ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XV. ROČNÍK / BŘEZEN 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdálo by se, že se město jen pomalu probouzí ze zimního spánku. Opak je však pravdou. Celou
zimu zastupitelé, radní i pracovníci městského úřadu připravovali
plán investičních akcí pro letošní
rok. Je jich celá řada a věřím, že
je oceníte i vy – občané města
Holic. V návrhu kapitálového rozpočtu, který bude schvalovat březnové
zastupitelstvo města jsou zařazeny nejen investiční akce, které je třeba
dokončit, ale je zaměřen i na rozvoj města. Mimo úprav chodníků a obecních komunikací jde o investice do majetku města (škol, školek, bytových
domů…), dále pak je připraveno zahájení roky odkládané revitalizace

Sokolského parku, úpravu dozná multifunkční plocha na „Lipáku“. ŘSD
ve spolupráci s městem připravuje rekonstrukci kruhového objezdu na obchvatu. Je samozřejmě ještě řada další drobných investičních záměrů. Veškeré budou součástí již zmíněného projednávání kapitálové části rozpočtu
města na rok 2019. Více informaci o projektech podpořených zastupitelstvem se dozvíte buď přímo na jednání zastupitelstva, nebo v příštím čísle
Holických listů.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně zajímají o dění
ve městě a nebojí se zapojit do práce ať ve výborech zastupitelstva, komisích rady města, nebo při neformálních posezeních na kávě se starostou.
Probíhající debaty, i když někdy vzrušené, jsou velmi plodné, ale přesto
vedeny v klidném duchu, který dává prostor všem zainteresovaným. Mám
z toho velikou radost, a zároveň jsem naplněn důvěrou v to, že naše město
se díky aktivitě svých občanů může rozvíjet tím správným směrem.

Přijměte prosím pozvání na další debatu při kávě se starostou, tentokráte ve středu 13. března od 16 do 18 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu v Holicích.

V letošním roce se dokončí na stadionu atletická dráha a technické sektory s moderními umělými povrchy a vodohospodářská technologie, která využívá k zalévání také dešťovou vodu a vodu z nových vrtů.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 18. března 2019 – začátek v 18 hodin
V pondělí 18. března 2019 v 18 hodin se bude ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za rok 2018, projednání a schválení rozpočtových změn,
které se týkají kapitálové části rozpočtu města Holic na rok 2019 a rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu
města holickým sportovním a společenským zařízením. Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města, aktuální věci pak v bodu sdělení starosty města nebo v různém.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 28. ledna 2019

V pondělí 28. 1. 2019 proběhla pravidelná schůze rady města a nejprve rada vzala na vědomí zprávu o činnosti správního odboru městského
úřadu, zprávu o vyřizování stížností, připomínek a žádostí za rok 2018
z tohoto odboru. Rada vzala na vědomí zápis z jednání sportovní komise
RM a uložila komisi zajistit vyhlášení Sportovce roku 2018 ve čtvrtek
14. března ve velkém sále kulturního domu. Rada projednala zprávu
o výši nájmů v nebytových prostorech a pro rok 2019 neschválila navýšení nájmů o inflaci. Rada schválila: majetkovou komisí předložený
pořadník žadatelů o přidělení obecního bytu na 1. čtvrtletí 2019, nového
nájemce bytu č. 21 v domě Holubova čp. 761, na základě výběrového
řízení firmu ABM Stavby s.r.o. z Moravan jako zhotovitele akce „Demolice domu Vysokomýtská čp. 319 – hřbitovní domek“, přijetí dotace
na akci „Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity
v budovách ZŠ Holubova“, podání grantové žádosti „Stromy 2019 – Dudychova ulice“ u nadace ČEZ. Rada vzala na vědomí přípravu dotačního titulu a následnou realizaci akce „Rekonstrukce sportovního areálu
na Lipáku“.
Technickým službám a na základě výběrového řízení rada odsouhlasila
firmu SWIETELSKY s.r.o. Chrudim, která provede rekonstrukci asfaltové plochy v areálu TS ve Vysokomýtské ulici.
Rada schválila: 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2019, školní jídelně na základě poptávkového řízení firmu TREFA s.r.o. Hradec Králové
jako dodavatele nového elektrického konvektomatu, zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor (výměra 12 m2) v domě na náměstí T. G.
Masaryka čp. 19 za účelem zřízení sociálního šatníku, složení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Holice pro rok 2019, převzetí záštity nad akcí
„Běh kolem Hlubáku“ v navržených termínech roku 2019, převzetí záštity
nad akcí „Pivní slavnosti 2019“ dne 17. 8. 2019. Rada projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení: pořízení změny územního plánu města
na pozemku pana Bukače, pořízení změny územního plánu na pozemcích
ve vlastnictví města Holice, pořízení změny územního plánu na pozemcích firmy Erwin Junker GT a.s. Mělník – závod Holice, schválení studie
zástavby v lokalitě Homole, nedoporučuje schválit navrženou územní
studii pro lokalitu Zb3 územního plánu. Rada města vzala na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly užívání služebního automobilu
DDM Holice a uložila řediteli DDM, starostovi a finančnímu odboru MÚ
provést doporučená opatření. Rada uložila řediteli TS Holice uvést kamerový systém ve sportovní hale do souladu s příslušným zákonem a na závěr jmenovala pan Matouška a pana Knížka za členy komise dopravy,
bezpečnosti a prevence.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 11. února 2019

Rada města projednala výsledky hospodaření města za rok 2018 a doporučila zastupitelstvu schválit vypořádání výsledků dle předloženého návrhu. Rada projednala a schválila: ukončení nájemní smlouvy na garáž
v domě Na Mušce čp. 1103 k 31. 3. 2019 a zveřejnění záměru nového pronájmu této garáže, výsledky inventarizace majetku města ke dni 31. 12.
2018, včetně doporučení hlavní inventarizační komise, nájemci bytu č. 10
v domě Holubova čp. 761 platební kalendář na dobu 4 měsíců ke splacení
dluhu na nájemném a službách, zveřejnění záměru na pacht nemovitostí
na zemědělské pozemky dle přílohy mezi Městem Holice a Zemědělskou
společností Ostřetín, a.s., dodatek č. 1 smlouvy s firmou Servising s.r.o.

TANEČNÍ POZVÁNKA
Taneční studio Hany Flekrové
a taneční klub Tancklub Holice
vás zve

Pro dospělé – jarní kurz tance
Zahájení neděle 10. března, od 19.30 do 21.15 hodin
Odlehčená forma výuky v civilním oblečení
6 × nedělní lekce v tělocvičně ZŠ Holubova
Přihlášky do 3. března. Více na: www.tshf.cz
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Hradec Králové na akci „Revitalizace sportovního areálu v Holicích –
vodohospodářské prvky“ na upřesnění projektové dokumentace, Sboru
dobrovolných hasičů Holice bezplatný pronájem parkoviště a uzavření
silnice náměstím T. G. Masaryka pro konání memoriálu Jiřího Kerouše
dne 27. 4. 2019, ZO ČSCH Holice bezplatné použití znaku města na akce
pořádané v roce 2019. Rada města vzala na vědomí doplňující informaci o nebytových prostorech v majetku města, na vědomí vzala aktuální
směrnici o přidělování bytů a uložila majetkové a bytové komisi zpracovat
nová pravidla pro přidělování městských bytů, na vědomí vzala i informaci k možnosti osvětlení křižovatek na obchvatu města I/35 a informaci
správce sportovní haly – TS Holice o podmínkách monitorování prostoru
haly kamerovým systémem. Radní schválili: složení výběrové komise pro
výběr ředitele kulturního domu dle návrhu, oslovit dva vybrané zájemce
na funkci městského architekta a pozvat je na jednání rozšířené rady města na 25. 2. 2019, odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2018, finanční vyrovnání nájemci bytu č. 8 v domě Na Mušce čp.
1103 v maximální výši 20 tis. Kč a v případě jeho nesouhlasu uvedení
bytu do původního stavu, podporu akce „Na kole dětem“ finanční částkou
ve výši 5 tis. Kč, bezplatné zapůjčení kostýmů na 27. Ples školy Svítání
a bezplatné použití znaku města na tuto akci, počty sběrných nádob na separovaný sběr dle návrhu.
Rada uložila starostovi města svolat na pondělí 25. 2. 2019 na 18 hodinu
mimořádné jednání zastupitelstva města.

Jak (ne)likvidovat „gastroodpad“
Gastroopad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká
v restauracích, jídelnách, výrobnách potravin a dalších provozovnách
obdobného charakteru. Jedná se zejména o zbytky z výroby a přípravy
potravin či nedojedené zbytky. S těmito odpady musí být nakládáno nejen
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ale také nařízením ES
1069/2009. Nedodržení ustanovení těchto předpisů může být kontrolními
orgány sankcionováno pokutou až do výše 1 000 000 Kč.
Zkrmování gastroodpadu
Zkrmování kuchyňských odpadů a krmiv tento odpad obsahujících hospodářskými zvířaty, s výjimkou kožešinových zvířat, odporuje zákonu
č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EP
a Rady (ES) č. 1069/2009, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající
se vedlejších živočišných produktů (VŽP), které nejsou určeny k lidské
spotřebě. Zkrmovat lze pouze zmetkové potraviny, které nebyly v kontaktu s potravinami živočišného původu. V rozporu s legislativou je i časté
využívání kuchyňských odpadů ke krmení psů v útulcích. Zkrmování kuchyňských odpadů je zakázáno §58 vyhlášky MZ ČR 299/2003 Sb.
Splachování do kanalizace
Dalším způsobem nezákonného úniku kuchyňských odpadů je jejich splachování do veřejné kanalizační sítě, neboť jde o porušení kanalizačního
řádu podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Využívání kuchyňských drtičů přímo napojených
na kanalizaci bez pravidelně vyváženého lapolu je v rozporu se zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Odstraňováním kuchyňských odpadů tímto způsobem dochází
k zanášení kanalizace tuhými látkami a tuky a k rozmnožování hlodavců
v kanalizačních stokách.
Marius Pedersen a.s. spolehlivý a stabilní partner
v oblasti nakládání s odpady, připravil pro své zákazníky ekonomicky
i ekologicky výhodný komplexní program sběru a odstranění gastroodpadu z restaurací a stravoven. Tyto biologické odpady jsou pravidelně
sváženy ve speciálních sběrných nádobách a následně likvidovány na naší
bioplynové stanici.Využitím tohoto programu získáte snadné a výhodné
řešení problematiky nakládání s odpady a zároveň splníte veškeré povinnosti původce odpadů, které vám ukládá zákon o odpadech.
Marius Pedersen a.s., DOPRAVNÍ A RECYKLAČNÍ CENTRUM Pardubice
Dělnická 380, Pardubice, Černá za Bory 533 01 tel. 466 053 830
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
První letošní trhy už v pondělí 25. března
Poslední březnové pondělí (ale pouze za příznivého počasí!!!), tj. již
25. března, proběhnou v Holubově ulici pravidelné trhy.
Další trhy budou v těchto termínech, vždy se jedná o pondělí:
15. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 9. 12. a 16. 12.
2019.

Cena města Holic – návrhy se podávají do 31. března
2019
Připomínáme, že 31. března 2019 končí termín podání návrhů na udělení
Cen města Holic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací se doručují
písemně starostovi města, který je pak předává ke konečnému rozhodnutí
zastupitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny města Holic“ je na internetové stránce města, tj. na www.holice.eu.

Informace Českého statistického úřadu – „Životní
podmínky 2019“
Český statistický úřad (dále ČSÚ) organizuje v roce 2019 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR – pod názvem „Životní
podmínky 2019“. Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření i v minulých letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru

počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května
2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením, které
jim vydá Krajská správa ČSÚ, popřípadě průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování šetření je zaručena anonymita zjištěných údajů a data jsou důsledně chráněna, všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování nebo zpracování jsou vázáni mlčenlivostí. Český statistický úřad plně
respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR)
a jedná v souladu s ním.
Případné dotazy zodpoví pracovníci ČSÚ – za Krajskou správu ČSÚ Pardubice ing. Martina Myšková, tel. 466 743 445, 737 280 470.

Na Městský úřad Holice hledáme nové pracovníky
Odborný referent(ka) pro správu městských budov
VŠ nebo SŠ technické (stavební), praxe v investiční činnosti nebo při
správě majetku, zkušenosti s dotacemi a výběrovým řízením.
Odborný referent(ka) pro sociální odbor, agenda OSPOD – kolizní
opatrovník
VŠ nebo VOŠ sociálního směru, praxe v sociální oblast.
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 15.3. 2019, informace na tel.
466 741 203, podrobné podmínky jsou na www.holice.eu.

ZO ČZS Holice
Vážení holičáci a přespolní, všichni, co se rádi „hrabete“ v hlíně, vyséváte, sázíte, přesazujete, zaléváte, okopáváte a případně i sklízíte, ať už
pěstujete kytky, zeleninu nebo ovoce, ať je vám 15 nebo 60 let jste zváni
mezi nás. Scházíme se jednou za 14 dní vždy v úterý večer v restauraci „U Černého koně“, čas je určen podle ročního období. Naše schůze
nejsou ty klasické, kde se nic neřeší, ale spíše besedy, kde se vyměňují
zkušenosti, rady, někdy rouby, oplégry, zbylé sazenice a podobně. Pořádáme členské schůze s přednáškami na zajímavá témata. Jednou za rok
jedeme na zájezd, někdy je to Olomouc, Kroměříž, Lysá nad Labem aj.
Vždy ale zájezd splní očekávání, cílené pro zahrádkářské nadšence. Když
se parta lidí domluví, jede se degustovat ovoce do Holovous nebo Častolovic. Paní Rabasová vymýšlí, připravuje a zařizuje poznávací soutěže
pro holické školy a pro mateřské školy. Dělá akci jako je Podzimníček
při které se vyřádí jak děti, tak paní učitelky. Pokud dostaneme dotaci
od města, tak je i na odměny pro soutěžící. Takže, pokud na své zahrádce
pěstujete cokoliv, ať je to k jídlu, okrase anebo pro zdraví jste srdečně
zváni mezi nás.
Kontakty jsou na internetové stránce ZO ČZS Holice: www.zahradkari.cz/
zo/holice nebo www.holice.zahradkari.cz.
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc březen 2019
PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
9. 3.
19.30	Pam Valentine Mezi nebem a zemí
sobota		Brilantní anglická komedie, která nepostrádá ani hluboce lidský rozměr. Mladí novomanželé si pronajmou starý dům, který kdysi patřil slavnému spisovateli a jeho ženě
a kteří jej po tragické smrti i nadále „obývají“. Do děje vstupují i další postavy včetně
realitního agenta, matky i strážného Anděla, takže o bláznivé situace není nouze.
		Režie: Kryštof Šimek.
		Uvádí Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice.
		Bonus pro předplatitele ABO 2018/2019.
130 Kč
15. 3.
19.00	Jakub Smolík s doprovodnou skupinou
pátek		Koncertní vystoupení věčného romantika s kapelou. Jakub Smolík těží ze své
image, pěkných skladatelských kousků, ale i vytříbeného vkusu pro výběr starších
českých šlágrů. V programu tak můžeme slyšet známé hity jako jsou „Ave Maria“,
„Jen blázen žárlí“ aj. Na kontě má více než 24 alb. Koncerty jsou navíc obohaceny
humorem i jevištní zábavou, čímž potvrzuje skutečnost, že jeho vystoupení není jen
běžný koncert, avšak i zábavná show.
380–360–350 Kč
26. 3.
9 +11 Lazy goat + Last wish
úterý		Činoherní anglicko –česká představení pro školy koncipovaná jako učební pomůcka.
		Uvádí Divadelní centrum Zlín.
65 Kč
30. 3.
19.30 BIOSTORY
sobota		Komedie o tom, jak se na jedné straně prospěšná idea může stát pastí pro ty slabší.
Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Pomocí
praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO. BIO
totiž může znamenat i něco jiného. Obojí může být dobrý byznys! A jak to vidíte vy?
		 Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská.
		 Uvádí Divadlo MALÉhRY Brno.
		 Bonus pro předplatitele ABO 2018/2019.
260–240–220 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
12. 3.
17.00	Ovečky a vlci: Veliká bitva
úterý		Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je do chvíle, kdy se ve vesnici objeví – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých
kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen
spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?
		Žánr: Animovaný/rodinný/komedie. Délka 74 minut.
70 Kč
19. 3.
19.30	Bohemian Rhapsody
úterý		Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje nezřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985.
		Režie: Bryan Singer.
		Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello.
		Žánr: Životopisný/hudební/drama. Délka 134 minut.
90 Kč
26. 3.
19.30	První člověk
úterý		Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce na to pronesl astronaut Neil Amstrong
slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo“. Stejně
fascinující byla éra, která tomuto letu předcházela. Příběh začíná v roce 1962, kdy
začal pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií.
		Režie: Damien Chazelle.
		Žánr: Životopisný/drama/historický. Délka 141 minut.
90 Kč
2. 4.
19.30	Miss Hanoi
úterý		Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a stopy směřují do místní
vietnamské komunity. Světa, v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů
a který přehrazuje i jazyková bariéra. Pomáhá mu mladá policistka (Ha Thanh),
emancipovaná žena, která se rozhodla žít podle vlastního rozhodnutí.
		Režie: Zdeněk Viktora.
		Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška.
		Žánr: Krimi/drama. Délka 90 minut.
80 Kč
datum hodina
4. 3.
16.00
pondělí		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Jan Rýz – tvorba umělce, která je objevem na české výtvarné scéně
Přednáší Alena Lauferová.
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
1.–28. 3.		
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Jiří Bělohlávek – Abstraktní svět „první filosofie“

Výstava 100 let od vydání
první Československé měny
Nejen Česká národní banka, ale i Kulturní
dům města Holic, se rozhodl připomenout
100. výročí vydání samostatné Československé měny v roce 1919 a to výstavou
8 emisí bankovek a státovek z let 1919 až
1970. Konkrétně si bude možné prohlédnout
fotokopie kolkovaných Rakousko-Uherských bankovek, první vydání československých státovek tzv. I. Emise z r. 1919,
II. Emisi z r. 1920, protektorátní státovky,
které platily od r. 1940 až do konce II. světové války, poukázky čs. státu, které byly vydávány postupně od května 1945, státovky
tzv. Londýnské emise vydávané od listopadu 1945, platidla, která byla dána do oběhu
k 1. 6. 1953, v rámci peněžní reformy a byla
vyrobena v tehdejším SSSR a emisi vydávanou od r. 1970, kdy tyto bankovky platily
až do r. 1991.
Výstava bude zahájena v pondělí 1. dubna
v 17.00 hodin a bude ji možné zhlédnout
v prostorách muzea Dr. E. Holuba až do konce letošního roku. Výstavu zahájí ředitel
sekce peněžního a platebního styku ČNB
Ing. Josef Ducháček. Před zahájením výstavy, od 16.00 hodin, proběhne jeho přednáška
o činnosti ČNB v současnosti.
Součástí programu budou hosté, Lenka
Plašilová a Iva Hlaváčková, studentky zpěvu Pardubické konzervatoře, za hudebního
doprovodu Karolíny Moravcové, studentky
AMU Praha.
Proběhne i malá vernisáž prací žáků ZUŠ
Karla Malicha třídy paní učitelky Stanislavy
Honsové na téma „Návrh vlastní bankovky“.
Vernisáž je naplánována od 15.30 hodin.
Srdečně vás tímto na výstavu zveme, ať už
přímo 1. dubna, nebo kdykoliv během letošní sezóny. Pro naše návštěvníky je muzeum
nově otevřeno i v pondělí.
Petra Hrubanová

Seznam táborů DDM Holice
pro rok 2019
TÁBOR
TERMÍN
Příměstský 1
1.–4. července
Příměstský 2
8.–12. července
Příměstský 3
19.–23. srpna
Příměstský 4
26.–30. srpna
LT Mlynářka 20.–27. července
LT Suté Břehy
16.–25. srpna

CENA
1 200 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
3 500 Kč
4 100 Kč

Veškeré informace k táborům jsou na www.ddm.
holice.cz
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

K nejstarším dějinám Holic a našeho kostela sv. Martina
V roce, kdy si naše město připomíná nejstarší zmínku o svém českém
názvu, tj. Holicz (1349) a zároveň v jubilejním roce 280 let od dostavby
stávajícího kostela (1739) si připomeňme něco ze starých dějin místa, kde
dnes žijeme.
Nejstarší dějiny holického kostela sv. Martina jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Chybí totiž přesnější písemné zprávy, stejně jako podrobnější
archeologický průzkum okolí nynějšího kostela. Výpovědní hodnotu však
má samo místo, stejně jako zasvěcení chrámu svatému biskupovi Martinovi.
Bezprostřední okolí nynějších Holic bylo vždy spojeno s velkými a značně rozsáhlými lesními porosty. Absence větších vodních toků byla i důvodem, proč až do raného středověku bylo toto území osídleno jen velmi
řídce, jak koneckonců ukazují i sporadické archeologické nálezy. Významným sídlem v okolí však bylo staré slavníkovské hradiště – zvané
jednoduše Hradec (Králové) – založené zřejmě už počátkem 10. století
v blízkosti brodu přes řeku Labe u soutoku této řeky s Orlicí. Taková místa byla osídlována především podél důležitých obchodních tras, v tomto
případě podél staré stezky z polského Krakova, přes náchodskou branku
do středních Čech a zvláště ku Praze. Zdejší hradiště s rušným tržištěm
bylo postaveno na vyvýšeném opukovém ostrohu a bylo ze svých třech
stran chráněno zmiňovanými řekami. O starém původu svědčí i kostelík
zasvěcený svatému Klimentovi, jehož ostatky donesli do Říma soluňští
bratři sv. Cyril s Metodějem. I díky nim jsou svatostánky stavěné v prvních dobách christianizace Čech spojované nejčastěji právě se svatým
Klimentem. Když pak v roce 995 došlo ke sjednocení roztříštěných českých kmenů pod vládou Přemyslovců stal se i blízký Hradec důležitým
správním centrem a sídlem knížete. Nebylo však v okolí nynějších Holic
jediným. Zřejmě v 1. polovině 12. století byla postavena další knížecí tvrz
na vyvýšenině uprostřed lesů, která dostala příznačné označení (Vysoké)
Chvojno. O době založení by svědčilo především neobvyklé zasvěcení
kostela sv. Gothardovi, jehož kult je spojen především s dobou vlády knížete Soběslava I. (1125–1140). Z této doby pochází také ojedinělý nález
románských bohoslužebných nádob z Rokytna, jež ukazují svou kvalitou
nepochybně ke knížecímu dvoru.
Od 13. století podporovali čeští králové systematické osídlování království, především zakládáním nových sídel, nikoliv však pouze při zemských hranicích, ale i v řídce osídlených krajích ve vnitrozemí. V roce
1225 se stal Hradec (Králové) svobodným královským městem a o 40 let
později bylo českým králem Přemyslem Otakarem II. (1253–1278) založeno i město Vysoké Mýto, postavené již zcela novým urbanistickým
způsobem s pravidelným čtvercovým náměstím. Lesnatá krajina mezi
oběma královskými městy byla kolonizována nepochybně ve stejné době,
protože les patřil přirozeně samotnému panovníkovi, který podporoval zakládání menších osad při jeho okrajích.
Nové osady s úzkými lány po stranách – tzv. plužiny – vymezovali královští lokátoři nejčastěji podél komunikací, ideálně s přítomností vodního
toku. Tak zřejmě v závěru 13. století vznikly společně a v jednotném plánu
vesnice Holice, Ředice a Roveň. Jméno osad bylo však zpočátku spojováno s jejich německými zakladateli – lokátory, např. Hermannova vesnice
(Hermannsdorf, nynější Ředice), Waltersdorf (dnes Roveň) a Ekleinsdorf
(Holice). Společně s každou obcí byly krátce nato zakládány i jejich nezbytné duchovní středy – kostely, stavěné zpočátku přirozeně ze dřeva.
I jejich zasvěcení souviselo s panovnickou rodinou a jejími spirituálními
důrazy. V Ředicích byl kostel svěřen do ochrany svatému Václavu, hlavnímu patronu země i přemyslovského rodu, v Rovni zase svaté Kateřině
Alexandrijské, jejíž kult v Čechách souvisí především s lucemburským
rodem a zvláště s mladým kralevicem Karlem (budoucím králem Karlem
IV.), který její úctu v Čechách horlivě šířil, protože v den jejího svátku
v roce 1332 zvítězil v bitvě u San Felice nad koalicí nepřátelských italských měst.
Holický kostel byl svěřen do ochrany sv. Martinovi. Tento světec, který
dovršil svůj život ve francouzském městě Tours v roce 397, byl velmi uctíván především ve frankofonních krajích. Martin sice nebyl mučedníkem,
zato však byl věhlasným divotvůrcem. Stal se vůbec prvním uctívaným
světcem, který nezemřel násilnou smrtí. V Čechách úcta k němu narůstá
s postupnou orientací panovnického dvora na Francouzské království běHOLICKÉ LISTY

hem 13. století. Z této doby je v našem kraji např. světcův kostel v Dolním Újezdu u Litomyšle. Úcta k němu však pevně zakořenila až s novým
vládnoucím rodem spřízněným s francouzskými králi, a to s Lucemburky.
V této době byly oblíbenému Martinovi zasvěceny i některé další kostely
v okolí – především v Hrochově Týnci (možná už v roce 1293) a v Zámrsku (v polovině 14. století).
Holický kostel byl zpočátku postaven ze dřeva v blízkosti správního
centra – dnes již zaniklé holické tvrze. Podobně jako kostel v Ředicích
byl dokonce i opevněn – na nasypaných valech, jež jsou dodnes patrny
za ohradní zdí na farní zahradě, byla po obvodu mohutná hradba z hrubě
osekaných kmenů. Možná už během 30. let 14. století mohl být kostel už
částečně zděný (nejspíše presbytář), protože v soupisu (1349) far a kostelů vysokomýtského děkanátu připojených k nově založenému litomyšlskému biskupství jsou vyjmenovány etablované kostely a nikoliv pouze
nějaké provizorní dřevěné kaple. Z poloviny 14. století máme jen málo
dalších dokladů o holickém kostele a faře. Známe aspoň jména několika
tehdejších farářů, např. kněze Leopolda (1361), Filipa (1372) a Přecha
(1391).
Během husitských válek byl kostel nepochybně vypálen. Ve stejné době
zanikla i blízká fara v Ředicích. V okolí bylo několik klášterů, na které se
táboritští radikálové při svém tažení zaměřili, což však při jejich tažení
krajem znamenalo zánik i dalších menších církevních staveb. Tak v roce
1420 zanikl klášter Svaté Pole u Třebechovic (cisterciáci), v dubnu byly
zničeny Opatovice (benediktýni), v dubnu byl vyvrácen klášter cyriaků
v Pardubičkách a v květnu v roce 1421 zanikl klášter cisterciaček v blízkých Sezemicích. Po skončení válek a konsolidaci hospodářských poměrů
došlo k obnovení kostela a zřejmě i fary. To však už tu působili kněží
podobojí, kteří v roce 1499 nechali pro kostel odlít zvon zasvěcený sv.
Martinu, který je ve věži holického kostela zavěšen dodnes.
P. Radek Martinek, farář

Z archívu Václava Kmenta
3. března 1904 (115 let) se v Holicích narodil Josef Seiner, obchodník
kožkami v Pardubicích v Karlově ulici, jeden z prvních pardubických
„plošinářů“.
4. března 2014 (5 let) ve věku nedožitých 78 let zemřel Ladislav Marek,
učitel, druhý ředitel kulturního domu, muzikant – kapelník. Výrazným
způsobem se zasloužil o rozvoj Dechového orchestru KD i o družební
vztah s kapelou z německého Frohburgu.
14. března 1699 (320 let) řeznický cech v Holicích si založil pamětní
cechovní knihu, kterou si dal opsat od přeloučského cechu.
15. března 2004 (15 let) zemřela v Praze ve věku 71 let Ludmila Sedlaříková, učitelka a ředitelka mateřských škol, působila v Holicích spolu
se svým manželem Josefem Sedlaříkem (†1988) dlouholetým ředitelem
hudební školy, hudebním pedagogem a koncertním umělcem.
18. března 1889 (130 let) byla ve sboru dobrovolných hasičů v Holicích
založena „Jinošská skupina“ od 14–17 let, která měla 24 členů.
23. března 1929 (90 let) se v Hradci Králové narodil Otto Hlaváček,
doc. Ing. Csc. odchovanec Baťovy školy, mládí prožil v Holicích – Roveňsku a navštěvoval holickou obecnou i měšťanskou školu, po studiích
působil v Praze a dále jako obchodní rada v Mexiku a Brazílii, konzul
v Peru a zástupce různých komisí v OSN. Zemřel 30. 12. 1997 v Praze.
24. března 1934 (85 let) se v Holicích konal první legionářský pohřeb.
Byl jím italský legionář Josef Horák, kterého o dva dny dříve smrtelně
zranila klika rumpálu při hloubení studně.
28. března 1949 (70 let) zemřel v Pardubicích Otokar Pospíšil, učitel
a ředitel škol v Holicích, kulturní pracovník, vlastivědný spisovatel, spoluautor knihy „Holice, obraz vývoje a současnosti“ (1911, spolu se Šafaříkem), zakladatel pardubického Slavína (spisovatelé beletristé Pardubic
a pardubického kraje), v roce 2003 byla po něm pojmenována jedna z ulic
v lokalitě „Muška“. Narodil se 17. 2. 1871 v Pardubicích.
31. března 1969 (50 let) odjela delegace našeho města do jižní Francie,
do družebního města Laguépie. Delegaci vedl předseda MěstNV Oldřich
Čečka a měla asi 12 dalších členů.
Václav Kment
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Nastoupili jsme do druhého poločasu…

Zápis nanečisto

Polovina školního roku je za námi, první poločas je dohrán. Ti, kteří se
snažili, dosáhli solidních výsledků. No a pokud něco nyní nevyšlo, je tu
ještě druhý poločas.... Kromě závěrečných písemek a zkoušení zažili žáci
z „Komenčáku“ pohádkový lyžařský výcvik v Příchovicích se spoustou
heboučkého sněhu, který umožnil perfektní jízdu na sjezdovkách, běžkách i snowboardu.
Ve druhé polovině ledna proběhla školní kola naukových a jazykových
soutěží. Byla to zeměpisná, dějepisná a biologická olympiáda a Basic Lingua, což je soutěž v anglickém jazyce.
V popředí zájmu je nyní příprava na AMAVET, tedy na XII. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje. Žáci pracují
jednotlivě nebo v týmu na vybraných tématech z oblasti biologie, chemie,
či fyziky. V letošním roce zaujala i témata z oblasti sociální, řeší se otázky
tělesného a duševního zdraví a problematika civilizačních chorob. Okresní kolo proběhne 20. února, krajské kolo se uskuteční ve dnech 13. až
14. března. Žáci naší školy se připravují na AMAVET každým rokem
a vždy se umístí mezi nejlepšími. Odměnou pro nejlepší mladé badatele
je stáž ve Francii. Kdo se tam letos podívá? Podaří se to Kristýně, která
se zabývá nebezpečím internetu a sociálních sítí, nebo Vojtovi, kterého
zaujala echolokace? Nebo budou úspěšná děvčata, která vědí o kočkách
vše do posledního chlupu? Podaří se nám navázat na šňůru úspěchů z minulých let? Popřejme partě 17 dětí z ZŠ Komenského, která věnuje svůj
volný čas výzkumu, hodně úspěchů.
Mgr. Blanka Málková

Je únor, zima má plnou vládu, ale život na naší škole se nezastavil.
Děti se vrátily z prázdnin a vrhly se znovu do školní práce.
V pondělí proběhla hodina pro předškoláky. Děti z mateřské školy si opět
hrály na opravdovou školu.
18. února proběhl Zápis nanečisto. Děti si na různých stanovištích zkusily
dovednosti, které budou potřebovat u opravdového zápisu v dubnu. Zkusily si poznávat barvy, počítaly, rozeznávaly geometrické tvary, ukázaly,
jestli znají básničku a jiné dovednosti. Rodiče se seznámili s genetickou
metodou čtení a psaní, kterou se děti učí na naší škole a prohlédli si učebnice.
Žáci naší školy nezahálejí ani ve školní družině. Každých čtrnáct dní jezdí
na kryté kluziště v Třebechovicích pod Orebem, kde trénují bruslení a užívají si zimních radovánek.
21. února vychovatelky pro své svěřence uspořádaly ve svých odděleních
karneval. Karneval se vydařil a děti si masky moc užily.
Mgr. Helena Žižková, ZŠ Komenského

Jaro v Mateřské škole Holubova
Před námi je první jarní měsíc. Jaký bude z hlediska počasí to nevíme, ale
můžeme vám prozradit co se bude dít v naší škole. Již v pátek 1. března
proběhne v mateřské škole jarní fotografování. Jistě nejvýznamnější událostí března bude pro naši školu již 19. ročník přehlídky mateřských škol
Holická Mateřinka. V úterý 5. března se od 9.00 hodin v kulturním domě
představí devět mateřských škol z celého regionu Program zahrnuje jak
taneční, tak i hudební a dramatická vystoupení. Přijedou děti i dospělí
z Pardubic, Cerekvice nad Loučnou, Lukavic, Sezemic. Naše děti z tanečního kroužku se ve svém vystoupení promění v kuchaře a předvedou své
taneční kreace. Nenechte si ujít jistě krásná vystoupení našich nejmenších. Vstup je zdarma. Nejen Mateřinkou však bude žít naše škola během
prvních jarních dnů. Na horách je ještě sněhu dost, a tak budou děti dále
zdokonalovat své lyžařské schopnosti ve Ski areálu v Hlinsku. Ve středu
20. března čeká na děti pohádka v mateřské škole Lišák Pišta. Děti se těší
opět na čtení s babičkou Haničkou a samozřejmě pokračují pondělní hrátky. Na závěr ještě malá ochutnávka z akcí v dubnu. V dubnu se mimo jiné
můžete těšit na Dny otevřených dveří, ve kterých Vám představíme naši
školu ale také na velikonoční tvoření, které bude nejen v mateřské škole,
ale s velikonočním tvořením navštívíme i naše spoluobčany v domovech
pro seniory. Více o naší škole najdete na našich internetových stránkách
www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská
HOLICKÁ MATEŘINKA 2019
19. ROČNÍK PŘEHLÍDKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
Přehlídka se bude konat v úterý 5. března 2019 od 9.00 hodin v Kulturním
domě města Holic.
PROGRAM
1. Základní a Mateřská škola Lukavice – ,Jablíčková pohádka“
2. Mateřská škola Kopretina, Cerekvice nad Loučnou – ,,Hejbejte se dětičky“
3. Mateřská škola Odborářů, Pardubice – ,,Písničková abeceda“
4. Mateřská škola K Polabinám, Pardubice – ,,Zahánění zimy“
5. Mateřská škola Odborářů, Pardubice – ,,Střevíčky“
6. Mateřská škola Rumunská, Pardubice – ,,Cestovní“
7. Mateřská škola Zvoneček, Pardubice – ,,Vodníci“
8. Mateřská škola Pohádka, Sezemice – ,,Skok je přeci víc než krok‘‘
9. Mateřská škola Holubova, Holice – ,,Řád šunky zlaté‘‘
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Vzdělávací program The Duke of Edinburgh´s (dále jen DofE) nabízí
naše gymnázium všem žákům, kteří se chtějí aktivně realizovat i v jiných
oblastech mimo půdu školy. DofE bylo založeno britskou královskou
rodinou a těší se vysoké mezinárodní prestiži. U nás funguje např. pod
záštitou MŠMT ČR, MZV ČR nebo Britské ambasády a je podporován
významnými osobnostmi ČR (moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková, dobrodruh a rybář Jakub Vágner, filmař a cestovatel Dan Přibáň nebo
návrhářka Petra Ptáčková).
Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností
mladých lidí ve věku 14 až 24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity
ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních (bronzové, stříbrné a zlaté).
Účastníci získají při splnění zvolené úrovně certifikát DofE, který je uznáván mezinárodními školami, zahraničními univerzitami i zaměstnavateli
jako známka kvality uchazečů.
Místní centrum bylo na naší škole založeno v roce 2015 a od té doby se
může pochlubit mnoha úspěšnými absolventy tohoto programu. V současné době se aktivně zapojuje do plnění tzv. bronzové úrovně (tříměsíční
cyklus) 10 mladých nadšenců a zlatou úroveň (roční plnění) se snaží dokončit 7 „dofáků“. V prosinci byli slavnostně oceněni další čtyři účastníci
tzv. stříbrné úrovně (půlroční aktivity) a to v historickém Brožíkově sále
na Staroměstské radnici v Praze za účasti patronky DofE Petry Ptáčkové
(viz foto.)
Konkrétní aktivity si žáci volí sami a jejich nadšení a fantazie nemá
hranic: někteří sestavují vlastní knihu receptů, věnují se šití, háčkování,
programování, fotografování, boxu, japonštině, lukostřelbě, józe, zumbě,
gymnastice. Jiní v rámci dobrovolnictví pracují v Charitě Pardubice, doučují své vrstevníky v DDM v Holicích, spoluvytváří zájmové programy
pro seniory v místním centru TOPAS nebo organizují aktivity pro děti
v rámci organizace Skaut, Světlušky nebo Holoubek.

Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je vždy v závěru programu tzv. expedice. Plánování expedice je náročné a většinou i zdlouhavé, je třeba vybrat smysluplný cíl a dosažitelnou trasu, protože výprava se pohybuje jen
„po svých“ či na kolech, s sebou nese vše potřebné, uspět musí bez vnější
pomoci. Maximální povolená technika je kompas a plynový vařič!!!
Naši úspěšní absolventi už zvládli spoustu kilometrů, během kterých mapovali kvalitu vody v rybnících na Přeloučsku, cyklostezky v okolí Poděbrad nebo historické kapličky v okolí Chrudimi.
Mnozí z nich by nejspíš přiznali, že si sáhli na dno svých sil, ale většinou se shodují, že je program DofE donutil vystoupit z komfortní zóny,
posunout hranice svých možností a třeba i najít inspiraci pro své budoucí
povolání.
Všichni mají náš obdiv a ti, kteří se ještě nezapojili, mají šanci!
Mgr. Jana Doskočilová, garant programu

Beseda pro rodiče předškoláků na téma školní zralost
Termín konání: 13. 3. 2019 od 16 hodin
Místo konání: Kulturní dům Holice, klubovna v 1. patře
MAS Holicko, o.p.s. ve spolupráci s Mateřskou školou Holubova pořádá besedu rodičů předškoláků a paní učitelek ze
ZŠ Holubova, ZŠ Komenského a MŠ Holubova před zápisem dětí do prvních tříd.
Témata besedy: Školní připravenost, grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání, základní matematické představy, jak pracovat s předškolákem,
příprava k zápisu, průběh zápisu, obecné informace k zahájení školní docházky a vhodné didaktické pomůcky pro předškoláka. Zodpovídání dotazů
rodičů. Předpokládané ukončení v 18 hodin. Vstup zdarma.
Beseda se koná v rámci projektu „Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka“.
MAS Holicko, o.p.s. pořádá v jarním období kurzy pro učitele. Kurzy se konají v Holicích v odpoledních hodinách, vstup je zdarma.
Přihlašování a dotazy řeší Vendula Maříková, mail: vendula.marikova@holicko.cz nebo telefon 604 798 433.
Název kurzu

Datum

Základy šetrné sebeobrany pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ
13. 3. a 27. 3. 2019
		

Čas

Místo konání

Lektor

13.00–16.15
oba dny

ZŠ Holice, 	
Holubova

Bc. Martin Bezdíček, MBA

Tvořivá geometrie pro učitele 2. st. ZŠ

14. 3. 2019

13.00–16.15

MÚ Holice

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.

Kreslíme a modelujeme v MŠ

4. 4. 2019

13.00–16.15

MÚ Holice

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.

Tvořivá geometrie pro učitele 1. st. ZŠ

23. 5. 2019

13.00–16.15

MÚ Holice

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.

Kurzy se konají v rámci projektu „Spolupráce na rozvoji kvalitního
vzdělávání na území Holicka“.
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SK HOLICE – zimní přestávka

Výsledky florbalového oddílu DDM Holice

Zimní přestávka je vyplňována halovými turnaji v místní sportovní hale.
Uveďme alespoň některé. „Memoriál Václava Velinského st.“ 20. leden,
turnaj mladších elévů, ročník 2010 a mladší. Osm mužstev bylo rozděleno
do dvou skupin po čtyřech. Čas hry 1×13 minut, počet hráčů 4+1, střídání
hokejové.
Pořadí: 1. SK Spartak Slatiňany, 2. TJ Svitavy, 3. SK Sparta Dašice,
4. FK Spartak Choceň, 5. FK Letohrad, 6. SK Lázně Bohdaneč, 7. SK
Sokol Staré Hradiště, 8. SK Holice (sestava: Jan Moravec, Jonáš Celetka,
Tomáš Černý, Marek Faltys, Radim Nývlt, Matěj Horák, Jiří Slabý, Jakub
Zirnsák, Jakub Moravec, Matyáš Marek).
Nejlepší brankář turnaje: Matyáš Starý – SK Dašice, nejlepší střelec:
Alex Gregora – FK Letohrad, nejlepší hráč: Veronika Adamcová – FK
Letohrad. První tři týmy obdržely medaile a poháry, všichni hráči pak různé drobnosti. Další halové turnaje: 17. únor – Moravany, 24. únor – Jaroměř, 2. březen – Holice (ročník 2008 mladší), 9. březen – Chrudim, 13.
březen – Třebeš atd.
Ocenění nejlepších fotbalistů.
Před zahájení XIII. Fotbalového plesu v Holicích byli oceněni nejlepší
hráči jednotlivých týmů SK Holice podle věkových kategorií. Mladší
elévové (U9): Jiří Slabý, Jakub Zirnsák, Tomáš Černý. Nejmladší fotbalisté hrají pod vedením trenéra Zdeňka Nývlta, spolu s 12 týmy pardubickou soutěž. Starší elévové (U11): Tomáš Jakoubek, Adam Růžička,
Vilém Tomašev. Pravidelně se zúčastňují okresních výběrů a kempů. Trenér oceněných Tomáš Jedlička. Mladší žáci: Vojtěch Maroši, Samuel
Uhlíř, Tomáš Říha. Svěřenci trenérů Romana Kupky a Pavla Fikejse hrají
krajský přebor. Starší žáci: David Kudrna (mj. nejlepší střelec svého
týmu), Michal Mládek, Vojtěch Růžek. Hrají pod trenérskou dvojicí:
Ondřej Sedlák a Michal Sochůrek. Dorost: Lukáš Prokop, David Kuclér. Tyto dorostence vedou trenéři Zirnsák – Flígr. Dorost hraje krajský
přebor. Mimořádnou cenu za dlouholeté působení v SK Holice převzal
z rukou předsedy klubu Petra Bajera, hráč prvního mužstva pan Radek
Machatý.
SK Holice – „A“ tým krajský přebor
sobota 9. březen 14.00 Moravany
sobota 23. březen 14.30 Moravská Třebová
sobota 30. březen 16.00 Litomyšl
Ing. Vladimír Faltys

Dorost
Dorostenci úspěšně pokračují v útoku na postup do 2. ligy. V letošním roce
vyhráli všechny čtyři zápasy (2 na domácím hřišti 3. února a další dva o týden později 9. února v Náchodě). Díky tomu se usadili se sedmi bodovým
náskokem na čele tabulky a navíc ovládli statistiky produktivity soutěže.
Výsledky zápasů:
DDM Holice : FBC Dobruška 6:1 (P. Černý 2+0, V. Schejbal 2+0m A.
Kovařík 1+1, J. Tlučhoř a M. Novák 0+1)
DDM Holice : Orel Přelouč 22:4 (J. Tlučhoř a V Schejbal 6+5, P. Černý
6+3, J. Ptáček 3+0, O. Schejbal 1+1, J. Sušil a M. Novák 0+1)
DDM Holice : FBK Bulldogs Hořice 15:5 (J. Tlučhoř 4+2, A. Kovařík
3+3, J. Ptáček 2+3, P. Černý 4+0, M. Matěj 2+0, V. Schejbal 0+2, J. Sušil
a M. Novák 0+1)
DDM Holice : Florbal Primátor Náchod B 7:4 (A. Kovařík 4+3, J. Tlučhoř 4+1, J. Ptáček 2+0, O Schejbal 0+1)
Čelo tabulky:
Záp.
V
R
P
skóre body
1. DDM Holice
16
13
1
2
153 : 53 40
2. FBC Dobruška
16
10
3
3
113 : 61 33
3. Orel Rtyně
14
10
0
4	 97 : 43 30
    v Podkrkonoší
4. TJ Sokol Dvůr
14
10
0
4	 73 : 39 30
    Králové nad Labem
Kanadské bodování soutěže:
1. Adam Kovařík
(DDM Holice)
69
2. Matěj Labík
(Orel Rtyně v Podkrkonoší)
40
3. Patrik Černý
(DDM Holice)
39
4. Vojtěch Schejbal
(DDM Holice)
39
5. Jakub Tlučhoř
(DDM Holice)
37
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni/3-liga-dorostencu-4
Starší žáci
Áčko si na turnaji v Jičíně s marodkou oslabenou sestavou, pouze se šesti
hráči v poli, vybojovalo postup do 3. výkonnostního koše. Z důvodu pořadatelství a pravidel pro nasazování družstev do košů bylo DDM Holice
A 10. února pořadatelem turnaje pro 6. koš a na domácím hřišti se proto
poprvé v sezóně představily oba týmy hrající ligu starších žáků současně.
Výsledky zápasů odehraných 27. ledna
DDM Holice A : TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 2:0 (J. Šimák 1+1,
R. Nešetřil 1+0)
DDM Holice A : FBC PEAKSPORT LITOMYŠL 4:4 (O. Machatý
1+2, R. Nešetřil 2+0, J. Šimák 1+0, F. Záhrobský 0+1)
DDM Holice A : ŽSK Třemošnice 7:0 (O. Machatý 5+0, M. Tlučhoř
1+2, R. Nešetřil 1+1, J. Šimák 0+2)
DDM Holice A: KM automatik FBK Jičín 3:5 (O. Machatý 2+0, R. Nešetřil 1+0, F Záhrobský, J Šimák a M. Tlučhoř 0+1)
DDM Holice B : FBC Hvězdy Česká Skalice 4:4 (T. Machatý 2+0, R.
Novák 1+1, V Šefranko 1+0, D. Machatý, O Picek a S. Uhlíř 0+1)
DDM Holice B : FBC LETOHRAD Orel Orlice 0:5
DDM Holice B : FbK Orlicko-Třebovsko bílí 2:6 (T. Machatý a V. Pražák 1+0, V. Šefranko 0+1)
Výsledky zápasů odehraných 10. února
DDM Holice A : FbK Orlicko-Třebovsko bílí 14:0 (F. Jeřábek 5+1, L.
Jeřábek 3+1, M. Kohl 1+3, M. Šimák 0+4, F. Záhrobský 3+0, M. Rosenberger 1+1, O. Machatý 0+2, M. Tučhoř 1+0, J. Šimák 0+1)
DDM Holice A : FBK Piráti Sokol Chrudim 9:4 (F. Jeřábek 2+2, L.
Jeřábek 1+3, M. Šimák 1+1, F. Záhrobská, J, Říha, J. Šimák a M. Kohl
1+0, M. Rosenberger a M. Tlučhoř 0+1)
DDM Holice A : FbC Hradec Králové C (finále) 10:2 (M. Kohl a O. Machatý 2+3, F. Jeřábek 3+0, L. Jeřábek 2+1, J. Šimák 1+2, M. Šimák 0+1)
DDM Holice B : FBC Hvězdy Česká Skalice 3:1 (R. Novák a V. Pražák
1+0, L. Roček a V. Šefranko 0+1)
DDM Holice B : FbC Hradec Králové C 3:6 (V. Pražák 2+0, R. Novák
1+0, L. Roček a S. Uhlíř 0+1)
DDM Holice B : FBK Piráti Sokol Chrudim (o 3.místo) 2:7 (R. Novák
1+1, T. Machatý 1+0)
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni-kose/liga-st-zaku-4
Elévové
Nejmladší hráči Holic pokračovali ve sbírání hráčských zkušeností 26.
ledna na turnaji ve Skutči a 17. února v této sezóně naposledy před domácím publikem.
Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/mladez/liga-elevu-4#liga-elevu-4-B
Jiří Kment

Badmintonové zprávy
Nový rok začali naši hráči turnajem GPC U13 v Osiku. Zde se představila Viki Jánská a vedlo se jí velmi dobře. Ve smíšené čtyřhře obsadila
výborné druhé místo se spoluhráčem Kryštofem Ježkem ze Sokola Polabiny Pardubice a ve čtyřhře dívek skončila třetí. Bohužel na tomto turnaji
nemohl startovat Ondra Kaplan pro postavení v republikovém žebříčku.
26. a 27. ledna se Ondra Kaplan zúčastnil turnaje GPA U13 v Aši. Ani zde
se neztratil a se svým spoluhráčem Jakubem Bouberlem z Vodňan obsadili
krásné páté místo, když ve třetím setu měli dva mečboly na postup mezi
čtyři nejlepší týmy této věkové kategorie.
Na další turnaj se Ondra vypravil do Mostu. Zde si vedl velmi dobře.
Ve dvouhře chlapců po napínavém finále obsadil druhé místo. Co se nepodařilo ve dvouhře, tak se podařilo ve smíšené čtyřhře. Zde s Natálií Vránovou z Arionu Praha nenašli přemožitele a celý turnaj GPC U13 vyhráli.
9. února proběhl v naší městské hale dětský turnaj kategorie U9, 11, 13 a15.
Turnaje se zúčastnilo 25 hráček a hráčů. Celý den byla k vidění spoustu
pěkných zápasů. Mezi nejmladšími děvčaty se na třetím místě umístila
Míša Hloušková a mezi chlapci se z vítězství radoval Míra Teplý. V kategorii U13 dívky naše hráčky skončily pod stupni vítězů. Mezi nejstaršími
dívkami se na krásném druhém místě umístila Dominika Budišová a kategorii chlapců ovládl Ondra Kaplan.
16. února se konal další z turnajů GPC U13 a to v Ústí nad Labem. Zde
opět velmi dobře bojoval Ondra Kaplan. O jeho konečném třetím místě
rozhodl jeden prohraný set navíc, když všichni tři medailisti měli stejný
počet bodů.
Další turnaj: 2. a 3. března GPB U13 Praha Hamr Štěrboholy
Za BK DDM Holice Mirek Pacovský

8

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

TJ JISKRA Holice, z. s. informuje – www.jiskraholice.cz
ASPV – Atletika
Jak jsme již slíbili, přinášíme další příspěvek o aktivitách ASPV atletika
TJ Jiskra Holice.
V sobotu 19. ledna 2019 se v tělocvičně ZŠ Dubina v Pardubicích konalo
jako každý rok Krajské kolo soutěže v zimním čtyřboji. Na této soutěži si
atleti mohou poprvé v novém roce porovnat svoji výkonnost s ostatními
sportovci v regionu a kraji.
V zimním čtyřboji jsou obsaženy disciplíny, které nepatří ke klasickým
atletickým disciplínám. Přesto závodní atmosféra a bojovné nasazení dětí
nahradí pořadatelům starost uspořádat čtyřboj pro tak velké množství dětí
v tělocvičně základní školy.
Mezi přihlášenými účastníky jsou družstva z Chornice, Pardubiček, Sezemic, Horních Ředic, Dolních Ředic, Osíku, Lubné, České Třebové,
Bohdanče, SPV Pardubice a nesmí chybět družstvo atletů z Holic. Letos
se nám do termínu závodů maličko zamotaly školní lyžařské pobyty, ale
i přesto jsme odjeli reprezentovat naše město.
kategorie
šplh člunkový skok hod body pořadí
		
běh z místa na koš
Mladší žákyně II.
Zuzana Havlíková
Mladší žáci II.
Viktor Hlava
Starší žáci I.
Lukáš Roček
Starší žákyně II.
Anna Peštálová
Nela Anastázie Užíková

14,98

12,59

136

25

130

10.

9,25

11,72

166

30

185

6.

5,39

11,10

178

10

205

2.

4,14
5,69

11,30
11,48

197
196

20
30

235
227

1.
3.

Florbal
Amatérská soutěž mužů se blíží ke konci své základní části a týmy se pomalu přípravují na předkolo a samotné play-off. Pojďme se tedy společně
podívat na to, jak si Skoromistři momentálně v soutěži stojí.
Předposlední kolo základní části proběhlo 5. ledna v městské sportovní hale,
kde se odehrálo celkem 8 zápasů. Náš tým odehrál tři zápasy, ve kterých si
připsal 7 b. za dvě výhry a jednu remízu (Skoromistři × TJ Sokol Roveň
3:2; Skoromistři x FBC Alko Trosky 1:1; Skoromistři × Holice Stars 2:0).
Tímto výkonem se náš tým dotáhl na vedoucí FBK Piráti Sokol Chrudim
a jen díky horšímu vzájemnému zápasu drží před posledním kolem v základní části druhé místo.
Aktuální stav týmů v tabulce:
1. FBK Piráti Sokol Chrudim
26b.
2. SOROMISTŘI Holice
26b.
3. Holice Stars
19b.
4. TJ Sokol Roveň
17b.
5. FBC Alko Trosky
14b.
6. TJ Sokol Letohrad 	
1b.
Tomáš Faltejsek

Jak je vidět z výsledků, i letos máme výborná umístění a také naši nováčkové budou jistě brzy mezi medailisty.
Těšíme se na teplejší počasí, protože potřebujeme trénovat hlavně na atletické dráze, které se jistě brzy v Holicích dočkáme.
Jana a Tom

L. Roček, N. A. Užíková, A. Peštálová, V. Hlava, M. Havlík a Z. Havlíková
HOLICKÉ LISTY
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2 liga mužů:
BVK Holice – TJ Sokol BK Chrudim
92 : 97 (23:24 43:49 65:67 82:82)
Macela 32, Žaba 25, Eichler 12, Trojan a Kolář
9, Bartheldi 3, Šrámek 2
BVK Holice : Tesla Pardubice
57 : 74 (19:25 32:46 49:58)
Žaba 15, Baťa 9, Voráček 12, Bartheldi 10,
Eichler 6, Kolář 1
Sokol Kutná Hora – BVK Holice
80 : 60 (20:11 37:30 58:42)
Trojan 25, Welsch Michal a Štěpán 12, Janoš 4,
Kolář a Vlasák 3
Basket Poděbrady – BVK Holice
69 : 77 (26:21 35:44 50:60)
Baťa 34, Trojan 18, Štěpán 12, Voráček 5, Welsch Michal, Kolář a Janoš 2
V 2. lize sehráli holičtí muži v uplynulém období opět čtyři utkání. V sobotním 15. kole 2. ligy
se v domácím utkání s Chrudimí hrál oboustranně pohledný basketbal. Oběma týmům se
střelecky dařilo, a tak trochu polevily v obraně
a přetahovaná se odehrávala hlavně v útoku.
V posledních sekundách řádné hrací doby měl
vítěznou střelu ve svých rukách domácí Fanda
Žaba. Ve volné pozici ve vzdálenosti trestného
hodu však neproměnil a tak se šlo za nerozhodnutého stavu 82 : 82 do prodloužení. V něm
se štěstěna přiklonila na stranu hostů. Domácí
hráči mohou jen litovat dvou situací v základní
hrací době utkání, kdy si nevhodnými komentáři výkonu rozhodčích vykoledovali technické
chyby. Chrudimští hráči pak dokázali v obou
případech využít všechna trestná střílení nařízená za nedisciplinovanost holických hráčů a to
v podstatě rozhodlo o plichtě na konci základní
hrací doby. Nebýt těchto excesů, mohli domácí
v řádné hrací době slavit vítězství.
Nedělní 16. kolo přivedlo do Holic tradiční
derby s Teslou Pardubice. Tesla má v letošní
sezóně velice nabitý tým a podává velice kvalitní a hlavně stabilní výkony. Domácím mužům chyběl rozehrávač Tomáš Macela, který si
plnil trenérské povinnosti s ligovými žáky BK
Pardubice. Bez tohoto hráče a hlavně bez jeho
standardního bodového přínosu holičtí tentokrát
na Teslu neměli a utkání mělo jednoznačný průběh od samého začátku ve prospěch hostů.
V 17. a 18. kole zajížděli holičtí muži na venkovní palubovky do Kutné Hory a Poděbrad.
Na řadu přišel v letošní sezóně již tradiční problém. Jak poskládat sestavu? Vzhledem k tomu,
že bodový zisk holických mužů v letošní sezóně
již prakticky stoprocentně zajišťuje jejich účast
i v sezóně příští, se vedení klubu rozhodlo zahájit již v této době přestavbu týmu mužů s výhledem právě na sezónu příští. Do týmu byli doplněni dva dorostenci Dominik Vlasák a Jiří Janoš
a další přijdou na řadu později. V sobotním
utkání v Kutné Hoře omlazený tým na své soupeře nestačil, ale v nedělním utkání v Poděbradech holičtí muži zvítězili a upevnili si tak jistotu účasti v 2. lize i v příští sezóně 2019/2200.
Divize kadetů U17:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
66 :113 (15:23 25:65 47:82)
Pluhař Josef 27, Mrázek 24, Ulrych 22, Adamec

17, Mikuláš 12, Hanzlík 6, Novotný 3, Kubánek
Broňa 2
v odvetě 68 : 102 (21:19 31:49 45:81)
Pluhař Josef 27, Mrázek 24, Ulrych 17, Adamec
a Mikuláš 11, Hanzlík 7, Novotný 5
TJ Sokol Jaroměř Josefov – BVK Holice
63 : 87 (15:28 32:51 46:67)
Mrázek 28, Pluhař Josef 13, Mikuláš 12, Ulrych
11, Brandejs 10, Adamec 8, Novotný 3, Hanzlík 2
v odvetě 46 : 76 (11:18 23:38 34:59)
Ulrych 17, Mikuláš 13, Mrázek 12, Adamec 10,
Hanzlík 6, Novotný a Brandejs 2
Extraliga starších žáků U15:
BVK Holice – SAM BŠM Brno
64 : 78 (25:19 39:39 52:59)
Mrázek 24, Pluhař Josef 15, Mikuláš 9, Slawisch a Adamec 4, Kamitz a Šindelář 2
BVK Holice – Tygři JBC Brno
57 : 85 (14:25 20:44 40:64)
Pluhař Josef 15, Mikuláš a Mrázek po 11, Adamec 5, Šindelář 6, Slawisch 4, Kamitz 3, Brandejs 2
V prvních dvou extraligových utkáních na domácí palubovce přivítali holičtí žáci oba brněnské účastníky extraligy, kteří patří k favoritům
soutěže. V utkání proti basketbalové škole SAM
holičtí žáci své soupeře v první čtvrti překvapili
a vyhráli ji poměrem 25:19. Na to nebyli brněnští hráči připraveni a vzpamatovávali se z toho
až do deváté minuty třetí čtvrtiny, kdy se poprvé dostali do vedení o jeden bod. Ještě v šesté
minutě poslední čtvrtiny domácí žáci prohrávali
o pouhé 4 body. Potom už ale nedokázali dále
čelit výškové převaze hostů a ti nakonec zvítězili rozdílem čtrnácti bodů. l holičtí žáci odvedli
v utkání statečný a bojovný výkon a nedali svoji
kůži lacino. Potlesk slušně zaplněného hlediště
pak byl pro ně zaslouženou odměnou.
Utkání s brněnskými tygry bylo ještě těžší. Hosté
disponují mnohem fyzicky vyspělejšími a vyššími hráči, mezi kterými exceloval Jan Polívka (syn
známého herce Bolka Polívky). Kdykoli se holickým žákům podařilo skóre v utkání trochu snížit,
vzal si míč a dal prostě koš odkudkoli. Byl v utkání jednoznačně dominantní a jasně nepřehlédnutelnou osobou. Díky jeho skoro bezchybné střelbě
brněnští tygři s přehledem v utkání zvítězili.
Druhý den po utkání s brněnskými tygry odjela
šestice holických žáků Radek Mrázek, Adam
Mikuláš, Josef Pluhař, Martin Šindelář, František Brandejs a Martin Hanzlík na pražské letiště
a letecky se přesunula do tureckého Istanbulu
k účasti na druhém turnaji EYBL – Evropská
basketbalová ligy mládeže. Stejně jako v prosinci loňského roku na turnaji EYBL v rumunské
Oradei se spojili s vybranou šesticí žáků BK
Pardubice a společně reprezentovali východočeský basketbal. V Turecku se jim už tak výsledkově jako v Rumunsku nedařilo a ve všech
utkáních prohráli. Je třeba ale podotknout, že
pokud hráli v nejsilnějším složení, byli vždy víc
než vyrovnanými soupeři svým vrstevníkům.
Na turnaji v Istanbulu se postupně utkali s týmy:
LPS Bihorul CSM Oradea (Rumunsko) – porážka 59 : 85
CSKA Sofia (Bulharsko) – porážka v prodloužení 58 : 60

BA Pontevecchio (Itálie) – porážka 65 : 78
TKM Wloclawek (Polsko) – porážka 38 : 68
Přes porážky v Istanbulu účast holických žáků
ve dvou turnajích EYBL splnila svůj sportovní cíl.
Žáci poznali, že za svými vrstevníky nezaostávají
v žádných basketbalových dovednostech, ale že
velký rozdíl je v rychlosti, dynamičnosti a tvrdosti
hry. Toto je moderní basketbalový trend a je potřeba se mu přizpůsobit. Účast v těchto turnajích přinesla žákům i hodně kulturních poznatků, zejména
pak pobyt v Istanbulu byl z tohoto pohledu velmi
naučný. Kluci se například denně na ulicích potkávali se ženami zahalenými v klasických burkách,
hidžábech, čádorech, nikábech, šátcích nebo jiných
pokrývkách hlavy. S muži nosícími na hlavách fez,
kipu, kefíju nebo taqiyah. Prostě s Orientem se
vším všudy. Na vlastní oči viděli Modrou mešitu
sultána Ahmeda. Největším zážitkem pak pro ně
byly klasické turecké toalety tzv. „šlapky“ instalované v krásně vykachlíkovaných sociálních zařízeních moderní nové budovy, kde byli ubytováni.
Východočeský oblastní přebor minižáků U14:
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
91 : 48 (33:6 51:19 78:30)
Krejčík Ondřej 27, Holub 18, Kašpar 14, Pluhař Jan 12, Kubánek Jan 8, Patlevič 7, Tobola
4, Klouček 1
v odvetě 106 : 46 (30:11 55:20 84:35)
Krejčík Ondřej 44, Holub 31, Pluhař Jan 10,
Patlevič 9, Kubánek Jan a Tobola 4, Klouček
a Kašpar 2
BK Skuteč – BVK Holice
41 : 73 (10:20 17:42 28:57)
Krejčík Ondřej 29, Holub 20, Skutil 8, Kubánek
Jan 7, Pluhař Jan 5, Klouček 4
v odvetě 30 : 76 (4:21 18:39 22:57)
Krejčík Ondřej 32, Holub 25, Pluhař Jan
a Kašpar 6, Kubánek Jan 5, Pažout 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U12:
Adfors Basket Litomyšl – BVK Holice
78 : 40 (22:8 38:17 62:21)
Dostál Kryštof 21, Urbánek 10, Pokorný Vojtěch 6, Štembera 2, Pokorný Vít 1
v odvetě 69 : 24 (13:5 31:9 53:17)
Pokorný Vojtěch 8, Štembera a Urbánek 5, Dostál Kryštof 4, Dostál Antonín 2
Východočeský oblastní přebor minižáků U11:
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
42 : 79 (9:22 19:42 27:65)
Urbánek 24, Pokorný Vít 21, Libánský 14, Pokorný Vojta 10, Štembera 8, Kmošek Vojta 2
v odvetě 34 : 119 (7:31 15:52 21:87)
Libánský 2, Štembera 28, Urbánek 27, Kmošek
Vojta, Pokorný Vít a Kmošek Matěj 4, Pokorná 2
BVK Holice – ADFORS Basket Litomyšl
60 : 23 (12:7 31:13 47:212)
Libánský 28, Urbánek a Pokorný Vojta 11, Pokorný Vít 6, Ducheček 4
v odvetě 70 : 52 (16:7 37:15 57 : 35)
Urbánek 24, Libánský 14, Pokorný Vít 12, Dostál
Antonín, Pokorný Vojta a Ducheček 6, Dvořáková 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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