níže položená stavení. 
Ještě větší voda přišla 30. srpna. Ostatní měsíce byly v normálu, podzim byl 
příjemný (bohužel pouze na počasí). Větší sněžení přišlo 29. prosince a sněžilo 
až do konce roku. Úroda byla dobrá až na brambory, které díky dešťům hnily. 
Zelenou pící se krmilo až do konce listopadu. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1938

Z HISTORIE
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

2. liga mužů:
BVK Holice – BK Spartak Uherský Brod
79 : 75 (25:21 45:43 63:60)
Macela 27, Eichler 15, Žaba 9, Kolář 8, Voráček 
a Bartheldi 7, Petric 4, Adam Horký 2
BVK Holice – BK Žabovřesky Brno
89 : 56 (22:17 45:26 66:48)
Žaba 22, Adam Horký 20, Voráček 13, Eichler 
12, Lahůčký 11, Kolář 6, Bartheldi 5
Předposlední dvojkolo 2. ligy mužů se hrálo 
současně jako poslední na domácí palubovce 
v této sezóně. Pro domácí byla obě utkání velice 
důležitá, protože v případě dvou vítězství měli 
holičtí muži jistotu účasti ve druhé lize i v příští 
sezóně. V podobné situaci byli i oba hosté, kte-
ří potřebovali ze stejného důvodu také vyhrát. 
Sobotní utkání s Uherským Brodem bylo od za-
čátku až do samého konce vyrovnané. Domácí 
muži si po celé utkání udržovali mírný náskok, 
který dokázali za pomoci padesátky mohutně 
povzbuzujících diváků udržet i v nervy drásají-
cím závěru. Holickým fanouškům patří za jejich 
podporu nejen v tomto utkání, ale i v celé sezó-
ně velké poděkování.
V nedělním utkání soupeři z Brna vzdorovali 
domácím jen v první čtvrtině utkání. V dalším 
pokračování domácí postupně zvyšovali náskok 
až k exibičnímu závěru, kdy svým střeleckým 
výkonem zaujal zejména nadějný, teprve sedm-
náctiletý dorostenec Adam Horký. 
BK Hladnov Ostrava – BVK Holice 
86 : 82 (24:23 48:39 72:68)
Adam Horký 19, Eichler a Žaba 16, Joska 15, 
Trojan 10, Welsch 6
TJ Sokol Karviná – BVK Holice 
116 : 72 (32:13 70:30 92:45)
Žaba 22, Trojan 17, Eichler 14, Horký Adam 9, 
Joska 8, Welsch 2
Sobotní utkání bylo poznamenáno skutečností, 
že oba týmy už měly účast v příštím ročníku 
2. ligy zajištěnu, a tak se utkání neslo v přátel-
ském duchu. V obraně se týmy šetřily, naopak 
v útoku se vesele střílelo. Skóre tak na obou 
stranách rychle narůstalo. V samotném závěru 
pak byli domácí šťastnější a zvítězili o 4 body.
Nedělní utkání v Karviné – poslední utkání 
sezóny už se hrálo jenom z povinnosti. Holič-
tí hráči víc než na hru mysleli spíš na dlouhou 
cestu domů ke svým rodinám a tomu také odpo-
vídal průběh a samotný výsledek utkání, na kte-
rém není proto co hodnotit. 
Divize Juniorů U19:
BVK Holice – Basketbal Svitavy
63 : 43 (20:13 34:28 49:38)
Janoš 25, Beránek 12, Kulhavý 11, Štěpánek 8, 
Vrbický 4, Pařízek 3
v odvetě 95 : 39 (24:20 52:24 66:32)
Štěpánek 34, Beránek 21, Janoš 20, Maršálek 
a Kulhavý 6, Pařízek a Svatoš 4
Divize žáků U15:
BK Přelouč – BVK Holice
58 : 45 (10:11 20:25 39:25)
Chmelík 11, Mrázek a Filip Horký 10, Novák 6, 
Špaček a Mikuláš 4
v odvetě 51 : 29 (14:10 27:18 44:23)
Špaček 14, Chmelík 7, Mrázek a Novák 3, Hor-
ký 2

Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – Královští sokoli Hradec Králo-
vé – kvalifikace na MČR
78 : 19 (14:7 37:7 52:14)
Šindelář 21, Mrázek 17, Mikuláš a Hanzlík 
po 10, Pluhař Josef 8, Brandejs 6, Kubánek Bro-
ňa, Kubánek Jan, Pluhař Jan a Krejčík po 2
v odvetě 68 : 51 (15:13 35:19 52:30)
Mrázek 24, Hanzlík 16, Šindelář 8, Mikuláš 6, 
Pluhař Josef, Holub a Brandejs 4, Krejčík 2
Vítězstvím nad Královskými sokoly si holické 
U13ky zajistily postup na Mistrovství České re-
publiky. 
BVK Holice – Jiskra Heřmanův Městec
119 : 18 (31:7 71:9 88:18)
Mrázek 25, Josef Pluhař 17, Šindelář 13, Miku-
láš a Brandejs po 12, Lhoták 11, Kašpar a Klou-

ček 6, Hanzlík a Růžek 4, Kubánek Jan 3, Jan 
Pluhař a Holub 2, Hojka 1
v odvetě 116 : 11 (24:1 56:9 90:9)
Šindelář 16, Mrázek 15, Mikuláš a Josef Plu-
hař 12, Kubánek Jan 10, Lhoták a Brandejs 8, 
Hanzlík, Růžek a Hojka 6, Jan Pluhař, Holub 
a Kašpar 4, Klouček 3, Broňa Kubánek 2 
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
104 : 55 (22:16 46:29 72:40)
Krejčík 38, Hojka 19, Jan Pluhař a Kašpar 14, 
Jan Kubánek 8, Holub 7, Klouček 4
v odvetě 93 : 34 (19:9 41:19 65:24)
Krejčík 31, Jan Kubánek a Jan Pluhař 16, Holub 
14, Hojka 6, Kašpar a Klouček 4, Šedová 2 
BK Pardubice – BVK Holice 
55 : 42 (13:8 29:21 38:33)
Jan Kubánek 12, Klouček 10, Kobrle 9, Holub 
8, Kašpar 3
v odvetě 78 : 46 (22:1 38:20 58:28)
Holub 12, Kubánek Jan 11, Kašpar 10, Klouček 
7, Kobrle 3, Hosnedl a Dostál 2
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
118 : 39 (40:6, 78:10 102:23)
Krejčík 44, Jan Kubánek 30, Kašpar 24, Hojka 
14, Novák 4, Urbánek 2
v odvetě 112 : 49 (40:10 76:13 92:35)
Krejčík 36, Kašpar 24, Jan Kubánek 18, Hoj-
ka 18, Novák 8, Urbánek a Dostál 4, Pokorný 
Vojtěch 2
Nejmladší holičtí žáci měli v uplynulém období 
volný los, resp. utkání s Vysokou n/L se nehrálo 
pro nemoc v týmu hostů.
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblast-
ní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/ 
– Česká basketbalová federace (ligové a extra-
ligové soutěže).

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

DTJ Holice

Při Dělnické tělovýchovné jednotě Holice fun-
guje Pohybový kroužek se základy Hvay – Thai. 
Pod vedením Martina Ročka (777 748 873) 
a Václava Tlučhoře (737 518 085) probíhají 
tréninky každé pondělí od 17.00 do 18.30 ho-
din v tělocvičně na 1. stupni ZŠ Komenského. 
Tímto chceme poděkovat řediteli školy Roma-
nu Matouškovi. Pohybový kroužek je pro děti 
od 9 do 19 let.
DTJ má i jiné pohybové aktivity pro děti, napří-
klad pěší pochody, výlety na kolech, dále pořádá 
dětský den v klubovně ve Starých Holicích.

Martin Roček

Zprávy z badmintonu
18. února byl náš oddíl BK DDM Holice po-
věřen uspořádáním republikového turnaje do-
spělých. Zúčastnilo se ho třicet hráčů a hráček 
z celé republiky. Náš BK DDM reprezentova-
la Tereza Weinerová. I mezi staršími se Terka 
neztratila a vybojovala krásné 3. až 4. místo 
ve čtyřhře. Tentýž den bojovali naši mladí hráči 
na turnaji v Dobrušce. V kategorii U11 dívky 
obsadila Viki Jásnká třetí místo, mezi chlapci 
stejné kategorie byl Ondra Kaplan druhý. V dív-
kách U15 skončila druhá Aneta Vašíčková. 
19. února proběhl opět turnaj v Dobrušce. V ka-
tegorii U13 obsadila Aneta Vašíčková druhé 
místo, Náťa Kozáková šesté. Mezi chlapci skon-
čil Ondra Kaplan na čtvrtém místě. 
26. února proběhlo v městské hale vyhlášení 
sportovce roku, za náš BK DDM byly vyhláše-
ny Tereza Weinerová a Aneta Vašíčková a mezi 
trenéry Miroslav Pacovský.
4. března jsme bojovali na turnaji GPC v Hrad-
ci Králové na Montasu. Opět se dařilo Terce 
ve čtyřhře, kde skončila na druhém místě.
5. března proběhl další z turnajů GPC a to 
na Kladně. Reprezentovala nás Terka, dařilo se 
jí ještě více, obsadila druhé místo ve dvouhře 
a ještě lepší to bylo ve čtyřhře, kde celý turnaj 
s Lenkou Kmoníčkovou vyhrály.
Od 10. do 12. března probíhal jeden z největších 
turnajů GPA v republice a to Velká cena Plzně. 
Tereza zde podala dobrý výkon a postoupila 
mezi 16 nejlepších hráček.
11. března uspořádal náš BK DDM Holice vel-
ký dětský turnaj, kterého se zúčastnilo 60 hráčů 
a hráček nejen z okolí, ale i z Liberce, Nasa-
vrk a Šumperka. I tady se naši hráči neztratili 
a vybojovali cenná umístění. Mezi nejmladšími 
skončil Míra Teplý na druhém místě. V katego-
rii U9 byla Náťa Teplá třetí. V U11 dívky obsa-
dila Viki Jánská také třetí místo a mezi chlapci 
Ondra Kaplan druhé. V nejstarší kategorii skon-
čila Aneta Vašíčková čtvrtá. Dále se zúčastnili 
z našeho oddílu Dominika Budišová, Denisa 
Eliášová, Jakub Eliáš a Matyáš Čihák, všichni 
podali výborné výkony. Všem našim hráčům pa-
tří veliké poděkování za reprezentaci BK DDM 
Holice a hlavně města Holic. 

Mirek Pacovský
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A – tým 
sobota 8. dubna, 10.15 hodin – 1. FC Žamberk 
sobota 22. dubna, 10.15 hodin – MFK Chrudim B
dorost
sobota 8. dubna, 13.00 hodin – Ústí n/O.
Sobota 22. dubna, 13.00 hodin – Litomyšl
starší a mladší žáci
neděle 9. dubna, 9.30 a 11.15 hod. – V. Mýto
neděle 23. dubna, 9.30 a 11.15 hod. – Pardubičky
starší elévové B
sobota 13. dubna, 17.00 hodin – Sezemice
čtvrtek 27. dubna, 17.00 hodin – Nemošice 
starší a mladší elévové
sobota 29. dubna, 9.00 hodin – turnaj 4 mužstev 

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ
– SK HOLICE

Radostný pocit z konce války opět zvýšil zájem 
o kopanou v Holicích. Chyběly ovšem dresy, 
balony a peníze. Tehdejší holičák A. Pick brzy 
vše obstaral a tak v roce 1919 byla v celé šíři 
obnovena činnost oddílu. Dres mužstva oblék-
li : Ruda Rychter, Jindra Zdeněk, Jarka Beneš, 
Karel Kratochvíl, Josef Šafr, Franta Páral, Josef, 
Karel a František Jedličkovi, Rudolf Balada, Jo-
sef Janáček. K prvnímu poválečnému utkání si 
domácí pozvali Studentskou XI Pardubice, poz-
dější Teslu. V roce 1920 bylo sehráno celkem 27 
zápasů s celkovým kladným skóre 67:50. V té 
době přibylo do mužstva několik výborných po-
sil, takže se mužstvo SK Holice stalo obávaným 
soupeřem v župě. Mezi hráči vynikali Šustr, Se-
ger, později i Šíma, po přestupu dlouholetý hráč 
AC Sparty. V r. 1920 bylo vytvořeno i záložní 
(„B“) mužstvo, které sehrálo 2 utkání. Vznik-
lo i první dorostenecké mužstvo, kterému byla 
věnována ze strany výboru velká péče. Sehrá-
lo 3 zápasy s celkovým skóre 5:3. V roce 1921 
sehrálo „A“ mužstvo 37 zápasů (skóre 106:79), 
„B“ mužstvo 5 zápasů (15:20) a dorost 10 zápa-
sů (45:18). Velký fotbalový rozmach nejen zá-
pasů, ale i denní tréninky vedly vedení k úvaze 
o vybudování vlastního hřiště. Vše rozhodla vý-
pověď Tělocvičné jednoty o ukončení pronájmu 
hřiště ke konci roku 1921. Byl založen stavební 
fond SK Holice.
Do vínku roku 1922 dostal výbor na starost 
obstarání pozemku na nové hřiště. Pořádaly se 
sbírky mezi členy a příznivci oddílu na získání 
finančních prostředků. Ještě téhož roku byl za-
koupen pozemek a započato s úpravou. Hřiště 
bylo v místech bývalého závodu TMS a hrálo 

se zde až do roku 1959. V roce 1922 „A“ muž-
stvo sehrálo 20 zápasů, vesměs na cizích hřiš-
tích s poměrem branek 67:33 a získalo I. místo 
ve své třídě a postoupilo do II. tř. VŽF.
Bývalí majitelé pozemku, rodina Voženílko-
va, stanovila cenu 5 korců co nejníže, a tak se 
vlastně stala největším mecenášem našeho SK. 
Dne 16. září 1923 dochází k uskutečnění dlou-
hotrvajícího přání – první zápas na vlastním hři-
šti. Hrálo se s SK Sezemice. Do konce r. 1923 
bylo pak sehráno ještě na tomto hřišti 8 zápasů. 
Celoroční bilance však byla pasivní: 18 zápasů 
s poměrem branek 36:46. V mužstvu se obje-
vilo několik nových talentů např. Kašpar, Latr, 
Kment, Gotvald, Lébl, Grande, Václavík. V dal-
ších letech přibyli další talentovaní mladíci jako 
např. Marek, Tourek, Hájek, Neckář, Neústupa, 
Vojtěch, Tůma.
Rok 1926 je rokem 20 letého trvání SK Holice, 
které bylo oslaveno 22. srpna 1926 uspořádáním 
slavnostní valné hromady, za účasti čestného 
předsedy Fr. Růžičky. Oslavy byly zakončeny 
divadelním představením hry Vojnarka od A. 
Jiráska provedené divadelním odborem SK Ho-
lice.. V roce 1926 I. mužstvo sehrálo 24 zápasů 
(88:56), II. mužstvo 10 zápasů (62:22). V roce 
1927 historické prameny uvádějí 18 zápasů do-
spělých a 12 dorosteneckých utkání, v r.1928 21 
zápasů , poměr branek 63:51. Rok 1929 je doba 
usilovné práce všech složek SK. V tomto roce 
počínají poprvé všechny odbory s vlastní sprá-
vou jak sportovní, tak i finanční. Odbor fotbalo-
vý sehrál celkem 56 zápasů a jak uvádí kronika: 
…všichni hráči se chovali slušně a podávali 
dobré výkony, tak proto byli často vyhledáváni 
za soupeře pro přátelská utkání“.

Ing. Vladimír Faltys

SK HOLICE 111 let (1918–1929) TJ Jiskra Holice letos oslaví
60 let od svého založení

V roce 1956 bylo nejvyššími státními orgány při-
jato usnesení k novému uspořádání tělovýchovy 
a sportu. Byl opuštěn systém organizace tělový-
chovy po odborářské linii, platný od roku 1953, 
a byla vytvořena jednotná dobrovolná organizace 
Československý svaz tělesné výchovy a sportu 
(ČSTV). Do ní byly zařazeny všechny dosavadní 
dobrovolné sportovní organizace (DSO). Na jaře 
1957 proběhl tento proces i v Holicích a vznikla 
Tělovýchovná jednota Jiskra Holice. Jméno pře-
vzala od nejpočetnější DSO Jiskra. V rámci TJ 
Jiskra vyvíjely v průběhu času činnost oddíly fot-
balu, volejbalu, ledního hokeje, národní házené, 
atletiky, cyklistiky, tenisu, stolního tenisu, lyžo-
vání, horolezectví, šachů, sportovního kulečníku, 
později i basketbalu, nohejbalu a odbory turisti-
ky a základní rekreační tělesné výchovy (ZRTV). 
Pro svou činnost měla Jiskra Holice k dispozi-
ci historickou sokolovnu s venkovními hřišti, 
od roku 1959 areál nového stadionu a od roku 
1984 i sportovní halu vedle sokolovny. Po změně 
politických poměrů se od roku 1990 začaly obno-
vovat bývalé sportovní organizace v našem městě 
a zároveň začaly vznikat i organizace nové. Tak-
že postupně z TJ Jiskra odcházely oddíly a odbo-
ry do těchto nových sportovních spolků a některé 
oddíly přestaly vyvíjet činnost. 
Nyní působí pod hlavičkou TJ Jiskra Holice, 
z.s. pět oddílů a sice: ASPV, stolní tenis, florbal, 
volejbal a KČT. TJ Jiskra Holice, z.s. má v sou-
časné době 196 členů.
Oslavy 60 let založení TJ JISKRA Holice, z.s. 
neplánujeme formou velké víkendové akce, 
ale rádi bychom v průběhu roku 2017 připravi-
li akce a turnaje tak, abychom vám představili 
svoji činnost a pozvali vás k aktivnímu sporto-
vání a rozšíření našich řad.
O konání akcí v rámci oslav 60. výročí založení 
TJ vás budeme průběžně informovat prostřed-
nictvím článků v tomto měsíčníku, informacemi 
ve vývěsní skříňce TJ Jiskra Holice, z.s. (2. zle-
va u prodejny Qanto) a bezprostředně před ko-
náním akce hlášením v městském rozhlase.
Nejbližší plánovanou akcí je volejbalový turnaj 
žen, který se koná v sobotu 25. března od 9.00 
hodin v městské hale.
Těšíme se, že přijdete podpořit naše volejbalist-
ky, které vám, tak jako ostatní oddíly TJ, připra-
ví v průběhu roku aktivní sportovní odpoledne 
ve společnosti vysoké sítě a volejbalového míče.
Majka Hybšová, předseda TJ Jiskra Holice, z.s.

Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další halo-
vý mládežnický fotbalový turnaj, který se usku-
tečnil v neděli 12. března. Turnaj „VIKTORIA 
CUP“ byl turnajem starších elévů, ročník 2006 
a mladší.
Pořadí turnaje:
1. FK Baník Chvaletice 
2. MFK Nové Město n/M.
3. TJ Borohrádek
4. SKP Moravská Třebová
5. FC Olympia Hr. Králové
6.  SK Holice – červení (Svoboda, Vohralík, 

Motyčka, Černý, Hájek, Tošovský, Nývlt, 
Prokop, Maroši)

7. ŽSK Třemošnice
8.  SK Holice – modří ( Výborný, Karlík, Flachs, 

Uhlíř, Gaži, Říha, Pištora, Starec, Markl, Mo-
ghilion, Giňa)

9. TJ Jiskra Ústí n/O.
Nejlepší brankář: Lubomír Zářecký – TJ Ústí 
n/O, nejlepší hráč a střelec: Matěj Tichý – FK 
Baník Chvaletice (11 branek). 
Informace k turnaji: systém každý s každým. 
Počet hráčů 4+1 s hokejovým střídáním, čas hry 
1 x 10 minut. První tři týmy obdržely medai-
le a poháry. Všechny celky pak dostaly věcné 
dárky. 
Poslední mládežnický turnaj se uskutečnil 
19. března.

SK HOLICE a halový turnaj

„Už aby to začalo,“ říkali si všichni hráči kopa-
né od elévů až po dospělé. Zimní přestávka byla 
dlouhá i vinou velkého množství sněhu, na které 
jsme si v Holicích v posledních letech pomalu 
odvykli. Jaro odpoví na otázku, jestli SK Holice 
A – obhájce krajského přeboru, bude umět navá-
zat na své podzimní výkony. Fotbalisté přezimo-
vali na 2. místě se ztrátou 7 bodů na vedoucího, 
skóre 44:15. Přehled přípravných zápasů: – 
Choceň 0:3, – Jaroměř 3:4, – Nové Město n/M. 
1:5, – Kostelec n/O. 5:3, – Letohrad 0:3. Slova 
trenéra Tomáše Chlumeckého: „Spokojenost 
se zimní přípravou nepanovala, ale i tak cíl pro 
jarní část je být na pomyslné bedně“. Soupis-
ka – brankáři: M. Hlavatý(1991), L. Kovařík 
(1976), R. Svoboda (1976). Obránci: L. Hanč 
(1992), D. Ručka (1990), J. Tláskal (1996), D. 
Lát (1998). Záložníci: J. Jedlička (1989), T. 
Kopřiva (1985), M. Chvála (1990), R. Machatý 
(1980), P. Fikejs (1998), D. Machatý (1999), J. 
Krpata (1988). Útočníci: T. Jedlička (1992), J. 
Václavek (1989), F. Křtěn (1999). Realizační 
tým – trenér: T. Chlumecký. Asistent trenéra 
(hrající): R. Machatý. Vedoucí mužstva: T. 
Čejka. Masér: P. Langr. Sekretář: D. Velinský. 
 Vladimír Faltys

 FOTBALOVÉ JARO V HOLICÍCH

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


