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Ve dnech 23. až 25. června proběhla tradiční 
akce Dny Holicka a při této příležitosti byli tři 
naši spoluobčané odměněni Cenou města Holic. 
První oceněnou byla paní Eva Pytelová, která 
za druhé světové války přežila pobyt v Terezí-
ně, Osvětimi a dalších koncentračních táborech. 

V posledních letech besedovala nejen v holic-
kých školách, ale i s širokou veřejností. V sobotu 
17. června po krátké nemoci zemřela v Pardu-
bické nemocnici. Druhou oceněnou ženou byla 
Mgr. Marie Poláčková – jedna z nejvýraznějších 
pedagogických osobností Holic a od roku 1980 

ředitelka gymnázia v Holicích. Za svoji dlou-
holetou činnost v oboru fotografi e se dostalo 
vyznamenání Ladislavu Formánkovi. Holický 
fotograf, který kvalitou svojí práce a její jedineč-
ností přesahuje nejen hranice Holic, ale i České 
republiky a tím šíří povědomí o našem městě.

Vážení spoluobčané,
při psaní prázdni-
nového sloupku už 
venku panuje sku-
tečně letní počasí. 
Však jsme se letos 
načekali a věříme, 
že léto bude pěkné 
a všichni si ho krásně 
a ve zdraví užijeme.

Na zasedání rady 
města počasí nemá 

žádný vliv. Rada se sešla na své schůzi 29. 
května 2017. Byla seznámena s výsledky při-
jímacího řízení do mateřských škol v Holicích. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí rada 
souhlasila se zachováním jedné třídy předškolá-
ků MŠ Holubova v budově ZŠ Holubova a této 
škole schválila příspěvek ve výši 70 tisíc Kč 
na vybavení nábytkem pro školní družinu, která 
vznikne v prostoru pod školní jídelnou. Tímto 
opatřením budou do MŠ přijaty všechny holické 
děti, kterým budou 3 roky do konce r. 2017.

Dále pak rada schválila auditorskou fi rmu 
C.P.A. Audit s.r.o. Liberec na přezkum hospo-
daření města za rok 2017 za cenu 40 tisíc Kč, 
smlouvu na dotaci ve výši 10 tisíc Kč od Pardu-
bického kraje na 17. olympiádu žáků škol ho-
lického regionu, investiční záměr rekonstrukce 
a výstavby chodníku v městské části Podhráz.

Rada rovněž pokračuje v tažení proti nepla-
tičům nájemného v městských bytech. Schvá-
lila uzavření smlouvy o provedení exekuce 
k bytu R2 U Kapličky 1042, Holice (vystěhová-
ní jedné nájemnice). Připravuje se další exekuce 
v č.p. 2, náměstí T. G. Masaryka. Rada doufá, 
že se platební morálka nájemníků výrazně zlep-
ší, jinak je rozhodnuta v tomto tvrdém postupu 
pokračovat.

V závěru rada schválila zhotovitele opravy 
komunikace k rybníku Hluboký, zřízení nového 
kontejnerového stání v ulici Dudychova, nový 
provozní řád městského stadionu (se zákazem 
vstupu psů) a byla seznámena s informací ře-
ditele ZUŠ Karla Malicha Holice o přijímacím 
řízení na tuto školu.

Následovalo jednání rady města 12. června 
2017, kde rada projednala výsledky hospodaře-
ní města k 30. 4. 2017. Bylo konstatováno, že 
příjmy se plní více, než se plánovalo, výdaje 
prozatím za plánem trochu pokulhávají. Cel-
kově je to velmi dobrá zpráva o hospodaření 
a žádná úsporná opatření není třeba v tuto chvíli 
navrhovat.

Dále rada města schválila zhotovitele opra-
vy střechy a statického zajištění budovy č.p. 
673 v Růžičkově ulici, zhotovitele výměny 
střešní krytiny skladu v č.p. 2, náměstí T. G. 
Masaryka, převzetí záštity města nad 28. me-
zinárodním setkáním radioamatérů v Holicích 
(25. 8.–26. 8. 2017) a doporučila zastupitelstvu 
města schválit Plán práce ZM a RM na II. po-
loletí roku 2017.

Až budete číst prázdninové Holické listy, 
bude již léto v plném proudu a prázdniny před 
námi.

Přeji Vám všem příjemnou dovolenou k na-
čerpání nových sil a šťastný návrat do pracov-
ního procesu.

Slovo starosty

Dny Holicka 2017
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Zpráva z jednání rady města dne 
29. května 2017
Rada města Holic se sešla v pondělí 29. 5. 2017 
v 16 hodin ke svému jednání a za účasti vedou-
cích odborů finančního a majetkového schválila 
9. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2017 
a firmu CPA Audit s.r.o. z Liberce jako audi-
torskou firmu na přezkum hospodaření města 
za rok 2017. Rada projednala možnost úpravy 
projektu na atletické prvky na stadionu a ne-
schválila rozšíření o vodní příkop a prvky pro 
hod diskem a skok o tyči, neschválen byl i ná-
kup energií prostřednictvím burzovní společ-
nosti Power Exchange central europe z Prahy. 
Rada schválila přípravu investičního záměru 
na výstavbu nového chodníku na Podhrázi, uza-
vření dodatku smlouvy se společností Ars Fab-
rica, kterým se ukončí spolupráce na projektu 
sokolského parku. Rada uložila odboru SMVM 
objednat přípravu žádosti o podporu na projekt 
„Vybudování odborných učeben a zajištění 
vnitřní konektivity v budovách ZŚ Holubova 
47“, schválila i realizace tohoto projektu a do-
poručila zastupitelstvu schválit podání žádosti 

o podporu na tento projekt. Rada schválila uza-
vření smlouvy o provedení exekuce vztažené 
k bytu R2 U Kapličky 1042 a neschválila rozší-
ření projektu akce „Zateplení objektu čp. 1042 
v ul. U Kapličky“ o projekt bezbariérového uží-
vání objektu.
Rada města schválila: na základě poptávkové-
ho řízení firmu SÚS Pce kraje k opravě místní 
komunikaci k rybníku Hluboký, umístění školní 
družiny v prostru v 1. NP Školní jídelny Holice 
a stavební úpravy, které provede firma Veselý 
a Žemlička z Hradce Králové, včetně způso-
bu financování této akce, přidělení bytu č. 7, 
č. 10 č. 13, č. 14 a č. 15 v domě čp. 1103 v ul. 
Na Mušce uchazečům z pořadníku pro II. čtvrt-
letí 2017, zahájení jednání o využití pozemku 
p.č. 823 a 824 v Dudychově ulici na umístění 
nádob na separovaný sběr, nový provozní řád 
městského stadionu se zákazem vstupu se psy 
do areálu stadionu, Technickým službám Holice 
odstranění U rampy na stadionu s tím, že zpra-
cují návrh na pořízení nové U rampy, zveřejnění 
záměru pronájmu pozemku pro umístění letní 
předzahrádky u Bowling baru Sparta, na zá-

kladě výběrového řízení Pojišťovnu Koopera-
tiva a.s. na pojištění majetku města na dobu 
od 12. 6. 2017 do 11. 6. 2018, zveřejnění zámě-
ru pronájmu nebytových prostor v KD Holice 
k provozování restaurace v KD a na stejné vyu-
žití objektu krytého venkovního posezení u KD, 
paní Flekrové prodloužení termínu na vyúčtová-
ní dotace na „24. ročník Holického kramflíčku“ 
konaného 26. 11. 2017 do 31. 1. 2018. 
Rada schválila uzavření smlouvy s Pardubic-
kým krajem o poskytnutí dotace na 17. olym-
piádu žáků škol holického regionu, uzavření 
dodatku smlouvy s firmou Vodní zdroje Eko-
monitor s.r.o. Chrudim na zpracování projek-
tové dokumentace akce „Revitalizace sportov-
ního areálu v Holicích“ v částích IO 24 a IO 
27 – užitkový vodovod, studny, dešťová kana-
lizace, akumulace a zasakování. Na závěr byl 
schválen Školní jídelně Holice nákup nového 
konvektomatu (z důvodu havárie starého z roku 
1997) v ceně 447,7 tis. Kč od firmy TREFA 
s.r.o. Hradec Králové a rada vzala na vědomí 
zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitos-
ti v roce 2016.

Přinášíme vám seznam dětských hřišť v našem 
městě:
1. Městská část Koudelka
2. Mezi ulicemi 6. a 9. května

3. Ulice Mládežnická
4. Mateřská škola Staroholická
5. Sídliště Muška – ulice Ottmarova
6. Sídliště Muška u gymnázia

7. Městská část Roveňsko
8. U Domu dětí a mládeže
9. U kulturního domu
Bližší informace na www.holice.eu.

Seznam dětských hřišť – foto Ladislav Formánek
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Plán práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí 2017
Na zasedání zastupitelstva města dne 26. června byl schválen plán práce 
na 2. pololetí 2017, který je podrobně zveřejněn na internetové stránce www.
holice.eu. Poslední schůze rady města před prázdninami je v pondělí 10. čer-
vence, první „poprázdninová“ schůze rady je v pondělí 14. srpna a další jsou 
v pravidelných dvoutýdenních intervalech až do 18. prosince 2017. První 
poprázdninové veřejné zasedání městského zastupitelstva je 11. září 2017.

Uzavření oddělení OP a CD v pátek 7. července 2017
Upozorňujeme občany Holic a okolních obcí, že z důvodu účasti na po-
vinném školení a čerpání dovolených bude v pátek 7. července uzavřeno 
na Městském úřadě v Holicích pracoviště občanských průkazů a cestov-
ních dokladů.

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

Delegace z Holic na oslavách v Polsku
Ve znamení desetiletého výročí partnerských kontaktů mezi Holicemi 
a polským městem Strzelce Opolskie se nesly loňské městské slavnosti 
„Dni Zemie Strzeleckej 2016“, ty letošní ve dnech 3. a 4. června 2017 
připomněly již patnáctiletou družbu s ukrajinskou Tysmienicí.
Po pátečním slavnostním přijetí delegací a čestných hostí následova-
ly hlavní oslavy v sobotu. Před zahájením oslav v sále městské rady 
a za účasti naší delegace i představitelů z německého partnerského města 
Soest, předali zástupci Tysmienice pamětní listy Burmistrzu Tadeáši Go-
covi a dalším zástupcům samosprávy gminy Strzelce Opolskie .
Vlastní oslavy byly zahájeny průvodem městem, který končil ve středisku 
oslav, v městském parku. Na obrázku vidíte polského „stražaka“, který 
nese holickou vlajku spolu s dětmi v českých národních krojích.
Holická delegace přijela tentokrát ve skromnějším složení a tvořily ji 
Mgr. Zdena Krátká – členka rady města, ing. Vladislav Branda – tajemník 
městského úřadu a tradičním hostem byl i čestný občan Strzelec Opol-
skich Mgr. Pavel Hladík.
Holice dále reprezentovali členové holického oddílu stolního tenisu Jiskry 
Holice a pohár za vítězství v turnaji jim tentokrát neunikl. Děkujeme jim 
za vzornou reprezentaci Holic, ze které měli ovšem hostitele radost menší, 
protože tím poraženým bylo družstvo domácích. Na druhém obrázku je 
dvojice Michal Jelínek a holický válec Martin Mádlo při vítězné čtyřhře. 
V městském parku byl opět umístěn propagační stan, ve kterém se prezen-
tovala ukrajinská Tysmienica různými propagačními materiály, byla tam 
i výstavka fotografií z družby obou měst a po vzoru loňské prezentace Ho-
lic se podávala tentokrát typická ukrajinská jídla, včetně dobrého boršče, 
který uvařila ukrajinská kuchařka.
Po vzoru loňské výstavky „Česká pohádka v Polsku“ byla uspořádána 
výstavka dětských obrázků, kde děti představily svá města a jejich zají-
mavosti.

Jako v loňském roce proběhla v nedělním dopoledni slavnostní „part-
nerská mše“ v kostele sv. Vavřince, kde za zdar každého města a jeho 
obyvatel byla pronesena dětským zástupcem v příslušném národním kroji 
a v jeho jazyce krátká modlitba.

Vladislav Branda
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Kulturní kalendář na měsíc červenec a srpen 2017

KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 7. 18.00  Promenádní koncert Dechového orchestru Kulturního domu 
pátek   Hudební seskupení, které navazuje na tradici dechové hudby, jež sahá až do tři-

cátých let 19. století. zdarma
13. 8. 17.00  Workshop afrických tanců
neděle   Workshop afrických tanců pod vedením Marcely Sovadinové. Vnímat rytmus 

a tančit může každý. Tanec uzdravuje, pečuje o tělo i duši. V případě příznivého 
počasí bude workshop probíhat na travnaté ploše u muzea, jinak v prostorách 
Afrického muzea.

   Akce uskuteční v rámci Roku Dr. Emila Holuba. zdarma 
19. 8. 14.00  Pivní slavnosti 
sobota   Třetí ročník pivních slavností, ve kterém se milovníci dobrého piva mohou těšit 

nejen na prezentaci regionálních pivovarů, kulturní program, ale i zajímavé sou-
těže. Slavnosti pořádá Dechová orchestr KD Holice pod záštitou Města Holic 
na prostranství u KD.

   Podrobný program uveden na samostatném plakátu. dobrovolné
25. 8. 9.00  Mezinárodní setkání radioamatérů
26. 8. 8.00 
   Pořádá Radioklub OK1 KHL Holice 

LETNÍ KINO
prostranství před kulturním domem

datum	 hodina	 program	 vstupné
21. 7. 22.00  Špunti na vodě 
pátek   Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá i jejich 

bratranec Ondra, dobrodruh. A tak bratry napadne vyrazit za rodiči na kánoích 
po řece, jako za starých časů.

   Jenže leccos se změnilo, třeba to, že jsou ženatí a mají děti...
   Režie: Jiří Chlumský.
   Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová 

a další.
   Žánr: Rodinná komedie. Délka 83 minut. zdarma
28. 7. 22.00  Jak básníci čekají na zázrak
pátek   Štěpán, Kendy a Karas – nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro 

humor i schopností sebeironie. Je jim padesát a cítí, že by měli dát svým životům 
nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání.

   Režie: Dušan Klein.
   Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Linda Rybová, Filip Antonio a další.
   Žánr: Komedie. Délka 111 minut. zdarma
4. 8. 22.00  Muž jménem Ove
pátek   Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, bývalý předseda družstva vlastníků, kte-

rému nedávno zemřela žena Sonja, a který nyní terorizuje sousedství jako samo-
zvaný strážce pořádku. Zvrat nastává s příchodem jeho nových sousedů, mladé 
pákistánské rodiny...

   Režie: Hannes Holm.
   Hrají: Rolf Laagărd, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Tobias Almborg a další.
   Žánr: Komedie. Délka 116 minut. zdarma
11. 8. 22.00  Já, kocour
pátek   Tom je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. Jeho dcera má k 11. na-

rozeninám jediné přání: chce kočku. Svérázný majitel zverimexu přesně ví, co 
Tom potřebuje: velkého kocoura jménem pan Fuzzypants. Jenže Tom má cestou 
nehodu a po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, 
jeho mysl se ocitá v těle kocoura…

   Režie: Barry Sonnenfeld.
   Hrají: Jennifer Garner, Robbie Amell, Kevin Spacey, Christopher Walken a další.
   Žánr: Rodinná komedie. Délka 87 minut. zdarma

GALERIE – VÝSTAVA
4. 8.–30. 9.  Filip Hortenský – Obrazy a sklo
  Vernisáž výstavy v pátek 4. srpna od 17. hodin

Africké muzeum Dr. Emila Holuba, kultur-
ní a školská komise Rady města Holic pod 
patronací místostarosty města Petra Baje-
ra u příležitosti 170. výročí narození a 115 
let od úmrtí Dr. Emila Holuba uspořádala 
pro děti a žáky z holicka výtvarnou soutěž 
na téma „DR. EMIL HOLUB“. Sešlo se cel-
kem 310 prací v kategoriích: mateřská ško-
la, základní škola 1. stupeň, základní škola 
a příslušné ročníky víceletého gymnázia 
a střední škola.
Porota složená ze zástupců pořádajících slo-
žek a 3 holických výtvarníků udělila 1., 2., 
a 3. místa ve všech kategoriích, 13 čestných 
uznání a 26 zvláštních cen poroty. Předseda 
poroty P. Bajer spolu se členy poroty předal 
při Dnech Holicka všem oceněným diplomy 
a hodnotné ceny. Tou nejhodnotnější je zá-
jezd do Vídně pro žáky ZŠ a SŠ, kteří skon-
čili na 1. místě. Gratulujeme!
Výstava oceněných i neoceněných prací je 
do 30. září 2017 v 1. patře Kulturního domu 
v Holicích.

Výtvarná soutěž

Po celé prázdniny bude každý čtvrtek od 9.00 
do 11.00 hodin otevřeno dětské oddělení. Každý 
návštěvník (nemusí být čtenářem knihovny) si 
může přijít přečíst knížku nebo časopis, zahrát 
různé stolní a deskové hry. Počítačové hry nebu-
dou k dispozici!
Těšíme se na děti i jejich rodiče.

Knihovnice městské knihovny

Prázdninové čtvrtky
v knihovně

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 17. 6. 2017

Kateřina Hamplová, Staroholická 426

Samuel Elischer, Holubova 953

Anna Kuzmanová, Palackého 239

Jáchym Kráčmar, Dukelská 788

Jan Šretr, Na Mušce 1053

Matyáš Kučera, náměstí T. G. M. 23

Eliška Sokolovičová, Palackého 233

Jana Kosařová, Staroholická 268

Valérie Víšková, Puškinova 772

Matěj Sedlák, Hradecká 769,

Kateřina Poláková, Ottmarova 1205

Albert Hejna, Josefská 204

Kristýna Fišarová, Staroholická 309

Filip Velínský, Podhráz 49

Viktorie Anastázie Belásová, Holubova 838

Antonín Minár, Staroholická 339

KULTURA



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 5

Oddíl ASPV z TJ Jiskra Holice, z. s. spolu s DTJ Holice, z. s. pořádali dne 
27. května 2017 v areálu DTJ na Starých Holicích Dětský den. Přestože 
se souběžně konalo více akcí, zúčastnil se hojný počet dětí a připravený 
program si náležitě všichni užili. Tímto zároveň děkujeme sponzorům – 
firmám Penta servis, spol. s. r. o, Feifer a hlavně panu L. Drahošovi a jeho 
koníčkům, kteří děti povozili.

Mgr. Hana Smolíková

T.J. Sokol Holice uspořádal pro své seniory a jejich rodinné příslušní-
ky dne 6. června výlet do Poděbrad a Přerova nad Labem. Podívali jsme 
se v Poděbradech do Skláren Bohemia, dozvěděli se mnoho zajímavého 
o výrobě olovnatého skla, projeli se lodí po Labi, prohlédli si upravený 
lázeňský park se slavnými hodinami a neméně slavným trpaslíkem, na-
vštívili milý skanzen středních Čech v Přerově nad Labem, který zachy-
cuje život na venkově od poloviny osmnáctého století do konce století 
devatenáctého.
Počasí nám přálo, pan řidič Metelka úspěšně překonal úskalí mnoha objíž-
děk tak, abychom vždy byli včas na určeném místě. 
Účastníci zájezdu děkují výboru T.J. Sokol za organizaci a zajištění pěk-
ného výletu, dobrého oběda v příjemné hospůdce, ale i za příjemné poča-
sí, které nám objednali.
Těšíme se na další podobné výlety zajištěné výborem T.J. Sokol Holice 
a všem čtenářům Holických listů přejeme pohodově prožité letní dny.

Jitka Koudelková, foto: Zdeněk Ungrád

Dětský den

Výlet T. J. Sokol Holice

Školní rok skončil a s ním i skautské schůzky, kterých letos proběhlo 
více než chvályhodných 250 ve všech věkových kategorií. Na schůz-
kách děti hrály hry, učily se nebo se prostě jen společně bavily. Pro-
gram pro našich 7 družin, rozdělených do dvou oddílů, tvořilo každý 
týden 14 rádců. Ti si pro naše děti připravili během roku 15 skvělých 
výprav, kde mohli společně trávit čas. Také je doprovázeli na Svojsí-
kovy závody, ALKO a další akce. Rádci se stále vzdělávají v oblasti 
výchovy v rámci organizace Junák – český skaut z. s. Zúčastňují se 
rádcovských, čekatelských, zdravotnických a dalších kurzů, jež jim 
pomáhají v seberozvoji. 
Mezi velmi tradiční události našeho střediska, které jsou určeny pro 
všech našich 68 dětí, patří celostřediskové akce, jako je Špačkodraki-
áda nebo skautská besídka. Uskutečnilo se i mnoho zajímavých akcí 
pro veřejnost, například Skautské odpoledne, Skautský ples, Betlém-
ské světýlko, promítání filmu Skauti bez lilie a jiné. Některé z nich se 
jistě budou opakovat i v příštím roce a rádi Vás na nich uvidíme.
Dlouho očekávaným vrcholem našeho ročního působení je celostře-
diskový tábor. Přípravy probíhají již od zimních měsíců. Koná se v ne-
tradičním termínu 15. 7.–29. 7. na tábořišti Benetice na krásné louce 
nedaleko Třebíče v kraji Vysočina a zúčastní se ho velké množství 
vedoucích, kteří budou zajišťovat jeho bezproblémový chod.
Je za námi velký kus práce. Nic z toho by se neuskutečňovalo bez 
našich podrádců a rádců, kteří pracují s dětmi, vedoucích oddílů a je-
jich zástupců, kteří dohlížejí na správné fungování oddílů, zázemí 
a v neposlední řadě také střediskové rady a naší střediskové vedoucí, 
jež mají pod palcem správné fungování celého střediska. Díky těmto 
lidem naše středisko funguje a můžeme se tak pokoušet plnit vize čes-
kého skautingu.
Děkujeme za Vaši podporu. Těšíme se v září. 
Více informací na http://skaut-holice.webnode.cz/ nebo na facebooko-
vém profilu Skautské středisko Holice.

Katka Kozlová – Kašťulka

Skautské středisko Holice – schůzky končí,
tábor začíná

V příštím roce uplyne 100 let od skončení první světové války a oslavíme 
vznik samostatné Československé republiky. U příležitosti těchto dvou 
významných výročí Kulturní dům města Holic připravuje výstavu. V sou-
vislosti s tím prosíme občany našeho města, pokud mají doma nějaké 
dokumenty – korespondenci, fotografie nebo předměty vážící se k první 
světové válce a vzniku samostatné republiky, zdali by je nezapůjčili pro 
tuto výstavu. Písemné dokumenty budou ihned zkopírovány, na případné 
předměty bude vydáno potvrzení o zápůjčce. Přispějte prosím i vy k dů-
stojnému průběhu oslav při příležitosti těchto významných výročí.

KD Holice

Výzva

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Závod šlapacích vozítek bude opět po roce na náměstí v Holicích. Závod 
se koná dne 23. července od 13.00 hodin. V závodě se představí posádky 
z Francie, Itálie a České republiky. Nad touto akcí převzalo záštitu město 
Holice. Každý, kdo přijde, se určitě pobaví a především jistě povzbudí 
posádky v jejich dvouhodinovém šlapání.
Těšíme se na vás.

SAUNOVÝ RÁJ Holice se opět rozrostl a připravil pro vás DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ.
Už je to naposledy, kdy píšeme o tom, že v Saunovém ráji přibyla nějaká 
nová procedura či atrakce. Celý projekt je již dokončen a i kdyby majitel-
ka Hana Platenková chtěla, nemá kam Saunový ráj dále rozšiřovat. „Letos 
nově otevíráme místnost s privátní vířivkou a turecký hammam. Také jsme 
postavili vyhřívanou odpočinkovou lavici a zvětšujeme odpočívárnu, kde 
podáváme občerstvení.“ říká Hana Platenková.
Málokdo ale ví, co je to hammam, právě tak jako stále ještě všichni nevědí, 
co je to saunový ceremoniál. Proto přišel tým Saunového ráje s nápadem 
uspořádat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a během něho návštěvníkům 
tyto procedury ukázat. „Jsou to takové speciality, že nelze je jednoduše 
popsat, ideální je si je prožít nebo alespoň je vidět.“
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S UKÁZKAMI PROCEDURY V HAM-
MAMU A S UKÁZKAMI SAUNOVÝCH CEREMONIÁLŮ se bude ko-
nat V SOBOTU 22. ČERVENCE od 10.00 do 18.00 hodin.
V SAUNOVÉM RÁJI HOLICE na Vysokomýtské ul. ukázky hammamu 
každou hodinu od 11.00, ukázky ceremoniálu každou hodinu od 11.30.
Přijďte se podívat, co se změnilo v Saunovém ráji za šest let provozu. 
Hana Platenková k historii uvádí: „Začínali jsme se čtyřmi prohřívárnami, 
nyní jich máme šest. Během několika let přibyla nádherná venkovní tera-
sa, ve vstupních prostorách jsme udělali stylovou recepci a tehdy v roce 
2011 jsme neměli ani fasádu. Bylo to náročné období a před zahájením 
provozu jsem vůbec netušila, kolik práce s provozem wellness centra 
bude. Ale spokojení návštěvníci nás dobíjeli a dělat tolik krásného pro 
lidi mě moc těší.“
A dodává: „Nesmíme zapomenout také na masáže, které jsou velmi ob-
líbené. Spojení sauny a masáže je ideální a velmi účinné proti bolestem 
a ztuhlým svalům.“ S masážemi souvisí i procedura v hammamu, takže se 
připravte na velký zážitek.

Zrak se s věkem mění a vyvíjí. V minulém článku jsme se zabývali tím, 
jak pečovat o zrak dětí. Avilo Medioptik s.r.o. je připravena poskytnout 
komplexní péči i pro klienty ve věku, kdy zrak vyžaduje korekci brýle-
mi s rozdílnými dioptriemi na dálku a na blízko. Možná to sami znáte. 
Někdy po 45. narozeninách pro ostré vidění do blízka musíte stále více 
oddalovat text, až se zdá, že vaše ruce již nejsou dost dlouhé. Velmi 
elegantním řešením je korekce multifokálními brýlovými čočkami, 
které poskytují komfortní vidění na všechny vzdálenosti. Není již nut-
né střídat brýle do dálky (na řízení, na televizi, do divadla), na střední 
vzdálenost (počítač, tablet) a další čtení (noviny, mobil). První mul-
tifokální brýlové čočky pod názvem Varilux vynalezla francouzská 
společnost Essilor již před 65 lety a jsou stále na špici co do inovací 
tohoto způsobu korekce. Multifokální brýle Varilux u nás navíc můžete 
vyzkoušet bez obav s garancí 100% spokojenosti nebo výměny.
Rovněž máme řešení pro začínající presbyopy, tj. klienty, kteří při-
cházejí pro své první brýle na čtení. U dioptrických hodnot do blízka 
se nabízí komplexní řešení pro vidění na PC (tj. střední vzdálenost) 
a zároveň na čtení brýlovými čočkami Eyezen. 
Ceníme si Vaší důvěry a těšíme se na pokračování partnerství v Avilo 
Medioptik s.r.o.

Antonín Oliva

Evropský šampionát – závody šlapacích vozítek

ZRAK – BRÝLE V PRŮBĚHU ŽIVOTA

SAUNOVÝ RÁJ Holice

„Do třetice všeho dobrého.“ V praktickou realizaci tohoto hesla doufají 
pořadatelé třetího ročníku holických pivních slavností, který proběhne 
v sobotu 19. srpna 2017 od 14 hodin v prostoru mezi kulturním domem 
a základní uměleckou školou. I tentokrát bude pro návštěvníky připravena 
pestrá nabídka zlatavého moku od asi desítky pivovarů, mezi nimiž se 
kromě oblíbených značek objeví také několik novinek.
Velkou popularitu si získaly rovněž individuální i týmové soutěže, které 
proto nebudou ve vylepšené formě chybět ani letos. Podaří se zkomple-
tovat „zlatý hattrick“ dosud suverénnímu družstvu ACS, nebo vstoupí 
na kolbiště dostatečně silný protivník, který dokáže sparťany z první 
příčky sesadit? Dejte dohromady partu lidí, kteří vynikají nejen v pití 
piva, ale není jim cizí ani zručnost, síla, důvtip či mentální a fyzická 
kondice a pokuste se o to! Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: 
dechovyorchestr@gmail.com. Startovné činí 300 Kč za tým.
Dobrou atmosféru pivního festivalu pak dotvoří kulturní program. 
Těšit se můžete na Dechový orchestr Kulturního domu města Holic, 
(nejen) jazzovou formaci JG Dix, kapely Rogers, Whatrock a … jedno 
malé překvapení. Přijďte se sami přesvědčit, co pro vás organizátoři 
nachystali.
Vstupné dobrovolné.
Více informací o akci naleznete na www.slavnosti-holice.cz.

Pivní slavnosti potřetí

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dny Holicka 2017 objektivem Ladislava Formánka

V horkém odpoledni vystoupily děti ze staroholické školky

Slavnostní zahájení Dnů Holicka 2017 provedl starosta Ladislav Effen-
berk s představiteli partnerských měst a dalšími významnými hosty

Pěvecký komorní sbor ZUŠ Holice pod vedením Magdaleny Lisé 

Součástí slavnostního zahájení bylo zasazení partnerských stromů a od-
halení směrového sloupu s názvy a znaky partnerských měst, t.j. polského 
města Strzelce Opolskie a slovenského Medzeva

Jedno z čísel z vystoupení taneční skupiny Fit Club při DDM Holice
V sobotu byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, ocenění předali mís-
tostarosta Petr Bajer a Blanka Šklíbová

Zahrál také orchestr BaŠaPa ze ZUŠ Holice pod taktovkou Františka Ma-
chače st.

Představení dětského smyčcového souboru Maximix

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dny Holicka 2017 objektivem Ladislava Formánka

Josef Vágner roztančil obecenstvo

V sobotním podvečeru předvedli své dovednosti holičtí hasiči

Pravidelná nedělní pohádka a soubor DDS Holice s Ferdou Mravencem

František Nedvěd a skupina Tie Break – přijeli, zahráli, zazpívali a potěšili 

V sobotním odpoledni mohli diváci shlédnout mistrovský zápas v nohejba-
lu mezi Holicemi a Vsetínem B

Pravidelnou součástí Dnů Holicka je mezinárodního žákovský turnaj Vic-
toria Cup – Memoriál Ládi Vojíře, letošním vítězem je tým ČLU Beroun

Dechový orchestr KD Holice MiFo Band – Dixieland z Králík v nedělní odpoledni evergreenů

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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S blížícím se létem oslavily děti svůj svátek. My jsme se nejprve zúčast-
nili oslav 31. 5. v DDM Holice. 1. června jsme slavili a soutěžili na naší 
školní zahradě, za splněné úkoly děti dostaly sladkou odměnu a zmrzli-
nový kornout.
Kytičková třída se projela různými typy vlaků do Pardubic, prohlédla si 
pardubické nádraží a nové venkovní úpravy. Smlsli jsme si i na vyhlášené 
zmrzlině.
Začátkem června jsme si užili fajn den na výletě ve Fajnparku v Chlumci 
nad Cidlinou. Hned další den manželé Voříškovi přivezli k velké dětské 
radosti skákací hrad na školní zahradu, tímto jim moc děkujeme. Plavecký 
kurz děti zakončily převzetím mokrého vysvědčení.
Ve středu 14. června odpoledne jsme se na zahradě slavnostně rozlou-
čili s našimi předškoláky. Akce začala vystoupením agentury Pernštejni 
„Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen“. Děti poté do-
staly dárky a byly pasovány na školáky. Na závěr jsme si pohráli a zasou-
těžili.
Na závěr školního roku jsme pro předškoláky připravili tradiční školu 
v přírodě, letos se konala ve Škrdlovicích od 19. do 23. června.
Přejeme všem čtenářům Holických listů krásné slunečné prázdniny.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

HOLOUBEK VŠEM PŘEJE KRÁSNÉ LÉTO!
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice nabízí 
hlídání dětí o letních prázdninách v těchto týdnech: 
24. až 28. 7., 31. 7. až 4. 8., 7. až 11. 8.
Hlídání bude přizpůsobeno dle vašich požadavků 
a našich možností, půl denní i celodenní provoz.
V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte 
na tel. čísle 733 141 960.
V těchto týdnech bude v pondělí a ve středu k dispozici i volná herna a za-
hrada pro děti, maminky, babičky, pro společná setkávání a hraní. Není 
nutno se předem hlásit.
Těhotenské cvičení můžete navštěvovat i o prázdninách po domluvě s lek-
torkou Danou Kačírkovou.
Ostatní pravidelné programy Holoubka byly ukončeny 30. června.
Holoubek vám po prázdninách otevře a nabídne pravidelné programy 
od pondělí 4. září.
S Holoubkem se můžete potkat na akci Loučení s létem 2. září na stadionu 
v Holicích.
Připravíme pro děti pohybové aktivity, malování na obličej, skládání pu-
zzlíků a ukázky z Montessori.
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.

ŠŤASTNÝ RODIČ, ŠŤASTNÁ RODINA,
seminář projektu ŽenyPRO proběhl v Holicích 3. května. Zajímá vás, jaká 
slova volit, když chceme své děti ocenit a budovat u nich růstové myšle-
ní? Prožívání štěstí ovlivňují 3 faktory. Jaké jednoduché denní aktivity 
lektoři doporučují? Štěstí si můžeme dovolit… video ze semináře najdete 

na www.zenypro.cz nebo na YouTube. 
Prozkoumejte další možnosti účastnit se projektu ŽenyPRO. Nejbližší pří-
ležitost je v září 2017. Přihlášky a bližší informace na www.zenypro.cz
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel. 
603 566 141, 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 pomocí Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka

MŠ Pardubická informuje

Jaký byl školní rok v Mateřské škole Holubova?

Rozloučení s předškoláky v MŠ Staroholická

LÉTO S HOLOUBKEM

Uteklo to jako voda a prázdniny jsou tu. Doznívají v nás zážitky ze všech 
akcí a hezky prožitých dnů v mateřské škole.
Společné výlety a dílničky s rodiči. Setkání s klienty Sanatoria Topas, 
s Klubem důchodců. Lyžařské kurzy, jízda se psím spřežením, kdy si děti 
užily i trochu adrenalinu. Děti se rády oblékají do kostýmů, v nich si užily 
Halloween, karnevaly, čarodějnické reje. Moc je zaujalo aktivizační cvi-
čení, kdy byly pasovány na malého maséra. Děti dvakrát navštívily naši 
želvičku v ZOO, poprvé jí ustrojily vánoční stromeček a podruhé přivez-
ly nějaké dobroty. Hezkým zážitkem byla návštěva velvyslankyně z Ji-
hoafrické republiky. Mnoho užitečného nás naučil Cepík, který nás vedl 
správnou cestou v rámci projektu Zdravého životního stylu a dostatku po-
hybu. Navštívila nás vojenská policie. Hezky jsme si všichni užili školní 
akademii, mnoho zážitků na nás čekalo na týdenním pobytu na horách 
v penzionu Permoník. Zahradní slavnost, vystoupení na Dnech Holicka 
a nocování v mateřské škole s pokusy našeho chemika Honzy zakončilo 
školní rok. Zážitků bylo mnoho, pokud chcete nahlédnout do našich zážit-
ků i s fotodokumentací navštivte naše stránky www.msholubova.cz nebo 
www.facebook.com/msholubova. Přejeme dětem i všem čtenářům poho-
dové prožití prázdnin a v září na stránkách Holických listů na shledanou.

Lenka Chotěnovská

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C10

Školní rok se krátí, dobří žáci mají již ve znám-
kách na vysvědčení zcela jasno, ti méně pečliví 
se snaží získat poslední body. 
K závěru školního roku patří již tradičně olym-
pijské zápolení škol Holicka a letní sportovní 
kurz v Horním Jelení. Obě zmíněné akce jsou 
mezi našimi žáky velmi oblíbené a při sportov-
ním klání jsme vybojovali i několik cenných 
kovů.
Šestá třída se vydala za kulturou. Představení 
Východočeského divadla Pardubice Bláznivé 
nůžky děti velmi zaujalo, již plánují, jakou hru 
si vyberou k zhlédnutí příští školní rok. Členo-
vé Erasmus klubu vyjeli do Prahy na exkurzi 
do Hydrometeorologického ústavu v Komořa-
nech, což souvisí s jejich celoročními aktivita-
mi, každodenním sledováním počasí, pečlivým 
vedením záznamů a jejich porovnáváním se 
záznamy z přátelských škol v Itálii, Litvě a Pol-
sku. Ve středu 21. 6. se uskuteční výlet do Li-
berce. Cílem je návštěva zoologické a botanické 
zahrady.
Pěvecký sbor Radost chystá vystoupení pro 
babičky a dědy v sanatoriu Topas a zároveň se 
připravuje společně s kapelou Hotovo na vy-
stoupení při Loučení s prázdninami, které pro-
běhne na holickém stadionu 2. září. Ale to je ješ-
tě daleko! Nyní žáky čekají dva krásné měsíce 
sladkého nicnedělání. Přejeme všem občanům 
našeho města, kteří čtou tyto řádky, prosluněné 
letní dny a báječnou dovolenou.

Mgr. Blanka Málková

V posledním květnovém týdnu vybrala ZŠ Holi-
ce, Holubova sedm studentů, kteří se zúčastnili 
družebního pobytu v polském městě Strzelce 
Opolskie. Setkalo se tu celkem pět zemí: Pol-
sko, Česká republika, Ukrajina, Bulharsko a Ně-
mecko. O každého zahraničního žáka se staral 
jeden student z polského gymnázia. Společně 
jsme navštěvovali školu, kde jsme se účastnili 

workshopů a lépe se poznávali. Také jsme na-
vštívili pana starostu a vystoupali na radniční 
věž, abychom si město prohlédli z ptačí per-
spektivy. Ve středu jsme putovali proti proudu 
času a zavítali jsme do dinoparku v Krasiejó-
wě. Čtvrtek patřil návštěvě Krakova. Prohléd-
li jsme si bývalý královský palác s katedrálou 
a podívali jsme se do podzemí starého města. 
Samozřejmě že jsme nezapomněli na suvenýry 
a dárečky. V pátek bylo teplé počasí, a tak jsme 
navštívili tamější bazén. Po plavání jsme byli 
uvítáni na „festinu“, tedy na takové zahradní 
slavnosti, kterou pořádalo gymnázium s pomo-
cí rodičů. Každý zúčastněný stát zde předvedl 
krátké vystoupení, aby seznámil ostatní s ná-
rodní kulturou. Tento zábavný týden nemohlo 
zakončit nic jiného než diskotéka. Po celé škole 
se rozlehl spokojený smích. Vše ale jednou kon-
čí, a tak jsme popřáli šťastnou cestu Německu, 
Bulharsku a Ukrajině, naposledy jsme přespali 
v „náhradních“ rodinách, které se o nás mimo 
jiné staraly jako o vlastní, rozloučili se a vydali 
na cestu domů. I přes proměnlivé počasí jsme si 
týden užili naplno.
 Adéla Theimerová

Už se stalo dobrou tradicí, že na naší škole při-
spívají děti spolu se svými rodiči na různé chari-
tativní akce. Začali jsme už v roce 2012 a od té 
doby prodejem různých maličkostí přispíváme 
neziskovým organizacím Fondu Sidus a Životu 
dětem. Před dvěma lety jsme přišli s nápadem 
uskutečnit pod patronací a organizací Člověka 
v tísni tzv. Běh pro Afriku. A tak 23. 6. 2015 
jsme na městském stadiónu v Holicích běhali 
a kolik korun si děti zajistily od sponzorů a ko-
lik koleček uběhly, dalo dohromady úžasných 
88 559 Kč. Dne 12. 10. nám přišla zpráva, že 
v etiopském městě Meja otevřeli pětitřídní školu 
i díky našemu příspěvku. Viz. https://youtu.be/
IMuOSQhOGpI. 
I letos jsme se k podobné akci opět připojili. Ten-
tokrát jsme zvolili jako patrona neziskovku „Život 
dětem.“ Školní parlament rozhodl, že pomáhat 
budeme českým dětem, které to díky svému po-
stižení potřebují. Shodou okolností to jsou nám 
dobře známé děti Lukášek z Holic a Štěpánka 
z Čeperky. 
A tak se 12. 5. opět na městském stadiónu sešli 
naši skvělí žáci a za mohutného povzbuzování 
ostatních spolužáků, učitelů i rodičů vyběhali 
neuvěřitelných 160 000 Kč. Tato částka bude 
oběma dětem rovnoměrně rozdělena. 
Ráda bych poděkovala všem „běžcům“, sponzo-
rům, organizátorům ze školního parlamentu a pa-
ním učitelkám S. Skalické a J. Slovákové za vý-
bornou organizaci a městu Holice za příspěvek 
na občerstvení a ceny pro děti.

M. Myslivcová, ředitelka

Návštěva v Polsku

Krátce ze ZŠ v Komenského ulici, 
aneb závěr školního roku se blíží

Charitativní běhání
na ZŠ Holice, Holubova 47

Dětský den
v MŠ Staroholická

Na 1. stupni Základní školy Komenského se 
splnil sen téměř každého žáka. Zavřeli školu. 
Škola je od začátku června v rekonstrukci. 
Bohužel vyučování neskončilo a děti se dále 
vzdělávají ve školní družině nebo v kultur-
ním domě. 
Začátek června byl ve znamení škol v příro-
dě. Počasí nám přálo a děti si pobyt v přírodě 
užily. První skupina dětí odjela do Českého 
ráje do rekreačního střediska Pařez a další 
týden druhá skupina vyrazila do hotelu Re-
nospond na Vysočině.
Po návratu jsme se ke zklamání dětí vrátili 
do „školních“ lavic. 
13. června děti shlédly divadelní představení 
Ferda mravenec, kde účinkovaly děti z Dět-
ského dramatického kroužku DDM Holice 
pod vedením Jitky Juračkové. 
Ve středu 14. června se děti zúčastnily spor-
tovního dne, který za pomoci žáků 9. roční-
ku zorganizoval Dům dětí a mládeže. Velké 
díky.
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili v předpo-
sledním týdnu vzdělávacího programu Lesní 
pedagogika v Hradci Králové.
Následovala návštěva filmového představení 
Strašidla.
Nesmíme zapomenout na jednodenní exkur-
ze žáků 1. a 2. ročníku po městech východ-
ních Čech nebo návštěvu Arboreta na vyso-
kém Chvojně, kam se vydali žáci 3. B.
Konec školního roku je za dveřmi a my se 
už těšíme na nový školní rok. Chtěli bychom 
poděkovat za azyl v kulturním domě a omlu-
vit se za hlučné děti. Přejeme krásné prázd-
niny.

Helena Žižková

Splněný sen každého žáka

TJ Jiskra Holice, z.s. plánuje v průběhu posled-
ního prázdninového víkendu uspořádat spor-
tovní odpoledne. Zahrajeme si střídavě volejbal 
a ringo. Cílem je, aby každý, koho tyto sporty 
zajímají, si mohl hru vyzkoušet a případně roz-
šířit naše řady. Podle počasí bude sportovní do-
poledne organizováno buď na antukovém hřišti 
u haly nebo na pískovém hřišti u DDM. Bližší 
informace zveřejníme ve vývěsní skříňce u pro-
dejny Qanto a hlášením v městském rozhlase.

Majka Hybšová

Sportovní odpoledne

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Soutěžní sezóna je úspěšně za námi, ale než se 
začalo soutěžit, čekalo nás hodně dřiny.
O podzimních prázdninách jsme opět vyjeli 
na soustředění do Pensionu „Radvanice“ u Trut-
nova, kde děvčata 5 hodin denně trénovala 
techniku aerobiku, zpevňovala tělo a zlepšovala 
flexibilitu. Krom procházek čekala na děvčata 
stezka odvahy a závěrečná diskotéka.
V lednu jsme začaly nacvičovat nové choreo-
grafie a vystoupily jsme na několika plesech 
a karnevalech. Nejstarší děvčata byla nomino-
vána na Sportovce roku. 
Kategorie děvčat ve věku 11až 14 let vyjela 
na první soutěž Bohemia aerobic tour v Nym-
burce, odkud si odvezla 2. místo s choreografií 
„Divoké kočky“. Celkem přivezla z deseti sou-
těží 3 bronzové a 4 stříbrné medaile.
Mladší děvčata ve věku 8 až 10 let s choreo-
grafii „Kopec štěstí“ mají za sebou také velice 
úspěšnou sezónu. Vybojovala ze stejného počtu 
soutěží 2 stříbrné a 6 bronzových medailí. 
Nejmladší děvčata ve věku 4 až 7 let se zúčast-
nila 6ti závodů a to s choreografií „Hurvínci 
a Máničky v akci“ a přivezla 3× zlaté, 2× stříbr-
né a jednu bronzovou medaili.
Z velmi úspěšné a prestižní soutěže, kterou je 
„Perníková kopretina“ pořádaná klubem Alfafit-
ness Pardubice, přivezly všechny 3 týmy bron-
zovou medaili a to i přes velmi nabitou konku-

renci. Další ceněný úspěch děvčat 11 až 14 let je 
ze soutěže „Chodovské berušky“, kde se Divoké 
kočky umístily na krásném druhém místě a to 
z celkového počtu 11 týmů, které v této katego-
rii soutěžily.
Pro letošní rok už máme odsoutěženo a čeká 
nás zasloužený odpočinek, ale hned od září 
se do toho pustíme znovu. Pokud byste měli 
zájem rozšířit naše řady, zveme vás na nábor, 
který se bude konat 26. června v ZUŠ Karla 
Malicha v Holicích. Bližší informace nalezne-
te na webových stránkách www.fitclubholice.cz 
nebo na facebooku. 
Nakonec bych chtěla poděkovat všem dětem 
za jejich trpělivost a píli a také rodičům za úžas-
né fandění a podporu nejen při soutěžích.
Fit club Holice přeje všem krásné a slunečné 
prázdniny.

Konec školního roku 2016/17 se v našem gym-
náziu nesl jako každoročně ve znamení loučení 
s maturitními ročníky, završení různých škol-
ních i mimoškolních aktivit a samozřejmě i hod-
nocení výsledků vzdělávání.
Maturitní zkoušky – z jedné poloviny v režii 
Cermatu (státní písemné testy a ústní zkoušky 
z českého jazyka a z anglického jazyka, nebo ma-
tematiky) a z druhé v gesci naší školy (zkoušky 
minimálně ze 2 volitelných předmětů) – proběhly 
bez komplikací, přičemž jsme byli svědky několi-
ka mimořádných výkonů přesahujících „osnovy“ 
gymnaziálního učiva. Odpovědi v anglickém ja-
zyce na úrovni mezinárodní zkoušky FCE, teorie 
z oblasti chemie podpořená vlastními zkušenost-
mi ze školou zprostředkované stáže ve firmě Con-
tipro, maturita z informatiky v podání lídra úspěš-
ného školního programátorského týmu, který se 
se svým projektem meteorologické stanice o tý-
den později probojoval do finále soutěže IQRF 
Wireless Challenge III v Praze – tyto i mnohé jiné 
výkony nás utvrdily v tom, že naši absolventi se 
na vysokých školách neztratí a společnost v nich 
získá nejednoho budoucího odborníka.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
proběhlo 31. 5. 2017 za přítomnosti starosty 
města Holic Ladislava Effenberka, zástupkyně 
HV SRPŠ Heleny Knížkové a nově i Ing. Zdeň-
ky Kulhánkové, zástupkyně našeho partnera 
ve vzdělávání – firmy Erwin Junker Grinding 
Technology, která na návrh školy odměnila dva 
maturanty – Matyáše Vohralíka a Ondřeje Hla-
díka – za mimořádné úspěchy na poli informa-
tiky a fyziky.
Paralelně s maturitními zkouškami probíhal již 
5. ročník soustředění ve španělštině v Orlických 
horách. Pět dnů pod vedením Mgr. Lindy Nová-
kové – Schättingerové bylo zaměřených na roz-
šiřování slovní zásoby, studium gramatických 
jevů, konverzaci formou her a soutěží, vycházky 
s hádankami, nechyběla projekce filmů ve špa-
nělštině, poslech španělské hudby, tematické 
převleky či společná příprava jídla. Bonusem 
byla přednáška holického rodáka, cestovatele 
a absolventa našeho gymnázia Mgr. Petra Jana 
Juračky, PhD. o jeho studiu na Karlově univer-
zitě, cestování a fotografování.
A pak už v rychlém sledu následoval jeden škol-
ní výlet za druhým, týdenní vodácký kurz tříd 
2. A a 6. C na Vltavě a na samotný konec rozdá-
ní vysvědčení.
Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich 
pracovní nasazení a přeji nejen jim, ale i našim 
studentům a čtenářům Holických listů příjemně 
strávené léto.
 Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Jistě každý rodič chce, aby jeho dítě přestálo 
nejen prázdniny bez úrazu. Jednou z možností 
úrazu na jízdním kole je nedodržení § 58 zákona 
361/2000 Sb., který hovoří o používání ochran-
né přilby na kole. Cyklista mladší 18 let je dle 
této normy povinen za jízdy použít ochrannou 
přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě. Pokud se podíváme na statistiku neho-
dovosti cyklistů, tak např. V letech 2010, 2011 
a 2013 došlo k 70, 50 a 64 smrtelným úrazům 
cyklistů a v 63, 45 a 54 případech z celkové-
ho množství smrtelných úrazů neměli cyklisté 
na hlavě ochrannou přilbu. Při nehodách cyklis-
tů úraz hlavy tvoří 44 %, paže 27 %, břicha 6 % 
a kolena 23 %. Hlava pády z kola odnáší nejví-
ce. Pokud např. cyklista při rychlosti pouhých 
15 km/hod. (25 km/hod.) spadne po hlavě dolů, 
tak jeho pád odpovídá skoku po hlavě na beton 
z výšky 1 metru (2,5 metru).
Rozumní lidé tedy používají při jízdě na jízdním 
kole ochrannou přilbu.
Chceme také připomenout povinné vybavení 
jízdního kola následujícím obrázkem.

  1.  Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s od-
stupňovatelným ovládáním brzdného účinku; 
jízdní kola pro děti předškolního věku vyba-
vená volnoběžným nábojem s protišlapací 

brzdou nemusí být vybavena přední brzdou. 
  2.  Přední odrazka bílé barvy; tato odrazka 

může být nahrazena odrazovými materiály 
obdobných vlastností; odrazové materiály 
nahrazující odrazku mohou být umístěny 
i na oděvu či obuvi cyklisty. 

  3.  Zadní odrazka červené barvy; tato odrazka 
mohou být kombinována se zadní červenou 
svítilnou nebo nahrazena odrazovými mate-
riály obdobných vlastností; odrazové mate-
riály nahrazující zadní odrazku mohou být 
umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty. 

  4.  Odrazky oranžové barvy na obou stranách 
šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být 
nahrazeny světlo odrážejícími materiály 
umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti. 

  5.  Na paprscích předního nebo zadního kola 
nebo obou kol nejméně jedna boční odrazka 
oranžové barvy na každé straně kola; tyto 
odrazky mohou být nahrazeny odrazovými 
materiály na bocích kola nebo na bocích 
plášťů pneumatik či na koncích blatníků 
nebo bočních částech oděvu cyklisty. 

  6.  Zaslepené volné konce trubky řídítek (např. 
zátky, rukojeti). 

  7.  Zakončení ovládacích páček brzd (měničů 
převodu) a volné konce řídítek musí mít hra-
ny obaleny materiálem pohlcujícím energií. 

  8.  Uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou 
křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci 
s krytkou konce náboje. 

  9.  Za snížené viditelnosti světlometem svítícím 
dopředu bílým světlem. 

10.  Za snížené viditelnosti zadní svítilnou čer-
vené barvy. 

11.  Za snížené viditelnosti zdrojem elektrického 
proudu (dynamo, baterie).
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)

 a Bc. Petr Vitman (vedoucí odboru dopravy MÚ)

FIT CLUB Holice při DDM Holice

Zprávy
z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Nejen o prázdninách bezpečně na jízdním kole

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Těžká doba okupace plně dolehla na život lidí. První plně válečný rok 
přinesl řadu nových nařízení, která ovlivňovala činnost samosprávy i ži-
vot každého jedince. Od 15. ledna byly zavedeny lístky na obuv. Kdo 
potřeboval nové boty, musel to prokázat na městském úřadu, kde mu byl 
příslušný lístek pro obchodníka vydán. Počátkem roku byly tuhé mrazy, 
a tak se projevil nedostatek uhlí. Aby se na každého dostalo, byly na měst-
ském úřadě vydávány lístky na 50 kg uhlí na týden. V únoru proběhly 
na náměstí odvody koní pro potřeby německého vojska. Od 1. února pla-
tilo nařízení, že cikáni musí zanechat kočovného života, mít stálé bydliště 
a věnovat se práci. Stálé bydliště se určilo podle místa, kde v uvedený den 
právě byli. V Holicích se nacházely tři rodiny, z nichž jedna byla přikázá-
na do Býště a jedna do Rovně.

Na základě nařízení okupačních úřadů schválilo zastupitelstvo města 
8. března přejmenování některých ulic. Habrmanova (dnešní Staroholic-
ká) dostala název Borohrádecká, plukovníka Švece (dnešní Puškinova) 
Tovární, Wilsonova (dnešní Dukelská) Nová, Jiráskova Smetanova, Žiž-
kova Hálkova, Nerudova Erbenova, Štefánikova U Kapličky, 28. října se 
nově jmenovala Příční, Tyršova (dnešní část Holubovy ulice mezi kul-
turním domem a sokolovnou) Tylova, Zborovská přejmenována na uli-
ci V Lipkách, 1. Máje na Purkyňova a Bachmačská (dnešní Hanzlova) 
na Mlejnská. V červenci bylo vydáno nařízení, že všechna označení firem 
musí být dvoujazyčná – na prvním místě německy, pak česky. Protože 
písmomalíři namalovali německé názvy latinkou, museli být v polovině 
září přemalovány kurentem.

Na 15. března (první výročí Protektorátu) byl vyhlášen státní svátek. 
Na všech veřejných budovách bylo nařízeno vyvěsit říšské a protekto-
rátní vlajky. Zaměstnanci, i když se nepracovalo, museli dostat za ten-
to den plný plat. Další vlajkosláva byla nařízena ve dnech 6.–13. června 
na oslavu obsazení Belgie a Holandska. Kromě toho musely každý den 
od 17 do 18 hodin vyzvánět všechny kostelní zvony. V červnu pak se vše 
opakovalo na oslavu dobytí Paříže. Rozdíl byl v tom, že zvony vyzváněly 
čtvrt hodiny po poledni a protektorátní vlajku musel už vyvěsit každý ma-
jitel domu. Ty vlajkové držáky pak sloužily dalších padesát let … 

V tomto roce se objevily také nové úkoly pro městskou správu. 
16. dubna nařízeno městu odevzdat 135 q sena (dodání bylo odloženo 
po senoseči), 11. srpna pak uloženo odevzdat 85 q podzimních brambor 
a 15. listopadu odvést 20 vagonů brambor (po intervenci sníženo na po-
lovinu). Různá nařízení byla vydána i pro jednotlivce. Tak například 
od 13. listopadu nesměli sedláci na svých zařízeních šrotovat obilí. Taneč-
ní zábavy v hostincích se mohly konat pouze od 17 do 24 hodin. Na po-
čátku října se rekvíroval dobytek z Holic a okolí. Vahou u nádraží prošlo 
100 kusů hovězího a přes 20 kusů vepřového dobytka, který byl odvezen 
na železničních vagonech. Od dubna se začaly provádět kampaňovitě ve-
dené sběrné akce, kterých stále přibývalo. Zastupitelstvo proto na zasedá-
ní 28. září zvolilo šestičlenný výbor pro sběr železa, hadrů, papíru a kostí. 
A když jsme u těch nových záležitostí, pak uveďme, že zastupitelé 8. břez-
na podpořili žádost holického obchodního grémia o zavedení nedělního 
klidu v obchodních živnostech. Dne 29. července bylo schváleno zavedení 
nedělního klidu i u živností řezníků, uzenářů a obchodníků s dobytkem 
v celém holickém okrese. 

Přes svízele doby probíhaly úpravy na zvelebení vzhledu města. 
V dubnu byla upravena Růžičkova ulice položením žulového štěrku s pís-
kem. V květnu byly zřízeny chodníky z žulové mozaiky kolem dívčí školy 
(dnešní ZŠ Komenského), fary a kostela. Žulového vydláždění se také 
dočkala Jungmannova ulice. V červnu bylo rozhodnuto o pokračování 
v budování kanalizace, a to v ulici Pardubické (od Špice ke Kantnerovi), 
Klicperově, Komenského (pokračování k hlavnímu sběrači), Havlíčkově 
a Husově (od hlavní Královéhradecké ulice k potoku). Kanalizační práce 
byly zadány Ing. Matěji Písačkovi z Pardubic. Zároveň město začalo od-
prodávat pozemky v místech zasypaného starého koryta Ředičky. Ne vše 
se vždy povedlo. Dne 11. dubna začala obec vysazovat po obou stranách 
nového koryta Ředičky na nábřeží (dnešní Tyršova ulice) vlašské ořechy. 
Připomínky některých občanů k nevhodnosti výsadby se potvrdily. V roce 
1945 zbylo ze 70 vysazených stromků jen 5, ostatní za třeskutých mrazů 
pomrzly. 

Po celý rok se řešila otázka živnostenské školy pokračovací. V posled-
ním dni roku 1939 koupilo město pro tento účel v dražbě tovární budovu 
čp. 427 (dříve Steinova továrna obuvi na Vysokomýtské ulici). Protože 
by však náklady na adaptaci pro školu přesáhly milion korun, prodala 
obec tento objekt Josefu Markovi z Jaroměře, který zde zřídil strojírenský 
podnik (naposledy znám jako TMS). Pro účely školy pak zabrala obec bu-

dovu opatrovny v Růžičkově ulici a zde působící mateřskou školu k 1. 9. 
zrušila. 

Město nezapomínalo ani na dobrovolné hasiče. Město podpořilo záměr 
sboru dobrovolných hasičů koupit dům čp. 250 (tzv. Hybnerovy garáže 
ve Smetanově ulici) pro hasičské účely. (Není mi známo, že by ke koupi 
došlo.) Finančně (15 000 korun) byla podpořena nová přístavba hasič-
ské zbrojnice ve Starých Holicích u čp. 91 a zastupitelstvo se zaručilo 
i za úvěr na nákup motorové stříkačky pro staroholický sbor. 

Šedesát let své činnosti oslavil divadelní spolek „Klicpera“. V jubilej-
ním roce měl 47 mužů a 26 žen (Libuše Straková mezi nimi ještě nebyla) 
činných a dalších 31 členů bylo vedeno jako přispívající. Uvedl 9 premi-
ér, pro dělnictvo sehrál zdarma pět představení a kromě Holic jezdil hrát 
pravidelně do Rovně. Druhý významný spolek divadelních ochotníků byl 
od roku 1922 Dramatický kroužek církve československé, který se roku 
1937 osamostatnil a přijal název „Dramatický kroužek Čechoslovák“. 
V roce 1939 však musel změnit jméno a od té doby působil pod jmé-
nem „Dramatický kroužek „Tyl“. Připomeňme, že oba soubory se koncem 
roku 1961 spojily do současného „Divadelního souboru KD Holice“.

Po dlouhé nemoci zemřel 14. srpna ve věku 55 let berní oficiál ve vý-
službě Josef Hradecký. Byl výraznou osobností kulturního života Holic. 
Byl zakladatelem a dirigentem pěveckého a hudebního kroužku Hlahol, 
který pod jeho vedením patřil k nejlepším tělesům na východě Čech. Sám 
Josef Hradecký byl několikrát vyznamenán Pěveckou obcí českou. Ze 
známých osobností města uveďme ještě úmrtí pekaře Josefa Čížka z Pa-
lackého ulice, který zemřel 7. prosince ve věku 64 let. Kromě své živnosti, 
kterou provozoval v Holicích 40 let, byl činný také v odborném společen-
stvu pekařů. 

Někdo si řekne: válka a o vojácích ani slovo. Inu, ono se válčilo, ale 
zaplaťpánbůh ne v Holicích a ani žádná posádka tady nebyla. A tak jediná 
zmínka o německé armádě je, že 12. července od 9 do 11 hodin projížděla 
městem od Hradce Králové do Vysokého Mýta motorizovaná armáda čí-
tající 350 motocyklů a zhruba stejný počet aut. 

Tak ještě nezbytných pár řádek o počasí. V lednu panovaly velké mrazy 
(až -27°C), takže mělké studny úplně zamrzly. Většinu dní i sněžilo a sil-
nice byly zaváté. Únor byl podobný a mnoho okapových rour zamrzlo 
a pak popraskalo, takže při tání tekla voda po fasádách domů. Ani březen 
nepřinesl změnu. Mráz a sníh, propustky pod mostky zamrzly, při tání tak 
bylo v ulicích plno vody, z 8. na 9. března a celý den řádila za hustého 
sněžení prudká vichřice, mnohé stromy, hlavně třešně, pomrzly. Trošku 
oteplení přinesl až konec května, ale pořád nic moc. Zlepšení nepřinesly 
ani letní měsíce, ani podzim nebyl příjemný. Kronikář u každého měsíce 
uvádí: chladno, deštivo, nevlídno. Kde byly těžké a neprůsačné pozemky, 
v našem případě na Koudelce, nebylo možno zasít ozimy. Jak rok začal, 
tak také skončil. Od 15. prosince přišly tuhé mrazy (až -26° C) a poslední 
dva dny hustě sněžilo.  Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1940

2. liga je v plné proudu a nohejbalisté hráli další kola, která přinesla samá 
vítězství pro naše družstvo a to s těmito výsledky:
20. 5. T.J. Sokol Holice: TJ Sokol Zbečník 6:1
28. 5. R.U.M. NK Holubice: T.J. Sokol Holice 1:6
3. 6. T. J. Sokol Holice – TJ Spartak Čelákovice „B“ 6:0
Ve 2. lize zatím držíme přední místa v tabulce a rádi bychom vás pozva-
li na další utkání, která odehrajeme na domácí hřišti „Na Lipáku“ vždy 
od 14. hodin.
2. 7. T. J. Sokol Holice – NK Rozvíz Slovan Ivanovice na Hané
Družstvo naši dorostenců zahájilo BOTAS dorosteneckou ligu s těmito 
výsledky:
28. 5. TJ Sokol Zbečník: T. J. Sokol Holice 5:2
11. 6. T. J. Sokol Holice NK Climax Vsetín 3:4
14. 5. TJ Sokol Prostějov– T. J. Sokol Holice 2:5
Velkým úspěchem skončilo mistrovství starších žáků v Čelákovicích. Naší 
žáci ve složení Dominik Veselý, Marek Vojtíšek a Vítek Vohradník zvítězi-
li v kategorii dvojic a jsou Mistry ČR a ve trojicích se podařilo stejnému 
složení získat třetí místo. Vítězství na MČR znamená velký úspěch pro 
celý holický nohejbal a doufáme, že postupem času bude úspěchů více. 
Přijďte podpořit naše družstva v ligových zápasech. Děkujeme za podporu 
fanouškům a také našim partnerům: Město Holice, Ekomont, Levné odpa-
dy, PB Rodinné domy, Cukrárna VALMA.

Nohejbal

Z HISTORIE
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Stolní tenisté se spolu se zástupci města Holice 
zúčastnili ve dnech 2. až 4. června oslav ve dru-
žebním městě Strzelce Opolskie. Sestava: Zde-
něk Socha, Michal Jelínek, Josef Krejza a Mar-
tin Mádlo na velmi dobře obsazeném turnaji 
obsadila celkové 1. místo. 
Odveta se uskutečnila na turnaji, který TJ Jiskra 
Holice organizovala v rámci oslav „Dnů Holicka“.
 Jiří Košťál

Holické volejbalistky sehrály 3. června v Tře-
mošnici poslední zápas krajské soutěže II. třídy 
v herním roce 2016–2017. Bohužel díky zranění 
a nemoci klíčových hráček nedokázala děvča-
ta přivézt cenné body a družstvo tak skončilo 
v tomto ročníku až na 5. místě. 
Pořadí:
1. TJ Sokol Chrudim
2. TJ Tesla Pardubice A
3. TJ Sokol Přelouč
4. ŽSK Třemošnice
5. TJ Jiskra Holice
6. TJ Tesla Pardubice B
Situace v družstvu není příliš růžová. Sice se 
těšíme z těhotenství kamarádky, ale spolu se 
zraněním dalších hráček zahájíme další ročník 
trochu s obavami. Přivítáme mezi sebe s rados-
tí nové ženy a dívky, které mají volejbal rády.
 Majka Hybšová

Ve dnech 29. května až 2. června se na holic-
kých sportovištích odehrála již XVII. olympi-
áda žáků škol holického regionu. Necelé dvě 
stovky mladých sportovců ze šesti škol bojovaly 
po celý týden o medaile ve 20 disciplínách. Nej-
více zlatých – devět- získali žáci z Gymnázia 
Holice. Mezi jednotlivci kralovali Klára Barto-
šková (Gymnázium) a Adam Tran (Holubova). 
Oba vyhráli 60 m a dálku (Tran v obou přípa-
dech v rekordech olympiády) a oba byli členy 
vítězných štafet. Bartošková pak přidala ještě 
zlato z volejbalu, na Trana v basketbalu zůsta-
lo jen stříbro. Zlatou medaili získala každá ze 
zúčastněných škol a zvláště pro ty venkovské je 
to vždy důvod k velké radosti. A důvodem k ra-
dosti byla i velká bojovnost a nasazení mladých 
sportovců ve všech soutěžích, duch fair play 
a v neposlední řadě i nádherné počasí, které 
celý „olympijský“ týden panovalo. Myslím, že 
nebudu sám, kdo se již teď těší na tu osmnáctou 
v příštím roce.
Přehled vítězů XVII. olympiády:
Atletika dívky
60 m: Klára Bartošková (Gymnázium)
800 m: Veronika Hynková (Moravany)
Dálka: Klára Bartošková (Gymnázium)
Koule: Klára Svatošová (Komenského)
4 x 200 m: Gymnázium
Atletika chlapci
60 m: Adam Tran (Holubova)
1 000 m: Matouš Chytka (Gymnázium)
Dálka: Adam Tran (Holubova)
Koule: Vojtěch Lanžhotský (Býšť)
4 x 200 m: Holubova
Cyklistika dívky: Štěpánka Hojková (Holubova)
Cyklistika chlapci: Jiří Vrabec (Holubova)
Stolní tenis dívky: Pavla Bačinová (Gymnázi-
um)
Stolní tenis chlapci: Jiří Málek (Gymnázium)
Tenis dívky: Štěpánka Johanová (Dolní Roveň)
Tenis chlapci: Adam Kačírek (Gymnázium)
Basketbal dívky: Moravany
Basketbal chlapci: Gymnázium
Volejbal dívky: Gymnázium
Fotbal: Komenského

Pavel Hladík

BARTOŠKOVÁ A TRAN
NEJLEPŠÍMI OLYMPIONIKY

V sobot 3. června se na tenisových kurtech usku-
tečnil 15. ročník turnaje tenisových amatérů 
ve čtyřhře nazvaný Holická raketa. Ze šestnácti 
párů si nejlépe vedli Ivoš Kovařík – Mirek Jed-
lička, kteří ve finále porazili dvojici Milan Verner 
– Jiří Kabrhel. O třetí místo se podělili poražení 
semifinalisté Vítězslav Trojan – Mirek Macela 
a Luboš Hypský – Pavel Havrda. VTR

Holická raketa

Stolní tenisté v Polsku

Volejbal

Rok 1940 a postup do I. A třídy. O postup muž-
stva SK Holice se tehdy zasloužili tito hráči: 
Karel Faltys – Trajda, Láďa Bahník, Chmelík, 
Karel Šulta, Mareš, Jindra Horák, Andrle, Valen-
ta – Francouz, Šindelář Lojza, Vohralík – Sněhu-
lák a střelci mužstva Karel Horák s 52 brankami 
a dalším střelcem Rudou Fišerem s 21 brankami. 
Dále hráli Karel Syrový a začínal Formánek Ká-
ďa.V jarním kole I. A třídy (4 mužstva) Holice 
skončily druhé, což bylo překvapení pro všech-
ny sportovce domácí i celé župy. Zato podzimní 
kolo bylo ve znamení odchodů hráčů, nemocí 
a zranění. Mužstvo ztratilo na výkonu, začalo 
prohrávat a po skončení soutěžního kola bylo 
na sestupovém, posledním místě. Tedy znovu 
I. B tř. V letech 1941–43 po odchodu zkušených 
hráčů dochází k doplňování mužstva. Přicháze-
jí dorostenci: Polák, Neckář, Kubizňák, bratři 
Kotfaldové a nadějný Karel Velinský. Ze Slavo-
je přestoupili Fr. Zeman a Pepík Koška. Hlavní 
kádr ještě tvoří záložník Branda – Černoch, Josef 
Vaněk, útočníci Standa a Josef Hájkové, brankář 
Fr. Strážňovský, bratři Půlpánové a Welschové. 
V kádru se pravidelně objevovala další jména: 
Váša, Fr. Machatý, Rázek, K. Horský, Kašpar Jo-
sef – Psota. Tato sestava převážně hrála do roku 
1947. Od roku 1944 hostovalo mužstvo SK Ho-
lice na stadionu Slavoje Holice, neboť na hřišti 
se začaly budovat základy tovární haly tovární-
ka Marka. Rok 1945 znamenal osvobození naší 
země. Velkou radost zastínila ztráta našich kama-
rádů – fotbalistů, kteří se zbraní v ruce položili 
životy při ozbrojeném povstání v našem městě. 
Byli to hráči: Šindelář, Branda, Polák a Jedlička. 
Leč život se nezastavil ani před sebevětším zá-
rmutkem a tak oslabené mužstvo Holic pokračo-
valo v činnosti. Vedení klubu se pod předsedou 
Staňkem ujímají funkcionáři jako K. Socha, Fr. 
Branda, L. Bahník, Faltys – Trajda, K. Vašíček. 
V roce 1947 přešel Slavoj Holice pod mužstvo 
SK Holice. Slavoj po celou dobu existence hrál 
ve skupině Orlicko převážně II. třídu, jen jednou 
se jim podařilo hrát na úrovni SK Holice I. B tř. 
a to v r. 1940. Na hřišti Slavoje se nehrála jen 
kopaná. Za zmínku stojí dvě velké akce, které 
se uskutečnily v tomto roce. Nejprve 18. května 
to byly velké cyklistické závody, které sledovalo 
přes 2 tisíce diváků. Následně 15. června to byl 
slet sokolské župy Orlické. Cvičilo 2 800 cvi-
čenců před 6 000 diváky. Prvního ledna 1949 
vstoupilo v platnost nové územní uspořádání re-
publiky. Vznikl okres Holice. Velký obrat nastal 
v holické kopané následně v roce 1950, když celá 
jednota přešla pod správu továrny na obuv n.p. 
BOTANA. V té době měly Holice 5 895 obyva-
tel v 1 351 domech. Tehdejší ředitel pan Zaple-
tal, nadšený příznivec kopané, hmotně podpořil 
oddíl tak dalece, že nechal vystavět na hřišti 
(pozemky TMS) nové kabiny s tekoucí vodou. 
Téměř celý kádr soustředil do podniku Botana 
a tím vytvořil na svou dobu ojedinělé podmínky 
pro trénování. Současně získal mužstvu trenéra 
Jiřího Zástěru. Ten hrál aktivně s mužstvem Ho-
lic do svých 42 let, než odešel trénovat ligovou 
Duklu Pardubice, později Hradec Králové. Pod 
jeho vedením došlo k velkému rozmachu holické 
kopané. A kdo to měl na svědomí? Pánové: Fal-
tys, Zástěra, Vojíř, Ročeň, Cach, Velinský, Lud-
vík, Pecháček, Černohorský, Kopecký, Vašíček, 
Formánek, Koška.

Ing. Vladimír Faltys

SK HOLICE 111 let (1940–1950)

Ve dnech 2. až 4. června se ve městě Tvrdošín 
na Slovensku konal mezinárodní florbalový 
festival. Naše družstvo SKOROMISTŘI hrálo 
v kategorii amatérů (mezi profesionály nepatří-
me) a čekaly ho v tabulce celkem čtyři zápasy 
s FBK AS Trenčín (SVK) 4:2, Čierni Panteri 
(SVK) 5:9, Hlavonožci (SVK) 9:3, ORAVSKÁ 
elita (SVK) 8:3. Náš tým se v tabulce umístil 
na skvělém 2. místě a následovalo osmifinále, 
kde jsme porazili FBC WR Senators Björnar 
(SVK) 9:5. Ve čtvrtfinále jsme nestačili na do-
mácí družstvo IBK Humpolec (SVK) a s těsným 
výsledkem 2:4 nám celkově patřilo umístění 
na 5. až 8. místě z celkových 25 týmů (z Česka 
4, Polska 1, Slovenska 20).
Děkujeme našemu hlavnímu sponzorovi PEN-
TA – servis spol. s r. o. a drogerii Pluto Holi-
ce, dále našemu fotografovi Zdeňku Rolcovi, 
manažerovi Danielu Bezděkovi a šoférovi Janu 
Vojtěchovi.
Na fotografii jsou z týmu SKOROMISTŘI v bí-
lých dresech: Jiří Růžička, Tomáš Faltejsek, To-
máš Bartoníček, Lukáš Kment, Petr Kloz, David 
Sušil, Martin Zelinger, Ondřej Shejbal, Tomáš 
Tyčka, Dušan Bahník, Jaroslav Šrom, Jakub Su-
šil a Jan Fišar. Tomáš Bartoníček

Florbalisté na Slovensku

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Mistrovská sezóna holických basketbalistů 
2016/2017 je již minulostí, proto v dnešním pří-
spěvku přinášíme její bilanci a informace o ko-
nečných výsledcích jednotlivých týmů.
2. liga mužů:
Holičtí muži zahájili uplynulou sezónu již tra-
dičně účastí v Českém poháru. Opět se jim 
podařilo postoupit do druhého kola, kde pak 
pohráli na domácí palubovce se Šumperkem 
o pouhé dva body 69 : 71. Postup do třetího 
kola v Českém poháru na podzim roku 2014, 
který přivedl do Holic extraligový Prostějov, 
tak zůstává dosavadním největším úspěchem 
holických mužů v historii klubu. Ve druhé lize 
byli holičtí muži v uplynulé sezóně zařazeni 
do skupiny C, tedy do tzv. Moravské skupiny. 
Tato skutečnost přinesla z důvodu dlouhých 
vzdáleností nutnost vyjíždět k utkáním na palu-
bovky soupeřů na dvoudenní tripy s noclehem. 
To nepříznivě ovlivňovalo složení týmu, proto-
že někteří hráči zejména z rodinných důvodů 
chyběli. Výsledky utkání tomu také odpovídaly. 
Z 11 venkovních utkání holičtí muži zvítězili 
pouze jednou ve Svitavách. Přínosem byla ale 
zase skutečnost, že v těchto utkáních dostávali 
příležitost si mužský basketbal vyzkoušet mla-
díci z dorostu. V domácím prostředí naopak ho-
ličtí muži prohráli jen jednou, a konečný zisk 
poloviny vítězných utkání z celkového počtu 
odehraných, znamenal konečné umístění na šes-
tém místě ve středu tabulky. Tři místa od posled-
ních tří sestupových míst. Druhá basketbalová 
liga mužů se tedy bude v Holicích hrát i v se-
zóně příští.
Divize juniorů U19:
Divize byla rozdělena do tří republikových sku-
pin. Holičtí dorostenci se ve skupině B v prů-
běhu sezóny postupně utkávali se svými vrstev-
níky z Poděbrad, Havlíčkova Brodu, Trutnova, 
Velkého Meziříčí a Svitav. Z celkového počtu 
20 odehraných utkáních dokázali v 16 z nich 
zvítězit, prohráli jen čtyřikrát a zaslouženě zís-
kali konečné první místo v tabulce. Tato nová 
celorepubliková soutěž však neměla v prvním 
roce své existence žádné nadstavbové pokračo-
vání a tak bylo trochu škoda, že jsme se nemohli 
na závěr konfrontovat s vítězi ostatních skupin. 
Záporem pak byl také celkový počet 20 utkání 
za sezónu, což je pro dorostence málo. 
Divize žáků U15:
Divize žáků do 15 let se hrála již podruhé. Re-
publikově pak byla rozdělena do sedmi skupin. 
Holičtí žáci měli ve své skupině týmy z Trut-
nova, Nové Paky, Kolína, Pardubic a Přelouče. 
Tato soutěž rovněž neměla nadstavbovou část, 
a tak přinesla stejné nedostatky jako soutěž do-
rostenců. Po první polovině soutěže bylo jasné, 
že o první místo si to rozdají mezi sebou Holi-
ce a Kolín. Obě družstva porazila všechny své 
soupeře výrazným způsobem a ve dvou vzájem-
ných utkáních v Kolíně se rozešla smírně. Jedno 
vyhráli kolínští žáci a druhé holičtí. V domácí 
odvetě pak holičtí žáci vyhráli obě utkání a jed-
noznačně opanovali čelo tabulky. Následně pak 
umožnili holičtí trenéři klíčovým hráčům toho-
to družstva hostování do Pardubic do ligových 

soutěží, protože další účinkování v divizi už pro 
ně nemělo žádný přínos. Příležitost si víc zahrát 
tím dostali ostatní kluci. Tým sice některá utká-
ní potom prohrál a skončil v tabulce nakonec 
o jeden bod druhý za Kolínem, ale z pohledů 
měření sil byla nejdůležitější vzájemná utkání 
s Kolínem a v nich jsme byli jednoznačně lepší. 
Oblastní přebor minižáků U13:
Východočeského oblastního přeboru v kategorii 
do 13 let se zúčastnilo celkem 8 družstev. Soutěž 
měla složitý průběh, protože se jí účastnilo i druž-
stvo dívek z Hradce Králové a některá družstva 
hrála soutěž současně jako kvalifikaci na MČR. 
Hrací systémy byly proto trochu jiné v různých 
utkáních, zejména co se týče povinné kvóty hrá-
čů, která musí do utkání nastoupit. Nakonec se 
ve finále play off utkali holičtí kluci s hradecký-
mi dívkami. Holičtí minižáci byli oslabeni o čtyři 
hráče, kteří ve stejném termínu hráli za BK Par-
dubice na Mistrovstvích ČR v jiných věkových 
kategoriích. Tato neúčast byla znát a tak holičtí 
v semifinále prohráli s hradeckými děvčaty o 3 
body skórem 67 : 70. Hradecké dívky nakonec 
získaly východočeský titul a holičtí kluci bron-
zové medaile. Jiná situace ale byla v kvalifikaci 
na Mistrovství ČR. Holičtí minižáci ji vyhráli 
a postoupil spolu s druhým BK Pardubice do fi-
nálového turnaje do Prahy mezi nejlepších 12 
týmů ČR. Na mistrovství se ve své skupině utkali 
s BŠ Tygři Praha 33 : 37 a Renokar Podolí Brno 
43 : 72. Dvě porážky znamenaly posun do bojů 
o konečné deváté až dvanácté místo. V semifi-
nále tohoto malého play off pak nejprve porazili 
Slávii Kroměříž 60 : 38 a v následném malém 
finále BK Nymburk 63 : 37. Tato dvě vítězství 
znamenala krásné deváté místo v konečném po-
řadí Mistrovství ČR v kategorii do 13 let. Druhý 
účastník MČR BK Pardubice skončil na posled-
ním dvanáctém místě bez jediného vítězství. 
Následně po MČR odjelo toto družstvo do Pol-
ska reprezentovat město Holice na basketbalo-
vý turnaj ve spřátelených Strzelcich Opolskich. 
Zde se holičtí kluci utkali se svými vrstevníky 
s těmito výsledky:
BVK Holice – Minibasketbal Raciborz
132 : 28
BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie
123 : 20
BVK Holice – DAAS Basket Hills Bielsko Biala
162 : 2
BVK Holice – VKS MOS Opole
110 : 25
Vítězství to byla drtivá a holičtí kluci sklízeli 
obdiv polských soupeřů i přítomných diváků. 
První místo v turnaji a jeho obhajoba z loňského 
roku se tak stala samozřejmostí. 
Na úplný závěr sezóny si pak holické „třináct-
ky“ zajely ještě na 21. ročník Labského poháru 
do Brandýsa nad Labem, kterého se účastnilo 
celkem 47 týmů ve čtyřech věkových kategori-
ích. Holičtí minižáci se ve své kategorii utkali:
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem 76 : 7
BVK Holice – BSW SIXERS Německo 96 : 2
BVK Holice – Sokol Vyšehrad Praha 76 : 19
BVK Holice – BK Jindřichův Hradec 31 : 42
BVK Holice – BK Mladá Boleslav  57 : 13

O vítězi turnaje se rozhodovalo mezi Holicemi 
a Jindřichovým Hradcem. Holičtí kluci vyhráli 
poločas o 4 body a ještě na začátku druhé po-
loviny utkání rozdíl ve skóre navyšovali. Potom 
se ale stalo něco mezi nebem a zemí holičtí hrá-
či nemohli trefit koš. Naopak soupeř trefil dvě 
trojky. Následně se povedl husarský kousek jin-
dřichohradeckému hráči ležícímu pod naším ko-
šem na zemi s míčem v ruce. Obsypán holickými 
obránci nevěděl co s míčem, vyhodil ho tedy jen 
tak do vzduchu a všichni jsme zůstali koukat, jak 
zapadl do koše. Od tohoto okamžiku se holičtí 
kluci zlomili, přestali hrát kolektivně a soupeř 
zaslouženě vyhrál. Druhé místo v turnaji není 
žádná hanba. Kluci po utkání trochu smutnili, 
chuť si ale spravili v posledním utkání s Mladou 
Boleslaví a domů odjížděli se stříbrnými medai-
lemi na krku veselí a spokojeni s celou letošní 
sezónou. Byli totiž v letošní sezóně jednoznačně 
nejúspěšnějším družstvem BVK Holice. 
Oblastní přebor minižáků U12:
Východočeského oblastního přeboru v kategorii 
do 12 let se účastnilo celkem 15 družstev, která 
byla rozdělena do dvou skupin. Holické „dva-
náctky“ zahájily přebor v osmičlenné skupině 
A, kde se umístily na třetím místě. V nadstavbo-
vé části se pak utkaly společně s čtvrtou Novou 
Pakou o konečné páté místo systémem play off 
s týmy ze třetího a čtvrtého místa skupiny B, 
kterými byly Svitavy a SŠB Pardubice. Holičtí 
minižáci s přehledem porazili v semifinále SŠB 
Pardubice 109 : 33 a ve finále se utkali s Novou 
Pakou, která porazila Svitavy. Stejně tak jako 
v dlouhodobé části přeboru holičtí minižáci po-
razili Novou Paku znovu, a to 71 : 37 a obsadili 
tak konečné páté místo ve Východních Čechách. 
Ukázalo se, že skupina B byla podstatně slabší 
a vkrádá se tak myšlenka coby, kdyby byla sou-
těž vylosována do skupin jinak. Bez jakýchko-
li spekulací je potřeba ale říci, že i páté místo 
ve Východních Čechách je krásný úspěch. 
Oblastní přebor minižáků U11:
Východočeského oblastního přeboru v kategorii 
do 11 let se účastnilo celkem 17 družstev, která 
byla rozdělena rovněž do dvou skupin. Holic-
ké „jedenáctky“ zahájily přebor v devítičlenné 
skupině A, kde se umístily na prvním místě. 
V nadstavbové části se pak utkaly spolu s dru-
hým Josefovem systémem play off s týmy z prv-
ního a druhého místa skupiny B o konečné první 
místo. V semifinále holičtí minižáci porazili 
Litomyšl 57 : 51 a do boje o první místo nastou-
pili proti renomovanému BK Pardubice. Tento 
soupeř však už byl nad jejich síly a prohráli 
48 : 69. Druhé místo a zisk stříbrných medailí 
ve Východních Čechách hned za Pardubicemi je 
ale i tak obrovským úspěchem.
Všem hráčům a všem týmům BVK Holice patří 
poděkování za skvělou reprezentaci holické bas-
ketbalové školy a za reprezentaci města Holice.
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (ob-
lastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).
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