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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou období letních dovolených, děti se navrací do školních lavic a všichni vzpomínáme na zážitky
z prázdnin. Jednou z největších prázdninových událostí ve městě se stal přívalový déšť s následnou velkou vodou.
Postiženo bylo mnoho budov ať již soukromých, podnikatelských, městských,
nebo státních. V rámci pomoci zde zasahovalo mnoho hasičských jednotek z širého okolí, které vyčerpávaly
vodu ze sklepů a poskytovaly další pomocné práce postiženým domácnostem. Ruku k dílu přiložily i pracovníci Technických služeb.
V průběhu prázdnin též finalizovala první část revitalizace sportovního
areálu u fotbalového hřiště. V této fázi zde vznikl systém sběru dešťových vod s jejich dalším využitím pro zalévání trávníků na fotbalových
hřištích (na tuto akci bylo Ministerstvem životního prostředí rozhodnuto

o dotaci ve výši necelých 14 milionů korun) a dále pak kvalitní sportovní
zázemí pro školy, atletické oddíly a hasičský sport na novém tartanovém
atletickém oválu. Nově bude ještě zhotovena tribuna pro fotbalové hřiště „B“ a občerstvovací kiosek. Slavnostní uvedení této etapy revitalizace
do provozu je plánováno na pátek 27. září. V běhu byly a jsou též opravy
našich základních škol – Komenského (oprava fasády a částečné zateplení
objektu prvního stupně) i Holubovy (konektivita, elektroinstalace, bezbariérovost…), které spějí ke zdárnému konci. Nově byl zhotoven chodník u Topasu. Na konci prázdnin se pak rozjela rekonstrukce sportoviště
„Na Lipáku“.
Jak vidíte, město nezahálí a jsem rád, že díky usilovné práci rady města
a zastupitelstva je možné takovéto akce realizovat.
Přeji všem žákům a studentům úspěšné vykročení do nového školního
roku a nám rodičům hodně trpělivosti spojené s laskavostí, abychom byli
našim dětem tou správnou oporou při studiu.
Mgr. Ondřej Výborný,
starosta města

Srdečně zvu k setkání na Kávě se starostou ve středu 18. 9. 2019 od 16. do 18. hodiny v zasedací místnosti městského úřadu.

Poděkování našim hasičům

Křižovatka ulic Havlíčkova a Bratří Čapků, směr Podhráz

Havlíčkova ulice – pohled na autobusové nádraží

Když nám v sobotu 27. července začalo pokapávat, nikdo z nás netušil,
jaké provazy vody se na naše město povalí následující přibližně hodinu.
Dle informací z Českého hydrometeorologického ústavu zde v průběhu jedné hodiny spadlo přibližně 25 mm srážek, celkově pak 35 mm
za čtyři hodiny deště. Následky tohoto přívalového deště je možné si
prohlédnout na přiložených fotografiích. Dovolte mi nyní velmi poděkovat všem devíti dobrovolným sborům a dvěma profesionálním hasičským jednotkám, které se na odstraňování následků podíleli. Jmenovitě to byli „dobráci“ z Holic, Horního Jelení, Dolních Ředic, Horních

Ředic, Ostřetína, Dašic, Býště, Sezemic a Dolní Rovně – celkem přes
70 hasičů a 16 zásahových automobilů. „Profíci“ pak zasahovali z Holic a Pardubic, celkem 6 hasičů a 3 automobily. Pomoc neprobíhala
pouze v sobotu, ale několik sklepů bylo vyčerpáváno ještě v neděli.
Celkem hasiči řešili přes 35 jednotlivých událostí. Ve spolupráci s městem Holice pak bylo zařízeno propůjčení osmi vysoušečů z Pardubic
a Vysokého Mýta.
Díky moc za pomoc!
Mgr. Ondřej Výborný, starosta města
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 8. července 2019

V pondělí 8. července zasedala od 17 hodina rada města. Radní schválili na základě poptávkového řízení firmu PEGAS Container s.r.o. Kutná
Hora jako dodavatele kontejnerů na objekt bistra v areálu fotbalového
stadionu, byla schválena směrnice 1/2019 o přidělování městských bytů
a 18 rozpočtová změna v rozpočtu roku 2019, nájemci bytu č. 278 z domu
Bratří Čapků 61 byla schválen žádost o otvor ve fasádě. Rada schválila
společnost Viktoria Pardubice a.s. jako zpracovatele podkladů na pojištění města pro rok 2020, nájemci bytu č. 10 v domě Holubova 761 splátkový
kalendář na dobu 4 měsíců k vyrovnání dluhu za nájemné a služby, nájemci bytu č. 13 v domě Na Mušce 1103 zpětné vzetí výpovědi za podmínky
uhrazení všech pohledávek vůči městu do 31. 8. 2019, nákup udržovací
techniky tartanového oválu stadionu od firmy Keřka s.r.o. Pardubice pro
Technické služby Holice a složení delegace do partnerského města Medzev ve dnech 12. až 14. července. Rada vzala na vědomí zprávy z veřejnoprávních kontrol základní umělecké školy, domu dětí a mládeže a kulturního domu. Radní projednali a schválili Nemocnici Pardubického kraje
přidělení nebytových prostor v objektu čp. 29 na náměstí pro ordinaci
ortopeda od 1. 9. 2019, Mateřské škole Staroholická posunutí termínu vyúčtování účelového příspěvku na zajištění bezpečnosti školky do 31. 12.
2019, pracoviště ČSOB a.s. jako zpracovatele předběžného energetického
auditu školní jídelny, provedení rozboru zeminy v rámci přestavby stadionu a hřiště Na Lipáku, memorandum o vzájemné spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest Praha v rámci přípravy
zpracování strategického plánu. Rada uložila starostovi zajistit zřízení
transparentního účtu města na sbírku k realizaci plastiky dle návrhu Mgr.
Fr. Juračky, pověřila kulturní komisi ve spolupráci s kulturním domem
přípravou oslav výročí Českých drah, 30. výročí listopadu 1989 a Dnů
Holicka 2020 a schválila rozsah a koncepci rekonstrukce Sokolského parku dle předloženého návrhu.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 11. července 2019

Ve čtvrtek 11. července a netradičně od 7 hodin proběhlo mimořádné zasedání Rady města Holic. Na programu bylo především projednání vý-

sledků výběrových řízení, která proběhly až po pondělním jednání rady
8. 7. 2019. Rada schválila na základě výběrových řízení Ing.arch. Michala
Baltyzara jako zhotovitele projektové dokumentace nového hřbitovního
domku, firmu Limma s.r.o. z Přelouče jako technického dozora stavby
rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku a firmu Agrostav Pardubice
na provedení rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku.
Dále rada města projednala postup stavby při akci Základní škola Holubova-bezbariérový přístup a schválila uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1
s firmou ABM stavby s.r.o.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 12. srpna 2019

V pondělí 12. srpna proběhla po prázdninové přestávce první pravidelná schůze rady města. Pravidelným bodem tohoto jednání je vždy zpráva o hospodaření města k 30. 6. 2019, rada ji doporučila zastupitelstvu
ke schválení, rada byla informována a schválila hospodaření městských
příspěvkových organizací za 1. pololetí 2019, schválena byla po úpravách
(převod 550 tis.Kč na opravu chodníku před DDM z TS Holice do rozpočtu města) 19. rozpočtová změna. Rada projednala opravy chodníku a vozovky v ulici Pod Homolí, kterou provedou technické služby (chodník
za 300 tis.Kč) a firma KOVIG k+P s.r.o. Pardubice (vozovku za 400 tis.
Kč), schválila pronájem části pozemku v ul. Budovatelů u čp. 954
za účelem pěstování bylinek za 10 Kč/m2/rok a doporučila zastupitelstvu
schválit odprodej části pozemků v ul. Holubově (pozemky za garážemi) za 400 Kč/m2. Nájemci bytu č. 4 v domě Husova čp. 406 schválila
splátkový kalendář na 15 měsíců na spalcení nedoplatku za služby v roce
2018, nájemci bytu č. 2 v domě Husova čp. 406 ukončení nájmu dohodou
k 31. 7. 2019, schválila provozní řád v domě Hradecká čp. 59 a uzavření
smlouvy s firmou Schol Servis s.r.o. Prostějov na služby externího pověřence pro GDPR v městských příspěvkových organizacích. Na vědomí
rada vzala informaci o provozování služby Seniortaxi v Holicích, dále informaci od vedoucího odboru dopravy o možnostech při měření rychlosti
na obchvatu a informaci od technických služeb o odstoupení od zakázky
na opravu chodníku u DDM. Zároveň rada schválila, aby tuto část chodníku opravila firma Agrostav Pardubice a.s.

SENIOR TAXI v Holicích
Město Holice ve spolupráci se Sanatoriem Topas, s.r.o. zavádí pro seniory
a držitele průkazu ZTP/ZTP/P službu senior taxi. Ta je určena pro osoby
s trvalým, nebo přechodným bydlištěm na území města Holic a pro jejich
doprovod. Přepravovaná osoba musí mít vydaný průkaz SENIOR TAXI,
který jí bude vydán za podmínek, že se jedná o:
* osobu starší 65 let – nutné předložit platný občanský průkaz
* držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku – nutné předložit
průkaz ZTP nebo ZTP/P
Průkaz SENIOR TAXI vydává sociální odbor městského úřadu Holice,
vydání je bezplatné a v případě předložení všech náležitostí (vyplněná
žádost o poskytování služby a vydání průkazu SENIOR TAXI, občanský
průkaz, příp. průkaz ZTP, ZTP/P) je vydán na počkání. Žádost je k dispozici na www.holice.eu, nebo na městském úřadu, odbor sociálních věcí.
Služba je zajišťována na základě telefonické objednávky předem, v případě volné kapacity je možné využít službu ihned. Přepravovat lze také
menší břemena a zavazadla, popř. zdravotnické pomůcky (invalidní vozík, chodítka...)
Jízdu SENIOR TAXI je možné využít pro účely, které jsou jinak z přepravních důvodů uživatelům špatně dostupné – návštěva lékaře, lékárny,
úřadu, pošty, obchodu, návštěva hřbitova…
Provoz SENIOR TAXI: pondělí až pátek od 12:00 do 16:00 hodin, v ostatních časech záleží na domluvě s poskytovatelem přepravy (viz. telefonní
kontakt níže).
Maximální počet jízd za měsíc: 4 – jízdou se rozumí cesta tam i zpět.
Cena pro uživatele: 20 Kč po Holicích, mimo Holice se přičítá 5 Kč
za ujetý kilometr (platí se řidiči přímo ve vozidle Senior taxi), doprovod
jedné osoby ZDARMA (město Holice přispívá dalších 30 Kč na jednu jízdu). V případě, že čekací doba řidiče je delší než 20 minut, je účtováno
jako nová jízda.
Řidič SENIOR TAXI nezajišťuje asistenční službu.
Postup při objednávání přepravy:
1. Připravit si číslo průkazu SENIOR TAXI
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2. Připravit si nástupní a cílovou adresu
3. Zavolat číslo 732 800 377 a oznámit, že se jedná o jízdu v rámci SENIOR
TAXI, nahlásit číslo průkazu, nástupní a cílovou adresu, čas přepravy
4. V domluvený čas čekat na domluveném místě
OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Kdo je považován za doprovod? Doprovodem se rozumí jedna osoba doprovázející držitele průkazu SENIOR TAXI, doprovod nehradí poplatek
za jízdu.
Jaké doklady je nutné mít s sebou pro využití služeb SENIOR TAXI? Je
nutné předložit průkaz SENIOR TAXI.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě porušení podmínek? V případě porušení stanovených podmínek může být uživatel z přepravy SENIOR TAXI vyloučen.
Co se stane, když řidiči nepředložím průkaz SENIOR TAXI? V případě
nepředložení průkazu nelze osobu přepravit.
Mohu sebou vzít do vozidla SENIOR TAXI vodícího či asistenčního psa?
Ano.
Je možné přepravit osobu na invalidním vozíku? Ano, vozidlo SENIOR
TAXI je vybaveno zvedací plošinou pro invalidní vozíky.
Může být přepravovanou nebo doprovázenou osobu dítě? Dítě je možné přepravit pouze s využitím vlastní autosedačky, nebo podsedáku. Dítě
musí splňovat stanovená kritéria – být držitelem průkazu ZTP, ZTP/P,
nebo být doprovázející osobou.
Jsou ještě nějaká omezení? V případě, že řidič usoudí, že oprávněná osoba, popř. doprovod, je nezpůsobilá přepravy (opilost, znečištěný oděv...),
může řidič přepravu takovéto osoby odmítnout.
Jakým způsobem je prováděna úhrada? Úhrada, která je stanovena uživateli SENIOR TAXI je prováděna hotově, přímo řidiči SENIOR TAXI.
Úhrada městem Holice je prováděna provozovateli služby na základě
čtvrtletního vyúčtování.
Mgr. Ondřej Výborný, starosta města
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
Poděkování hasičům

K poděkování hasičům se připojuje i městský
úřad Holice, protože po silném dešti (srážkoměr
umístěný na domě čp. 61 ukázal, že v centru
města spadlo dokonce 62 mm srážek) byly zaplaveny také sklepní prostory radnice a podle
hodin je vidět, že hasiči zde pracovali hodně
do noci, na záběru je vidět čas 21.55 hodin.
Konkrétně zde pomáhala jednotka z Dašic.
Městský úřad Holice

VŠ nebo SŠ stavební s min.3 roky praxí ve stavebnictví nebo v projekci
Odborný referent(ka) odboru dopravy pro
registr řidičů a řidičských oprávnění
Střední vzdělání s maturitou, pracovní poměr
na dobu určitou
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 15.2. 2019,
informace na tel. 466 741 203, podrobné podmínky jsou na www.holice.eu

Město Holice oznamuje,

že od měsíce září bude opět v našem městě fungovat ordinace ortopedie. V budově polikliniky
ji otevře MUDr. Petr Kuběna, kterému bude asistovat zdravotní sestra Bc. Jitka Sopoligová. Ordinačním dnem budou úterky od 7.00 do 15.30.
Více informací a možnost objednání na telefonním čísle 702 250 733.
Mgr. Ondřej Výborný, starosta města

Atletické kolbiště na stadionu otevře
olympionik Imrich Bugár.
Stejně jako Zemánkovu kavárnu
v sokolovně

Na Městský úřad Holice hledáme
nové pracovníky

MĚSTO HOLICE vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 2 pracovních míst na Městském
úřadu v Holicích:
Odborný referent(ka) stavebního úřadu

Poslední zářijový pátek nabídne v Holicích
dvě zajímavé události spojené nejen se sportem. V 16.00 hodin se uskuteční na holickém
městském stadionu slavnostní otevření atletického  kolbiště. Pomyslnou pásku přestřihne
stříbrný olympionik, několikanásobný mistr
republiky v hodu diskem a bronzový účastník
taneční show StarDance Imrich Bugár. Přijede také hendikepovaný atlet Jaroslav Petrouš
a s ním se představí Atletika bez bariér. Těšit
se můžete na komentovanou prohlídku a další doprovodný program. V 18.00 hodin pak
Tělocvičná jednota Sokol otevře v historické

budově sokolovny Zemánkovu kavárnu, odhalí pamětní desku Janu Bradnovi, někdejšímu
členovi jednoty a legionáři, který padl na ruské frontě. Následně vypukne program tradiční
Noci sokoloven.
Lukáš Peška

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
vítání občánků 22. 6. 2019
Jakub Viktorín, Růžičkova  
Josefa Žďárková, Neptalimova
Viktorie Bugnaba, Holubova
Adéla Nováková, Nádražní
Nikol Škrbová, Bratří Čapků
Michaela Danešová, Podlesí
Rozálie Kmentová, Vrchlického
Roman Šmejkal, Na Mušce
Stella Pelcová, Na Mušce
Aneta Kloudová, Na Mušce
Anna Němcová, náměstí T.G.Masaryka
Vavřinec Pavelka, Husova
Emma Brandová, Staroholická

Poděkování
Za Kulturní dům města Holic bych touto cestou
ráda poděkovala Technickým službám města
Holic za pomoc při odklízení následků záplav,
které dne 27. července zasáhly sklepní prostory
kulturního domu. Za nelehkou práci jim patří
velký dík.
Eva Hlaváčková, ředitelka

Sběr komunálního odpadu
V našem městě provádí svoz odpadů firma
ODEKO s.r.o. z Týniště nad Orlicí. V této firmě má majetkovou účast i město Holice. Z výsledků sběru komunálního odpadu vyplývá, že
v současné době je podíl složek v tuhém komunálním odpadu (popelnicích) následovný:
cca. 30% papír, cca. 45% plasty a až teprve pak
následují ostatní složky, a také ty, které není
možné jiným způsobem vytřídit (informace
z ODEKA, potvrzené firmou ISES, s.r.o. která
pro město zpracovávala plán odpadového hospodářství).
Na tuto skutečnost zastupitelstvo města reagovalo a nechalo zpracovat a podat žádost o dotační titul s názvem „Rozšíření separace odpadu
ve městě Holice“. Žádosti o dotaci bylo vyhověno a v současné době je připravována celková realizace projektu. V příštím čísle Holických
listů bude představeno konkrétní fungování
sběru komunálního odpadu ve městě Holice
po implementování navrhovaných opatření.
Mgr. Ondřej Výborný,
starosta města
HOLICKÉ LISTY
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc září 2019

Pozvánka

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

Město Holice a výbor seniorů si vás dovoluje
pozvat v pátek 20. září do ZUŠ Karla Malicha
na koncert moravského dechového orchestru
Žadovjáci s populární zpěvačkou Olgou Baričičovou, známou z vystupování v TV Šlágr. Začátek koncertu je v 17.00 hodin, předpokládaný
konec ve 20.00 hodin, sál otevřen od 16.00 hodin, vstupné 120 Kč, občerstvení zajištěno, více
informací na: 775122915.
Antonín Janeba

datum hodina program
vstupné
19. 9.
19.00	Minipárty s Karlem Šípem
čtvrtek		Zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy
pořadu Všechnopárty, tentokrát s jediným hostem: J. A. Náhlovským. Prostor dostanou i dotazy diváků.
290 – 270 – 250 Kč
27. 9.
19.00 Jaroslav Hutka Doba klíčová
pátek		Mimořádný koncert ke třiceti letům pádu železné opony. Český folkový hudebník,
skladatel a písničkář, který je svým publikem vyhledáván více než půl století. Patří
ke generaci písničkářů, která nezamlčuje to, co kolem sebe vidí a cítí.|
100 Kč
28. 9.
19.30	Viktor Dyk Krysař
sobota		Na motivy Dykova románu, jehož Krysař vychází ze staroněmecké báje. Vypráví
o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od krys. Zveme vás do hlediště
na poslední představení Pavla Hladíka, který se tímto ze zdravotních důvodů loučí
s divadelním hraním. Dále uvidíte L. Voříškovou, V. Hladíka, J. Slovákovou, T.
Rychlíka, P. Hlavatého, K. Krále, V. Skoumala, J. Juračkovu a J. Kosařovou – tedy
Divadelní soubor Kulturního domu Holice v režii Pavla Hladíka a Jitky Juračkové

vstup zdarma

KINO

datum hodina program
vstupné
10. 9.
17.00	Jak vycvičit draka 3
úterý		Ostrov Bip je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikingský ráj obývaný draky.
Mladý Viking Škyták a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné série. Společně budou pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž
by se všichni draci mohli ukrýt, protože ke břehům ostrova se blíží nebezpečí.
Najdou ho včas?
		Žánr: animovaný/dobrodružný. Délka 104 minut.
70 Kč
17. 9.
19.30 Ženy v běhu
úterý		Věra žila s Jindřichem báječný život a je rozhodnutá splnit jeho poslední přání –
zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si
trasu rozdělí na čtyři díly jako rodinná štafeta.
		Režie: Marin Horský.
		Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková a další.
		Žánr: komedie. Délka 93 minut.
80 Kč
24. 9.
19.30	Favoritka
úterý		Anglická královna Anna, poslední z rodu Stuartovců, je nemocná. Zemi za ni
víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se
královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail?
		Režie: Yorgos Lanthimos
		Hrají: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn
a další.
		Žánr: drama/historický – nepřístupny do 15 let. Délka 119 minut.
80 Kč
1. 10.
19.30	Teroristka
úterý		Hlavní hrdinkou černé komedie je učitelka na penzi, která celý život učila žáky,
že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to
gauneři spoléhají.
		Režie: Radek Bajgar
		Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofman, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová.
		Žánr: komedie – nevhodný do 12 let. Délka 95 minut.
80 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
2. 9.–30. 9.		
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KONKRÉTNÍ PODZIM 2019 – minimal. art
Oldřich Schnabl a Štěpán Málek
Vernisáž dne 6. 9. 2019 od 17 hodin.

Pozvánka
OBEC VELINY, VELINSKÉ TETY A HASIČI
VELINY vás zvou na VELINSKÉ HRÁTKY
pro děti a dospělé. Sejdeme se v sobotu 14. září
na fotbalovém hřišti. Začátek je v 14.00 hodin,
konec cca v 17.00 hodin.
Pro děti a dospělé jsou připraveny různé soutěže, hodnotné a zajímavé ceny. Občerstvení zajištěno. Přijďte si s námi pohrát.

Z archívu Václava Kmenta
4. září 1919 (100 let) proběhla v Holicích protestní stávka obuvnických dělníků proti drahotě.
7. září 1914 (105 let) v sokolovně byl zřízen
vojenský lazaret, který zde byl umístěn s přestávkou až do konce roku 1918. Počet raněných
se pohyboval od 80 do 100 vojáků, ošetřujícím
lékařem byl MUDr. Čeněk Zemánek.
8. září 1904 (115 let) vrcholem dosavadní činnosti zpěváckého spolku Neptalim bylo provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta,
v představení účinkoval i pozdější přední operní
sólista Karel Holík (*26. 11. 1876 Holice, †27.
11. 1939 Brno).
9. září 1924 (95 let) večer přišla bouře s průtrží
mračen, která rozvodnila potok tak, že voda odnesla mostky a lávky, vystoupila z koryta a zaplavila přilehlá stavení. Další povodeň přišla ještě 7.
října. To vše uspíšilo jednání mezi městem a Vodním družstvem o přeložení Ředičky za město.
13. září 1964 (55 let) Automotoklub Svazarmu
při ZO TOS, n.p. Holice uspořádal na náměstí
krajský přebor motokár za účasti 36 jezdců.
21. září 1879 (140 let) na valné hromadě hasičského sboru Holice byl Dr. Emil Holub jednomyslně přijat za čestného člena sboru.
25. září 1899 (120 let) byl slavnostně zahájen
provoz na železniční trati Místní dráhy Chrudimsko-holické, koncese byla vydána v květnu
1897 a stavba probíhala od března 1898 do září
1899, je to poslední postavená železnice na Pardubicku. V jejím trakčním obvodu byly čtyři
cukrovary a její celková délka byla téměř 60 km.
27. září 1959 (60 let) v ulicích města se jel silniční závod motocyklů.
28. září 1919 (100 let) se v Holicích narodil
Václav Vojtěch, dlouholetý ředitel holického
gymnázia, který byl za II. sv. války 2,5 roku
v koncentračním táboře, bývalý předseda OV
Svazu protifašistických bojovníků. Zemřel 9. 2.
1988 v Pardubicích.
28. září 1929 (90 let) Táborem lidu bylo na náměstí vzpomenuto tisícího výročí smrti českého
knížete sv. Václava, k shromážděným občanům
promluvil ředitel měšťanské školy a známý historik Antonín Šafařík.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

120 let naší lokálky
Koncem 19. století se rozvoj železniční dopravy všeobecně rozrůstal
a není divu, že zasáhl řepařskou a cukrovarskou oblast mezi Chrudimí
a Holicemi. V květnu 1897 byla udělena koncese ke stavbě „Místní dráhy
Chrudimsko – Holické“ z Heřmanova Městce přes Chrudim, Moravany
a Holice do Borohrádku. Dne 1. března 1898 byla zahájena stavba celé
trati, která byla rozdělena na pět oddílů a už tehdy nastaly problémy s vyvlastňováním pozemků. Následující rok 20. ledna 1899 přijel do Holic,
do prostoru budoucího nádraží, první nákladní vlak, tzv. „šutrovka“, rozvážející po trati stavební materiál, 6. srpna 1899 vypravil stavbyvedoucí
Ing. Láta po naléhání holických radních zvláštní pracovní vlak do Borohrádku. Této jízdy se zúčastnilo na stovky občanů. Tím byla zahájena
první neoficiální, ba dokonce „černá“ jízda pro veřejnost na naší dráze.
Předčasný výlet se však neutajil. Nadřízení neprojevili pro aktivitu stavbyvedoucího žádné pochopení a od existenčního postihu jej zachránily
pouze důkazy, že jízdy nevyužil k vlastnímu obohacení.
Slavnostní okamžik nastal 25. září 1899, když v 7 hodin vyjel vlak z Borohrádku, na Moravanském nádraží ho přivítal místodržitel v království
českém hrabě Coudenhove a hrabě Schönborn. K tomuto vlaku se v Hrochově Týnci připojil zvláštní vlak z Chrasti, pak dojely do Chrudimi, kde
se setkaly s vlakem z Heřmanova Městce. V chrudimském hotelu Bída se

Výstava chovatelů
Vážení čtenáři Holických listů, rádi bychom vás pozvali na společnou výstavu tří holických organizací: Českého svazu chovatelů Holice, Českého
svazu zahrádkářů a Svazu včelařů Holic. Tato výstava proběhne během
posvícenského víkendu, a to 14. a 15. září v areálu chovatelů u nádraží
ČD. Oba dny bude otevřeno od 8.00 do 17.00 hodin. Využijte posvícenské
atmosféry a přijďte se na chvíli odreagovat od běžných starostí. Tato akce
je pro všechny generace. K vidění budou králíci mnoha plemen, vodní
a hrabavá drůbež a holubi různých plemen a barevných rázů. Všechna
plemena budou označena popiskou se základními informacemi, což ocení
nejen zvídavé děti, ale i jejich rodiče. Pro ty, kdo budou chtít více informací, budou po celou dobu k dispozici zkušení chovatelé, kteří se rádi
o své zkušenosti a vědomosti podělí. Na výstavě bude také možnost si
vybrané kusy za výhodné ceny nakoupit, a tím rozšířit svůj chov, či ho
dokonce i založit. Určitě si nenechte ujít ukázku našeho kroužku králičího
hopu. Ukázky budou každý den ve 13.00 a v 15.00 hodin. Králičí hop
ocení hlavně děti. Pro děti je i mnoho dalších soutěží v sekci zahrádkářů.
Kromě již zmíněných zvířat bude k vidění ukázka ovcí a koz, pestrobarevné exotické ptactvo, morčata, nutrie a mnoho dalšího. V zahrádkářské
sekci budou vystaveny ukázky ovoce a zeleniny mnoha odrůd, květiny
a vazby květin. I zde vám ochotně budou k dispozici s radou zasvěcení
zahrádkáři a bude zde i možnost nakoupit některé rostlinky do vlastní zahrádky. Velmi poutavá je ukázka včelařství, kde se všichni podrobně mohou s chovem včel seznámit. V této expozici bude i poutavě znázorněno
zpracování medu. Pro zájemce bude med v prodeji. Pro všechny přítomné
je v areálu zajištěno občerstvení s možností posezení. Budeme velmi rádi,
když úsilí organizátorů oceníte a navštívíte tuto ojedinělou posvícenskou
výstavu. Na vaši účast se těší pořadatelé všech tří organizací.
Pavel Syrůček
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konala slavnostní hostina a v 16.30 hod. se vlaky rozjely do svých výchozích stanic.
Šlo o dráhu převážně se zemědělskou přepravou. V jejím trakčním obvodě byly čtyři velké cukrovary, tato trať spojovala Tichou Orlici s Chrudimkou. Délka trati z Heřmanova Městce do Borohrádku je 46,984 km,
Hrochův Týnec – Chrást 10,998 km a spojka k nádraží Chrudim státní
dráha 1,140 km.
Připomeňme si ještě, jak probíhalo zahájení provozu v Holicích, jak bylo
zapsané v jedné školní kronice: „Před pátou hodinou zvěstoval „budíček“
kapely holické po celém městě počátek slavnosti. O půl sedmé hodině
shromažďovala se veškerá mládež zdejších škol ve školních budovách
novoholických. Zdejší spolky, družstva cechů, duchovní, zeměpanští
a samosprávní hodnostáři scházeli se v místnostech hostince „Na Špici“
a v místnostech městské knihovny. Výstřely z hmoždířů a hudba celé
kapely byly znamením ku seřaďování se, jež se dělo takto: napřed klub
velocipedistů, potom školní mládež ve čtyřstupu, řemeslnické, obchodní
a cechovní spolky s prapory a stejnokroji, zpěvácký a ochotnický spolek, beseda občanská a občanský klub, dámský spolek Červeného kříže,
kapela holická, spolek vojenských vysloužilců, hodnostáři duchovní, zeměpanští a samosprávní, členové obecního výboru, Občanské záložny,
rodáci do Holic zavítavší, akcionáři této dráhy, konečně sbor dobrovolných hasičů. Před sedmou hodinou hnul se průvod k nádraží a očekával
příjezd vlaku od Borohrádku. Po uvítání vlaku, jenž věnci, kyticemi a stuhami v národních barvách ozdoben, vstoupili do několika vozů ti občané
s hudbou, kteří si od stavebního družstva jízdní lístky opatřili, aby mohli
jeti do stanice v Moravanech a mohli se zúčastniti přivítání místodržitele
království Českého. Po odjezdu vlaku odebral se celý průvod do chrámu
Páně, kdež sloužena byla slavná mše svatá, zakončená písní svatováclavskou.“
Letos si připomínáme 120. výročí této „naší lokálky“, žel některé její části
se už neprovozují, někde dokonce jsou koleje vytrhány zcela. Přesto je
dobré si vzpomenout také na tuto část naší historie.
Václav Kment
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Holické zvony
Holickému farnímu kostelu dominuje velká hranolová věž přistavěná
ke kostelu poněkud neobvykle, a to podél jižní strany kněžiště. Už od středověku totiž bylo obvyklé stavět věž či spíše dvě věže u větších kostelů
na jejich západní straně. To mělo svůj symbolický význam – západ přirozeně asocioval zánik či spíše přímo smrt, podobně jako západem slunce
končí den. Vstupem do kostela jeho západní stranou tak byl naznačen
duchovní rozměr chrámové stavby postavěné k Boží oslavě, protože Boha
samotného poznáme v plnosti až po své vlastní smrti. Zvony umístěné
v západních věžích svolávající svým hlaholem k bohoslužbě tak odkazovaly k zvuku polnice zmiňované v biblické Apokalypse. Ta ohlašuje
poslední bitvu lidských dějin, kdy bude definitivně zúčtováno se Zlem.
Holický farní kostel ale má věž pouze jednu, nezvykle mohutnou, postavenou na jižní straně presbytáře. Důvodem byla nepochybně situace
stavební parcely, jež byla z obranných důvodů už ve středověku zvýšena
navážkou a po obvodu zpevněna valy, jež společně s obvodovou zdí vymezovaly plochu kostela. Věž tak byla postavena v pomyslném středu
ohrazené plochy, aby nehrozilo ujíždění jejích základů, pokud by byla
postavena blíže okrajům násypu. To byl nepochybně i důvod (stejně jako
finance, protože stavbu kostela platil stát), proč nakonec nebyla realizována stavba druhé věže při severní straně v místě sakristie bývalého gotického kostela, ač by se symetrie vzhledem k barokním zvyklostem nabízela.
Zda měl nejstarší předchůdce nynějšího chrámu – onen předpokládaný
dřevěný kostelík věž či zvonici, nevíme. Žádný zvon ze 14. století se rozhodně nezachoval. Můžeme jen předpokládat, že podobně jako dřevěný
kostel ve Velinách nebo Horních Ředicích měl nejspíše samostatnou zvonici snad s nějakými menšími zvony. Nynější nejstarší zvon, jenž nese
jméno stejného světce, jemuž je zasvěcen i samotný kostel, totiž svatý
Martin, byl ulit v roce 1499. Samotné datum by mohlo nepřímo dosvědčovat dokončení věže nového gotického kostela postaveného už z kamene
na místě starší dřevěné stavby a dokončované za nového majitele městečka Neptalima z Frymburka. Zvon sám zdobí pouze jednoduchý obvodový
latinský nápis při jeho horní části psaný vysokou gotickou minuskulou:
„Haec campana fusa est ad laudem Dei ac Sancti Martini ad Holic anno
domini MCCCCXCIX“ (Tento zvon je ulit ke chvále Boží, jakož i svatého
Martina do Holic Léta Páně 1499). Nevíme sice, kde byl zhotoven, můžeme však předpokládat, že nejspíše v blízkém Hradci Králové. Ze třech
zvonů, které byly až do roku 1916 zavěšeny ve zvonici, byl nejmenší.
Jeho spodní rozměr je totiž jen 87 cm a to ho předurčovalo ke každodennímu zvonění poledne, odtud i jeho druhý název Poledník.
V roce 1574 přibyl do zvonice druhý zvon. Tehdy byl v Holicích farářem
utrakvistický kněz Matouš, o němž víme, že ve stejném roce, kdy byl ulit
zvon pro kostel, si za 200 kop stříbrných grošů koupil v Pardubicích dům.
Fara i sám farář byli tehdy zjevně dobře zajištěni, nelze se tedy divit, že
se ani na zvonu nešetřilo. Vážil totiž 1015 kg a byl pro holický kostel
ulit v Hradci Králové. Jeho spodní průměr byl 110 cm, což z něj učinilo
největší holický zvon. Měl nápis už v češtině „Tento zwon slyt gest ku czti
a chwale Bohu wssemohúczimu a dobrym lidem na poslauchání w miestie
w Hradczy Králowe nad Labem Léta Panie 1574“. Nebyl zasvěcen žádnému světci ani Panně Marii, ačkoliv byla tehdejší farní obec podobojí
a takové zasvěcení by se předpokládalo. Může to však dosvědčovat, že farář, jako zadavatel zvonu, už inklinoval k přísnější reformaci než k domácí kališnické tradici. Zvonu se začalo říkat Hranák. Hrana je nejspodnější
část zvonu (spodní okraj) se specifickým zvukem. Na zvon se zvonilo
hlavně o nedělích a svátcích, na samotnou „hranu“ pak při ohlašování
pohřbů význačnějších lidí, kdy zněla společně s ostatními zvony (odtud
také známé rčení „komu zvoní hrana“).
Třetí velký zvon byl už zhotoven speciálně pro barokní novostavbu chrámu. Jeho vznik inicioval v roce 1743 tehdejší dlouholetý holický farář
Václav František Tichý (†1753), který předtím prosadil stavbu kostela
a dohlížel i na její průběh. Zvon zasvěcený českému patronu sv. Janu Nepomuckému, jehož byl horlivým ctitelem, završil tak jeho úsilí. Po obvodu byl ozdoben nápisem: „Fusa Wraczlawiae a Joanne Zeyda in honorem
Sancti Joannis Nepomuceni sub Curato Domino Wenceslao Tichy Anno
1743“ (Lit ve Vraclavi od Jana Zeidy ke cti svatého Jana Nepomuckého
za kněze Václava Tichého v roce 1743). Zvon byl později přelit a jeho
váha snížena. Používal se velmi často a říkalo se mu proto klekáník, označoval totiž část večerní modlitby v 18 hodin.
Kostel měl ještě dva další mnohem menší zvony. Tzv. umíráček byl zho-
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toven v roce 1809 (nepochybně tak nahradil starší, o němž však prameny
mlčí) a vážil 50 kg, později (1906) byl rovněž přelit a zmenšen, takže vážil
pouhých 19 kg. V malé sanktusníkové vížce nad presbytářem byl umístěn
malý zvonek sanktusník. Dostal se tam na konci 18. století ze zrušené
kaple Božího Těla, jež byla v místě dnešní nové kaple na místním hřbitově. Zvonilo se na něho těsně před nejdůležitějším okamžikem bohoslužby,
tzv. proměňováním, aby i ti, kteří se nemohli zúčastnit, se při jeho zvuku
zastavili a pomodlili.
V roce 1916 byly kostelu zrekvírovány dva jeho větší zvony, ten nejstarší
a nejmenší naštěstí kostelu zůstal. Dne 10. ledna 1917 byly z věže sňaty
klekáník a umíráček a 21. února 1918 (sic!) bohužel i hranák se zmiňovaným staročeským nápisem.
V mírových časech První republiky uzrál čas vrátit zvony zpátky. V roce
1929 inicioval tehdejší farář František Anděl sbírku na pořízení nových
zvonů. Nejprve byl pořízen nákladem místního Orla nový umíráček
(1930) a nakonec i dva velké zvony – Václav (812 kg) a Martin (582
kg). Při dávání jmen došlo k omylu, protože zvon zasvěcený sv. Martinu
ve věži stále visel, byl tedy svěřen do péče Panny Marie. Do věže byly
zavěšeny po velké slavnosti v roce 1931. V roce 1942 byly tyto nové
zvony znovu zrekvírovány a odvezeny do pardubického sběrného dvora.
Jejich další osud není znám. Od té doby v Holicích nezní zvony. Nebo jen
výjimečně, když se rozezní ten nejstarší.
Před necelými sto lety dokázali obyvatelé Holic a okolních vesnic s přispěním mnoha domácích živnostníků peníze na zvony znovu shromáždit
a zvony do zvonice znovu zavěsit. Protože město bez hlaholu zvonů není
tak úplně město…
Dokážeme to znovu?
P. Radek Martinek, farář

Září v Holoubku
Přivítejte s Holoubkem začátek nového školního roku.
Zveme stálé i nové návštěvníky. Využijte příležitost
pobýt v prvním zářijovém týdnu v naší herně v čase
od 8.30 do 11.30 hodin bezplatně.
Přijďte si pohrát s dětmi, poznat nové kamarády, seznámit se s prostředím Holoubka, zahrady a pravidelnými programy. Od druhého zářijového týdne začnou pravidelné programy – hudební pohybové, Baby studio, Montessori aktivity, keramika,
příprava na porod…
Ve čtvrtek 5. září vás srdečně zveme do Holoubka na Zahradní slavnost
s Honzou Petrášem „Popletou“, začátek hudebně zábavného programu
pro děti a rodiče je v 16.00 hodin. Vstupné 50 Kč za rodinu.
Těšíme se na malé i velké návštěvníky Holoubka a společně prožitý čas.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
kolektiv Holoubka
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Nový školní rok v Mateřské škole Holubova

Přijďte s námi slavit i vy!

Prázdniny jsou za námi, léto pomalu předává vládu podzimu a před námi
je nový školní rok. V pondělí druhého září přivítáme v naší škole 150 dětí.
Tentokrát v šesti třídách, neboť provoz ve třídě Krokodýlků na Základní
škole Holubova byl ukončen. Od nového školního roku čeká rodiče velká
změna v režimu přístupu do budovy školy. V rámci zvýšení zabezpečení
bude nově přístup do budovy školy možný pouze za použití přístupového
čipu. Pro lepší orientaci v areálu školy bude také nově instalován stylový
rozcestník. Školní rok bude opět plný akcí a zajímavých setkání, a to nejen pro děti, ale i jejich rodiče a blízké.
První akcí nového školního roku bude 23. září setkání se zvířaty na školní zahradě. Následně 24. září od 16.00 hod. bude pro rodiče připravena
beseda na téma zdravý životní styl. Připravujeme také tradiční společný
výlet rodičů a dětí.
Více informací o naší škole a připravovaných akcích najdete na našich
internetových stránkách www.msholubova.cz a také na facebooku www.
facebook.com/msholubova.
Přejeme všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku a čtenářům
příjemný závěr léta.
Lenka Chotěnovská

Gymnázium Dr. Emila Holuba srdečně zve nejen absolventy, rodiny současných a bývalých studentů, ale i nejširší veřejnost na oslavu 20. výročí
otevření školního areálu v ulici Na Mušce, která se bude konat v pátek
27. září 2019.
Je to již více jak dvacet let,
kdy se v Holicích začala rodit
myšlenka postavit novou budovu gymnázia. To tehdy sídlilo ve společném objektu se
základní školou v Holubově
ulici a s plánovaným zavedením osmiletého oboru gymnázia bylo zřejmé, že se budoucích 12 tříd do stávajících
prostor nevejde. Ve školním
roce 1994/95 získala ředitelka
školy Mgr. Marie Poláčková
pro svůj záměr podporu města Holice, v roce 1996 v rámci předvolební kampaně navštívil školu ministr školství
Ivan Pilip a posléze i on pomohl prosadit záměr vystavět
v Holicích nové gymnázium.
V červnu 1997 vybrala komise jako vítězný návrh projekt Ing. arch. Milana Košaře z pardubického Ateliéru Aurum. 1. září 1998 byl slavnostně
položen základní kámen nové školy a přesně za rok 30. srpna 1999 byla
budova Gymnázia Dr. Emila Holuba slavnostně otevřena. Práce na sousedním sportovišti skončily v roce 2002, od 1. ledna 2003 je celý školní
areál plně využíván.
Šťastnou shodou náhod dostává budova gymnázia k 20. výročí hned
dva „dárky“. Prvním jsou zrekonstruované odborné učebny a laboratoře,
moderní učební pomůcky, nové datové rozvody a venkovní geologická
učebna, které byly pořízeny v rámci projektu ITI financovaného z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje. Druhý
„dárek“ – zrekonstruovaný atletický ovál a hřiště na míčové hry – byl
hrazen výhradně z rozpočtu Pardubického kraje. Zmíněné prostory budou
škole v rámci oslav slavnostně předány do užívání, a to za přítomnosti
pana Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje zodpovědného
za školství, a dalších významných hostů.
V části programu určené pro veřejnost bude od 15.00 otevřen celý školní areál. K vidění budou nejen zrekonstruované prostory, ale i stánky
a prezentace jednotlivých tříd. Na venkovním pódiu postupně vystoupí hudební skupiny složené ze současných i bývalých studentů. Pro
představu jmenujme Safe Exit (současní studenti školy hrající převážně vlastní tvorbu), JG Dix (seskupení z Holic a Pardubicka, které stojí
na pomezí mezi klasickým dixielandem a malým tanečním orchestrem,
repertoár je složen ze známých spirituálů a dixielandových skladeb domácích i zahraničních autorů), The Backway (nová kapela, která vznikla
v Holicích začátkem roku 2019, interpretuje starý dobrý rock and roll
ve stylu 50. a 60. let 20. století) a Na Rovinu! (kapela, jejíž začátky spadají do roku 2006, se žánrově ustálila na punk/rocku s inspirací v rock´n´rollu, SKA a dalších žánrech, původně se saxofonem, v posledních
letech s akordeonem).
Budeme rádi, když se k nám 27. září 2019 v době od 15.00 do 19.30
přijdete podívat a třeba i chvilku posedíte v připraveném party stanu.
Aby se vám u nás líbilo ještě víc, nabídneme vám občerstvení v podobě slaných i sladkých snacků (mini pizzy, mini burgery, plněné tortilové košíčky, sladké koláčky, koblížky, dortíky, makronky, aj.) a točených nápojů. Podrobný program celé akce bude zveřejněn na školních
webových stránkách www.gyholi.cz, facebookovém profilu školy
a v tištěné podobě ve vitríně umístěné u obchodu Qanto. Přijďte, těšíme se na vás!
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

MŠ Staroholická
Po slunném létu, které bylo pro děti plné zážitků a veselých okamžiků, se
opět těšíme na to, jak se v září sejdeme v naší mateřské škole. Přivítáme
zde nové kamarády, kteří půjdou do školky úplně poprvé. Jiné to bude
také pro děti, z nichž jsou pro tento školní rok předškoláci. Na ně bude
čekat příprava na vstup do základní školy.
Hned druhý školní den si zpříjemníme divadelním představením Popelka,
pod rukama dětí se z přírodnin zrodí skřítek Podzimníček a netrpělivě budeme vyhlížet výlet na Vysoké Chvojno, kde nakrmíme zvířátka v oboře.
Školní rok 2019/2020 se ponese v duchu mnoha změn, které budou pro
rozvoj dětí přínosem a doufáme, že si je za podpory rodičů všichni užijeme.
Kolektiv MŠ Staroholická

Lesní slavnost
V neděli 1. září od 13.00 hodin se v areálu Lesní mateřské školy
Hlubáček uskuteční Lesní slavnost. Po zahájení slavnosti proběhne
prohlídka školy, ve 14.00 hodin se představí Loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou. Od 15.00 do 15.30 hodin budete svědky ukázky blátivé kuchyně a také bude prostor pro dotazy. V 16.00
hodin vystoupí patron školy skupina Bombarďák s Michalem Daleckým. Po celou dobu slavnosti si můžete vyzkoušet techniku plstění nebo navštívit lesní knihovnu. Zajištěno je občerstvení, na své
si přijdou i vegetariáni. Více informací na: www.hlubacek.cz nebo
608 281 593.
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Holičtí motokrosoví klasic veteráni opět v Evropě
Zase jako tradičně, pokaždé v jiné zemi. Letos Itálie, Francie a české Netolice. Že počasí je někdy vrtkavé, se nám potvrdilo při cestě do Itálie.
Mělo to být cca 1100 km, když jsme ujeli asi 800 km, dostali jsme zprávu,
že se závody nekonají kvůli velkým průtržím v té oblasti. Tak jsme se
aspoň prošli asi 2 hodiny u Bodamského jezera a jeli domů. Aby se odjelo 6 rozjížděk seriálu, tak jsme pak jeli ve Francii a Netolicích po třech
jízdách.
Celkové výsledky tento rok:
kategorie 40–50let: Říha 2. místo
kategorie nad 60 let: Branda 5. místo
kategorie nad 66 let: Bezdíček 15. a Krejčík 13. místo
David Říha a Slávek Branda se z českých jezdců ve svých kategoriích
umístili nejlépe a tím si zajistili účast v Motokrosu národů, který se uskuteční 21. září v Holandsku. A mají navíc právo si zvolit, koho si do čtyřčlenného českého družstva vyberou. Proto pojede i další holičák František
Bezdíček.
Také jsme se zúčastnili dvou větších mezinárodních závodů, jako vloni
německý Teutchenthál, kde nám počasí opět „přálo“ – stále pršelo, trať
byla velmi těžká a tak druhé jízdy byly zrušeny. Ze čtyř holičáků dojel
pouze Branda, a to na 1. místě. V rakouském Schwanenstadtu obsadil
vkategorii nad 60 let Slávek Branda 1. místo a František Bezdíček a Jiří
Krejčík 1. a 2. místo v kategorii nad 66 let.
Průběžně se také zúčastňujeme českého seriálu Klasik motokros. Letos
Ostrov u Lanškrouna, Dobřany u Plzně, Trutnov, Žlutava u Zlína, Světec
u Teplic a Benátky u Mladé Boleslavi. Většinou se pravidelně umísťujeme na stupních vítězů.
Ona ta přední umístění vypadají dost podezřele, ale dáme příklad udržování naší fyzické kondice. Třeba Říha: každý den tak 60 km na kole
a ve volné sobotě si zajede s cyklisty na Praděd a zpět 320 km. Branda
v 63 letech si zaběhne 5 km běh okolo Hlubáku za 25,5 minuty (4. místo
kategorii Muži).
Jiří Krejčík

Máme mistra světa i Evropy

Když jsme pořádali v zimě Mistrovství republiky na ledové ploché dráze,
byl v našem přípravném týmu i náš benjamínek, jedenáctiletý Vítězslav
Marek. No a jelikož v loňském roce zaznamenal pozoruhodný úspěch,
když vyhrál v daleké Austrálii jednu rozjížďku Mistrovství světa družstev
v motokrosu a o celkový úspěch ho připravil nezaviněný pád ve druhé
jízdě, pozvali jsme Víťu o přestávce ke krátkému rozhovoru. V něm nám
nastínil, jak bude vypadat jeho letošní sezóna.
Uběhlo půl roku a holický automotoklub může s hrdostí oznámit, že
máme ve svém středu mistra světa a zároveň mistra Evropy v motokrosu
třídy 65 ccm!!!!! Uprostřed července se v italském Trentinu konalo Mistrovství světa motokrosu juniorů. V konkurenci 32 států celého světa se
ve třídě 65 ccm sešlo na startu 40 nejlepších v této kategorii. V první jízdě
po špatném startu se Víťa dokázal dotáhnout na druhé místo za vítězem
Ky Woodsem, no a ve druhé již přesvědčivě dovedl svoji KTM vítězně
do cíle a stal se tak historicky prvním mistrem světa z České republiky
v kategorii juniorů!
O 14 dní později se v rámci Velké ceny ČR v motokrosu v Lokti nad Ohří
jel i poslední závod seriálu Mistrovství Evropy juniorů. V sobotní rozjížďce za přítomnosti mnoha domácích fanoušků Víťa zvítězil a totéž zopakoval i v nedělním odpoledni. Za zvuku státní hymny a aplausu domácích,
českých fanoušků byl dekorován titulem Mistra Evropy do 65 ccm!! Nutno dodat, že kromě jedné jízdy v Holandsku, kdy dojel za velkou soupeřkou Nizozemkou Lotta von Drunen, ve všech jízdách letošního šampionátu nenašel přemožitele!! O to sladší bylo domácí vítězství.
Český motokros našel ve Víťovi Markovi obrovský talent. Velký dík patří
celé jeho rodině a všem kteří ho podporují, obzvláště pak tatínkovi Víťovi,
který stojí za jeho úspěchy. Automotoklub Holice touto cestou gratuluje
Víťovi Markovi k jeho obrovským úspěchům a drží palce v další kariéře!
Ivan Mikan

Pozvánka na motokros
O víkendu 7. a 8. září opět ožije motokrosový areál v Poběžovické
kotlině.
Sobota 7. září bude patřit veteránům, nedělní Memoriál Michaela
Špačka pak elitním jezdcům ve třídách MX2 a MX1 – OPEN. Po oba
dny program začíná tréninky v 9.00 hodin a hlavní program v 12.30
hodin. Vítězové budou známi po 17.00 hodině.
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TJ Jiskra Holice, z.s.
Stolní tenis
„Holičáci“ na ME veteránů v Budapešti
Od 1. do 8. června proběhlo v maďarské Budapešti ve třech halách a na téměř 200 stolech ME veteránů ve stolním tenisu. Oddíl stolního tenisu TJ
Jiskra Holice reprezentovali na této akci dva hráči: František Kyncl (kategorie 80–84 let) a Jan Švec (kategorie 65–69 let).
Kategorie 80 až 84 let:
Dvouhry – skupina č.2 – účast celkem 121 hráčů:
Kyncl – Blomfelt (FIN) 0:3, Kyncl – Krüger (GER) 0:3, Kyncl – Röttjer
(GER) 3:0
Jedna výhra ve skupině stačila jen na vyřazovací systém pavouka útěchy,
kde v prvním kole podlehl František Kyncl – Martinovi (GER) 2:3. To
stačilo na umístění ve skupině hráčů od 97. místa.
Čtyřhry – skupina č. 13 – účast celkem 56 týmů:
Kyncl, Novák – Gollnick, Kretzer (GER) 0:3, Kyncl, Novák – Fouchault,
Thomas (FR) 1:3, Kyncl, Novák – Martinovič (CRO), Czerkies (GER) 3:1
I zde jedna výhra ve skupině stačila jen na vyřazovací systém pavouka
útěchy s výsledky:
1. kolo: Kyncl, Novák – Krause, Reuter (GER) 3:0
2. kolo: Kyncl, Novák – Felstead, Lamprell (ENG) 0:3
Výhra v prvním kole dostala našeho zástupce na 41. místo ve čtyřhrách.
Kategorie 65 až 69 let:
Dvouhry – skupina č. 47 – účast celkem 394 hráčů:
Švec – Heinzelmann (SUI) 3:0, Baguzis (LTU) – Švec 3:1, Švec – Niemeyer (GER) 3:0.
Dvě výhry ve skupině znamenaly postup do vyřazovacího systému pavouka vítězů, kde v prvním kole Honza přehrál Glosse (GER) 3:0. Tato
výhra jej ve druhém kole poslala na 5. nasazeného hráče – čínského Angličana Ma Yu Lunga, kterého (k překvapení dalších 3 krajanů soupeře)
porazil 3:1! Bohužel, zdravotní indispozice (následek klimatizace na pokoji) silně ovlivnila další zápas, který prohrál se Zakaryanem (ARM) 0:3.
I tak je umístění na 33. místě při první účasti na podobné akci výborné
a z české skupiny (29 hráčů v této kategorii) byli úspěšnější jen 3 hráči!
Čtyřhry – skupina č. 11 – účast celkem 194 týmů:
Jungvirt, Švec – Jakobsen, Jensen (DEN) – 3:2, Sundqvist (SVE), Sorger
(AUT) – Jungvirt, Švec 3:0, Jungvirt, Švec – Kowalzyk, Möbius (GER)
3:2 (rarita – v rozhodujícím utkání o postup do vyřazovacích kol vítězů
prohrávala česká dvojice 0:2 na sety a 6:10. Po postupném odvrácení třinácti mečbolů soupeřů zvítězila v pátém setu 11:8 a postoupila).
Vyřazovací kola vítězů:
1. kolo: Jungvirt, Švec – Kara, Reiman (/FIN) 3:0
2. kolo: Childs, Rhodes (ENG) – Jungvirt, Švec 3:2 (zde, bohužel, naopak
naši nevyužili 3 své mečboly). Tato prohra je ponechala na 33. místě.
Z krátkého souhrnu je vidět, že se holičtí hráči v „Evropě“ neztratili a určitě o sobě dali dost výrazně vědět. Svědčí o tom i výzva ostatních členů
české výpravy (měla 190 hráčů a hráček z celkového počtu 3400 účastníků ME) k účasti na mistrovství světa veteránů v roce 2020 ve francouzském Bordeux.
Turnaj v Polsku na Slovensku
Hráči oddílu stolního tenisu se každoročně účastní mezinárodního turnaje
v Polsku. Město Strzelce Opolskie nás přivítalo již podesáté. Naši borci,
po loňském vítězství nad Ukrajinou, tentokrát tomuto soupeři podlehli
ve finále 4:2 (sestava: Koubek René, Socha Zdeněk, Švec Jan a Košťál
Jiří). Třetí místo získalo domácí družstvo „A“.
Po domácím turnaji, který byl součástí Holických dnů (holické „A“ vyhrálo, „B“ bylo druhé a Strzelce třetí), odjeli začátkem července naši hráči
na turnaje do slovenského Medzeva. Loňské vítězství jsme obhájili (sestava: Jelínek Milan, Mádlo Martin, Koubek Vojtěch a Klouček Jaroslav).
2. celostátní liga – skupina „B“
V sezóně 2019–2020 bude bojovat naše „áčko“ v tzv. Moravské skupině
2. celostátní ligy. V naší holické modré aréně budou k vidění zápasy s těmito týmy: Slezan Opava, MS Brno, KST Ostrava, KST Vsetín, Stavoimpex
Hodonín, Siko Orlová, Baník Havířov, Sokol Hradec Králové, Tesla Pardubice, Tatran Hostinné a HB Ostrov. Přijďte naše hráče podpořit. Rozpis
zápasů je vždy umístěn na dveřích herny stolního tenisu ve sportovní hale.
Jiří Košťál
HOLICKÉ LISTY

Volejbalový oddíl
Další ročník krajské volejbalové soutěže žen II. tř. bude zahájen na hřišti
soupeře v sobotu 7. září od 10:00 hod. V první části soutěže 2019–2020
– podzimním kole, sehrají ženy na domácím hřišti 3 zápasy. Do uzávěrky novin ještě nevíme, na kterém hřišti zápasy odehrajeme. Nevíme, zda
na hřišti Na Lipáku bude či nebude probíhat rekonstrukce, která by mohla
zapříčinit to, že hřiště nebude pro hru způsobilé. Sportovní hala je v domácích hracích termínech obsazená, o možnosti pronájmu hřiště v tělocvičně gymnázia jednáme.
Soupiska družstva: Brandová Kateřina, Ceplová Romana, Čapková
Veronika, Černá Kateřina, Hájková Lenka, Hybšová Marie, Kovaříková
Lenka, Picková Pavla, Rufrová Romana, Schejbalová Kristýna, Štěpánková Veronika, Šumpíková Iva, Thérová Lenka.
Rozpis podzim 2019
    7. 9. 2019
ŽSK Třemošnice
TJ Jiskra Holice
  14. 9. 2019
TJ Jiskra Holice
Sokol Chrudim
  21. 9. 2019
Tesla Pardubice
TJ Jiskra Holice
  5. 10. 2019
TJ Jiskra Holice
Spartak Slatiňany
12. 10. 2019
Sokol Nasavrky
TJ Jiskra Holice
19. 10. 2019
TJ Jiskra Holice
Slovan M.Třebová
Marie Hybšová

Tenisový turnaj

V polovině července se na tenisových kurtech uskutečnil celorepublikový
turnaj v kategorii mladší žáci. Zúčastnilo se ho 18 mladých borců, což
je krásná účast. Tři hráči přijeli až z Olomouce, Brna a Prahy. Bohužel
se jim nedařilo a vypadli v prvním kole. Tenisový klub Holice reprezentovali dva svěřenci – Dominik Šmejc a Vojta Urbánek. Pro Dominika to
byl první turnaj po více jak měsíční pauze, kterou měl díky zlomenému
malíčku na ruce. Pauza na jeho výkonu nezanechala žádné stopy a v prvním kole suverénně přehrál borce z Tenis centra DTJ Hradec Králové 6:2,
6:0. V druhém kole pak už nestačil na skvěle hrajícího hráče z TK Hlinsko, který se nakonec stal vítězem celého turnaje. Vojta bohužel v prvním
kole přes shody a výhody prohrál 2:6, 3:6. Finále bylo dramatické. Hráč
z Hlinska otočil zápas do vítězného konce ze stavu 0:6, 2:5 a 0:30. Dětský
tenis je hodně o hlavě a toto byla krásná ukázka toho, že bojovat se má
za každého stavu. Rodiče hráčů si velmi pochvalovali organizaci celého
turnaje. A to hlavně práci správců, kteří dokázali mít v neděli ráno parádně
připravené dva kurty, na kterých se celý turnaj do pozdních odpoledních
hodin dohrál. Vzpomeňte si na sobotu, kdy přívalový déšť zatopil vše,
co bylo na kritických místech. Tím byly i kurty, na kterých byla 20 cm
vysoká hladina vody.
Renata Urbánková
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK HOLICE
Před koncem školního roku se v sobotu 15. června uskutečníl turnaj O pohár firmy Erwin Junker. V turnaji mladších žáku se z vítězství radoval tým FK Jablonec n/N. před Sokolem Lípa
n/O. a domácími Holicemi.
Před prázdninami 22. a 23. června se na třech
hřištích uskutečnil dvoudenní mezinárodní
turnaj starších hráčů ve fotbale – 49. Ročník
Memoriál Láďi Vojíře VICTORIA CUP.
Šestnáct zúčastněných týmů z Čech, Slovenska,
Polska a Chorvatska hrálo základní skupiny
systémem, každý s každým. Osmička nejlepších postoupila do finalové skupiny v Holicích.
Ostatní týmy sehrály zápasy o umístění v Borohrádku a Cerekvici. Celkovým vítězem turnaje se letos stal slovenský tým ze Seredi, druhý
skončil tým z Medzeva a třetí místo vybojovali
hráči z Náchoda. Holice obsadily až 11. místo.
Přípravná utkání
Přípravná utkání A mužstva: – Slavia Hradec
Králové 3:3, – FC Náchod 1:6, – Ústí n/O. 11:0.
Pohár hejtmana Pardubického kraje 1. kolo:
Srch – Holice 0:4 (0:3). Branky: 3x Rožek, T.
Jedlička.
SK HOLICE
Fotbalový podzim
Odstartovala podzimní část krajských přeborů,
ročníku 2019/2020. Fotbalisté TJ FO Lanškroun
zaslouženě vyhráli minulý ročník krajského
přeboru. Odmítli však možnost postupu do divize. Do divize proto postupují celky Letohradu
a Hlinska. Naopak do KP poprvé postoupil nenápadný celek z Horních Ředic. Těšme se proto
na dvě derby: Moravany a Ředice. V čase, kdy
čtete tyto noviny již proběhlo první kolo krajského přeboru. Holice porazily mužstvo MFK
Chrudim B 4:3, když první branku nového ročníku vstřelil v 7. minutě Tomáš Jedlička.
SK Holice A mužstvo
Soupiska – brankáři: Petr Laksar (1996), Jiří
Pšenička (1997). Obránci: Lukáš Hanč (1992),
Marek Řehák (1997), Jakub Tláskal (1998), Jan
Řezníček (1995), Miloš Chvála (1990). Záložníci: Daniel Fotul (1996), Jakub Rek (1999),
Jan Rosůlek (1993), Jakub Jedlička (1989), Filip Křtěn (1999), David Semínko (1994). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Emanuel Rožek
(1999), Jindřích Václavek (1989). Realizační
tým – trenér: Evžen Kopecký. Vedoucí mužstva: Pavel Novotný. Sekretář: Zdeněk Nývlt.
Změny v kádru mužstva – odchody: Machatý,
Kopřiva, Černý, Velinský – přeřazeni do nově
vzniklého B mužstva, Lát – Horní Ředice. Příchody: Rek – Pardubice, Rosůlek – Libišany,
Václavek – Slatiňany, T. Jedlička – Horní Jelení,
Tláskal – Sezemice.
Cíl pro sezonu 2019/2020? Petr Bajer, předseda klubu: „Chceme se umístit do pátého místa.
Naším záměrem je hrát fotbal, který bude bavit
všechny hráče a především holické příznivce“.
SK Holice B mužstvo
Po kratší přestávce, kdy nebyl dostatek hráčů
do B mužstva, kdy naopak A mužstvo doplňovalo naše béčko a ne naopak, jak je to běžné,

sešla se kvalitní parta fotbalistů, ať dorostenců
nebo bývalých hráčů A mužstva, kteří budou
tvořit základ nového mužstva SK Holice B. První utkání v IV. třídě – Holicko měli 25. 8. 2019
ve Vysokém Chvojnu.
Soupiska: Radek Svoboda, Petr Bačina, Tomáš
Kopřiva, Radek Machatý, Daniel Valenta, David a Jakub Černý, Marek Strnad, Tomáš a Jakub Velinský, Zdenek Nývlt, Viktor Pařízek,
Adam Starý, Josef Zeman. Trenér: Václav Velinský. Vedoucí mužstva: Luboš Vohralík.
Rozpis zápasů SK Holice – září 2019
A – tým
nedělě 8. září Horní Ředice 17.00
sobota 21. září Moravská Třebová 16.00
sobota 28. září Rohovládová Bělá 15.30

B – tým
sobota 7. září Paramo Pardubice 17.00
neděle 22.9.2019 Litětiny 16.30
dorost
sobota 7. září Jablonné n/O. 14.00
sobota 21. září Libchavy 13.00
sobota 28. září Chrudim B 12.30
starší a mladší žáci
neděle 1. září Ústí n/O. 9.30 a 11.15
neděle 15. září Choceň 9.30 a 11.15
mladší elévové „B“
středa 11. září Mnětice 17.00
středa 25. září Pardubice- dívky 17.00
starší a mladší elévové
neděle 29. září turnaj 4 mužstev 9.00
Ing.Vladimír Faltys
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