ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIV. ROČNÍK / DUBEN 2018
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při psaní dubnového
sloupku, kdy včera, měli
svátek „Pepíci“ venku
stále mrzne. Zima se
stále nechce vzdát své
nadvlády nad přírodou.
Věřím, že, až obdržíte
toto číslo Holických listů
bude už krásné teplé jaro.
První zasedání zastupitelstva města v tomto
roce se konalo 19. března 2018 a mělo ve svém
programu hned několik velmi důležitých bodů,
jako závěrečný účet města za rok 2017, projednání přijetí úvěru na financování sportovišť,
rozpočtovou změnu, která obsahovala mimo
jiné i kapitálový rozpočet města na rok 2018
(investiční akce) a rozdělení finanční podpory pro spolky a občanská sdružení. V diskuzi
k závěrečnému účtu města bylo konstatováno,
že vyšší kladný výsledek hospodaření města
za rok 2017 byl způsoben menším čerpáním kapitálových výdajů (některé akce byly přesunuty

do letošního roku – oprava fasády budovy ZŠ
Komenského v Holubově ulici, lávka na Mušce,
rekonstrukce č. p. 59 v Hradecké ulici) a rovněž
vyššími daňovými příjmy města. Jelikož zpráva
auditorky neobsahovala žádné výhrady ani doporučení k nápravě hospodaření, byl závěrečný
účet města Holic za rok 2017 schválen.
Při projednání úvěru města ve výši 25 mil.
Kč na financování sportovišť zvítězila nabídka Komerční banky a.s. (další nabídky zaslaly
ČSOB a Česká spořitelna) s fixní úrokovou sazbou 1,80 % p.a. na dobu 10 let bez ručení nemovitým majetkem města.
V kapitálovém rozpočtu města pak mezi nejvýznamnější akce patří fasáda budovy ZŠ Komenského v Holubově ulici za cca 5,8 mil. Kč,
rekonstrukce č. p. 59 v Hradecké ulici za cca
11 mil. Kč, zahájení rekonstrukce hřbitovního
domku za cca 1,2 mil. Kč, lávka pro pěší na Mušce za cca 1,8 mil. Kč, vodohospodářská část
– 1. etapa na městském stadionu za cca 7 mil.
Kč, rekonstrukce atletických prvků na městském stadionu za cca 20 mil. Kč, výstavba nové

sportovní haly za cca 40 mil. Kč, rekonstrukce
asfaltového hřiště na „Lipáku“ za cca 4 mil. Kč
a rekonstrukce střechy a svedení dešťových vod
v č.p. 406 v Husově ulici za cca 950 tisíc Kč. Zastupitelstvo schválením výše uvedených investic
do sportovišť zlepší tak podmínky a rozšíří možnosti sportování v našem městě.
Dalším bodem jednání pak bylo projednání
finanční podpory pro spolky a občanská sdružení. Zastupitelstvo schválilo finanční podporu v celkové výši 2,161 mil. Kč. Přesný výčet
podpor najdete mezi usneseními zastupitelstva.
Většina žadatelů tak obdržela podporu v obdobné výši jako v roce 2017 a může ve své činnosti
plnohodnotně pokračovat.
Na závěr jednání zastupitelstvo zvolilo dva
přísedící Okresního soudu v Pardubicích, schválilo obecně závaznou vyhlášku města o nočním
klidu a schválilo usnesení proti připravovanému
zdražení skládkovného za komunální odpad.
Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou
popřál šťastné a veselé prožití svátků velikonočních a doufám, že již za jarního počasí.

100 let od vzniku Československa
Jak jistě každý ví, v letošní roce si připomínáme 100. výročí od založení Československa
a 25 výročí od vzniku České republiky. Samozřejmě i v našem městě si tyto události připomínáme. V lednu proběhla zdařilá výstava o osudech českých legionářů za a po první světové
válce. V kulturním domě proběhla na toto téma
beseda s ředitelem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Mgr. Jiřím Junkem. Při příležitosti
narozenin prvního prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka položili zástupci města
7. března kytici k jeho pomníku v Holubově
ulici – viz foto. Další akce se ještě chystají.
O prázdninách proběhne u kulturního domu
promenádní koncert, který bude mapovat 100 let
jazzové hudby v Čechách. Ve čtvrtek 18. října
vystoupí v kulturním domě komorní trio Musica
Dolce Vita a na stejném místě proběhne 28. října slavnostní koncert v podání pedagogů a žáků
ZUŠ Karla Malicha Holice.
Mgr. Ladislav Effenberk

Čarodějnice 2018

pondělí 30. dubna, fotbalový stadion
18.00 Jaroslav Sypal – zábavný blok
18.45 Zapálení ohně
19.00 David „DoDo“ Doležal – vystoupení
s kytarou
21.00 Ohňostroj
21.15 Čarodějnická diskotéka
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 26. února 2018

Rada města na své schůzi v pondělí 26.února 2018 projednala některé body
za účasti všech zastupitelů. Diskutovalo se o rozpočtových změnách, které
doplní kapitálovou část rozpočtu a rada doporučila zastupitelstvu, aby na zasedání 19. března tyto změny schválilo, dále bylo se zastupiteli projednáno
po jednotlivých položkách rozdělení finanční podpory organizacím a spolkům,
schválení tohoto návrhu proběhne opět 19. března. Zastupitelé se zejména zajímali o postup při přípravě investičních akcí v areálu stadionu. V návaznosti
na tyto body rada města doporučila zastupitelstvu schválit změnu pravidel pro
přidělování finanční podpory z rozpočtu města a nabídku úvěru ve výši 25 mil.
Kč na financování investic do sportovišť od Komerční banky a.s.
Na schůzi rada města projednala a schválila výsledky hospodaření městských
příspěvkových organizací, jejich účetní závěrky za rok 2017, včetně převodů finančních prostředků z výsledku hospodaření do jejich rezervních fondů,
schválila 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2018 a odměny ředitelů
příspěvkových organizací za II.pololetí 2017.
Rada města schválila: uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě s firmou Gas Net s.r.o., platební kalendář na vyrovnání nedoplatku z vyúčtování
služeb dlužníkovi za byt v čp. 61, na základě poptávkového řízení jako zhotovitele akce „Projektová dokumentace parkoviště Na Mušce“ firmu Vectura
Pardubice, zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce
atletických prvků sportovního stadionu Holice“.
V bodě programu převodů nemovitého majetku rada neschválila zveřejnit záměru prodeje pozemků v ul. Bratří Čapků (pro výstavbu myčky aut),
nedoporučila ZM schválit prodeje pozemků v ul. Staroholická (prostranství
před domy čp.167 a 168), doporučila ZM schválit bezúplatné převody pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR (pozemky pod bývalou silnicí I/35
před výstavbou obchvatu), v dalších třech případech rada doporučila ZM
schválit zřízení věcných břemen pro nová energetická vedení dle žádostí ČEZ
Distribuce a.s., ŘSD ČR Praha a GasNet s.r.o. Ústí n. L., v dalším případu
rada nedoporučila ZM využít předkupního práva k výkupu chaty na pozemku
ve spoluvlastnictví 16-ti měst a obcí (u rybníka Hluboký) a doporučila ZM
vykupovat pozemky pod komunikacemi za jednotkovou cenu 140 Kč/m2. Další doporučení ke schválení ZM bylo v obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o stanovení nočního klidu v roce 2018. Rada schválila: technickým službám
nákup dodávkového automobilu a tlakové myčky v hodnotě cca 400 tis. Kč,

převzetí záštity nad konáním Pivních slavností 2018 dne 18. 8. 2018 pořadateli dechovému orchestru kulturního domu, likvidaci movitého majetku města
dle návrhu schváleného majetkovou komisí RM, ukončení nájmu kanceláře
v objektu Palackého čp. 38 společnosti MAS Holicko o.p.s. ke dni 31. 3. 2018
a zveřejnění záměru na pronájem těchto uvolněných prostor, mateřské školce
z Holubovy ulice 1. změnu odpisového plánu na rok 2018, uzavření dodatku
č. 1 smlouvy s firmou Projekce Vrbický s.r.o. Holice na zhotovení PD rekonstrukce domu Hradecká čp. 59 a zamítla žádost o finanční příspěvek pro Hospic Anežky České z Červeného Kostelce.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 19. března 2018

Hlavními body programu tohoto jednání bylo schválení rozpočtových změn,
které doplnily kapitálovou část rozpočtu města na rok 2018, některé položky
zmiňuje starosta ve svém sloupku, druhým očekávaným bodem bylo rozdělení
a schválení finanční podpory města spolkům a organizacím formou veřejnoprávních smluv – viz usnesení č. 415:
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
ve výši 2 161 tis. na rok 2018 včetně navržených změn takto:
Ing. Prouza, Ing. Prouzová – 10 000 Kč; Občanský spolek Veliny, z.s. –
5 000 Kč; TJ Jiskra Holice, z.s. – 192 000 Kč; DTJ Holice, z.s. – 28 000 Kč;
Radioklub OK1KHL – 5 000 Kč; Forejtek Lukáš – 5 000 Kč; Gymnázium
Dr. Emila Holuba – 10 000 Kč; SK Holice, z.s. – 390 500 Kč; Automotoklub
Holice v AČR – 50 000 Kč, Tenisový klub Holice, z.s. – 105 000 Kč; Myslivecký spolek Holice v Č. – 20 000 Kč; Horolezecký a turistický klub Holice,
z.s. – 4 000 Kč, Oblastní charita Pardubice – 60 000 Kč; Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Holice – 27 000 Kč; Tancklub Holice,z.s. – 30
000 Kč; Česká federace klubů a vozítek s pedály,z.s. – 15 000 Kč; Pohybové
studio Energy, z.s. – 10 000 Kč, Taneční klub APEL Holice,z.s. – 30 000 Kč;
Doubravský Vít – 5 000 Kč; Český svaz chovatelů ZO – 35 000 Kč; Římskokatolická farnost Holice – 5 000 Kč; TJ Sokol Holice – 353 000 Kč; Občanské
sdružení CYKLO PROFI Holice – 30 000 Kč; Junák – český skaut – 40 000 Kč;
Kultura pro město, z.s. – 83 000 Kč; Kalousek Rostislav – 1 000 Kč, OLD BIKERS CLUB, z.s. – 8 000 Kč; Badmitonový klub Holice, z.s. – 30 000 Kč,
HC Laviny Holice,z.s. – 30 000 Kč, Bike Freaks Holice,z.s. – 141 000 Kč,
Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s. – 403 500 Kč.

Díky EPC projektu spoří město Holice více než 2,9 mil Kč ročně
Město Holice se v roce 2013 rozhodlo realizovat energeticky úsporný projekt metodou EPC (z angl. Energy Performance Contracting), tedy metodou,
která umožňuje hradit investice až ze skutečně dosahovaných úspor. A co je
ještě důležitější – tyto úspory jsou smluvně garantovány dodavatelem projektu. Jaké má projekt výsledky? Jsou předpoklady včetně garantované úspory
naplněny?
Do projektu bylo zahrnuto celkem 7 objektů (Kulturní dům, ZŠ Komenského
100, ZŠ Komenského 500, ZŠ Holubova, MŠ Pardubická, MŠ Staroholická
a MŠ Holubova) a také soustava veřejného osvětlení. Na jaře a v létě roku
2013 proběhla veřejná zakázka na dodavatele EPC projektu, ve které nakonec
uspěla ekonomicky nejvýhodnější nabídka společnosti MVV Energie CZ a.s.
Následně, do září 2014, MVV zrealizovala navrhovaná opatření: rekonstrukce
zdrojů tepla, instalace systému IRC, který umožňuje nastavování teplot v jednotlivých místnostech objektu, rekonstrukce vnitřních osvětlení a mnohá další.
V oblasti veřejného osvětlení došlo k výměně cca 890 svítidel za nová, vysoce
efektivní LED svítidla s integrovanou regulací od výrobce Philips.
Od října 2014 začalo běžet 10 leté období, kdy společnost MVV Energie CZ
garantuje úsporu nákladů na energie ve výši cca 2,9 mil Kč. Jedná se o úsporu
na zemním plynu, elektrické energii a vodném a stočném. V průběhu celého
období je dodavatel EPC projektu také partnerem města právě v oblasti snižování energetické náročnosti. Pomocí dálkového dispečinku může například
spolupracovat se správci objektů, pomáhat s nastavováním topných režimů
a analyzovat případné odchylky spotřeb a podobně. Součástí tohoto energetického managementu je také hledání dalších úsporných opatření, která by
přinesla další snížení nákladů města na energie. Velmi zajímavých výsledků
dosáhl projekt EPC také v oblasti veřejného osvětlení. Na uvedeném grafu
spotřeb elektrické energie je názorně vidět rozdíl mezi energetickou náročností původní soustavy a soustavy nové (pozn. graf samostatně níže).
V současné době máme za sebou již tři kompletní vyhodnocená roční období. V každém z období byla garantovaná úspora nejen dosažena, ale pokaždé
jsme dosáhli nadúspory, a to dokonce v řádu desetitisíců korun. Nadúspora dle
smluvních podmínek zůstává městu Holice, které ji zpětně investuje v samotných objektech do dalších energeticky úsporných opatření. Typickým příkladem je rekonstrukce osvětlení v MŠ Holubova, která proběhla v loňském létě,
stejně tak jako rozšíření systému měření a regulace vzduchotechnické jednot-
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ky v kulturním domě. Kromě garantovaných úspor tak realizovaná opatření
v rámci projekte EPC přinese v následujících letech městu dodatečnou úsporu
cca 75 tis Kč ročně.
EPC Holice
Garantovaná
Dosažená
Rozdíl
úspora
úspora
10/2014-09/2015
2 897 605
2 949 302 Kč
51 697 Kč
10/2015-09/2016
2 897 605
3 023 205 Kč
125 600 Kč
10/2016-09/2017
2 897 605
2 965 617 Kč
68 012 Kč
Manažer divize energetických služeb společnosti MVV Energie CZ Bc. Martin Hvozda k projektu doplňuje: „Projekt EPC pro město Holice byl v době
svého vzniku unikátní, neboť poprvé došlo v takto velké míře k propojení
úsporných opatření v městských objektech a soustavě veřejného osvětlení. Vedení města velmi dobře vyhodnotilo, že energetickou náročnost města je nutné
řešit komplexně a EPC metoda byl velmi dobrý nástroj. Paralelně s projektem
totiž probíhala stavební úsporná opatření na několika objektech, které se zateplovaly, a měnila se okna. Dosavadní výsledky projektu zcela jednoznačně
ukazují, že tato cesta byla správná a holický projekt splňuje, ba dokonce přesahuje původní předpoklady. Holice se tak staly vzorem pro vznik EPC projektů
v dalších městech a obcích ČR.“

pozn. Graf měsíčních spotřeb EE na veřejném osvětlení města Holic. Výměna
za LED svítidla proběhla od června do září 2014
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Svoz biologického odpadu v Holicích již od 11. dubna
2018
Ve středu 11. dubna proběhne první letošní svoz biologického odpadu.
Připomínáme, že se do hnědých „popelnic“ má odkládat pouze odpad,
jehož seznam je i na vlastní nádobě a v naší příloze jsou i konkrétní instrukce a doporučení technických služeb. Dále připomínáme, že nebude
odebírán žádný odpad, např. tráva v pytlích uložená mimo popelnice.
Občané, kteří se do tohoto sběru ještě nezapojili, si stále mohou
bezplatně nádobu vyzvednout (proti podepsanému zápůjčního protokolu) na TS Holice, Vysokomýtská 635 v pracovních dnech v době
od 7 do 11 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin. K vyzvednutí nádoby bude
vždy potřebný vyplněný zápůjční protokol a pro případ kontroly i občanský průkaz.

Zákaz vstupu do lesa
V důsledku větrné kalamity ze závěru minulého roku vyhlásil Městský
úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad zákaz vstupu

do lesů v prostorách ZCHÚ a EVL Buky u Vysokého Chvojna z důvodu
možného ohrožení návštěvníků lesa pádem stromů nebo větví. Tento zákaz platí od 1. 3. do 31. 5. 2018.

Trhy v Holicích už v pondělí 16. dubna
Na posledním jednání rady města dne 19. 3. 2018 se na základě nové žádosti pana Němce (organizátora trhů v Holicích) rozhodlo, že trhy budou
opět v ulici Holubově. U pošty bude umístěna značka slepá ulice a uzávěra ulice bude až na hranici muzea, takže zde se bude možné otočit.
Připomínáme termíny konání trhů v roce 2018:
16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 19. 11., 10. 12. a 17. 12.
2018.

Sportovní areál gymnázia uzavřen
Z důvodu celkové rekonstrukce povrchů venkovního sportovního areálu
holického gymnazia je tento areál zatím pro veřejnost uzavřen.
TS Holice

Rozdíl mezi řidičským oprávněním skupiny B a skupiny BE při řízení jízdních souprav
V posledním období jsme zaznamenali překvapivě velké množství případů, které svědčí o tom, že mnoho řidičů stále neví, jaká vozidla či soupravy vozidel mohou řídit s řidičským oprávněním skupiny B a k řízení
jakých souprav už musí být držiteli oprávnění skupiny BE. Mezi těmito
oprávněními je samozřejmě velký rozdíl, u každého probíhá jiný druh výcviku a výuky v autoškole a každé je zakončeno samostatnou zkouškou.
Až po jejím úspěšném složení mohou být tato řidičská oprávnění zapsána,
každé zvlášť, do řidičského průkazu.
Přitom tato neznalost může mít pro řidiče fatální následky. Řidič přistižený policistou při řízení jízdní soupravy, na kterou „nemá řidičák“, se
dostává okamžitě do problémů, které opravdu nestojí za to. Téměř vždy
tato situace končí nejen zadržením řidičského průkazu na místě a zákazem další jízdy, ale také přestupkovým řízením, které je ukončeno velmi
přísnou pokutou dosahující minimální výše 25 000 Kč (max. až 50 000
Kč). Ještě horší je ale pro řidiče zákaz řízení motorových vozidel, který
musí být uložen minimálně na 1 rok (max. jsou až 2 roky).
Na řidiče tak dopadá velmi přísný trest, ze kterého není v podstatě úniku.
Proto je na místě velká opatrnost. Policistu, ani nikoho jiného, nebude zajímat, že řidič nevěděl, že nemůže jízdní soupravu řídit. Opravdu zde platí
notoricky známé rčení, neznalost zákona neomlouvá. Je proto důležité,
aby se řidič dobře seznámil s rozsahem svého řidičského oprávnění (v tom
většinou problém není) a hlavně s hmotnostmi vozidel, které chce zapojit
do jízdní soupravy. Ty najde ve velkém i malém technickém průkazu. Zaměřit se musí na to, jakou má vozidlo POVOLENOU HMOTNOST!
Opravdu je třeba být obzvláště na pozoru! Policista nebude zkoumat kolik
skutečně tažné a tažené vozidlo v daný okamžik váží. Důležité jsou jen
váhy uvedené v technických průkazech vozidel!
A nyní si pojďme vysvětlit zjednodušeně význam obou řidičských oprávnění v kontextu se zapojením vozidel do jízdní soupravy.
Řidičské oprávnění pro skupiny vozidel B
Opravňuje především k řízení osobních a nákladních automobilů (kat. M1
a N1), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a jsou určena pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče.
K nim smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
1. NEPŘEVYŠUJÍCÍ 750 Kg
Maximální povolená hmotnost této soupravy
může být 4250 Kg. Získá se sečtením povolené
hmotnosti tažného (max. je 3500 Kg) a taženého
vozidla (max. je 750 Kg).
2. PŘEVYŠUJÍCÍ 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této
jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 Kg
Maximální celková hmotnost této soupravy
může být 3500 Kg. Získá se sečtením povolené
hmotnosti tažného (max. je 3500 Kg) a taženého
vozidla (více než 750 Kg).
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3. PŘEVYŠUJÍCÍ 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této
jízdní soupravy převyšuje 3 500 Kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li
se o řidičské oprávnění v ROZŠÍŘENÉM ROZSAHU. Rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky
– tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96.
Maximální celková hmotnost této soupravy
může být 4250 Kg. Získá se sečtením povolené
hmotnosti tažného (max. je 3500 Kg) a taženého
vozidla (více než 750 Kg).
Řidičské oprávnění pro skupiny vozidel BE
Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v kategorii B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
3 500 kg.
Maximální celková hmotnost této soupravy
může být 7000 Kg. Získá se sečtením povolené
hmotnosti tažného (max. je 3500 Kg) a taženého
vozidla (max. je 3500 Kg).
Jak je vidět, není to až tak složité. Celkem snadno lze zjistit, jaký může
řidič zapojit vlek za svoje vozidlo, aniž by tím riskoval, že přijde o svůj
řidičský průkaz. Pokud máte přesto pochybnosti a nejste si jisti, přijďte se
raději poradit.
Úplně na závěr bych ještě uvedl, že uvedené informace se týkají pouze
rozsahu řidičského oprávnění. Technické parametry zapojitelnosti vozidel
do souprav zde nejsou vůbec řešeny.

Sprejerství ve městě

Díky všímavé práci učitelů v ZŠ došlo k odhalení „výtvarníka“. Je to dobrá zpráva a jak je vidět, umíme ve městě záškodníky odhalit. Celou záležitost si již převzala policie.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc duben 2018

Setkání harmonikářů

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

Město Holice, výbor seniorů, Kulturní dům
města Holic a ZUŠ Karla Malicha všechny spoluobčany zvou na 5. setkání harmonikářů, které
se uskuteční 7. dubna od 14.00 hodin ve společenském sále ZUŠ Karla Malicha. Přijďte si
poslechnout a zazpívat se známými interprety
z TV Šlágr (Voraři, Duo Kapka, Martina Zavadilová a další). Sponzoři akce: Oční optika
Olivová, Voda, plyn, topení Kamenický, TOM
service, vstupné 80 Kč.
Antonín Janeba

datum hodina program
vstupné
4. 4.
9.00	John & Mary
středa		Činoherní anglicko – české představení Divadelní centrum Zlín
60 Kč
4. 4.
10.45	Peter Black 2 – a new beginning
středa		Činoherní anglicko – české představení Divadelní centrum Zlín
60 Kč
7. 4.
14.00	Přehlídka harmonikářů
sobota		Program přehlídky je uveden na samostatném plakátu. Akce za podpory Města Holice se uskuteční v sále Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích 80 Kč
14. 4.
19.30	Eva Drábková – Šašek nebo politik
sobota		Nejnovější hra divadelního souboru Jirásek – skupiny TEMNO. Hra se snaží diváky pobavit i potěšit a touží vzdát hold takovým tvůrcům, jako byl spisovatel Terry
Pratchett, kteří nás svým dílem posunují do říše fantazie, nadhledu a pábitelství.
		Režie: Eva Drábková.
		Uvádí Divadelní soubor TEMNO Týniště nad Orlicí a taneční skupina SMOT ART.
		Zařazeno v divadelním předplatném ABO 2017/2018.
120 Kč
24. 4. 9+10.30	Ať žijí strašidla!
úterý		Výpravný muzikál uvádí Metropolitní divadlo Praha.
50 Kč
27. 4.
19.30 Václav Kracík – Kabaret Nahatý Shakespeare
pátek		Pět nejslavnějších tragedií Williama Shakespeara v jedné divadelní komedii. Kabaretní formou odlehčené temné příběhy plné vražd, mystiky i tragické lásky. Kombinace kabaretu včetně autorských písniček s původními slavnými výstupy a monology tvoří dohromady nesmírně živý divadelní tvar. Těšit se můžete na tyto známé
tragedie: Romeo a Julie, Král Lear, Othello, Macbeth a Hamlet.
		Režie: Jiří Trnka.
		Uvádí Divadlo Tramtarie Olomouc.
		Hrají: Petra Konev Čiháková, Jana Posníková, Václav Stojan, Bořek Joura a Martin
Dědoch.
		Bonus pro předplatitele ABO 2017/2018.
180-160-140 Kč

Pozvánka na koupání
SPCCH zve všechny seniorky a seniory k návštěvě nově zrekonstruovaného krytého bazénu ve Vysokém Mýtě. Návštěvy se uskuteční
vždy v pátek, a to: 13., 20. a 27. dubna, 4. a 11.
května. Odjezd autobusu je od Kulturního
domu města Holic vždy v 15.15 hodin, jízdné
50 a 60 Kč, vstup do bazénu je zdarma.
Marta Janků

Zpráva z Červeného Kostelce

KINO

datum hodina program
vstupné
10. 4.
17.00	Auta 3
úterý		Legendární závoďák Blesk McQueen náhle zjistí, že ho nová generace závodních
aut poslala mimo dráhu. Zpátky do hry mu může pomoci mladá automechanička
Cruz Ramirezová. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.
		Žánr: Animovaný/Dobrodružný/Komedie. Délka 100 minut.
70 Kč
17. 4.
19.30	Bajkeři
úterý		Nevlastní bratři Jáchym a David s kamarádem Sašou tráví svůj čas výhradně
na sociálních sítích. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se na dvousetkilometrový cyklovýlet a zjišťují, že tam venku je skutečný svět. Srážka se životem nese
jistá úskalí, ale s humorem se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, ale
také sok v lásce.
		Režie: Martin Kopp.
		Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machula, Celestene
Buckingham.
		Žánr: Komedie. Délka 95 minut.
80 Kč
24. 4.
19.30	Do větru
úterý		Příběh tří malých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů.
Neobvyklý milostný trojúhelník naruší dokonalé soužití sourozenců. Na pozadí
atraktivního jachtařského prostředí přibližuje touhy a obavy současné mladé generace.
		Režie: Sofie Šustková.
		Hrají: Jenovéfa Boková, Vladimír Polívka, Matyáš Řezníček.
		Žánr: Milostné drama. Délka 78 minut.
80 Kč
datum hodina
17. 4.
16.00
úterý		
		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Činnost a služby Sboru dobrovolných hasičů Holice
Přednáška o historii a činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holicích.
Přednáší Zdeněk Meliš.
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
6. 4.–30. 4.		
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Petr Korunka – Pokřivená realita – ilustrace a komiksy
Vernisáž se uskuteční v pátek 6. dubna od 17 hodin.

Byla sobota 24. února a napadl sníh. Zvláště
bílo bylo v Červeném Kostelci, kde jsme ten
den hráli na krajské divadelní přehlídce naši vánoční komedii „Šťastné a veselé“ a ta přírodní
atmosféra se k tomu náramně hodila. Kolegové
z Havlíčkova Brodu, co hráli před námi, to trochu protáhli, a tak jsme se přesvědčili, jak neočekávaně rychle jsme schopni připravit jeviště.
Jenom na zkoušku s vypůjčenou domácí pětiletou herečkou Aničkou už nedošlo (ale zvládla
to na výbornou!). A pak už to začalo. Naplněné
hlediště jde s námi od prvních vět, několikrát zaznamenáváme i potlesk na otevřené scéně a pak
se klaníme a klaníme. Porota má pro nás jen slova chvály a pan starosta nám chce udělit cenu
publika (ta se však neuděluje, tak jen alespoň ta
hřejivá slova). Ale nakonec ani letos neodjedeme s prázdnou, neboť výrokem poroty získává
cenu za herecký výkon Libuše Straková z Holic.
Příznačně se tak stalo v předvečer jejích narozenin, od kterých si může do kolonky věk psát dvě
stojící nekonečna. Takže gratulace dvojnásobná.
Ano, holické ochotnické divadlo má v poslední
době dobrý zvuk a je slyšet dosti daleko. Snad
se to potvrdí i o prvním listopadovém víkendu,
kdy se v Holicích koná další národní přehlídka
jednoaktovek.
Pavel Hladík
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Základní umělecká škola Karla Malicha slaví soutěžní úspěchy
Základní umělecká škola Karla Malicha v uplynulých
dnech úspěšně reprezentovala Holice při soutěžích,
které vypisuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. V tomto školním roce byla soutěž vypsána
pro obor hra na dechové nástroje, zpěv, taneční obory a smyčcové soubory a orchestry. Okresních kol se celkem zúčastnilo
35 žáků ZUŠ Karla Malicha a získalo 2 třetí, 15 druhých a 18 prvních cen,
z toho 17 s postupem do krajského kola. Tento soutěžní maraton odstartoval 26. února okresním kolem ve hře na dechové nástroje dřevěné, které
pořádala ZUŠ v Přelouči, kde naší školu reprezentovalo celkem 5 žáků
a ve velké konkurenci si vedli velice dobře:
IV. kategorie do 11 let
Štěpán Pištora (Hra na klarinet) – 1. cena s postupem do krajského kola
Veronika Sopoligová (Hra na klarinet) – 2. cena
V. kategorie do 12 let
Doubravka Kunátová (Hra na klarinet) – 2. cena
VI. kategorie do 13 let
Simona Knížková (Hra na hoboj) – 1. cena s postupem do krajského kola
VII. kategorie do 14 let
Nela Dvořáková (Hra na klarinet) – 1. cena s postupem do krajského kola
Všichni soutěžící jsou ze třídy p. uč. Františka Uhlíka a klavírní spolupráci zajistila Bc. Kamila Doubek Šedajová.
Hned druhý den 27. února pokračovala soutěž v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Pardubice, Havlíčkova a této soutěže se zúčastnilo taktéž 5 žáků
s těmito výsledky:
II. kategorie do 12 let
Karolína Rajprtová – 2. cena – pedagogické vedení Bc. Martin Beran
Markéta Holušová – 3. cena – pedagogické vedení Eliška Hájková
V. kategorie do 15 let
Monika Formánková – 2. cena
Vendula Novotná – 2. cena – pedagogické vedení Eliška Hájková
VIII. kategorie do 18 let
Vojtěch Vlach – 2. Cena – pedagogické vedení Lenka Plašilová
Na klavírní spolupráci při této soutěži se podíleli Bc. Martin Beran
a Bc. Kamila Doubek Šedajová.
Celý soutěžní týden byl završen 28. února v Holicích, kdy naše ZUŠ Karla
Malicha pořádala soutěž ve hře na dechové nástroje žesťové. Naše škola
do soutěže poslala celkem 18 soutěžících, což je mimochodem ze všech
zúčastněných škol největší počet a je nutno podotknout, že hájili domácí
„arénu“ bez ostychu.
0. kategorie do 7 let
František Machač (Hra na baryton) – 1. cena
III. kategorie do 10 let
Jan Takáč (Hra na baryton) – 1. cena s postupem do krajského kola - oba
pedagogické vedení František Machač
IV. kategorie do 11 let
Tomáš Jeřábek (Hra na lesní roh) – 1. cena s postupem do krajského kola
Monika Tichá (Hra na baryton) – 2. cena – oba pedagogické vedení
Mgr. art. Ondřej Lisý
V. kategorie do 12 let
Karolína Rajprtová (Hra na trubku) – 1. cena s postupem do krajského
kola
Ondřej Hloušek (Hra na trubku) – 2. cena
Vojtěch Takáč (Hra na trombon) – 3. cena – všichni pedagogické vedení
František Machač
Kateřina Šandová (Hra na tubu) – 1. cena s postupem do krajského kola –
pedagogické vedení Mgr. art. Ondřej Lisý
VI. kategorie do 13 let
Petr Slezák (Hra na trubku) – 1. cena s postupem do krajského kola
Pavel Slezák (Hra na trombon) – 1. cena s postupem do krajského kola
Eliška Hrochová (Hra na baryton) – 2. cena
Pavel Slezák (Hra na baryton) – 1. cena s postupem do krajského kola všichni pedagogické vedení František Machač
VII. kategorie do 14 let
Eliška Kopová (Hra na lesní roh) – 1. cena s postupem do krajského kola
– pedagogické František Machač
Václav Lhoták (Hra na tubu) – 2. cena – pedagogické vedení Mgr. art.
Ondřej Lisý
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VIII. kategorie do 15 let
Iveta Honzů (Hra na lesní roh) – 2. cena – pedagogické vedení František
Machač
Lucie Slezáková (Hra na baryton) – 2. cena – pedagogické vedení František Machač
Adrian Mareček (Hra na trubku) – 2. cena – pedagogické vedení Mgr. art.
Ondřej Lisý
IX. kategorie do 17 let
Tomáš Šimon (Hra na tubu) – 1. cena s postupem do krajského kola – pedagogické vedení Mgr. art. Ondřej Lisý
Zvláštní ocenění:
František Machač (Hra na baryton) – cena za nejmladšího účastníka soutěže
Pavel Slezák (Hra na trombon a baryton) – cena Ester Ledecké za všestranost
Na tomto místě je třeba poděkovat nejen pedagogům, kteří se podíleli
na přípravě našich žáků, ale i korepetitorům, kteří vždy ochotně podpořili výkony našich žáků klavírním doprovodem. Jmenovitě Mgr. Tereza
Vostřelová, Mgr. Pavel Kupčák a Petra Machačová.
Poslední okresní kolo, které pořádala ZUŠ Pardubice – Polabiny v úterý
6. března, bylo věnováno hře na zobcovou a příčnou flétnu. Této soutěže
se zúčastnilo 7 žáků s vynikajícími výsledky.
I. kategorie do 8 let
Martin Šmejda (Hra na zobcovou flétnu) – 1. cena s postupem do krajského kola – pedagogické vedení Mgr. art. Ondřej Lisý
II. kategorie do 9 let
Sára Olívie Užíková (Hra na zobcovou flétnu) – 1. cena s postupem
do krajského kola – pedagogické vedení Ing. Veronika Ďoubalíková
III. kategorie do 10 let
Jolana Šmejdová (Hra na zobcovou flétnu) – 1. cena s postupem do krajského kola
Bára Nechvílová (Hra na zobcovou flétnu) – 1. cena s postupem do krajského kola
Elena Schejbalová (Hra na zobcovou flétnu) – 1. cena s postupem do krajského kola – všichni pedagogické vedení Mgr. art. Ondřej Lisý
VI. kategorie do 13 let
Nela Anastázie Užíková (Hra na zobcovou flétnu) – 2. cena
Anežka Dostálová (Hra na zobcovou flétnu) – 2. cena – pedagogické vedení – Ing. Veronika Ďoubalíková
Na klavírní spolupráci při této soutěži se podíleli Mgr. Tereza Vostřelová
a Mgr. Pavel Kupčák
Všem soutěžícím, jejich pedagogům a korepetitorům patří velké díky
za vzornou reprezentaci naší školy a je vidět, že ZUŠ Karla Malicha je
velice významnou institucí, která nereprezentuje Holice pouze novou
budovou, ale především svými výkony a je konkurenceschopnou nejen
na okresní, ale budeme doufat i na krajské úrovni.
Mgr. art. František Machač
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Aprílový měsíc v Mateřské škole Holubova
První jarní měsíc je za námi, a i když paní zima v něm ještě o sobě dávala vědět, jaro už přeci jenom ukázalo, že začíná pomalu přebírat vládu.
Uvidíme, co ukáže duben, ale jak napovídá název tohoto článku jedná se
o měsíc aprílový, a tak počasí může být všelijaké. V naší škole čeká některé děti hned druhý dubnový týden plný zajímavých zážitků (dost možná
ještě sněhových) v Krkonoších v Penzionu Permoník, který se nachází
v malebném městečku Malá Úpa. Společně s outdoorovou organizací Ski
Fanatic, jsme pro ně připravili od 9. do 13. dubna školu v přírodě. Program školy v přírodě se tentokrát ponese v olympijském duchu. V úterý
17. dubna si připomeneme nedávné Velikonoce. Čeká nás pohádka v mateřské škole s názvem Kuře Cupity. Ve středu18. dubna a čtvrtek 19. dubna
proběhnou v naší škole dny otevřených dveří. V době od 15.00 do 16.30
hodin budete mít možnost seznámit se s prostory školy a dovědět se zajímavosti z dění školy a také o zápisu do mateřské školy, který proběhne
počátkem května. Podrobné informace k zápisu budou včas zveřejněny
na našich internetových stránkách. 24. dubna navštívíme kulturní dům
a budeme se trochu bát. Ať žijí strašidla, to je totiž název divadelního představení. Ve čtvrtek 26. dubna nás čeká již tradiční fotografování na tablo
a fotografování jednotlivých tříd.
Více o naší škole najdete na našich nových internetových stránkách www.
msholubova.cz nebo také na facebooku: www.facebook.com/msholubova.
Lenka Chotěnovská

Zimní škola v přírodě
na Základní škole Komenského
Další měsíc na naší Základní škole Komenského proběhl ve znamení zimních škol v přírodě. Žáci 4. a 5. ročníku byli na škole v přírodě už v lednu. Rozjeli se do Kořenova na chatu Zvonice. Druhá skupina prvňáčků
a druháčků odjela do Deštného v Orlických horách do Šerlišského mlýna.
Třetí skupina prvňáků a třeťáků navštívila na Vysočině Penzion Selský
dvůr v Daňkovicích. Všem přálo počasí a děti si užily bobování a stavění
sněhuláků.
Teď už jsme všichni zpátky ve škole. Děti z prvních tříd navštívily poprvé knihovnu a týden nato spolu se svými rodiči absolvovaly v kulturním
domě Pasování na čtenáře. Odměnou jim byla kniha pro děti, kterou při
Pasování dostaly.
Protože se kvapem blíží Velikonoce, proběhl na naší škole už tradičně projektový den a po něm následoval Velikonoční jarmark, kde si návštěvníci
mohli zakoupit výrobky dětí a prohlédnout si naši školu.
Mgr. Helena Žižková

Oslavy české státnosti na Holubovce
Je zvláštní, jak našimi dějinami hýbou osmičky. Jakmile nám v historii
o něco šlo, v letopočtu byla osmička. Ať už bitva na Moravském poli
a smrt Přemysla Otakara II. roku 1278, založení Karlovy univerzity 1348
i nechvalně známá bitva na Bílé hoře roku 1620 proběhla aspoň 8. listopadu a našly by se další a další.
Letošní rok se přímo nabízí k využití všech novodobých výročí s osmičkou. Proto jsme na škole vypracovali pro žáky projekt „8“ v českých dějinách. Jedná se o roky 1918 – vznik Československa, 1938 – Mnichovská dohoda, 1948 – ztráta demokracie a svobody a rok 1968 – okupace
Československa. Každá třída, přiměřeně svému věku, má se svými učiteli
vypracovat určité úkoly, jako např. pracovní listy, historické prezentace,
plakáty, pracovat s fotografiemi atd. Nově vzniklé materiály budou zhodnoceny, vystaveny pro veřejnost a v neposlední míře používány při výuce.
Zároveň chystáme fotografickou soutěž ke 100. narozeninám naší republiky s názvem „Holické lípy“. Žáci 2. stupně mají za úkol vyfotografovat
v Holicích a okolí lípy jako symbol naší státnosti. Nejzdařilejší fotografie
budou ohodnoceny profesionálním fotografem a opět vystaveny ve škole
a na webu.
V době, kdy se vlastenectví bohužel příliš nenosí, je to, myslím, zajímavá
akce.
A nakonec upozorňuji rodiče předškoláků, že ve dnech 5. a 6. dubna se
koná zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Vždy od 14.00 hodin.
Mgr. Miroslava Myslivcová
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Jaro v MŠ Pardubická

Ani nevíte, jakou máme radost z jarního počasí a příjemných teplot, však
jsme se něco načekali. Teď už řádíme na školní zahradě, jezdíme na koloběžkách a odrážedlech, hrajeme různé hry na hřišti a učíme se cvrnkat kuličky do důlku. Hned po jarních prázdninách jsme se pustili do velikonočního tvoření a zdobení a také do přípravy naší akademie. Protože jsme si
pro letošní rok vymysleli neobvyklé téma, museli jsme tomu přizpůsobit
dekoraci, výzdobu, výběr hudby, kostýmy, nácvik s dětmi a dokonce jsme
tematicky pojali i přípravu na tablo předškoláků. Protože nás to všechny moc baví, těšíme se na 26. 4. 2018. Rádi vás přivítáme v KD Holice
v 16 hod. na školní akademii s názvem Cesta do vesmíru.
I nadále probíhají každou středu v beruškové třídě od 15.00 hodin Středeční hrátky.
Krásné slunečné dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

MŠ Staroholická
JARO PŘIŠLO, UŽ JE TADY,
SLUNCE SVÍTÍ DO ZAHRADY….
Jaro zaťukalo na vrátka a nám s příchodem teplých dnů ožila celá školka.
Těšíme se na velikonoční svátky a tak zdobíme celou školku, třídy, venkovní prostory. S dětmi zasejeme obilí do donesených misek, vytváříme
papírové květinky, zvířátka, malujeme vajíčka. Všechny výrobky instalujeme a aranžujeme v prostorách školy. Koncem března se uskutečnily
,,STŘEDEČNÍ HRÁTKY“ naší školky, které budou pravidelně pokračovat každou březnovou a dubnovou středu. Těšíme se na děti a rodiče dětí,
kteří mají zájem o docházku na naše zařízení. Více informací na webových stránkách naší MŠ.
Také si užíváme prvních jarních slunných dnů k dlouhým vycházkám
a pozorování přírody.
A jaké akce plánujeme na duben?
• divadelní představení na naší MŠ
• divadelní představení v KD Holice
• výlet –Skanzen Hlinsko
• ,,Zelený den v MŠ“ (děti přijdou v zeleném oblečení do školky)
• zahradní slavnost ,,Čarodějnický rej“ a fotografování
• pobyt v solné jeskyňi
Mgr. Z. Krátká, ředitelka školy

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Holoubek slaví 7 narozeniny
Ve středu 4. dubna Holoubek slaví již 7. narozeniny.
Srdečně vás zveme na oslavu, začínáme v 16 hodin
pohádkou Potrestaná lakota
v podání Divadélka Kůzle,
následuje malování na obličej, vymalování obrázků a ochutnávka tradičního narozeninového dortu. Těšíme se na společné
setkání s vámi.
Dále vám nabízíme 10. dubna od 16.00 do 18.00
hodin povídání se Zuzkou Majcovou „Jak jsem
začala studovat v zahraničí v 16 letech“, vhodné
pro děti od 13 let a rodiče, veřejnost.
Zveme vás na přeloženou akci z března a to
ve čtvrtek 12. dubna od 16.00 do18.00 hodin se
společně zamyslíme a povídáme s psycholožkou Mgr. Monikou Čuhelovou na téma „Motivace dětí aneb jak podpořit vnitřní motivaci
u dětí“.
Tradiční jarní akce Celé Česko čte dětem v podání členky Divadelního souboru KD Holice
Ivany Vondroušové, doplněné tvořením s Radkou, pro vás chystáme na středu 25. dubna
od 16.00 hodin.
V Holoubku připravujeme pro vaše děti prázdninové hlídání v těchto termínech:
16. 7.–20. 7. – Řemeslný tábor s Radkou – 5 dnů
s řemesly – nutné přihlášení.
23. 7.–27. 7. – Týden v Holoubku plný stolních
her, tvoření, pobytu venku na zahradě, návštěva
hřišť.
6. 8.–10. 8. – Týden v Holoubku plný stolních
her, tvoření, pobytu venku na zahradě, návštěva
hřišť.
V případě zájmu volejte nebo pište na naše kontakty.

Herna v Holoubku je pro vás otevřena každý
den dopoledne o 8.30 do 11.30 hodin, dopoledne i odpoledne nabízíme pravidelné programy,
více informací 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
Patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR, přednáší na světových konferencích a 31. 5. přijede do Holic.
O kom je řeč? Rostay Gordon-Smith působí
přes dvacet pět let v oblasti řízení a rozvoje organizací a lidských zdrojů nejen v Česku, ale
i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii,
Estonsku, Rusku, Hong Kongu a v dalších zemích. Byla jmenována mezi 50 nejúspěšnějšími personalisty světa. Rostya má zkušenosti
v oblasti rovných příležitostí, rozvoje osobnosti, strategickém řízení lidských zdrojů a další.
V roce 2006 byla také zvolena mezi 20 nejvlivnějších žen v České republice. Je zakladatelkou

spolku pro rozvoj žen a mužů „MINERVA 21“.
Rostya je vdaná, má 4 syny a 11 vnoučat.
Zveme vás na konferenci.
CO: Budoucnost dětí je i naše budoucnost
KDY: 31. května prezence od 15.30 do 20.00
hodin
KDE: ZUŠ Karla Malicha, Holice, Holubova
1234
KČ: vstupné je hrazeno z ESF, konference je
součástí vzdělávacího projektu ŽenyPRO
KDO: určeno pro širokou veřejnost
JAK: přihlaste se do 25. května na
www.zenypro.cz
V rámci konference se zaměříme na vzdělávání
a výchovu zejména předškolních dětí a jejich
rodičů k správnému rozhodování a budování
důvěry a vzájemného respektu. „Svoboda rozhodování – právo říct NE“ Jak vychovat emočně
inteligentní dítě, které se naučí o dopadu svého
chování a rozhodování? Jak naučit děti odolnosti a jít někdy proti proudu? Jak inspirovat děti
proti kouření, alkoholu, drogám, chránit před
sexuálním zneužíváním, Jak jim pomoci budovat osobní svobodu a bezpečnost? Pokud vás
tyto otázky zaujaly... přijďte si 31. 5. pro odpovědi.
Kontakt:
koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková,
tel.: 603 566 141,
e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků
Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz

Zprávy z gymnázia
I učitelé se učí
Když se řekne slovo škola, tak si většina lidí představí třídu plnou žáků a jednoho učitele. Že by se
v jedné třídě mohli současně objevit dva učitelé,
to asi napadne málokoho. Existují ale situace, kdy
se dva učitelé ve třídě opravdu vyskytují. Přesně
to je totiž podstatou takzvané tandemové výuky.
Přítomnost dvou pedagogů ve třídě s sebou nese
spoustu výhod. Mohou se vzájemně inspirovat,
sdílet zkušenosti, rozdělit si úkoly při komplikovanějších činnostech, mohou se více věnovat
žákům, kteří mají se zvládnutím učiva potíže,
nebo například kombinovat výuku dvou vyučovacích předmětů. Učitelé také vítají více příležitostí pro rozvoj měkkých dovedností žáků,
které v současné době jistě zasluhují zvýšenou
pozornost.
Pedagogové holického gymnázia zavádějí tandemovou výuku v rámci čerpání finančních
prostředků z projektu Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, které pomáhají
zajistit tento typ výuky po organizační stránce.
Tandemová výuka ale má také spoustu úskalí,
která mohou učitele odradit. Z tohoto důvodu
absolvovalo devět pedagogů školy vzdělávací
akci zaměřenou na začlenění tandemové výuky
do vyučovacího procesu. Přestože již někteří
vyučující měli s touto formou výuky dřívější zkušenosti, školení bylo pro všechny velmi
přínosné a v příštích měsících se žáci s tímto
HOLICKÉ LISTY

zajímavým pojetím výuky budou setkávat častěji. Například žáci třídy 3. C se během února
a března mohli přesvědčit, že mezi zeměpisem
a matematikou lze najít mnohdy nečekané souvislosti. Samotní žáci byli s netradiční formou
výuky velmi spokojeni.
Pavla: „Na tandemové výuce se mi líbila kolektivní práce. Celé dvě hodiny mě bavily, pořád bylo co dělat. Rozhodně bych se nebránila
tomu, aby se tandemová výuka někdy v budoucnu zopakovala.“
Patrik: „Tandemová výuka je pro mne úplně
nová věc, ale příjemně mě překvapilo, jak zábavné a poučné zároveň to může být. Nejen, že
jsme se naučili a dozvěděli spoustu zajímavých
informací ze zeměpisu a matematiky, ale také
jsme se příjemně pobavili.“
Veronika: „Líbilo se mi, že jsme pracovali
v menších skupinách a mohli spolu lépe komu-

nikovat. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o různých místech v Evropě.“
Filip: „Bylo to docela fajn. Také jsme se naučili
si rozdělovat práci, každý musel dělat něco.“
Veronika: „Ve čtvrtek 1. 3. 2018 jsem měla to
štěstí, že jsem se mohla účastnit tandemové výuky. Mé hodnocení nemůže být jiné než kladné,
neboť tolik vědomostí, nových informací, a dokonce i zábavy zažít ve dvou vyučovacích hodinách, je jistě velmi pozoruhodné. Mimo nových
informací z oblasti zeměpisu a matematiky jsme
měli možnost seznámit se s obtížemi zařizování
a organizací dovolené v zahraničí a sami jsme se
přesvědčili, že naši rodiče to nemají zrovna jednoduché. Myslím, že tento způsob výuky by byl
více než vyhovující pro mnoho studentů a třída
by měla více příležitostí se sblížit a ještě o něco
lépe se poznat.“
Lucie: „Druhá tandemová výuka byla oproti té
první trochu náročnější a složitější. Myslím, že
jsme si s tím ale hravě poradili a naplánovali
krásný desetidenní výlet pro rodinu do zahraničí.“
Adéla: „Naše druhá tandemová hodina byla stejně záživná a obohacující zábavnou formou jako
ta předešlá. Tentokrát jsme se sice museli poprat s těžším úkolem, ale kompenzace v podobě
větší skupinky a naše verva pomohly dosáhnout
skvělých výsledků.“
Mgr. Marek Janů, učitel zeměpisu
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Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1948
A máme tu rok, ve kterém se komunisti dostali k absolutní moci. To
znamenalo zásadní změny nejen politické, ale i ekonomické a duchovní,
a to na 41 let. To, co se událo v poslední dekádě února na vnitropolitické
scéně, nebudeme zde zaznamenávat, neboť je to všeobecně známo a naše
povídání je exkurzí do historie Holic. Pochopitelně se tyto převratné události odrazily i v životě našeho města. Na výzvu z 22. února se i v Holicích
ustavil Akční výbor Národní fronty pod předsednictvím Václava Sejkory
(o rok později se stane prvním předsedou nově zřízeného okresního národního výboru). Akční výbory se ustavily i v dalších organizacích a spolcích
a začaly provádět čistky v jejich vedení i mezi členstvem. Slovo „vyakčnění“ se stalo velice frekventovaným pojmem té doby. Únorové události se
projevily i na politické mapě ve městě. Místní organizace strany národně
socialistické se rozešla, strana lidová začala vyvíjet činnost opět až na konci roku a sociální demokracie se v červnu celostátně sloučila s komunisty.
Z významných politických událostí uveďme volby do Národního shromáždění, které se konaly 30. května. Na návrh Ústřední rady odborů byla
do voleb možná jen jednotná kandidátka obnovené Národní fronty (od té
doby jsme již za vlády komunistů „volby“ jinak neznali). Kromě takového
volebního lístku mohl volič vhodit do urny bílý lístek jako projev nesouhlasu. Řada občanů byla z politických důvodů z voleb vyloučena. V Holicích
to bylo 187 voličů. A jak u nás volby dopadly? Přišlo k nim 3 974 voličů
(90,18%), pro jednotnou kandidátku hlasovali 3 133 (88.08%) voliči , bílé
lístky vhodilo 424 (11,92%) lidí, 417 hlasů bylo označeno za neplatné.
Únorové události přinesly výrazné změny i ve složení národního výboru. Již 13. února rezignoval ze zdravotních důvodů na místo v radě Karel
Vohralík a místo něho byl zvolen Jiří Branda (průmyslový referát). V únoru odešli ze samosprávných orgánů zástupci národních socialistů a lidovců, z rady MNV to byli konkrétně František Pilný, MUDr. Feoktist Šilín,
Dominik Ondráček a Karel Vondráček. MNV byl pak doplněn zástupci
Revolučního odborového hnutí, Jednotného svazu československých zemědělců, Svazu národní revoluce, Svazu osvobozených politických vězňů
a Svazu české mládeže. Do rady byli zvoleni František Příhoda (bezpečnostní referát), Zdeněk Hlavatý (zdravotní referát), Zdeněk Branda (sociální referát, v listopadu na funkci v radě rezignoval a referát převzal
Zdeněk Hlavatý) a Ladislav Provazník. Školský a osvětový referát vedl
předseda MNV Vojtěch Beránek a bytový Karel Zahrádko. Posledně jmenovaný nemohl později funkci ze zdravotních důvodů vykonávat a na jeho
místo nastoupil Ladislav Marek. Na konci roku byl branným referentem
zvolen Josef Javůrek. Ke změnám došlo i v komisích, ke kterým přibyla
mimořádná komise vyživovací a komise sběrová. Dne 5. listopadu odešel
z úřadu na delší dovolenou předseda MNV Vojtěch Beránek. První místopředseda Petr Porák oznámil, že nemůže jeho funkci zastávat (učitel)
a druhý místopředseda Karel Zahrádko rovněž ne (zdravotní důvody).
Proto došlo 15. listopadu k nové volbě, při které byl zvolen prvním místopředsedou Emanuel Smolák, druhým pak Petr Porák a do rady (za Zdeňka
Brandu) malozemědělec Oldřich Čečka.
Hluboké změny přinesly únorové události do hospodářského života.
Během roku byly znárodněny všechny holické továrny, když bývalé firmy
Hermann Hirsch a Schick byly znárodněny již po válce a Hirschova továrna byla začleněna do národního podniku Polický (objekt Schickovy továrny – za války Guss Metall – sloužil MNV). Poznamenejme, že v továrně
Polický (dnešní Junker) byla 14. dubna zřízena první jednotka Lidových
milicí ve městě. Ale vraťme se k znárodnění v roce 1948. Stalo se tak u továrny na kotle a ústřední topení Josef Marek (později TMS), pily a parketárny Ing. Flanderka a spol., pily a skladu dřeva Karla Bednáře,továren
na obuv Františka Brandy (později Obnova), Bohumila Faltyse (později
Botana v Dukelské ulici), Karla Hendrycha (později Pragoděv) a MASTA – Marek a Stárek na Podlesí (později Orličan), továrny na sportovní
potřeby Bohumila Vinaře, rozdělovny kůží Josefa Brandy, cihelny Václava
Rychlíka, velkoobchodu uhlím Václava Valcla a nakladatelství hudebnin
Jana Holuba. Ke konci roku proběhla jednání o sloučení obuvnických
závodů Brandy, Faltyse a Hendrycha do továrny Polický se zavedením
výroby na běžících pásech. S tím, že ušetřené pracovní síly budou pak
použity v nových provozech: v oblastní správkárně obuvi (dříve Branda)
a v tovární výrobě prádla (dříve Hendrych).
Ruku v ruce se změnami v průmyslu šly i změny v peněžnictví.
K 1. červnu byly na základě zákona z roku 1946 sloučeny zdejší peněžní
ústavy – Občanská záložna, Okresní hospodářská záložna a Lidová záložna – do Okresní spořitelny a záložny v Holicích. V listopadu sem byla
začleněna i odbočka Městské spořitelny Pardubice. Ředitelem ústavu byl
jmenován bývalý starosta Antonín Pfeifer. Vlastní jmění nové státní or-
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ganizace činilo 552 651 korun, rezervní fond 3 316 498 korun, vklady
52 191 541 korun a úvěry 51 369 029 korun. Během roku vykázaly vklady
nepatrný přírůstek, poptávka po úvěru byla mizivá (inu, likvidace soukromého sektoru byla znát).
V zemědělství se ještě změny tolik neprojevily. Jednu událost však
musíme zaznamenat: od 1. dubna byla v Holicích zřízena ministerstvem
zemědělství Strojní traktorová stanice. Ke konci roku měla 5 traktorů,
1 mlátičku, 3 samovazače, 1 motorový žací stroj, 3 vlečné vozy, 9 pluhů
a 5 zaměstnanců. Jinak byla pozornost soustředěna na splnění dodávek.
Výkup obilí byl nasměrován k 28. říjnu a k zajištění zdárného výkupu byl
do Holic okresním národním výborem vyslán zvláštní zplnomocněnec.
Podívejme se na přehled plnění dodávek (v závorce je uvedeno předepsané množství): chlebové obilí 1 053 q pšenice a 1 200,9 q žita (předpis
celkem 1 862 q), krmné obilí 157,23 q ječmene (210 q) a 49,36 q ovsa
(74 q), vejce 172 486 ks (180 000 ks), hovězího masa 499,02 q a vepřového masa 689 q (předpis masa celkem 1 600 q), drůbež 743 kg (941 kg),
olejniny 26,72 q (10,5 q), brambory 27770,7 q (3205 q). Výše dodávky
mléka byla předepsána až na měsíce listopad a prosinec a bylo odvedeno
81 350 litrů. Nejlépe splnil dodávkovou povinnost František Pekáč z Roveňska. Při zemědělských pracích bylo potřeba také brigádnické pomoci
zdejších podniků a továren. Zapojily se i školy. Tak například žákyně dívčí
střední školy odpracovaly nejméně 1 500 hodin při pletí a sklizni lnu,
který vysel MNV ve vlastní režii na dvou hektarech, protože mezi rolníky
nebyl o tuto plodinu zájem. Zákon o nové revizi pozemkové reformy vedl
k ustavení rolnické komise v čele s Oldřichem Čečkou. Komise provedla
soupis tzv. spekulační půdy, která byla navržená k vykoupení a přidělení
drobným zemědělcům a veřejným účelům.
K výrazné změně došlo ve školství. 21. dubna byl schválen nový školský
zákon ministra Zdeňka Nejedlého. Účelem zákona bylo vybudovat jednotnou školu I., II. a III. stupně. Zároveň došlo i k přejmenování jednotlivých
stupňů škol. Dosavadní obecné školy nesly nově název národní a měšťanské
školy dostaly název střední (však si jistě vzpomenete na označení osmiletá
střední škola). Na oslavu zákona se ve školách 22. dubna konaly slavnosti.
Ve školním roce 1948/1949 chodili do holických škol 803 žáci (370 děvčat
a 433 chlapci). 21. duben byl v Holicích slavnostní i bez zákona. V tento den byla totiž otevřena nová mateřská škola ve Starých Holicích (dnes
slouží dětskému domovu). Přihlášeno do ní bylo 30 dětí a učitelkou byla
ustavena holická rodačka Libuše Odehnalová, rozená Dudychová. Ke změně došlo na staroholické škole. K 1. září byl přeložen do Pardubic řídící
učitel Vladimír Faltys spolu s manželkou učitelkou Jarmilou Faltysovou.
Na jeho místo byl jmenován od 1. října Václav Vinkler z Rohovládové Bělé.
A ještě jednu událost ze školství zaznamenejme. Ve dnech 12. a 13. června
podnikly žákyně páté třídy národní školy výlet do Krkonoš a přenocovaly
na Liščí boudě. V tu noc však chata vyhořela. Děti se zachránily bez újmy,
ale přišly o šatstvo, peníze a potravinové lístky.
Rok 1948 byl ve znamení významných výročí. Všimněme si, jak se
jejich oslavy odrazily v našem městě. V rámci 100. výročí revolučního
roku 1848 přednášel 14. dubna v pražském rozhlase Petr Porák o průběhu
tohoto roku v Holicích. K 100. výročí Kroměřížského sněmu se konala
v Kroměříži velká celostátní výstava, na které byla i expozice města Holic
(hlavně obrazy z loňské oslavy 100. výročí narození cestovatele Dr. Holuba). Od července do října probíhala v Pardubicích výstava „Východní
Čechy republice“ k 30. výročí republiky. Město Holice spolu s místními
podniky bylo zastoupeno pěknou expozicí, kterou navrhl architekt Karel
Dudych a provedl řídící učitel Vladimír Faltys. Zaznamenali jsme i chvíle
smutné. Dne 3. září zemřel bývalý prezident republiky Dr. Eduard Beneš.
Jeho pohřbu se zúčastnila i tříčlenná delegace našeho města, která položila
k rakvi vavřínový věnec se znakem města a stuhami v městských barvách.
Připomeňme, že řadě (nejen) našich občanů bylo v účasti na pohřbu novými mocipány zabráněno, když příjezdové cesty byly pečlivě kontrolovány
bezpečnostními sbory. Jedné věci však nezabránili, a sice že Královéhradecká ulice v Holicích byla přejmenována na ulici Dr. Eduarda Beneše.
Nepotrvá to dlouho a bude z ní Gottwaldova ulice (dnešní Hradecká).
Místní národní výbor se na schůzích zabýval dalšími záležitostmi souvisejícími s chodem města. Tak bylo například dohodnuto s manželi Františkem a Ludmilou Hájkovými ubourání jejich nemovitosti č 276/I pro
rozšíření silnice na Staré Holice, či probíhala jednání o získání rybníku
Hluboký pro veřejné koupaliště. Město se rovněž zavázalo uspořádat ročně čtyři představení Městského oblastního divadla Pardubice a projednalo
potřebu postavit na náměstí veřejný záchodek dle návrhu Karla Dudycha
za 200 000 korun, což však bylo pro jiné akce odloženo (uveďme, že naZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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trvalo). Pokračovalo se v provádění kanalizace, a sice tato byla položena
ve Stalinově ulici od restaurace Černý kůň (dnešní Nádražní ulice), Holubově ulici a na náměstí k hostinci Na Špici. S konečnou platností bylo příslušnými úřady rozhodnuto, že se v Holicích nové jatky stavět nebudou,
ale stávající budou modernizovány, s čímž se začalo v listopadu (zednické
práce byly zadány Františku Čelišovi z Dolní Rovně, dodávka strojního
zařízení národnímu podniku Škoda Plzeň). Byl schválen plán na rozšíření
hřbitova a regulační plán jeho okolí (arch. Karel Holý). V září předložil
architekt Karel Dudych směrný upravovací plán města (dnes používáme
označení územní plán). Ten mimo jiné počítal s přeložením průtahu státní
silnice Praha – Svitavy. K tomu ale nikdy nedošlo a přiznejme si, že by
trasa (celkem úzká mezi domy) byla ještě horší, než ta před obchvatem.
Nezapomnělo se ani na 52. narozeniny prezidenta Klementa Gottwalda.
Na svém zasedání 15. listopadu ho členové MNV jmenovali čestným
občanem města. O šest dní později byla před základní odbornou školou
v Růžičkově ulici vysazena Gottwaldova lípa a škola se stala školou Klementa Gottwalda. Rozhodnutím zastupitelstva 3. 9. 1991 bylo čestné občanství jmenovanému odňato.
Ale máme tu ještě další události. Oslavy 1. máje a 28. října proběhly již
jednotně a dá se říct i tradičně. Tradičně proběhla 5. května i vzpomínka
na padlé při květnovém povstání 1945. Místní ochotnické spolky uvedly
několik premiér a kromě pardubického divadla sem zavítaly i další soubory. Dětem se věnoval loutkový odbor Hlaholu, uskutečnila se řada přednášek, tanečních zábav bylo zaznamenáno 40 (z toho 17 plesů). Dobrovolní
hasiči se sešli 17. října k slavnostnímu shromáždění se složením slibu
lidově demokratické republice. Probíhaly sbírky na sociální účely (poprvé
byl vánoční strom i ve Starých Holicích) a podpisové akce (např. 1. listopadu na hřbitově „Ženy za světový mír“ pořádaná radou žen). Ve větší
míře se objevil nový fenomén – dobrovolné pracovní brigády. Popudem
k tomu bylo usnesení ÚV KSČ, že členové strany věnují republice k 30.
výročí 30 milionů hodin dobrovolné práce. A tak 19. března a 8. května
byla odpracována občany a školami „Směna vítězství“, 27. listopadu se
uskutečnila k narozeninám Klementa Gottwalda „Směna díků“.
Z tělovýchovného života musíme uvést početnou výpravu holických
Sokolů na XI. všesokolském sletu v Praze. Sletové skladby byly holické
veřejnosti představeny na hřišti za sokolovnou 29. května. Již 15. a 16.
května oslavil zdejší Klub českých velocipedistů 50 let své činnosti. První
den se konala slavnostní akademie, druhý den pak silniční závody.
Připomenout je třeba také, že 26. května byl v místní části Podlesí posvěcen kříž, který nahradil charakteristickou dřevěnou zvoničku. V této části
města byla ještě postavena pitevna pro uhynulá zvířata. 11. července otevřela evangelická církev českobratrská v dnešní Hradecké ulici svůj sbor, který
vznikl adaptací domku a stodoly bývalého pekaře Mikuleckého. Ve Starých
Holicích byl 8. prosince likvidován útulek pro přestárlé a všech sedm chovanců bylo umístěno ve státním útulku v Albrechticích nad Orlicí.
Nejdůležitější zpráva přišla do Holic o den dříve. Oficiálně bylo oznámeno, že od 1. ledna 1949 se Holice stávají sídlem nového okresu. Ihned
byla ustavena akční trojka Emanuel Smolák, Václav Sejkora a František
Branda, která měla za úkol připravit potřebné úřední místnosti a jejich
zařízení. Za hlavní sídlo byla vybrána budova bývalé okresní hospodářské
záložny na náměstí (dnešní Komerční banka). V souvislosti se zřízením
okresu se počítalo, že bude také rozšířen okresní soud a berní úřad. A zároveň, že se Holice stanou sídlem okresního sekretariátu KSČ, okresní
rady odborů a jiných institucí. V této souvislosti vydal MNV nařízení,
podle kterého se omezuje počet místností v soukromých bytech, a sice pro
jednu osobu nejvýše jedna místnost a pro rodinu nejvýše čtyři místnosti.
Ke konci roku bydlelo v Holicích 5 787 osob. Narodilo se 99 dětí (48
chlapců a 51 děvčat), zemřelo 77 osob.
Několik poznámek k počasí. Zima v podstatě skončila již v první polovině ledna. Příliš suchá a teplá druhá polovina dubna budila obavu o úrodu. Pak vše zachránil deštivý květen. Léto bylo poměrně teplé, takže již
v polovině června zrály borůvky a lesní jahody. Žně začaly 19. července
a měly až na závěr při sklizni jarní pšenice a směsků, příznivý průběh.
Deštivý a teplý konec léta přinesl velkou úrodu hub. Ovoce se sklízelo
již v polovině září. O Vánocích zprávy nemám, ale jistě na řadě stromků
zazářila místo betlémské rudá hvězda.
Na závěr vzpomeňme ještě na dva muže, kteří v roce 1948 opustili tento svět. Prvním z nich je P. Josef Bažant. Narodil se 23. 4. 1873 ve Slané,
okres Semily. Kněz, jehož jediným působištěm se staly Holice. Katecheta
měšťanských škol, křesťanský a osvětový pracovník, propagátor výchovy
mládeže, čestný konzistorní rada a biskupský notář. Ale také významný
veřejný činitel, městský zastupitel, dlouholetý náměstek starosty města,
předseda správní rady městského elektrického podniku a dalších městských institucí, mecenáš umění a osvěty. Zemřel v Holicích 19. 5. 1948.
HOLICKÉ LISTY

Druhým mužem je učitel a ředitel měšťanských škol, spisovatel, historik, vlastivědný pracovník a městský kronikář (do roku 1947) a veřejný činitel Antonín Šafařík. Narodil se 21. 11. 1872 v rakouském Baumgartenu.
Jako učitel nastoupil v Holicích od 1. 1. 1899 a ihned se zapojil do místního dění. S kolegou Otokarem Pospíšilem sepsal dodnes ceněnou monografii „Holice. Obraz vývoje a současnosti“ (1911). Dále napsal „Pověsti
Holic“ (1920) a řadu dalších pojednání o historii města. Zemřel v Holicích 9. 9. 1948 a od roku 1990 nese jedna z holických ulic jeho jméno.
Ještě se sluší poznamenat, že byl otcem městského tajemníka JUDr. Jaroslava Šafaříka a dědem známého hudebníka a dirigenta Jaroslava Šafaříka.
A byl to právě Antonín Šafařík, kterému jsem chtěl věnovat toto putování holickou historií od roku 1914 do roku 1948. Neboť to byly jeho
zápisky v městské kronice, které mi sloužily jako hlavní pramen. Zemřel
příznačně, jako by s ním odešly staré časy, v roce 1948 a já rokem 1948
končím na stránkách Holických listů své vstupy do historie Holic. Bylo
mi potěšením o tom psát a bylo mi potěšením slyšet od vás mnohých
potěšující slova. Pokud se vaše vzpomínky nesešly zrovna přesně s mým
konstatováním, není to zase tak má vina, neboť jsem toto období neprožil a „prodávám, jak jsem koupil“. Tož možná někdy v budoucnu zase
na shledanou. 
Pavel Hladík

Sedm dní
Ano, přesně o sedm dní v roce jde stěžovatelům proti trhům v Holubově ulici. Přesně v těch sedmi dnech nemohou totiž zajet se svým autem
před školní dveře a vypustit do nich své dítko. Jak jsem si přečetl v minulých Holických listech, budou se kvůli tomu stěhovat trhy na parkoviště
u kulturního domu. Nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že to
bude jejich konec v Holicích. To místo není vhodné ani pro prodejce, ani
pro zákazníky. A o jejich konec tady usiluje určitá skupina lidí už dlouho.
Bez ohledu, že z nich plynou určité peníze do obecní pokladny i do pokladny kulturního domu. Nejsem pravidelným návštěvníkem trhů, které
jsme museli před časem přestěhovat z náměstí do Holubovy ulice, ale
občas tam zajdu. Občas si tam i něco koupím, jako například mé oblíbené plátěné boty, které jinde než tady neseženu. Jedno je však jisté: trhy
patří k městu, protože jsou nejen obchodní, ale také sociální záležitostí.
Kde jinde potkám tolik známých a můžu si s nimi popovídat? Ono se
totiž snad ani neví, že právě pořádání trhů oddělilo město od vesnice. Co
všechno za to naši předci dali, aby se tak stalo a Holice byly o stupínek víc
než třeba Veliny. Vážení, je zbytečné budovat nákladná sportoviště, kam
mládež chodí sporadicky. Stačí na pár dní omezit dopravu kolem školních
budov. Ranní procházka prospěje dětem i jejich rodičům. Jsou snad generace, pro které to bylo normální, nějak zaostalejší? Možná jen tím, že
k cestě do školy nepotřebovali „džípíesku“. No, snad se nedočkám toho,
že budu chodit kolem škol, do jejichž průčelí budou proražena obrovská
vrata, protože rodiče budou požadovat odvést autem své děti až do šatny
(a pak výtahem do třídy). Myslíte si, že je to opravdu nějaká sci fi? Já už
si tak jistý nejsem. Už mi to nějak v tom našem městě (zatím ještě městě)
připadá tak nějak reálné, ale stále se ještě těším, že radní páni něco vymyslí i pro nás pěšáky.
Pavel Hladík
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SK Holice a halové turnaje
Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další zimní halové mládežnické fotbalové turnaje. V neděli 18. února 2018 se uskutečnil „Optika Olivová
cup“, který byl turnajem starších elévů, ročník 2007 a mladší. Hrálo se
systémem každý s každým, dále se pak hrály zápasy o umístění. Čas hry
1x10 minut, počet hráčů 4+1, střídalo se hokejově.
Pořadí turnaje:
1. FK Baník Chvaletice
2. TJ Svitavy
3. TJ Jiskra Hořice
4. MFK Nové Město n. M.
5. SK Holice – modří: Karlík, Prokop, Chadima, Lienert, Dvořák, Růžička, Flachs, Nývlt
6. AFK Horní Jelení
7. TJ Lokomotiva Borohrádek
8. SK Holice – červení: Výborný, Uhlíř, Peštál, Kaisrlík, Tlapák, Sirový.
Nejlepší brankář: M. Kučera – TJ Jiskra Hořice, nejlepší hráč: D. Hořínek – TJ Svitavy, nejlepší střelec: A. Molnár – FC Baník Chvaletice.
První tři týmy obdržely medaile a poháry. Všem celkům byly předány
věcné dárky. Vše z rukou pana Antonína Olivy.
Další, v pořadí poslední zimní turnaj, se uskutečnil v sobotu 3. března. „VIKTORIA cup“ byl halový turnaj mladších elévů, ročník 2009
a mladší. Systém turnaje: 2 základní skupiny po 4, dále zápasy o umístění,
čas hry 1×15 minut.
Pořadí turnaje:
1. SK Polička
2. RMSK Cidlina
3. AFK Horní Jelení
4. SK Holice – Klofanda, Voříšek, Pařízek, Růžička, Čapek, Minařík,

Jakoubek, Tomašov, Kovaříková
5. SK Pardubičky
6. SK DFO Pardubice
7. TJ Paramo Pardubice
8. SK Lázně Bohdaneč.
Nejlepší brankář: P. Eisner – SK L. Bohdaneč, nejlepší hráč: V. Pavlík –
SK Polička, nejlepší střelec: M. Sedlák – SK Polička (8 branek). Z rukou
sekretáře oddílu SK Holice Zdeňka Nývlta obdržely první tři týmy medaile a poháry. Všechny celky pak dostaly drobné věcné dárky.
Ing. Vladimír Faltys

Badmintonové zprávy

Dne 17. února proběhl turnaj GPC U13 v Brně, kde nás reprezentoval
Ondra Kaplan. Nejlépe se mu dařilo ve smíšené čtyřhře, kde se spoluhráčkou z klubu Start Jihlava Julií Chvastkovou vybojovali 3.–4. místo.
V ten samý den probíhal dětský turnaj v Novém Městě nad Metují. Zde
nás reprezentovaly Míša Hloušková, Adriana Hloušková, Viki Jánská,
Ella Peterová, Anna Peterová a Dominika Budišová. I zde jsme dosáhli
dobrých výsledků a odjížděli jsme z turnaje spokojeni.
Dne 10. března se Ondra Kaplan zúčastnil velmi dobře obsazeného turnaje GPC U13 v Praze. Mezi 64 hráči obsadil vynikající dělené 5. až 8. místo ve dvouhře a ve čtyřhře se spoluhráčem Martinem Hykelem z Pardubic
obsadili 9. až 16. místo.
31. března vás srdečně zveme na již tradiční Velikonoční turnaj ve čtyřhrách, který začíná v 9.00 hodin v Městské hale v Holicích.
Miroslav Pacovský

PLUTO drogerie s.r.o.
Nám. T. G. MASARYKA 33, HOLICE nabízí:
- přírodní kosmetika RYOR, BIONE
- vlasová kosmetika, bižuterie
- dětská, dámská, pánská kosmetika
- galanterie (stuhy, vlna, zipy, gumy, nitě, jehly…)
- dekorativní kosmetika
- ubrusy, prostírání, tašky, kosmetické tašky
- úklidové, čistící, prací prostředky
- potravinářská barviva a potravinářské doplňky
- repelenty, postřiky proti hmyzu
- svíčky (dekorativní, hřbitovní)
- bazénová chemie, teploměry
- podpalovače, dřevěné uhlí
- zahradní postřiky, hnojiva
- barvy, laky, lepidla, lepící pásky
- semena květin, zeleniny, trávy
- autokosmetika, pracovní rukavice, pláštěnky
- zavařovací sklenice, víčka
- železářství, zámky, výroba klíčů a autoklíčů
- domácí potřeby (kuchyň. náčiní,tácy, mísy, sklenice, formy, příbory, jídlonosiče, odpadkové koše, prádelní koše ……)
NOVĚ
- drobné elektro (baterie, žárovky, prodlužovaní kabely …), sáčky do vysavačů
- dárkové proutěné zboží
Po domluvě lze objednat sortiment dle nabídky dodavatelů, který není ve stálé nabídce obchodu (např. náhradní díly Eta, elektronářadí Extol apod.).
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
tel. č. 466 923 324, e-mail: plutodrogerie@seznam.cz
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TJ Jiskra Holice, z.s. informuje
ASPV – atletika
Naše parta začínajících atletů se poprvé sešla v září 2017 v tělocvičně
gymnázia Holice. Halu zatím využívají z kapacitních důvodů pouze hodinu týdně, ale trenéři věří, že plánovaná výstavba nové haly v Holicích
přinese také více možností pro tuto aktivní skupinu.
Věkové rozpětí dětí je velké. Nejmladší člen je ročník 2008 a nejstarší
ročník 2002.
Tréninky se proto musí upravit. Běhají všichni dohromady, bez rozdílu
věku. Také rychlostní tréninky, nácviky techniky či obratnosti zvládají
všichni dohromady a v pohodě.
Teprve při vzájemných soutěžích, které nesmějí chybět na žádném tréninku, se přihlíží k rozdílnostem věku a upravují se podmínky.
V začátcích byl problém udělat třeba jenom kotoul vpřed a už vůbec nemluvě o kotoulu vzad. Přišlo se na to při startech z poloh, kdy se atleti učí
vyběhnout na povel co nejrychleji z jakékoliv pozice. Ale protože se děti
stále zlepšují, tak už zvládnou nejen starty, ale i šplh, atletickou abecedu,
skoky a základní gymnastiku.

Peštálová na třetím místě a Nikol Formánková na místě pátém. Lukáš Roček v běhu na 5 km v kategorii chlapci do 15 let na 4. místě a Matěj Roček
v kategorii muži na 5. místě. Náš nejmladší sportovec Viktor Hlava běžel
dokonce 10 km.
Díky patří trenérům Janě a Tomášovi, jsou na své atlety pyšní a doufají, že
jim nadšení a parta vydrží.
ASPV – předškolní děti
Předškolní děti z oddílu ASPV se 24. února zúčastnily závodů ve sportovní gymnastice v Pardubicích.

umístění
2. místo
7. místo
4. místo
7. místo
7. místo
Zatím jim to klape, baví je být spolu a mají i pěkné výsledky z prvních
letošních závodů, krajského kola soutěže v zimním čtyřboji, které pořádalo KASPV a RCSPV (Pardubice) dne 17. února 2018 v ZŠ Dubina
v Pardubicích.
Disciplíny: skok z místa, šplh (4,5m), člunkový běh, hod na koš (5 hodů).
Za ASPV atletika se zúčastnili tito závodníci:
umístění		
ročník
věková kategorie
1. místo
Lukáš Roček
2007
mladší žáci II.
3. místo
Viktor Hlava
2008
mladší žáci II.
1. místo
Michal Bahník
2005
starší žáci I.
5. místo
Matěj Roček
2002
dorostenci + muži
			
23. místo
Eliška Bartoníčková
2010
mladší žákyně I.
7. místo
Natálie Bartoníčková
2007
mladší žákyně II.
1. místo
Anna Peštálová
2005
starší žákyně I.
3. místo
Nicol Formánková
2006
starší žákyně I.
A aby toho nebylo málo, tak hned následující den 18. února startovali naši
atleti v již tradičním „Běhu okolo Hlubáku“, kde se Natálie Němcová
umístila v běhu na 5 km v kategorii dívky do 15 let na druhém místě, Anna

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ SK HOLICE
Krajský přebor – utkání vždy v sobotu v 10.15 hodin
7. duben
21. duben
5. květen

Moravany
Choceň
Slatiňany

12. květen
26. květen
9. červen

Sběr kovového odpadu a papíru
v sobotu 16. dubna 2018

Třemošnice
Dobříkov
Heřmanův Městec

Na sobotu 14. dubna připravují místní fotbalisté SK Holice tradiční
jarní svoz veškerého kovového odpadu a papíru.
Využijte této možnosti, jak si jednoduše uklidit svůj sklep, garáž nebo
půdu. Odpad zanechejte jako vždy před svými domy. Ušetříte kroky
a čas a navíc tímto vaším přispěním pomůžete mládežnickému fotbalu.
HOLICKÉ LISTY

Magdalena Urbánková
Petra Vosáhlová
Pavel Jirsa
Barbora Fišarová
Nikita Pařízková

kategorie 2
kategorie 2
kategorie 3
kategorie 3
Kategorie 4

Volejbalový oddíl
Družstvo žen pořádá v sobotu 7. dubna od 9.00 hod tradiční jarní volejbalový turnaj žen. Turnaj se koná ve velké sportovní hale na dvou hřištích
současně. Přijďte povzbudit holické volejbalistky.
Jarní část soutěže bude zahájena zápasem na domácím antukovém hřišti
5. května v 10.00 hodin. Více informací o dění v TJ Jiskra Holice najdete
na: www.jiskraholice.cz.
Majka Hybšová

Fotbalové jaro v Holicích
„Už, aby to začalo,“ říkali si znovu všichni hráči kopané od elévů až
po dospělé. Zimní přestávka po předchozí sezóně nebyla dlouhá, avšak
i tak se událo mnohé. Jaro odpoví na otázku, jestli SK Holice A budou
umět navázat na své podzimní třetí místo. Jde o hodně. Na konci soutěže
se pozná, kdo bude úspěšný, kdo naopak bude zklamaný. Vítěz soutěže má
právo postoupit do divize. Bohužel v poslední době se obecně stává, že
vítězové se s ochotou vzdávají postupu. Divize je velmi finančně náročná
soutěž. Přehled přípravných zápasů: – Olympia HK U19 3 : 1, – Jaroměř
4 : 4, – Rychnov nad Kněžnou 6 : 3, – Týniště nad Orlicí 11 : 0 . Slova
asistenta trenéra Václava Velinského: „Příprava se odvíjela podle možností. Trénovali jsme dvakrát týdně a hráči chodili celkem ve slušném počtu.
Příprava byla nasměrována do domácích podmínek.“ A jaký je cíl našeho
mužstva? „Chceme se nadále pohybovat v popředí. Hrát útočný fotbal,
který se bude líbit divákům.“ Soupiska: brankáři: Petr Laksar (1997),
Lukáš Navrátil (1999), Lukáš Kovařík (1975). Obránci: Tomáš Kopřiva
(1985), Pavel Fikejz (1998), Daniel Ručka (1990), Jakub Tláskal (1996),
Jan Řezníček (1998), Jan Koblížek (1998). záložníci: Filip Křtěn (1999),
Jakub Jedlička (1989), Miloš Chvála (1990), Radek Machatý (1980), Jiří
Kaufman (1979), Jan Rosůlek (1993), Jiří Stárek (1993). útočníci: Jindřich Václavek (1989), David Lát (1998), Jakub Shejbal (1999).
Realizační tým – trenér: Roman Kyral, asistent trenéra: Václav Velinský,
vedoucí mužstva: Tomáš Čejka, masér: Petr Langr, sekretář: Zdeněk Nývlt.
Změny v kádru – příchody: Jakub Jedlička – návrat z Rakouska, Jiří Stárek – návrat po zranění, odchody: Hanč (Slatiňany), Krpata (Roveň), D.
Machatý (Horní Ředice).
Ideální sestava (podle Deníku): Laksar – Řezníček, Kopřiva, Chvála, Rosůlek – Křtěn, Jedlička, Kaufman, R. Machatý – Václavek, Ručka.
Ing. Vladimír Faltys
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Vyhlášení SPORTOVCE za rok 2017 se konalo 4. března v Městské sportovní hale města Holic
SPORTOVNÍ VÝKON MLÁDEŽ – HOLICE 2017
AMK Holice v AČR: Vítězslav Marek ml. a Natálie Kozáková
DDM Holice, badmintonový klub: Tereza Weinerová, Ondřej Kaplan, Viktorie Jánská, Natálie
Teplá, Michaela Hloušková a Miroslav Teplý
Basketbalový všesportovní klub Holice: Tomáš
Dvořák, Filip Horký, Jan Chmelík, Radek Mrázek, Ondřej Krejčík, Jan Kubánek a Jan Kašpar
SK Holice, fotbal: Samuel Uhlíř, Ondřej Sedlák,
Marek Habas, Lukáš Navrátil, Jakub Shejbal
a Filip Křtěn
Tenisový klub Holice: Adam Bidlo
Bike Freaks Holice: Zuzana Krátká, Lucie Hendrychová, Markéta Doležalová, Vojtěch Hendrych, Pavel Šumpík
DC Holice a Kašna Vraclav – ŠIPKY: Vilém
Šedivý
TJ Sokol Holice – oddíl nohejbalu: Daniel Kalousek, Dominik Veselý, Marek Vojtíšek
SPORTOVNÍ OSOBNOST – HOLICE 2017
(působení v klubech mimo Holice)
Jiří Welsch – BVK Holice, v současné době hráč
BK Pardubice
Vítězslav Branda – BVK Holice, v současné
době hráč BK Opava
Pavel Harčár – BVK Holice, v současné době
hráč BC Geosan Kolín
Marek Welsch – BVK Holice, v současné době
hráč GBA Sparta Praha
Štěpánka Hojková – Cyklistický oddíl – Jaro-

slav Kulhavý Cycling Team, Ústí nad Orlicí
Dominik Koubek – Sportovní klub Holice, fotbal, v současné době hráč FK Mladá Boleslav
Vojtěch Koubek – TJ Jiskra Holice,z.s. – oddíl
stolního tenisu, v současné době hráč TJ Sokol
Hradec Králové
Jiří Růžička – Sportovní klub Holice, fotbal,
v současné době hráč MFK Chrudim
MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ VÝKON –
HOLICE 2017 DOSPĚLÍ
Radek Machatý – SK Holice, Zdeněk Janeba –
DTJ Holice, Václav Formánek – Automoclub
Holice v AČR, David Říha – Automoclub Holice v AČR, Josef Schejbal – CYKLO PROFI,
David Lát – SK Holice, Miloš Chvála – SK
Holice, Jan Pírko a Eliška Hanslová – TK Apel
Holice, Jana Horáková – Tenisový klub Holice
MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ VÝKON –
HOLICE 2017 DRUŽSTVA
Basketbalový všesportovní klub Holice – Žáci
do 13 let, Sportovní klub Holice, fotbal – družstvo – dorost, TJ Sokol Holice, oddíl nohejbal
– Tým – Muži A, DDM Holice, florbal – Mladší
žáci
,,Mimořádný sportovní výkon“
TRENÉR ROKU 2017 – HOLICE
Marek Líbal – T. J. Sokol Holice – oddíl nohejbalu, Milan Schejbal – DDM Holice, badmintonový klub, Ing. Lubomír Štekl – Tenisový klub
Holice, z.s., Jan Zirnsák – Sportovní klub Holice, fotbal, Mgr. Hana Smolíková – TJ Jiskra
Holice, z.s., Jiří Růžička – DDM Holice, florbal

LEGENDA HOLICKÉHO SPORTU – HOLICE 2017
Petr Uhlíř – Sportovní klub Holice, fotbal, Dana
Běhounková – TJ Jiskra Holice, oddíl Klub českých turistů
Poděkování patří všem oceněným a sponzorům
akce:
Město Holice, Junker Holice, BV Elektronik,
Kooperativa a.s., Agrostav Pardubice, Pardubický kraj, Sklárna Holice, Cestovní agentura
Kašparová, ADA international a také moderátorovi akce Mgr. Effenberkovi, ZUŠ Holice
za hudební program, KD Holice, Technickým
službám a členům komise.
Těšíme se na sportovní úspěchy v roce 2018!
Mgr. Z. Krátká, předseda sportovní komise

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
70:61 (18:12 33:25 54:39)
Baťa 21, Žaba 18, Kolář 8, Eichler 7, Trojan 5,
Štěpán 2
TJ Sokol Kbely – BVK Holice
68:57 (21:15 34:33 52:47)
Trojan 17, Baťa 10, Voráček 11, Kolář a Eichler
7, Adam Horký 5
BVK Holice – Basket Fiobanka Jindřichův
Hradec
75:54 (17:15 34:31 5242)
Adam Horký 22, Eichler 13, Voráček a Janata
11, Trojan 9, Beránek 5, Štěpán a Welsch 2
BVK Holice – Tesla Pardubice
63:72 (20:19 31:40 43:58)
Eichler 26, Štěpán 13, Trojan 10, Bartheldi
a Welsch 5, Voráček 3
Předposledním a posledním dvojkolem skončila
dlouhodobá část 2. ligy mužů. Holičtí muži se se
umístili v této části soutěže v tabulce na 6. místě, které znamenalo postup do závěrečných bojů
v play off o konečné umístění a případné právo
účasti v baráži o 1. basketbalovou ligu.
Divize juniorů U19:
BVK Holice – TJ Šumperk
81:46 (21:12 47:19 65:27)
Dvořák 27, Pařízek 19, Štěpánek 13, Hloušek 7,
Svatoš a Jakub Novák 6, Pšenka 2, Maršálek 1
v odvetě 69:65 (17:16 35:37 57:55)
Dvořák 33, Pařízek 22, Maršálek 5, Hloušek 4,
Štěpánek 3, Jakub Novák 2
Divize kadetů U17:
BVK Holice – BC Spartak Rychnov nad
Kněžnou

53:63 (21:18 27:36 44:47)
Vlasák, Filip Horký a Novák 12, Mergl 10,
Pšenka 5, Mrázek 2
v odvetě 64:40 (15:15 37:20 52:34)
Vlasák 25, Filip Horký 15, Mergl, Novák
a Pšenka 6, Mikuláš 4, Josef Pluhař 2
Adfors Basket Litomyšl – BVK Holice
55:97 (7:28 21:50 37:77)
Chmelík 28, Novák 26, Filip Horký 25, Vlasák 16
v odvetě 39:75 (9:22 17:44 25:60)
Chmelík 27, Novák 19, Filip Horký 17, Vlasák
11, Pšenka 1
Liga žáků U14:
BVK Holice – Tygři JBC Brno
44:57 (16:16 27:32 37:49)
Mikuláš a Josef Pluhař 10, Slawisch 8, Šindelář
6, Mrázek 5, Broňa Kubánek 3, Holub 2
Tygři JBC Brno – BVK Holice
68:54 (10:11 18:31 33:45)
Mrázek 20, Mikuláš 11, Josef Pluhař 8, Slawisch 5, Ondřej Krejčík a Šindelář 4, Holub 2
TJ Slavia Kroměříž – BVK Holice
74:70 (17:32 39:44 63:58)
Mrázek 28, Josef Pluhař 16, Mikuláš 10, Broňa
Kubánek a Šindelář 6, Ondřej Krejčík 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice
48:54 (12:13 23:23 34:42)
Ondřej Krejčík 30, Jan Pluhař 9, Holub 7,
Kašpar 6, Jan Kubánek 2
v odvetě 55:42 (16:10 30:19 38:33)
Ondřej Krejčík 18, Jan Pluhař 9, Holub a Jan
Kubánek 6, Hojka 2, Kašpar 1
Oblastní přebor minižáků U12:
Adfors Basket Litomyšl – BVK Holice

64:52 (21:10 39:18 54:31)
Ondřej Krejčík 24, Jan Pluhař 11, Kašpar 10,
Jan Kubánek 7
v odvetě 62:46 (16:10 32:17 46:31)
Ondřej Krejčík 19, Jan Kubánek 12, Jan Pluhař
11, Urbánek a Kašpar 2
BVK Holice – BK Pardubice
68:77 (30:16 42:40 50:59)
Ondřej Krejčík 38, Jan Kubánek 10, Kašpar
a Jan Pluhař 8, Kryštof Dostál 2
v odvetě 65:76 (2:20 32:35 35:59)
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
36:71 (6:31 22:40 30:54)
Urbánek 9, Libánský 7, Vít Pokorný 6, Vojta
Novák 4, Vojta Pokorný a Tran Chi Lam 2
v odvetě 69:47 (12:15 31:30 47:39)
Vít Pokorný 18, Urbánek 16, Libánský a Vojta
Novák 12, Štembera 6, Vojta Pokorný 4, Tran
Chi Lam 1
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
26:52 (6:14 12:28 16:48)
Urbánek 17, Vít Pokorný 12, Štembera 11, Antonín Dostál 6, Vojta Pokorný 4, Johanová 2
BVK Holice – Sokol Nilfisk Hradec Králové
22:80 (3:16 14:36 14:52)
Urbánek 7, Antonín Dostál 6, Štembera 3, Vojta
Pokorný, Vojta Krejčík a Johanová 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých
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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