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Vážení spoluobčané,
stojíme dnes  na  prahu nového  roku. Můžeme 
hodnotit měsíce uplynulé, ale zároveň se i dívat 
vpřed – na to, co nás čeká v roce 2020. Svá ku-
latá výročí oslaví sokolové, kteří si připomenou 
150 let od ustavující valné hromady, dobrovol-
ní hasiči, kteří si připomenou 145 let od doby, 

kdy při jednotě sokolské vznikl hasičský odbor, aby se ten o pět let pozdě-
ji od Sokola oddělil a byl založen samostatný Sbor dobrovolných hasičů. 
Junáci pak v našem městě působí s přestávkami, kdy bylo skautské hnutí 
násilně zrušeno v době nacismu a komunismu, již 100 let. 75 let uplyne 
od doby holického povstání, které bylo svým rozsahem druhým největším 
po tom pražském. Nejen tato výročí si budeme připomínat v průběhu celé-
ho roku. Z historie se poučme a do budoucnosti hleďme s nadějí.
Rád bych  ještě zmínil  změnu, která  se dotýká chodu celého městského 

úřadu. Po více než 20 letech odchází na vlastní žádost do penze tajemník 
městského úřadu pan Vladislav Branda. Byl po celou dobu svého půso-
bení stmelujícím prvkem a hlavním pojítkem mezi státní správou a samo-
správou města. Jeho působení v čele městského úřadu nebylo vždy jedno-
duché, ale dokázal se popasovat i s úkoly, které mu různé časy přinášely 
a byl  tím pravým nepolitickým vedoucím pro své podřízené. Tímto mu 
velice děkuji za všechny hodiny, dny a  roky, po které pracoval ve pro-
spěch města.
Novým tajemníkem městského úřadu, který vzešel z výběrového řízení 
a byl odsouhlasen i ředitelem krajského úřadu se od 1. ledna 2020 stává 
pan Petr Vitman. Věřím, že naváže na práci svého předchůdce a bude jeho 
kvalitní náhradou.
Vám pak, drazí spoluobčané, přeji v novém roce mnoho úspěchů a dů-
vodů k úsměvům. Ať je celý rok vyvážený tak, aby na dny nepříjemné 
a smutné navazovaly vždy dny plné radosti, míru a pokoje.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA HOLICKÉM NÁMĚSTÍ
Středa 1. ledna 2020

18.00 Novoroční zdravice starosty města Holic
18.05 Odpálení slavnostního ohňostroje

Přijměte prosím pozvání na kávu se starostou, která se uskuteční ve středu 15. ledna 2020 od 16. do 18. hodiny v zasedací místnosti 
na městském úřadu. Přijďte pohovořit o svých radostech i strastech, které přináší každodenní život v našem krásném městě.

Slovo starosty
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 18. listopadu 2019
V pondělí 18. listopadu od 17. hodiny proběhlo 
pravidelné  jednání Rady města Holic, hlavním 
bodem bylo projednání 1. čtení rozpočtu města 
na rok 2020 a rada ho vzala na vědomí, schvá-
lila  rozpis  příspěvků  na  provoz  pro  městské 
příspěvkové organizace  (PO) a vzala na vědo-
mí návrhy rozpočtů PO na rok 2020 a odpiso-
vé  plány  PO  na  rok  2020,  stejně  jako  návrhy 
střednědobého  výhledu  rozpočtů  PO  na  roky 
2021  až  2022.  Rada  schválila  nový  sazebník 
úhrad  za  poskytování  informací,  který  předlo-
žil  vedoucí  správního  odboru  a  vyhlásila  ter-
mín  provedení  inventur  za  rok  2019  a  složení 
hlavní  inventarizační  komise  s  předsedou  Pe-
trem  Kačerem  –  místostarostou  města,  včetně 
harmonogramu  provádění  inventurních  prací. 
Rada  schválila  zveřejnění  záměru  na  uzavření 
dodatku ke smlouvě s SK Holice na provozová-
ní kiosku s občerstvením, novou smlouvu s Ko-
operativou pojišťovnou a.s. na pojištění majetku 
města  na  dobu 1  roku,  dodatek  smlouvy  s  fir-
mou Agrostav  Pardubice  na  posunutí  termínu 
při rekonstrukci sportovního areálu Na Lipáku, 
technickým službám schválila firmu Swietelsky 
stavební  s.r.o., která v areálu TS zhotoví nový 
povrch technického dvora a nový provozní Řád 
veřejného  pohřebiště. Byla  schválena  smlouva 
s  holickým  Gymnaziem  na  užívání  sportovní 
haly holickými sportovci, rada doporučila měst-
skému zastupitelstvu schválit smlouvu s Pardu-
bickým  krajem  k  úhradě  ztráty  z  provozování 
dopravní  obslužnosti.  Rada  vzala  na  vědomí 
rezignaci Pavla Hojky z předsednictví sportovní 
komise, a jmenovala nové předsedy komisí rady 
města, takže předsedou sportovní komise se sta-
la Mgr. Veronika Marková a předsedou dopravní 
komise pan Radek Mikuláš. Schválen byl návrh 
na likvidaci movitého a nepotřebného majetku, 
jak  ho  projednala majetková  komise,  schvále-
na byla žádost DDM Holice o proplacení pro-
nájmu  sokolovny  pro  oddíl  aerobiku,  dodatek 
ke smlouvě o dílo na opravu chodníku Na Muš-
ce  s  firmou Agrostav  Pardubice,  zadávací  do-
kumentace pro výběr zhotovitele na akce „Re-
konstrukce sportovního areálu Holice“ a složení 
hodnotící komise pro výběr firmy na tuto akci. 
Rada neschválila žádost firmy Penta servis s.r.o. 
na  spolufinancování  opravy  komunikace  před 
jejich  novou  halou  v  Puškinově  ulici,  vzala 
na  vědomí  program  6.  reprezentačního  plesu 
města Holic dne 18. ledna 2020 a schválila cenu 
vstupného na ples ve výši 250 Kč.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 25. listopadu 2019
Na  schůzi  rady města  v  pondělí  25.  listopadu 
byli pozváni všichni zastupitelé, aby předjednali 
rozpočet města na rok 2020, který budou schva-
lovat na jednání zastupitelstva dne 16. prosince 
2019,  radní  poté  tento  návrh  schválili  a  dopo-
ručili  ho  v  této  podobě  předložit  ke  schválení 
zastupitelstvem.  Radou  města  byla  schválena 
27.  rozpočtová  změna  v  rozpočtu  roku  2019, 
rada  vzala  na  vědomí  zprávu  z  veřejnoprávní 
kontroly  ZŠ  Komenského  a  kontroly  Kultur-

ního domu města Holic. Rada schválila novou 
výši  nájemného v bytě  č.  8 v domě Holubova 
761, na základě žádosti Lesního družstva Vyso-
ké Chvojno bezplatný pronájem části parkoviště 
pro prodej vánočních stromků dne 12. 12. 2019 
a pro prodej vánočních kaprů dne 22. 12. 2019.
Na závěr radní vzali na vědomí žádost Technic-
kých služeb Holice o posunutí termínu realizace 
některých akcí plánovaných na rok 2020.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 2. prosince 2019
Na  schůzi  rady  města  dne  2.  prosince  2019 
byla  předložen  návrh  plánu  práce  ZM  a  RM 
na 1. pololetí roku 2019, s tím, že pro 2. polo-
letí roku 2020 jsou navrženy i termíny jednání, 
podrobný  program na  2.  pololetí  bude  předlo-
žen na červnovém zasedání zastupitelstva. Rada 
projednala  a  doporučila  zastupitelstvu  schválit 
veřejnoprávní  smlouvu  na  dotaci  na  pečova-
telské služby poskytované holickým občanům, 
rada vzala na vědomí pravidla participativního 
rozpočtu  s  tím,  že  definitivní  projednání  a  ur-
čení  finanční  částky  na  projekty  navržené  ob-

čany  bude  na  březnovém  zasedání  zastupitel-
stva. Rada neschválila změnu nájemní smlouvy 
na  společný  nájem  bytu  č.  9  v  domě  Bratří 
Čapků 61 a neschválila ani zařazení žadatelky 
do pořadníku o přidělení městského bytu, vza-
la  na  vědomí  program  zasedání  zastupitelstva 
dne  16.  12.  2019  a  doporučila  zastupitelstvu 
schválit  obecně  závazné  vyhlášky  o  místních 
poplatcích za odpady a ze psů. Rada schválila 
dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Zhotovení 
mlatových  cest  v  Sokolském  parku“. Technic-
kým službám rada  schválila ceník za  likvidaci 
odpadů ve sběrném dvoře dle návrhu a směrnici 
o  užívání  služebního vozidla TS Holice. Rada 
pověřila  odbor  finanční  a  školství  informovat 
žadatele o podpory z rozpočtu města o sdružení 
prostředků na akce pořádané pod záštitou měs-
ta  a  prostředků  za  pronájmy  sportovišť,  které 
nejsou  v majetku města,  do  společné  kapitoly 
„Finanční podpora z rozpočtu města“. Na závěr 
radní  byli  informováni,  předsedy  příslušných 
komisí  rady  města,  o  posledních  jednáních 
a závěrech komise sportovní a komise sociálně 
zdravotní.

v průběhu roku 2020 nás čekají změny v sys-
tému  shromažďování  a  třídění  odpadu.  Za-
stupitelstvo města schválilo již na konci roku 
2018  podání  žádosti  o  dotaci  v  programu 
OPŽP  s  názvem  „Rozšíření  separace  odpadu 
ve  městě  Holice“.  V  dotačním  řízení  město 
uspělo  a  v  roce  2020  bude  celý  projekt  rea-
lizován.
V první fázi dojde k nákupu separačních nádob 
(popelnic), které budou určené pro třídění odpa-
du přímo u rodinných domů a k nákupu kontej-
nerů na tříděný odpad pro rozšíření současných 
sběrných míst ve městě.
Následně budou popelnice zdarma distribuová-
ny do jednotlivých domácností. Každý tak bude 

mít možnost třídit odpad přímo u svého domu. 
K dispozici mu bude popelnice na plasty (žlutá) 
a také na papír (modrá).
Od  poloviny  roku  2020  pak  dojde  k  rozšíření 
svozu  odpadu  tak,  že  jedenkrát  za  čtrnáct  dní 
bude rozšířen sběr o právě jeden z těchto typů 
odpadu. Svoz komunálního odpadu a bio odpa-
du zůstane pro celý rok 2020 zachován ve stá-
vající podobě.
Poplatek  za  svoz  komunálního  odpadu  je  pro 
příští rok navržen na stávající úrovni, tj. 600 Kč 
za občana. O tomto poplatku bylo rozhodováno 
až po uzávěrce.
Více informací najdete v dalších číslech Holic-
kých listů.

Café Zemánek příjme servírku/číšníka na hlavní pracovní poměr. Důležité je pro nás příjemné 
vystupování, pracovitost  a chuť  se učit novým věcem. Praxe v oboru vítána. Nabízíme práci 
v příjemném prostředí, lidský přístup a férové platové ohodnocení. Naše kavárna podporuje lidi, 
kteří  jsou na pracovním trhu znevýhodněni. Máte zdravotní omezení a přesto chuť pracovat? 
Ozvěte se nám! Tel.: 773 540 404

Vážení spoluobčané,

Město Holice srdečně zve na

6. MĚSTSKÝ PLES
18. ledna 2020 od 19 hodin

Sál ZUŠ Karla Malicha Holice
Nine Orchestra, LED Show Rinas

Předprodej vstupenek v Kulturním domě města Holic  
Vstupné: 250 Kč (občerstvení v ceně)

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Omezení provozu Městského úřadu Holice na konci 
roku 2019
Z  důvodu  čerpání  dovolených  pracovníků  úřadu  budou  v  pondělí 
23. a 30. prosince 2019 úřední hodiny pouze od 8 do 12 hodin. Návštěvu 
úřadu v těchto dnech předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože 
některá oddělení úřadu budou uzavřena. 
V úterý 31. prosince 2019 bude městský úřad uzavřen.

V Holicích už běží „Mobilní rozhlas“ 
Protože se v minulém roce poměrně dobře rozběhl systém informování 
veřejnosti  prostřednictvím  služby  „Mobilní  rozhlas“  je  součástí  tohoto 
vydání HL opět leták s informací jak se do aplikace přihlásit s registrač-
ním útržkem, pro zájemce, kteří se budou přihlašovat přes úřad.
Na stejném formuláři potom zaškrtnete skupinu informací o kterou máte 

zájem a nebudete obtěžováni dalšími informacemi, které vás nezajímají. 
Proti počátku je skupin více a stávající uživatelé si mohou změnit a upra-
vit své požadavky buď telefonicky na č. 466 741 211 nebo osobně v kan-
celáři  Informací na městském úřadu. Změny můžete  také učinit po při-
hlášení  na  https://holice.mobilnirozhlas.cz/,  či  přes  aplikaci  „Zlepšeme 
Česko“ – viz leták.
Výsledkem této informační kampaně by mělo být co nejvíce kontaktů 
holických občanů a domácností, protože v roce 2020 omezíme hlášení 
městského rozhlasu pouze na hlášení o mimořádných situacích, jako 
jsou havárie vody nebo neočekávané přerušení dodávky energií, ztrá-
ty a nálezy, včetně psů a všechna ostatní hlášení budou pouze přes 
systém mobilního rozhlasu, zároveň i přes městskou webovou stránku 
www.holice.eu!!!

Pokud opravdu chceme, aby nadcházející čas adventu a vánoc byl oprav-
du časem klidu a pohody, musíme se sami o to také trochu přičinit. Advent 
je čas, kdy se začínají více používat svíčky. Pro spoluobčany je to navoze-
ní příjemné atmosféry, ale hasiči ve svíčce vidí potencionální zdroj zapá-
lení. Chovejme se tedy k nim velmi obezřetně. Nejčastěji požár vznikne 
při zapomenutí zapálené svíčky, odložené na hořlavém podkladě, při neo-
patrné manipulaci a jejím převrhnutí při odpadnutí žhavého knotu na hoř-
lavé předměty. Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty usne při zapálené 
svíčce nebo že svíčku převrhne domácí zvíře. Jaká je zde rada – svíčky 
odkládejme na nehořlavé podložky, nestavme  je pod hořlavé předměty, 
protože teplo stoupá vzhůru a pokud odcházíme z domu či bytu nebo jde-
me spát, svíčku raději zhasneme.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zachovejme si je tedy takové a dbejme 

zvýšené opatrnosti při používání svíček a zde myslíme i těch elektrických, 
kterými  zdobíme  vánoční  stromečky.  Základní  radou  je  prostudování 
návodu k  těmto elektrickým svíčkám a především se  jím  řídíme. Příči-
nou požáru může být i nevhodně umístěná a zapálená prskavka, mějme 
na paměti, že prskavky nepatří do rukou dětem. Po vánocích je jen krůček 
k Silvestru a jeho bujarému oslavování, zde si vzpomeňme, že používání 
pyrotechniky je velice nebezpečné a rachejtličky jsou každoročně příči-
nou mnoha požárů.
Co říci na závěr, chraňme si svoje zdraví a život, ale i svůj majetek, není 
to tak složité. Stačí například vybavit si svůj dům nebo byt autonomním 
hlásičem požáru a hasicím přístrojem. 
Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku přejí hasiči.

HZS Pardubického kraje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA – vítání občánků

Matěj Synek, Holubova
Roman Kubizňák, Staroholická

Maxmilián Ivanič, Koudelka
Tereza Jiroutová, Na Mušce 
Julie Stehlíková, Koudelka 

Sofie Sádovská, Ottmarova ul.
Laura Křičenská, Nezvalova 

Matouš Horčička, Sadová 
Filip Zezulka, Mládežnická
Sandra Stoklasová, Husova
Antonín Zelinger, Holubova

Lucie Kabeláčová, náměstí T.G.Masaryka 
Leontýna Šejnová, Palackého
Šimon Kubizňák, Dudychova

ÚŘEDNÍ DESKA 

HASIČI OBČANŮM – čas vánoční, čas klidu a pohody

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

Pátrání po minulosti
Vážení občané Holic a okolí,  jako historik se na vás obracím s prosbou 
o pomoc při mém pátrání po PhMr. Zdeňku Blažkovi. Přesněji řečeno hle-
dám mezi vámi jeho potomky. Mým cílem je totiž do samostatné mono-
grafie u příležitosti  jubilea – 110  let od narození Z. Blažka – zmapovat 
životní  i profesní osudy  tohoto předního českého  farmakognosta,  jemuž 
patří mimo jiné i zásluhy na poli výzkumu a aplikace léčivých rostlin pro 
farmaceutickou výrobu. Tento přední odborník se narodil v České Třebové 
a zemřel v roce 1972 v Holicích, kde by měli žít jeho potomci. Rád bych 
je touto cestou zkontaktoval a požádal o poskytnutí dalších životopisných 
informací – dokladů a vzpomínek k Blažkově osobě. Předem děkuji ka-
ždému, kdo by mě na  stopu někoho příbuzného, pamětníka z Blažkovy 
rodiny, navedl. 
Kontakt: Mgr. Zeno Čižmář, Jelínkova 20, Brno 616 00,
email: zeno.cizmar@volny.cz, tel. 777 276 538.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc leden 2020

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
10. 1.  19.30   Petr Kolečko   Žena za pultem 2 
pátek     Legendární prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Tentokrát to všechno vy-

jde…
     Přeložené představení ze 14. 11. 2019 v režii Davida Drábka 
     Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích.  400 – 380 – 360 Kč
     Uvádí Divadlo Kalich Praha – zařazeno v předplatném ABO 2019/2020
17. 1.  19.30   Liz Lochhead Perfekt days
pátek     Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs má 

na první pohled úplně všechno. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě. Lov 
na kvalitního dárce spermatu se pro ni stává prioritou a posedlostí. Ale život pro nás 
vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.

     Režie: Petr Kracík.
     Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungma-

nová a Vilém Udatný.  400 – 380 – 360 Kč
     Uvádí Panteon Production Praha – zařazeno v předplatném ABO 2019/2020.
18. 1.  19.00   Městský ples
sobota     Společenský sál Základní umělecké školy Karla Malicha Holice.  250 Kč
24. 1.  9.00   Pohádky ze zámku
24. 1.  11.00   Cesta kolem světa za 80 dní 
pátek     Divadelní představení pro školy v provedení Divadla Sem TamFór Slavičín.  50 Kč
25. 1.  15.00   Velká pošťácká pohádka Karla Čapka
sobota     Klasická výpravná pohádka s veselými písničkami. Pan Kolbaba, zahlédl v noci 

na poště poštovní skřítky, jak hráli mariáš s dopisy. Jedno psaníčko nemělo adresu 
a skřítci vyčetli, že nějaký Frantík píše Mařence a chce si ji vzít. Pan Kolbaba se 
proto vydá do světa, aby důležitý dopis doručil. Trvá mu to celý rok, prochodí troje 
boty a zažije neuvěřitelná dobrodružství…

     Uvádí Liduščino divadlo Praha.  90 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 1.  17.00   Pat a Mat: Zimní radovánky 
úterý     Je zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Jaký nový stroj na sníh 

asi vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rov-
nou nepostavili. A jak si poradí s vánoční výzdobou, jak vyrobí Betlém a oslaví 
Silvestra – nic není nemožné.

     Režie: Marek Beneš.
     Žánr: animovaný/rodinný. Délka 60 minut.  60 Kč
21. 1.  19.30   Pražské orgie 
úterý     Příběh filmu nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan 

Zuckerman přijíždí do Prahy, aby odvezl rukopis nevydané knihy. Jeho návštěva 
je plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různých lidí a brzy se stane 
nebezpečnou misí, ve které jde možná i o život.

     Režie: Irena Pavlásková.
     Hrají: Jonas Chernick, Ksenia Rappaport, Pavel Kříž, Klára Issová. Jiří Havelka 

a další.
     Žánr: drama/komedie – nevhodný do 12 let. Délka 112 minut.  80 Kč
28. 1.  19.30   Budiž světlo
úterý     Milan  má  tři  děti  a  jezdí  pracovat  do  Německa,  aby  rodinu  uživil.  Když  se 

na Vánoce vrátí domů, zjistí, že jeho nejstarší syn Adam je členem polovojenské 
skupiny a je zapletený do šikanování a smrti spolužáka. Společně s manželkou 
při tom zjišťují pravdu o synovi, o své rodině a také o společnosti, ve které žijí...

     Režie: Marko Škop.
     Hrají: Milan Ondrík. Zuzana Konečná, František Beleš, Daniel Fischer, Ľubomír 

Paulovič. 
     Žánr: drama – nevhodný do 15 let. Délka 93 minut.  80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 1.  16.00   Pravda o módním průmyslu.  50 Kč
úterý     Přednáší Iva Prokopová

GALERIE – VÝSTAVA
3. 1.–29. 1.     Jan Čihák – Krajina Vysočiny
3. 1.–30. 1.     AUTOGRAMY
     Vitríny I. poschodí kulturního domu

Z archívu Václava Kmenta
1.  ledna 1850 (170 let) vstoupila v platnost nová 
organizace veřejné správy a nejnižší  správní  jed-
notkou  státní  správy  se  staly  okresy. V Čechách 
jich  bylo  80  a  jedním  z  nich  byl  i  okres Holice. 
Zároveň se naše město stalo sídlem okresního sou-
du a okresního berního úřadu. Pardubice se staly 
poprvé  krajským městem.  Roveňsko  do  té  doby 
spravované rychtářem, bylo připojeno k Holicím, 
na  návsi  postavena  kaplička. V  roce  1968  došlo 
k reformě státní správy a okres Holice byl začle-
něn do okresu Pardubice.
1. ledna 1925 (95 let) zahájila výrobu nově zřízená 
parní pila Ing. Josefa Flanderky v Holicích.
1. ledna 1955 (65 let) osada Staré Roveňsko (patří-
cí k Dolní Rovni) a osada Nové Roveňsko (patřící 
k Holicím) byly sloučeny v jednu osadu pod jmé-
nem Roveňsko. Nová osada se stala celá součástí 
Holic. V prosinci příštího  roku byly v Roveňsku 
přečíslovány domy.
5. ledna 2015 (5 let) zemřel v Pardubicích ve věku 
nedožitých 89 let Miroslav Motyčka. Velký spor-
tovec,  cyklista  a  sportovní  redaktor.  Narodil  se 
v Holicích 13. června 1926.
6.  ledna 1840  (180  let)  se  v Holicích  - Podhrázi 
narodil MUDr. Josef Formánek, c. a k. generální 
štábní  lékař, působil  jako vojenský  lékař ve Víd-
ni, Lublani, Linci, Haliči a Bosně, dále v Josefově 
a  Praze.  Nositel  sedmi  vojenských  vyznamenání 
a řádu císaře Františka Josefa I., zemřel v Praze.
6.  ledna  1945  (75  let)  Jan  Jirauch  dokončil  svůj 
vzpomínkový  rukopis  „Holice  mého  dětství“ 
(1878–1889),  který  začal  psát  koncem  války 
a v  roce 1962  jej daroval  svému rodišti. Též vy-
tvořil více jak stovku kreseb domů a postav z Ho-
lic. Narozen 6. 11. 1878 v Holicích, zemřel 16. 11. 
1964 v Praze.
11.  ledna  1880  (140  let)  se  v  Benešově  narodil 
Otakar Novotný,  architekt  a  urbanista,  význačný 
představitel české architektury v první pol. 20. sto-
letí. V Holicích byla podle jeho návrhů postavena 
sokolovna a dům čp. 24 na náměstí. Pro Holice ješ-
tě navrhl obecnou školu, mateřskou a měšťanskou 
školu  a  spořitelnu  –  žádný  z  těchto  návrhů  zde 
nebyl zrealizován. Zemřel 4. dubna 1959 v Praze.
18. ledna 1880 (140 let) od tohoto dne se stal Sbor 
dobrovolných hasičů  samostatným,  jinak byl  od-
borem Sokola.
20.  ledna  2005  (15  let)  byla  otevřena  výstava 
o Dr. Emilu Holubovi  v Národní  galerii,  v  hlav-
ním městě Zimbabwe – Harare. Výstavu společně 
organizovaly velvyslanectví ČR a Rakouska. Zá-
roveň byla vydána nová kniha, jedná se o faximilii 
vzácného sešitku „E. Holub o Viktoriných vodo-
pádech“.
21. ledna 1970 (50 let) proběhla kolaudace domu 
čp. 61 (lidově zvaného věžák) nové výškové domi-
nanty města. Samoobsluha byla otevřena 13. října 
1971. Stavba byla zahájena v říjnu 1968.
23. ledna 1970 (50 let) Plenární zasedání MěstNV 
učinilo, stejně jako 10. října 1969 Rada MěstNV, 
rozhodnutí, když zrušilo „jako politicky nespráv-
né“ své rezoluce ze srpna roku 1968.
27.  ledna  1980  (40  let)  zemřel  v  Praze  holický 
rodák Ota Heitlinger,  tajemník Rady  židovských 
náboženských  obcí,  člen Světového  sdružení  ba-
datelů  Starého  zákona,  za  války  byl  internován, 
pracovník Izraelského náboženského hnutí. Naro-
zen 11. června 1913.
29.  ledna 1905  (115  let)  byl  ustanoven Včelařský 
odbor Hospodářského spolku v Holicích. Předsedou 
byl zvolen K. Kalhous, řídící učitel na Poběžovicích 
a místopředsedou J. Dudek, truhlář v Holicích.

KULTURA
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Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní cha-
rity Pardubice vás zdraví v novém roce 2020 a přeje 
všem krásný a úspěšný celý rok.
Holoubek se pro vás otevírá v pátek 3. 1. volnou her-
nou a na pravidelné programy vás zveme od pondělí 
6. 1. 2020.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich webových stránkách 
a Facebooku.
NOVINKA v ČR a v Holoubku! Přijďte si vyzkoušet na modelových 
situacích i sdílením vlastních zkušeností osvědčené metody Thomase Go-
rdona – ověřeno rodiči celého světa. 22. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4. vždy 9.30 až 
16.30 Výchova bez poražených s Mgr. Ivanou Hrubou.
Tříkrálová sbírka v Holicích a okolí se koná v sobotu 4. 1. 2020. Hledáme 
dobrovolníky  z  řad  dětí  i  dospělých  –  vedoucích  kolednických  skupin. 
Informace na telefonním čísle 733 141 960.
Pro dospělé chystáme nový cyklus ručního tvoření. Záměr je setkávat se 
jednou za měsíc. Budeme šít, plést, háčkovat, vyrábět šperky… Hledáme 
šikovnou ženu, babičku, švadlenu, která by měla zájem nám s tímto pro-
gramem pomáhat. Více informací na tel.č. 733 141 960.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.
ZAČÍNÁME!
Od  6.  ledna  startují  v  centru  Holoubek  první  bezplatné  kurzy  nového 
projektu Rovnoprávnost s rozumem (RORO). „Velmi nás těší, že zájem 
veřejnosti je veliký. Na příštích 6 měsíců jsou všechny kurzy kapacitně 
plné.“ říká koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková. Další nejbližší 
termíny a přihlášky do kurzů:
• rozvojových setkání
• počítačových dovedností
• individuálního koučování
• kurzů angličtiny a němčiny
• tréninku vyjednávacích dovedností
• právního a genderového poradenství
• testování silných stránek CliftonStrengths® 
naleznete na www.rovnopravnostsrozumem.cz. Přihlásit  se mohou nejen 
ženy na rodičovské dovolené. Kurzy budou realizovány do června 2022.
Hlídání dětí po dobu vzdělávání zajišťujeme bezplatně, limituje nás kapa-
cita prostoru herny, přednost mají dříve přihlášení. Koordinátorka projek-
tu: Vladimíra Krejčíková, krejcikova.roro@gmail.com, tel.: 603 566 141. 
Sledujte aktivity projektu na FB: Rovnoprávnost s rozumem.
Projekt  s  rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605  je financovaný za po-
mocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operač-
ního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz

kolektiv Holoubka

Nový rok v Holoubku

Mladého  kytaristu Honzu Čonku  si  bez  jeho  nástroje  už  ani  nedovedu 
představit. Že to na kytaru opravdu umí, dokazuje snad každý den, a proto 
jsem ho požádal o krátký rozhovor.
Kdy jsi měl poprvé v ruce kytaru?
„Kytara se mi dostala poprvé do ruky v mých 5 letech. U nás doma na ni 
hrával můj táta a mě natolik fascinoval zvuk kytary, že jsem to chtěl taky 
hnedka umět.“
Měl jsi nějakého učitele nebo jsi samouk?
„Jak už jsem zmínil, poprvé mě ke kytaře přivedl můj táta a začal mě 
učit akordy a jednoduché písničky. Od té doby se mi natolik kytara za-
líbila, že jsem se tomu chtěl ihned věnovat více. V 7 letech jsem potom 
nastoupil do Základní umělecké školy v Holicích, kde jsem vystřídal více 
učitelů na kytaru. Když mi bylo 14 let a byl jsem v 9. třídě na základ-
ní škole, musel jsem se rozhodnout co dál a moje volba byla naprosto 
jasná. Věděl jsem, že chci dělat hudbu, a tak jsem se rozhodl, že bych 
zkusil přijímací zkoušky na konzervatoř v Pardubicích, kde jsem potkal 
moji úžasnou paní profesorku Annu Hronovou, která mě na vše pečlivě 
připravila.“ 
Máš nějaké vzory, a jakou hudbu rád posloucháš?
„Vzory určitě mám. Když se budeme bavit o klasické kytaře jed-
ni z mých velkých vzorů jsou například David Russel, Zoran Dukic, 
Lorenz Micheli, ke kterým mám velký respekt a obdiv. Kdybychom se 
bavili spíše o modernějším stylu ve hře na kytaru, tady mými velkými 
vzory jsou Joe Robinson a Tommy Emannuel. Oba tyto skvělé hráče 
jsem mohl slyšet tento rok naživo a byl to neskutečný a nezapomenu-
telný zážitek.“
Pan Machač říkal, že vyhráváš jednu soutěž za druhou, kterých úspěchů 
si nejvíce vážíš?
„Nedá se říct, že bych si nějaké soutěže vážil více. Každé soutěže, co jsem 
se zúčastnil, si vážím. Jsou to krásné zážitky a výborné zkušenosti, za kte-
ré jsem moc rád.“ 
Co děláš nyní a jak vidíš svoji budoucnost?
„Nyní studuji na konzervatoři v Pardubicích u paní profesorky Anny Hro-
nové v 6. ročníku. Do toho ještě učím na místní Základní umělecké škole 
Karla Malicha v Holicích. Jelikož bych se chtěl věnovat hudbě i nadále, 
budu zkoušet tento rok příjímací zkoušky na Akademii v Praze.“
Někde jsem se dočetl, že jsi v listopadu vyhrál nějakou zajímavou soutěž. 
O co šlo a kde to bylo?
„Byla to soutěž studentů konzervatoří z celé republiky a konala se v mé 
domovské konzervatoři v Pardubicích. Toto vítězství řadím hodně vy-
soko.“
Přejme sympatickému kytaristovi ještě hodně podobných úspěchů a ať ho 
hra na kytaru stále baví, pro nás ostatní to bude jenom dobře.

Za rozhovor poděkoval Petr Kačer

Pár otázek pro Honzu Čonku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Podle  počasí  to  nevypadá,  ale Vánoce  už  klepou  na  dveře.  Je  za  námi 
adventní jarmark a mílovými kroky se blíží konec roku.
Žáci třídy 2. A navštívili Střední školu automobilní v Holicích a mnohý 
z kluků si už jistě představuje, jak do této školy bude jednou chodit. Ško-
lou děti provázel pan Zbyněk Šponar a pro děti byl připraven zajímavý 
program. Moc děkujeme.
Protože se blíží Vánoce, holické muzeum Emila Holuba připravilo výsta-
vu betlémů, na které se přišli podívat žáci 2. ročníku.
V naší škole proběhl už tradičně další ročník pěvecké soutěže „Základní 
škola Komenského hledá Superstar“. V soutěži se i letos představilo pár 
velmi dobrých zpěváků a zpěvaček. Soutěž jako každý rok zahájil pěvec-
ký sbor Motýlek pod vedením paní učitelky Křížové, která Superstar také 
organizuje.
Žáci 1.  stupně byli  pozváni na návštěvu knihovny. Každá návštěva má 
nějaké  téma a děti se seznamují s výpůjčním systémem knihovny. Tyto 
besedy jsou součástí rozvoje čtenářské gramotnosti na naší škole. 
Abychom  si  vánoční  těšení  ukrátili  a  zpříjemnili  si  předvánoční  čas, 
zhlédli  jsme  muzikálovou  výpravnou  pohádku  Metropolitního  divadla 
Praha „Jak se čerti ženili“.
 Poté následovalo tajemné a strašidelné spaní třídy 2. A a 5. A ve škole.
Tradiční a poslední akcí před vypuknutím vánočních svátků bývá návště-
va 1. ročníků v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou. Perníkového 
dědka, nebe a peklo pod jednou střechou jistě nikde jinde nemají.
Za Základní školu Komenského v Holicích přejeme všem krásné Vánoce, 
mnoho zdraví, spokojenosti a šťastné vykročení do nového roku 2020.

Mgr. Helena Žižková

Nový rok zahájí v naší škole průvod Tří Králů. V pondělí 6. ledna 
se průvod vydá na  cestu po  celé  škole. No a věříme,  že nám Tři 
králové přinesu štěstí, zdraví, dlouhá léta. Zima je období častých 
nemocí  z  nachlazení,  ale my máme proti  nim  lék  a  sice Léčivou 
pohádku, která nám 9. ledna pomůže jistě zahnat bacily a neduhy. 
V pátek 24. ledna se děti mohou těšit na další pohádku. Tentokrát 
to  bude  Pohádka  ze  zámku,  kterou  shlédnou  v  Kulturním  domě 
Holice. Od  ledna nás bude opět navštěvovat paní Šimonová, kte-
rá je certifikovaný instruktor MISP – mezinárodní program masá-
ží ve školách. Program je jednoduchým, přístupným a efektivním 
nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Děti se naučí 
aktivizační  cvičení,  které  vede  k  vytváření  kamarádských  vztahů 
ve třídě. Na závěr děti obdrží osvědčení. Po prázdninové přestávce 
budou  od  pondělí  6.  ledna  opět  pokračovat  pondělní  hrátky,  a  to 
ve třídě Lvíčat.
Přejeme všem občanům našeho města hodně zdraví, štěstí a pohody 
v novém roce 2020.

Lenka Chotěnovská

Opět se nám sešel  rok s  rokem a my se můžeme ohlédnout, co se nám 
od začátku školního roku povedlo. V beruškové třídě to byla pohodová 
adaptace nových malých dětí, dobře si zvykly na nový kolektiv, prostře-
dí a hodné paní učitelky. Sluníčková třída napomáhá dětem se správnou 
výslovností formou logopedických chvilek, motýlková třída se orientuje 
na ekologickou oblast a kytičková třída pilně připravuje svoje předško-
láky na vstup do ZŠ a rozvíjí zájmy dětí. Děti s chutí navštěvují i školní 
zájmové kroužky: tanečky pro mladší děti, tanečky pro starší děti, hravou 
angličtinu a sportovní kroužek.
Prosinec proběhl  tradičně v duchu adventu a Vánoc. Vánoční divadelní 
pohádky, návštěva Mikuláše, čerta a anděla, pečení perníčků a cukroví, 
zdobení tříd i celé MŠ, vystoupení dětí s krátkým programem na vánoč-
ních posezeních s rodiči a jejich společné vánoční tvoření.
A samozřejmě všechny naše třídy navštívil Ježíšek a naděloval. Před vá-
nočními prázdninami jsme se loučili s dětmi i dospělými slovy „Šťastný 
nový rok!“
Hned v lednu nás čeká pravidelné saunování v naší sauně, zajímavá be-
seda pro rodiče s paní Řehůřkovou na téma „Jaký temperament má vaše 
dítě, jaký máte vy a co s tím“ a snad i spousta zábavy na sněhu.
I vám všem, a především rodinám s malými dětmi, přejeme spokojenost 
v novém roce. Jsme tu pro vás!

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

MŠ Pardubická informuje

Vánoce jsou za dveřmi Leden v Mateřské škole Holubova

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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5 jazyků se opět zaskvělo na pódiu
V úterý 3. 12. 2019 se v holickém Gymnáziu Dr. Emila Holuba uskutečnil 
již 6. ročník jazykově-umělecké soutěže 5 jazyků na pódiu.
Rekordních  160  účastníků  z  18  škol  postupně  předstoupilo  před  jednu 
z  pěti mezinárodních  porot  a  předvedlo  svůj  soutěžní  příspěvek,  ať  už 
ve zpěvu nebo mluveném slovu. Vybrat ty nejlepší z 88 vystoupení nebylo 
vůbec jednoduché, a to zvláště v tradičně nejobsazenější kategorii zpěvu 
v anglickém jazyce. Mezi nejúspěšnější školy patřily: První soukromé ja-
zykové gymnázium z Hradce Králové, pardubické Gymnázium, Dašická, 
ZŠ Závodu míru, ZŠ Eduarda Nápravníka z Býště a ZŠ Holice, Holubo-
va ul. Všechny jmenované instituce si odnesly minimálně tři medailová 
ocenění. 
5 jazyků na pódiu k Holicím již neodmyslitelně patří a svým pravidelným 
datem konání v prvním prosincovém týdnu má své místo v kalendáři škol 
nejen  Pardubického,  ale  i Královehradeckého  kraje. Organizace  celého 
soutěžního klání by však nebyla vůbec možná bez podpory Pardubické-
ho kraje, Města Holice, MAS Holicko, knihkupectví Oxford Bookshop 
z Hradce Králové a firem RTV Data a ADA International. Všem zmíně-
ným srdečně děkujeme. 

Den otevřených dveří a přípravné kurzy
Jelikož se blíží datum odevzdání přihlášek ke studiu na středních školách 
a s ním i přijímací zkoušky, chtěli bychom všechny zájemce o studium 
v naší škole pozvat na den otevřených dveří, který se bude konat ve stře-
du 8. ledna 2020 od 15:00 do 18:30. Přijďte si prohlédnout školní areál 
a získat informace o přijímacím řízení a možnostech studia v osmiletém 
i  čtyřletém  oboru. Uchazečům  budou  poskytnuty  informace  o  školním 
vzdělávacím programu, organizaci výuky, nabídce kroužků pro studenty 
a  dalších  akcích  pořádaných  školou. K  dispozici  vám  budou  vyučující 
i současní studenti, kteří rádi odpoví na vaše dotazy.
Zároveň  připomínáme,  že  holické  gymnázium  pořádá  přípravné  kurzy 
k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a přihlášky přijí-
má prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy www.gyholi.
cz. Výuka v kurzech bude zaměřena na procvičování podobných příkladů 
a úloh, které se vyskytují v přijímacích zkouškách organizovaných Cer-
matem,  a  na  seznámení  se  zkouškovými  strategiemi. V  rámci  jednoho 
z deseti pondělních setkání proběhnou přijímací zkoušky nanečisto. Kur-
zy začnou v pondělí 27. ledna 2020.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Adventní  jarmark na naší  škole vnese vždy do srdcí  trochu něhy, klidu 
a pohody. Je  to úleva po pečlivých přípravách a vymýšlení nových vý-
robků,  které  si  naši milí  hosté  určitě  koupí. Musí  se  připravit  dílničky, 
ve kterých se všechny ty věci vytvoří. A jak se to proboha všechno stihne? 
Vždyť se musíme taky učit! Navíc je to každý rok stejné. Musíme přijít 
s něčím novým, neotřelým, s něčím, co tu ještě nebylo. V hlavě paní uči-
telky Polívkové se zrodil nápad: „Budeme hrát adventní divadlo!“ Přines-
la scénky, a protože žáci sedmé A se nadchnou pro každou novinku, hned 
do  toho šli. Zúčastnila  se  téměř celá  třída. Zpěvem přispěly oba školní 
sbory – Radost a Motýlek. A tak se zde odehrál příběh o sobectví, bezo-
hlednosti, zahleděnosti do sebe a komerčním pojetí Vánoc. Diváci tleska-
li. Jistě porozuměli, že jsme jim chtěli říci, aby se měli rádi, byli si blízko 
a mysleli na druhé. A to nejen o Vánocích.
A jinak? Inu, jako každý rok. Ve třídách se rozzářily vánoční stromečky 
a vnesly do školy zvláštní, neopakovatelnou atmosféru, kterou nenarušila 
ani školní inspekce, která k nám v tento čas zavítala. Osmáci a deváťáci se 
zúčastnili soutěže v dovednostech v oblasti informatiky PC_ák. Navázat 
na sérii úspěchů naší školy v této oblasti se bohužel letos deseti borcům 
v tomto oboru nepodařilo. S vavříny odjely jiné školy. Členové Erasmus 
klubu uskutečnili výjezd do Irska. Akce se zúčastnily čtyři žákyně devá-
tých  tříd a pět dospělých. Školní sbor připravil vystoupení pro babičky 
a dědy v Topasu. Snad  se nám podařilo  s  sebou přinést  dobrou náladu 
a předvánoční pohodu. 
Na závěr bych chtěla popřát všem, kteří sledují na těchto stránkách dění 
na Základní škole Komenského, šťastný nový rok. Stejný jako ty předešlé, 
ale přece něčím jiný.

Mgr. Blanka Málková

Jak jsme vás již informovali na našich stránkách, uskutečnil se ve dnech 
23. až 25. října zájezd našich žáků do polského města Strzelce Opolskie, 
kam nás pozvali žáci, učitelé a rodiče Publiczne Szkoly Podstawowe nr 4, 
se kterou jsme obnovili projektovou spolupráci. 
Projekt nazvaný „Žít zdravý život“ jsme zahájili návštěvou u našich pol-
ských kamarádů.
Ti pro nás připravili velmi pestrý a nabitý program, během kterého jsme se 
– kromě jiného – společně učili tančit rumbu, besedovali jsme s místním 
ironmanem Andrzejem Szczuźevskim, pekli špenátové šneky s omáčkou 
tzatziki, podívali jsme se do města Opole a „zařádili“ jsme si v opolském 
trampolínovém  centru,  absolvovali  jsme  hodinu  chemie  plnou  zajíma-
vých pokusů a v místním bazénu jsme si zahráli turnaj ve vodním pólu.
V polské škole se nám tak líbilo, že se nám ani nechtělo zpátky domů… 
Naší návštěvou však letošní projekt v podstatě teprve začal. A co nás čeká 
dál? Spousta věcí, které souvisí se zdravým životním stylem: teď zrov-
na se snažíme vytvářet zdravé jídelníčky a po Vánocích zkusíme natočit 
krátká videa o zdravé restauraci. V únoru a březnu se vrhneme na výrobu 
plakátů o tom, jak se udržovat fit. A pak už se pomalu začneme chystat na 
návštěvu polských žáků tady u nás, na Holubovce. Moc se na ně těšíme!
Ještě  jednou  bychom  rádi  touto  cestou  poděkovali  paní  učitelce Anetě 
Czarny, která se svým týmem celou akci zorganizovala a pečlivě připravi-
la. Také bychom touto cestou chtěli poděkovat vedení města Holice, které 
nám přispělo na dopravu do Polska částkou 10 000 Kč a zároveň poskytlo 
dárkové  a  upomínkové  předměty  s  holickými motivy  nejen  pro  polské 
paní  učitelky,  ale  i  pro  všechny naše  polské  kamarády,  kteří  se  s  námi 
projektu účastní. A v neposlední řadě děkujeme též našim rodičům, kteří z 
fondu SRPDŠ přispěli na nákup dárků pro polské děti.

Mgr. Pavlína Novotná a Mgr. Sylvie Zyková

Zprávy z gymnázia

Každý rok stejné, a přece jiné...

Výměnný pobyt v polském městě Strzelce Opolskie

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Badminton znovu slaví úspěchy: bronzová medaile z mistrovství

Nadějný  holický  badmintonista  Ondra 
Kaplan  přivezl  druhou  adventní  neděli 
z  Mistrovství  ČR  v  Českém  Krumlově 
bronzovou  medaili  ze  čtyřhry.  Ač  jeho 
zdravotní stav nebyl nejlepší a jeho účast 
v  turnaji  visela  na  vlásku,  nakonec  se 
ve velké konkurenci Ondrovi povedl vy-
nikající úspěch a Badminton Klubu DDM 
Holice dovezl vůbec první medaili z mis-
trovství. Pro Ondru to byl poslední turnaj 
v kategorii U13, v novém roce se posouvá 
do starší kategorie U15. Je to pro něj tedy 
pěkné zakončení jedné etapy. Ondra Kap-
lan  hraje  badminton  v  Holicích  pět  let, 
tehdy tady klub začínal. „Nehraje to úpl-
ně každý jako třeba fotbal. Taky je to úpl-
ně  jiný  druh  pohybu  a  je  to  nejrychlejší 
sport na světě – světový rekord ve smeči 
je 489 kilometrů za hodinu,“  líčí Ondra, 
co ho na sportu s míčkem a raketou tolik 
baví.  Holičtí  badmintonisté  nezahálí  ani 
přes zimu. Kromě tréninků pořádají třeba 
také ples, na který je zvána široká veřej-
nost. Koná se 25. ledna v Základní umě-
lecké škole Karla Malicha od 20 hodin.

Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal první zim-
ní mládežnický fotbalový turnaj v místní spor-
tovní  hale. V  sobotu  8.  prosince  se  uskutečnil 
turnaj starších elévů, ročník 2009 a mladší. Hrá-
lo  se na dvě základní  skupiny po pěti,  dále  se 
pak hrály zápasy o umístění. Herní hříště 18×45 
metrů,  házenkářské  branky. Čas  hry  1×12 mi-
nut, počet hráčů 4+1. 

Pořadí turnaje „O pohár SK Holice“
1. SK Solnice
2. AFK Horní Jelení
3. SK Holice modrá:
    Klofanda, Bret, Voříšek, Pařízek, Slabý, Pitra, 
Faltys. 
4. FC Žamberk
5. SK Holice – červená:
    Jakoubek, Tomašov, Růžička, Rýzler, Lienert, 
Kovaříková.
6. TJ Sokol Staré Hradiště
7. SK Týniště nad Orlicí
8. TJ Paramo Pardubice
9. TJ Sokol Moravany
10. SK Lázně Bohdaneč

Nejlepší brankář: Štěpán Horáček – AFK Hor-
ní  Jelení,  nejlepší  hráč: Matěj  Šťovíček  –  SK 
Solnice,  nejlepší  střelec:  Jakub  Růžička  –  SK 
Holice  (10  branek).  První  tři  týmy  obdržely 
medaile  a  poháry. Všem celkům byly  předány 
věcné dárky.

Ing. Vladimír Faltys

Fotbalový halový turnaj

V  sobotu  30.  listopadu  se  v Městské  sportovní 
hale v Holicích konal nohejbalový turnaj dvojic 
v kategorii dorost, který byl součástí Poháru Čes-
kého nohejbalového svazu mládeže. Zájem o tur-
naj byl obrovský. Přihlásilo se celkem 24 dvojic 
z celé České republiky včetně dvou reprezentač-
ních  výběrů  žáků  do  15  let.  Svou  účastí  turnaj 
ozdobili i čerství juniorští mistři světa Majštiník, 
Bílý a Matura. První dva jmenovaní si také v bar-
vách mateřského Vsetína dokráčeli pro turnajový 
triumf. Holice reprezentovali hráči z T.J. SOKOL 
Holice Adam Brož s Dominikem Veselým a Vít 
Vohralík  s  Tomášem  Sochůrkem.  V  konečném 

pořadí  celé  série  turnajů Poháru ČNS  se  holič-
tí nohejbalisté umístili na 7. místě se 138 body. 
Hráčům děkujeme za skvělou reprezentaci.
Děkujeme Pardubickému kraji za finanční pod-
poru,  kterou  jsme  získali  v  rámci  dotačního 
programu Podpora  v  oblasti  sportu  a  volnoča-
sových  aktivit.  Finanční  prostředky T.J.  Sokol 
Holice využil na pravidelnou sportovní činnost 
dětí a mládeže. 

Renata Urbánková

Nohejbalový turnaj dvojic dorostu v Holicích
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Díky finanční podpoře Pardubického 
kraje  se  aktivně  v  tenisovém  klubu 
Holice  věnujeme mladým  nadějným 
hráčům.
Jedním z  talentovaných hráčů  je de-
setiletý Dominik Šmejc. Tenisu se vě-
nuje již od svých 5 let. Už jako malý 
kluk měl  cit  pro balon  a pro pohyb. 
Dominik tenisem žije a na kurtech je 
v  podstatě  neustále.  Jeho  píle  a  od-
hodlání  být  skvělým  tenistou  se  od-
ráží v  jeho  rostoucí  formě. Dominik 
je sportovcem tělem i duší a týmový 
hráč, který své spoluhráče vždy pod-
poří  a  v  týmu umí navodit  pozitivní 
atmosféru.  Věnuje  se  také  atletice 
a  v  zimě  rád  lyžuje  nebo  si  užívá 
kouzlo snowboardu. Ve škole ho baví 
tělocvik, matematika, angličtina a vý-
početní technika.
V letní sezóně 2019 skončil na turna-
jích  čtyřikrát  na  3. místě  ve  čtyřhře 
v  Hradci  Králové,  Vysokém  Mýtě 
a Kutné Hoře.

Renata Urbánková

Podzimní  část krajské  soutěže  ročníku 2019/2020  je u konce. V dneš-
ních listech se zastavíme u mužstva SK Holice „A“. Loňská sezona, kdy 
jsme nečekaně skončili na nedůstojném dvanáctém místě, byl mimořád-
ně utrápený ročník. Stalo se však něco nečekaného. Na začátku podzimu 
bylo pro klubové vedení v čele s jeho předsedou Petrem Bajerem zbož-
ným přáním umístit se do pátého místa. Hlavního trenéra Evžena Kopec-
kého toto přání  trochu překvapilo po tom, co bylo v minulém ročníku. 
Do  hráčské  kabiny  však  přišel  čerstvý  průvan,  nezůstal  kámen  na  ka-
meni. Ve finále přišli hráči, kteří byli hladoví po úspěchu a svou šanci 
chytili. Trenér nejenom tyto hráče připravil výtečně fyzicky. Hlavně se 
mu podařilo v hráčích probudit hlad po vítězství a touhu něco dokázat. 
Vytvořila  se  dobrá  parta  fotbalistů  a  výsledek  nenechal  na  sebe  dlou-
ho čekat. Hned v prvním kole jsme zdolali nadupaný B tým Chrudimi. 
Tam vzniklo  to prvotní  sebevědomí, které nás provázelo celým podzi-
mem. Ve výsledku to bylo čtrnáct vítězství oproti jedné domácí prohře 
celého podzimu 1:2 s TJ Sokol Moravany. Holice tak ovládly první půl-
ku  soutěže  zcela  bezkonkurenčně  s  42 body  a  skórem 54:18. Nejlepší 
střelec týmu byl Jindřich Václavek s 20 vstřelenými brankami, celkově 
na druhém místě střelců KP. Proto půjdou Holice do jarní části přeboru 
s náskokem 12 bodů na trojici týmů Chrudim B, Lanškroun, Moravany. 
A co k tomu nečekanému vývoji do budoucna říká trenér Evžen Kopec-
ký: „Chci  ještě  jednou hráčům poděkovat za pohádkový podzim. Bylo 
znát, že táhnou za jeden provaz, vytvořili dobrou partu, což se jim vrátilo 
ve fantastické výsledkové podobě. Když už jsme se dostali do takového 
trháku, chceme tuto laťku udržet. Pro nás je teď prioritou udělat kvalitní 
zimní přípravu, udržet stávající kádr a dát příležitost některým perspek-
tivním dorostencům.“ 
Poslední bilancování fotbalového podzimu je věnováno dorostencům. 
Fotbalové Souklubí Holice/Sezemice má na  svém kontě deset  výher, 
sedm proher. V celkovém součtu krajského přeboru dorostu to znamená 
8.  místo  z  18 mužstev  se  skórem  65:32. V  domácí  produktivitě  do-
sáhli  dorostenci  třetího místa,  20 bodů  a  skóre 41:11. Venku  to bylo 
11. místo, 9 bodů, skóre 24:21. Domácí tabulku střelců v soutěži vede 
s 15 góly Lukáš Prokop. Následují Pavel Vodák a Jiří Růžička s devíti 
brankami. 

SK Holice – halové turnaje 2020
18. leden ročník 2011 a mladší
22. únor ročník 2009 a mladší
7. březen ročník 2011 a mladší
15. březen ročník 2013 a mladší

Ing. Vladimír Faltys

„SK Holice a ti ostatní“ – podzim snů pro fotbalisty

Dominik Šmejc – tenista, který míří vysoko
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2 liga mžů:
Tesla Pardubice - BVK Holice
79 : 98 (20:22 34:47 55:68)
Macela 23, Baťa 18, Rolenc 12, Bartheldi 11, Welsch Michal 10, Boháček 
9, Bureš 6, Kolář a Trojan 4, 
TJ Sokol BK Chrudim - BVK Holice
76 : 65 (23:14 35:33 53:46)
Macela 26, Boháček 12, Rolenc 9, Trojan 7, Bureš 5, Kolář 3, Welsch 
Michal 2
Holičtí muži se v dalším dvoukole 2. ligy utkali v okresním derby s Teslou 
Pardubice a v meziokresním derby s Chrudimí. Utkání s Teslou jsou vždy 
nejprestižnějším  soubojem  sezóny.  Holickým mužům  chyběl  nemocný 
rozehrávač Tomáš Dvořák a zraněný Fanda Žaba, což představovalo ci-
telný výpadek cca 30 bodů. Naštěstí měl však o tomto víkendu trenérské 
volno rozehrávač Tomáš Macela, který jejich body s přehledem nahradil. 
Když se pak ke stabilnímu, dvacetibodovému střelci Kryštofu Baťovi, při-
dali i další hráči, utrpěla tentokrát Tesla na domácí palubovce tvrdou lekci 
a k nepopulární stovce chybělo jen málo.
V nedělním utkání v Chrudimi se k chybějícím Dvořákovi a Žabovi přidal 
ještě z technických důvodů Baťa. A tato ztráta už byla klíčová. Chrudim-
ský tým se v letošní sezóně posílil o Tomáše Teplého. Tento hráč odehrál 
celou svoji profesionální basketbalovou kariéru v dresu Svitavských Turů 
a na jaře letošního roku po skončení minulého ročníku Národní Koope-
rativa basketbalové  ligy  ji  ukončil. Chrudimští  hráči  od  začátku utkání 
podávali svůj standardní zkušený výkon a po celou dobu v utkání vedli. 
Holickým hráčům se nedařilo v útoku. Přestože Tomáš Macela zazname-
nal ještě více bodů než v sobotním utkání s Teslou, na vítězství to tento-
krát nestačilo. V závěru utkání se sice holickým mužům podařilo dostat 
na  dostřel,  ale  30  sekund  před  koncem utkání,  kdy  dotáhli  na  rozdíl  2 
bodů, vzal režii utkání do svých rukou rozhodčí Hruša. Tento extraligový 
matador se zřejmě za to, že byl nominován na „jen druholigový zápas“ 
rozhodl, že všem ukáže, kdo je tady pánem. Při nevinné diskuzi holického 
hráče Boháčka, po sporném faulu odpískaném druhým rozhodčím, udělil 
tomuto hráči zcela zbytečně dvě technické chyby a vyloučil ho do konce 
utkání. Následoval trest pro holický tým, kterým bylo šest trestných hodů. 
Jejich  exekuce  se  ujal,  ještě  před  půl  rokem  extraligový, Tomáš Teplý 
a všechny proměnil. Rázem bylo po zápase a zůstala jen pachuť pro oba 
zúčastněné týmy z nepochopitelného rozhodnutí rozhodčího Hrůši, který 
svým jednáním závěr utkání oběma týmům doslova otrávil. 
Tabulka skupiny B 2. ligy mužů
1.  BK NAPOS Vysoká n. L.  10  8  2  807:658  18
2.  BVK Holice  10  8  2  805:671  18
3.  BA LYNX Liberec  10  8  2  802:676  18
4.  TJ Sokol BK Chrudim  10  7  3  807:710  17
5.  BC Benešov  10  7  3  845:753  17
6.  BK Brandýs nad Labem  10  6  4  741:746  16
7.  TJ Tesla Pardubice  10  4  6  778:816  14
8.  TJ Sokol Kbely  10  4  6  791:842  14
9.  TJ AŠ Mladá Boleslav  10  3  7  758:795  13
10. GBA Lions Jindřichův Hradec B  10  3  7  770:810  13
11. Sokol Kutná Hora  10  1  9  729:880  11
12. BC Kolín B  10  1  9  592:868  11
Liga kadetů U17:
Tesla Pardubice - BVK Holice
66 : 110 (16:25 28:60 39:86)
Horký Filip 26, Mrázek 25, Kamitz 18, Pluhař Josef 11, Adamec 10, Sla-
wisch 7, Šindelář 6, Chmelík 5, Mikuláš 2
Basket Poděbrady - BVK Holice
78 : 81 (16:29 38:44 49:60)
Horký Filip 22, Kouba Petr 21, Kamitz Martin 15, Pluhař Josef 12, Chme-
lík 9, Slawisch 2
BK Brandýs nad Labem - BVK Holice 
40 : 90 (12:24 20:43 30:71)
Horký Filip 20, Chmelík a Šindelář 13, Kamitz 12, Pluhař Josef 10, Sla-
wisch 8, Kouba 7, Adamec 5
Holičtí  kadeti  pokračovali  v  dobrých  výkonech  v  lize U17  i  v  dalších 

utkáních. Kvalitní výkon pak zejména předvedli v přímém souboji o první 
místo v tabulce se svými vrstevníky z Poděbrad. Po doslova bezchybném 
výkonu v první části utkání si vytvořili rozhodující náskok, který si udr-
želi až do konce. Hru holických kadetů zdobil v této části utkání zejména 
nekompromisní obranný doskok a následné snadné zakončování z rychlé-
ho protiútoku. Poděbradští kadeti nevěděli, kde jim hlava stojí a první koš 
ze hry vstřelili až v páté minutě v době, kdy holičtí kadeti už měli na svém 
kontě nastřílených 16 bodů. Po tomto raketovém úvodu se hra vyrovnala, 
ale  domácí  hráči  už  nedokázali  utkání  převrátit  na  svoji  stranu. Nepo-
mohli jim k tomu ani dvě šťastné trojky z velké vzdálenosti v posledních 
30 sekundách utkání. Holičtí kadeti si zaslouží pochvalu za předvedený 
výkon. Před Vánocemi je ještě čekají dvě utkání s pražskými týmy z Vy-
šehradu a Modřan. Pokud se jim podaří alespoň v jednom zvítězit budou 
mít velkou šanci na postup do finálové skupiny celostátní ligy U17, kde 
by se utkali s prvními dvěma týmy ze skupin A a C o postup do baráže 
o Extraligu. Měla by jim k tomu stačit jedna výhra z posledního dvojkola, 
kdy se na domácí palubovce utkají s Jindřichovým Hradcem a jihlavským 
BC Vysočina.
Tabulka skupiny B celostátní ligy kadetu U17
1.  BVK Holice  10  9  1  835:569  19
2.  Basket Poděbrady  10  8  2  809:647  18
3.  BC Vysočina  10  6  4  750:620  16
4.  BSK Modřany – Jižní Supi  10  6  4  760:752  16
5.  BK Lions Jindřichův Hradec  10  5  5  742:778  15
6.  Sokol Vyšehrad  10  2  8  670:761  12
7.  Tesla Pardubice  9  2  7  580:813  11
8.  BK Brandýs n. Labem  9  1  8  547:753  10
Nadregionální liga – Divize žáků U15:
Holičtí žáci mají svoje prosincová utkání odložena na leden 2020, protože 
tři hráči z týmu Ondřej Krejčík, Jan Kubánek a Jan Svačina se ve stejném 
termínu účastnili turnaje Evropské ligy CEYBL. 
Východočeský přebor žáků U13:
BK Pardubice - BVK Holice
98 : 37 (24:7 52:13 76:25)
Urbánek 11, Štembera 10, Dostál Kryštof 8, Libánský 4, Ducheček a Do-
stál Antonín 2 
v odvetě 95 : 28 (23:9 50:11 74:21)
Dostál Kryštof 8, Urbánek 6, Libánský 5, Johanová 4, Štembera 3, Dostál 
Antonín 2
Východočeský přebor žáků U12:
BVK Holice - Královští Sokoli Hradec Králové
51 : 63 (16:20 24:32 37:42)
Pokorný Vít 12, Urbánek 11, Pokorný Vojtěch 9, Štembera 8, Dostál An-
tonín 5, Libánský 4, Johanová 2 
v odvetě 47 : 82 (14:22 23:38 38:62)
Urbánek 19, Pokorný Vojtěch 8, Libánský, Johanová a Štembera 5, Po-
korný Vít 4, Krejčík Vojtěch 1
Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice - Sokol Hradec Králové
62 : 57 (22:10 36:26 48:42)
Pokorný Vojtěch 30, Pokorný Vít 20, Dostál Antonín 10, Douša a Krejčík 
Vojtěch 2
v odvetě 31 : 88 (12:22 20:46 24:62)
Pokorný Vojtěch 17, Dostál Antonín 4, Pokorný Vít a Dvořáková 3, Vo-
borník a Suchý 2
BK NAPOS Vysoká nad Labem - BVK Holice 
24 : 79 (8:18 14:34 18:60)
Pokorný Vít 27, Pokorný Vojtěch 26, Dostál Antonín, Suchý 8, Pokorná 2 
v odvetě 40:71 (10:18 16:41 27:61)
Pokorný Vojtěch 27, Dostál Antonín 16, Suchý 10, Pokorný Vít 8, Pokor-
ná 4, Dvořáková, Douša a Bartoníček 2

Umístění  jednotlivých  týmů v  tabulkách  jejich  soutěží můžete  sledovat 
na drese http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní 
soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže).
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