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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba nám přináší různé
překážky a také ne vždy
milá a chtěná překvapení. Když jsem před rokem
psal úvodník Holických
listů, tak se začalo rozbíhat očkování proti Covidu,
byli jsme plni očekávání, že bude tímto slibovaná
tečka za koronavirovými trablemi. Bohužel nebyla
a přeočkování třetí dávkou vakcíny je v plném proudu. Též jsem na něm byl a prosím všechny – nepodceňujme přínosy očkování. Chráníme tím sebe i své

okolí. Využít je možno očkování bez předchozí registrace, které bude i v měsíci únoru v budově bývalé
Komerční banky.
Často slýchám, že nám společnost během posledních let tak nějak zhrubla, že jsou lidé k sobě navzájem stále více nepříjemní a nenechají na sobě nit suchou. A přesto je na každém z nás, zda budou tato
slova pravdivá i nadále. Jsem životním optimistou,
a tak věřím, že v lidech je více dobrého a laskavého.
A mám i štěstí na přátele, kteří mi dokazují, že to tak
je. Pokud každý z nás zpříjemníme svým blízkým
alespoň část dne, začnou se dít opravdu pozitivní
změny i v našich životech. A není to těžké – stačí začít úsměvem.
Přeji nám, aby se nám to podařilo.
Ondřej Výborný

Podpojištění?

Na plný plyn
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Rok Dr. Emila Holuba
– výročí první
Na letošní rok připadá řada kulatých i půlkulatých
výročí spojených s osobností holického rodáka, lékaře, vědce, afrického cestovatele Dr. Emila Holuba.
V měsíci únoru si připomeneme výročí první. Dne
21. února uplyne již 120 let od chvíle, kdy se světově
proslulý africký cestovatel vydal na cestu poslední,
tentokrát na cestu bez návratu.
U úmrtního lože vídeňského bytu manželů Holubových stála jeho věrná žena Růžena, která se do poslední chvíle snažila trpícímu bolesti zmírnit, tchán
Ludwig Hof, lékař Dr. Kohn, farář Brunner a několik
věrných přátel. Posmrtnou masku cestovatele sňal
sochař Alois Rittich. Holubovy ostatky byly následně
vystaveny v Rotundě, kde se s ním mohla rozloučit
veřejnost. Pohřeb se konal 24. února 1902. Z kostela
sv. Jana v Pratergasse doprovodil průvod slavného
cestovatele na vídeňský ústřední hřbitov, kde byl pochován na čestném místě mezi vynikající vídeňské
osobnosti. O dva roky později, 11. června 1904, byl
u hrobu odhalen náhrobek, dílo slovinského sochaře
Richarda Jakiče.
Telegrafická zpráva o úmrtí významného badatele
přišla do Holic 22. února 1902. Pohřbu se za město
Holice zúčastnil starosta města Ludvík Hofman, náměstek Alexandr Vaníček, radní Václav Rychlík a ředitel městského úřadu Václav Lohniský.
Celý svět tehdy truchlil nad odchodem slavného

cestovatele. V tisku se objevila řada nekrologů zdůrazňujících, že Dr. Emil Holub byl badatelem, který
jedině v dosažení vytyčeného cíle viděl účel a úkol
svého života.
Petra Hrubanová
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ského úřadu. Mimo jiné se také jednalo o možnostech zřízení testovacího centra na covid-19.
Veškerá usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva jsou ke stažení na webových stránkách
města >> www.holice.eu.

Úřední deska

Zpráva z jednání
Rady města Holic
15. prosince 2021
Poslední jednání rady města loňského roku proběhlo před zasedáním zastupitelstva. Schváleny zde byly
rozpočty příspěvkových organizací města na rok
2022. Dále byla uzavřena spolupráce s firmou Richard Krannich na další rok zajišťování služby Senior
TAXI v Holicích.

Zpráva z jednání
Zastupitelstva města
Holic 15. prosince 2021
Na předvánočním jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet města Holic na rok 2022 takto:
Celkové příjmy
141 991,92 tis. Kč
Celkové výdaje
133 664,06 tis. Kč
Financování
-8 327,86 tis. Kč
Schválena byla spolupráce s Oblastní charitou Pardubice na výstavbě Centra sociálních služeb s případným poskytnutí pozemku pro vybudování tohoto centra na území města Holic. Deklarován byl
záměr vystavět novou sportovní halu s rozpočtovanými náklady do 60 mil. Kč vč. DPH za podmínky
získání dotačních prostředků ve výši minimálně 50 %
rozpočtované ceny haly.

•
•
•

Zpráva z jednání
Rady města Holic
10. ledna 2022
První letošní zasedání proběhlo hned v druhém lednovém týdnu. Schváleny byly plány veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města Holic
na rok 2022. Domluveno je také pořízení venkovní
skříně pro umístění defibrilátoru na budově měst2

Senior TAXI Holice
Město Holice zajišťuje dopravu Senior TAXI ve spolupráci s taxislužbou Kranich pro osoby starší 65 let,
držitele průkazu ZTP či ZTP/P a pro osoby se zdravotním znevýhodněním (nutno doložit lékařským doporučením). Průkazy vydává Městský úřad Holice,
sociální odbor, tel. 466 741 275, nebo 605 030 513,
vydávají se bezplatně a na počkání. Služba je určena pro občany s trvalým či přechodným bydlištěm
na území města Holic, sedm dní v týdnů, 24 hodin denně. Občané Holic hradí 20 Kč za jednu jízdu po Holicích, o ostatní náklady se postará město
Holice. Lze si dojet na návštěvu k lékaři, na nákup,
ke kadeřníkovi. Bližší informace vám sdělí pracovníci
sociálního odboru.

Cena vody v Holicích
v roce 2022 činí 105 Kč.
Jak se vyvíjela od roku
2016?
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí
105 Kč. Z toho vodné činí 52,10 Kč a stočné 52,90 Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10 % DPH.
„Ve srovnání s průměrem ČR 97,53 Kč za kubík vody
si město Holice vede spíše podprůměrně, voda je
zde mírně dražší”, uvádí Petr Novák z webu Skrblík.
cz. Dodavatelem vody ve městě jsou Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
V loňském roce se v Holicích za vodu platilo 98,30 Kč,
meziročně tak zdražila o 6,7 Kč. Podrobný vývoj ceny
vody a poplatků za odpad od roku 2016 najdete
na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 % na 10 %.
Rok
Holice

2022

2021

2020

2019

2018

105,00 Kč 98,30 Kč 94,23 Kč 93,50 Kč 89,60 Kč

Průměr ČR 97,53 Kč 92,39 Kč 88,50 Kč 87,96 Kč 85,38 Kč
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů
platí 56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde
na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, průměr celého Česka o 33 let později činí zmiňovaných 97,53 Kč.
pokračování na straně 3
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Hlavní příčinou zdražování je přenesení nákladů
na provoz a budování čističek, kanalizací i další infrastruktury na zákazníka. Dříve byly náklady dotovány.
Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší
než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní
den dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to pouze
89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat mezi
nižší spotřebu.

Kasičky vydaly dary
na zvony

Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitelnější zejména v první
polovině devadesátých let.
Jak se v Holicích vyvíjely poplatky za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také poplatky
za svoz komunálního odpadu. Ten je v Holicích v roce
2022 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok.
V loňském roce to bylo také 600 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR 621 Kč. Holice tak vybírají mírně nižší poplatek za odpad, než je průměr
v České republice.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci od roku
2016 občané najdou na stránce >> https://www.skrblik.cz/radce/mesto/holice/.
Petr Novák

Kasičky zvonové sbírky Zvony pro Martina po roce
opět vydaly svůj obsah. Činil v součtu 32 681 Kč (kasička v kostele: 21 631 Kč, kasička ve zvonici: 2 936 Kč
a kasička v oční optice Veroniky Markové Pro vaše
oči: 8 114 Kč). Kasičky úředně odpečetil, spočítal
roční výnos a pro letošní rok opět zapečetil vedoucí
Správního odboru Městského úřadu Holice Jaroslav Frumert.
Stav sbírky Zvony pro Martina se tak přiblížil
ke 300 000 Kč, tedy k pětině sumy potřebné pro
pořízení dvou nových zvonů jako náhrady za zvony
ukradené nacistickým Německem v roce 1942. Děkujeme všem dárcům a těšíme se na vaši štědrost
v roce 2022. Přispívat můžete také na transparentní
účet sbírky u České spořitelny 5742829339/0800.
Lukáš Peška
3

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Aktuální téma

Podpojištění
Co je to za podivné slovo…?
Jde o dnes obvyklý úkaz, kdy
moje pojištění není dostatečné
a v případě vzniku škody nebude
škoda pokryta platbou od pojišťovny. Prostě od pojišťovny dostanu méně, než o kolik jsem přišel.
A pro větší zamotání hlavy ještě
definice daná zákonem:
„Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná
hodnota pojištěného majetku,
sníží pojistitel pojistné plnění
ve stejném poměru, v jakém je
výše pojistné částky ke skutečné
výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li
strany, že pojistné plnění sníženo
nebude.“
Zdroj: Občanský zákoník č.89/2012
Sb., § 2854
Ptáte se: Může u mě taková situace nastat? Velmi snadno a jsem si
u většiny čtenářů jistý, že nastala.
Příklad č.1
Mám dům. Koupil jsem ho
za 2.500.000 Kč v roce 2017. Pojištěný je na stejnou částku.
Hypotéku jsem měl původně
2.000.000 Kč a v pohodě splácím.

Je rok 2021. Stejný dům lze postavit
za 3.500.000 Kč. První zpráva je, že
jsem skvěle pořídil a stálo za to se
zadlužit. Druhá říká, že dům mám
pojištěný jen na 2.500.000 Kč,
a pokud by tento dům lehl popelem, postavení nového vyžaduje
investici 3.500.000 Kč. Bláhově
si myslím, že v případě pojištění na 2.500.000 Kč mi pojišťovna
vyplatí 2.500.000 Kč, když bude
dům totálně zničen a zbytek nějak
zaplatím. Velký omyl! Pojišťovna
uplatní podpojištění, která znamená: dům je pojištěn na 71,5%
(pojistná částka 2.500.000 Kč /
aktuální cena domu 3.500.000
Kč). Pokud nastane 100% pojistná
událost, tak mi uhradí maximálně 71,5% z pojistné částky a to je
pouze 1.787.500 Kč (2.500.000 Kč x
71,5%). A za tyto peníze ten poničený dům určitě neobnovím.
Poznámka navíc. Většina domů
na Moravě v oblasti zasažené tornádem byla podpojištěna. O kolik
peněz majitelé postižených domů
a bytů přišli díky špatně nastaveným pojistným částkám?
Příklad č.2
Mám životní pojištění od roku
2013. Jeho úkolem je zajistit můj
příjem pro případ, kdy budu dlouhodobě nemocný, invalidní, případně zemřu. Můj čistý plat tehdy
byl 20.000 Kč.
Je rok 2021. Můj čistý příjem je
35.000 Kč. Navíc jsem si vzal hy-

potéku na byt, splácím 10.000 Kč
měsíčně. Manželka je na mateřské, máme dvě krásné děti.
Moje pojistka z roku 2013 počítá
se zajištěním příjmu o 15.000 Kč
nižším, než mám dnes a vůbec
nepočítá s tím, že pokud se mi
něco stane, moje rodina potřebuje uhradit dluh na hypotéce a být
zabezpečená na ztrátu nebo výrazné snížení mého příjmu.
Co mám dělat?
U nemovitostí se vyplatí jednou
za dva roky ověřit si aktuální ceny
a pokud dojde ke změně, řešit
úpravu pojistné smlouvy. Automatický růst pojistné částky o inflaci, který nabízejí pojišťovny, nemusí být vždy dostatečný viz naše
zkušenosti s růstem cen nemovitostí za poslední dva roky.
Pojištění ochrany svého příjmu
řeším při změně platu a v případě
větší změny ve výdajích, například
když si vezmu nový úvěr.
Ideálně spolupracuji s finančním poradcem, který je se mnou
v průběžném kontaktu a minimálně jedenkrát za dva roky revidujeme moje příjmy, pojištění, úvěry,
spoření na penzi, apod.
Řídím se heslem: Ochraňuji sebe,
svoji rodinu a majetek, který
jsem vybudoval.
Příště se podíváme na jednoduchou otázku „Mohu se stát milionářem?“ s překvapivě jednoduchou odpovědí, kterou si nechám
na další článek.
Tomáš Zahálka
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Tříkrálová sbírka opět
pomůže potřebným
Po roční pauze, zapříčiněné
tehdejší pandemickou situací, vyšli v Holicích koledníci
Tříkrálové sbírky opět do ulic.
Zpěv vánoční koledy „My tři
králové jdeme k vám“ se ozýval z hrdel více než 57 koledníků a průvodců ve 14 skupinkách. Nejmladší kolednicí byla
letos tříletá Kačenka a sbírku úžasně zvládla.
Naše návštěva přinesla vzájemnou radost a obdarování, společný zpěv, dokonce i za doprovodu kytary,
a někdy i slzy dojetí. Nejednou bylo vidět, že na nás
lidé čekají a těší se, až jim naším zpěvem popřejeme štěstí a zdraví do roku 2022. Jsme si vědomi, že
jste se někde naší návštěvy nedočkali. Nezlobte se
na nás, neměli jsme dostatek skupinek, abychom
mohli chodit i u vás.
Moc děkujeme všem dětem, dospívajícím i dospělým, kteří se do Tříkrálové sbírky jakkoli zapojili.
Děkujeme také vám všem, kdo jste otevřeli svá
srdce a přispěli jste jakoukoli finanční částkou.

Všechno nejlepší,
dámy
„Čím více v životě slavíte, tím více máte důvodů
ke slavení,“ řekla herečka Oprah Winfrey. Pravost
tohoto citátu by nám mohly potvrdit dvě dámy
z Holic, paní Anna Vorlová a Marie Novotná. Obě
se už po 99. rozloučily se starým rokem a přivítaly rok nový. V lednu letošního roku oslavily krásné

Poděkování patří také podpůrnému týmu na holické faře, který se staral o teplý čaj a občerstvení pro
koledníky.
Prozatím máme sečtených 14 pokladniček, do kterých se koledovalo právě v sobotu 8. ledna a už nyní
je výsledek úžasný – 80 141 Kč. Celkový výsledek se
dozvíte v dalším vydání Holických listů. Připočítat
totiž musíme ještě 11 statických pokladniček, které
v době psaní tohoto příspěvku ještě čekají na své
dárce na různých místech ve městě (kostel sv. Martina, obchody, městský úřad, firmy).
Výtěžek letošní sbírky bude použit na podporu paliativní ambulance, domácí hospicové péče a k rozšíření sociálních služeb.
Věříme, že v Tříkrálové sbírce jde nejen o vybrané peníze, i když i ty jsou samozřejmě velmi důležité. Ale
také o radost, kterou přinášíme do vašich domovů,
úžasné společenství lidí, kteří se spojí pro dobrou věc
a v neposlední řadě o to, že dáváme dětem dobrý
příklad a učíme je pomáhat potřebným. Věříme, že
děti budou na tento den dlouho vzpomínat, příští
rok se opět přihlásí a vezmou třeba další kamarády,
abychom mohli přijít i k těm, ke kterým jsme se letos
nedostali.
Přejeme vám všem požehnaný rok 2022
Jarda Novotný a Milena Vohralíková

100. narozeniny a jsou nejstaršími občankami našeho města. A právě za Město Holice bych jim ještě
jednou chtěla popřát všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu a mnoho zdraví. A dovolte
mi na závěr ještě jeden citát, tentokrát od americké
zpěvačky Arethy Franklin: „Každé narozeniny jsou
dar, každý den je dar.“ Oběma dámám přejeme ještě spousty takovýchto darů.
Nina Kaňkovská
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Holický unikát: ručně
malovaný deskový
betlém
Obyvatele Holic čekalo o vánočních svátcích velké
překvapení. Na travnatém prostranství před průčelím kostela sv. Martina vyrostla rozsáhlá betlémská
scéna. Unikátní nejen způsobem ztvárnění, ale i počtem postav. Jedná se o ručně malovaný deskový
betlém, jehož figury dosahují téměř životní velikosti. Vznikl přímo v Holicích a zhotovit ho nechal spolek Kultura pro město. „V řadě míst se na náměstích
nebo u kostelů s dřevěnou salaší a Svatou rodinou
setkáme, ale v našem městě tomu tak dosud nebylo. Rozhodl jsem se to změnit a své kamarády
jsem nemusel ani moc přemlouvat,“ říká předseda
spolku a radní města pro oblast kultury Lukáš Peška, který měl již od začátku jasno, že betlém bude
deskový. „Řadu hodin jsme trávili diskuzemi, zda
má být betlém staročeský, exotický nebo jiný, jaké
postavy do něj zařadit, kde ho postavit a jak figury
ukotvit. Nakonec jsme připravili spíše obecnější zadání a čekali, jak si s betlémem poradí fantazie samotných autorů,“ pokračuje místopředseda spolku
Petr Sopoliga.
V jednom se zadavatelé shodli hned – holický betlém musí vzniknout v Holicích. A tak padla volba
na zdejší „rodinnou“ autorskou dvojici. Veškeré práce
se dřevem si vzala na starost řezbářka Lucie Bártová.
Postavila nejen centrální salaš, ale vyřezala i jednotlivé figury, které na samotný závěr opatřila několika
vrstvami laku. Ten má betlémšťany ochránit před
vlhkostí a deštěm.
Život však postavám vdechl její synovec Bruno Klikar. Mladičký malíř tahy svého štětce prokázal neobyčejnou míru talentu. Postavy díky propracovanosti detailů i větších celků ztratily plochost deskového
základu, působí plasticky a Bruno Klikar tak nechává vyniknout obličejovým rysům či záhybům šatů.
Na malbách, nanášených na bílý základ akrylovými
barvami, pracoval intenzivně tři měsíce a plně vycházel z vlastních představ a fantazie.
Samotné malbě předcházela teoretická příprava.
„Studoval jsem, jaké barevné odstíny se používaly nejen v době narození Krista, ale i na pozdějších,
zejména barokních betlémech. Zjišťoval jsem také
symboliku jednotlivých barev, a tudíž jejich správné
užití,“ svěřil se šestnáctiletý umělec, jemuž se i díky
intimnosti osvětlení při práci podařilo do vzhledu
postav vetknout jistý nádech tajemna.
Přestože začal betlém vznikat již v roce 2020, kdy
spatřila světlo světa salaš se Svatou rodinou, volkem
a oslíkem, v plné kráse se betlémská scéna zaskvěla
až o nedávných vánočních svátcích. Kromě zmíněného osazenstva salaše s nebeským poslem na střeše tak k divákům obrazně promlouvají tři králové,
doprovázeni třemi sluhy vedoucími koně, velblouda
a slona. Z druhé strany přicházejí žena se synkem,
6

poustevník a pastýř se psem a třemi ovcemi.
A jaké mají s betlémem zadavatelé ze spolku Kultura
pro město plány do budoucna? „Část betlému slouží
a bude sloužit jako součást tzv. živého betlému, který s přáteli hrajeme již několik let na farské zahradě.
Rádi bychom betlém rozšířili ještě o několik figur
a zvířat, ale zejména o zvoničku, aby si malí i velcí diváci mohli třeba pro splnění vánočních přání ručně
zazvonit na betlémský zvoneček. Dalším záměrem
je nasvícení každé postavy, které umožní scéně vyniknout i ve večerních a nočních hodinách,“ prozrazuje Lukáš Peška.
„Pokud se betlém lidem líbí a probouzí v nich radost,
pak naše snaha dosáhla zamýšleného cíle. Osobně
mám radost také z toho, že naše město zdobí dílo,
které je ve svém ztvárnění zcela ojedinělé. Můj dík
patří všem, kteří pomohli naplnit zprvu můj a následně náš společný sen,“ dodává Peška s tím, že betlém vznikl za podpory vicehejtmana Pardubického
kraje Romana Línka a Města Holice.
Karel Král
foto: Luboš Jeníček
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Výročí Kulturního
domu města Holic
Na začátku tohoto měsíce před šedesáti lety, v neděli 4. února 1962, byl slavnostně otevřen náš kulturní dům. Stalo se tak dvěma představeními Prodané
nevěsty v podání opery Národního divadla z Prahy.
Tomu ještě předcházelo předání ocenění pracovníkům, kteří se o celou stavbu nejvíce zasloužili.
Ale jak to všechno začalo – asi první skutečná myšlenka a přání mít v Holicích divadelní budovu přišla v roce 1926 od „Družstva pro postavení divadla
v Holicích“. (Např. dne 28. září 1945 v hotelu Václava
Vohralíka se sešla společnost Václavů, která mezi
sebou vybrala částku 2 450 korun na stavbu Lidového kulturního domu v Holicích). Nástup krize a druhá
světová válka i poválečná doba učinily své. Až v roce
1954 nálezem staré spořitelní knížky zmíněného
družstva se šestimístným vkladem znehodnoceným
dvěma měnovými reformami se „hnuly ledy“. Následující rok, 10. února 1955, schválila rada MNV Holice
místo, kde by měl náš nový kulturní stánek stát. Holice byly tehdy okresním městem. Novým zjištěním
bylo, že ze státních investic stavět nelze, ale byla tu
ještě možnost stavět svépomocí, jak se tehdy říkalo
v akci „Z“. Na venkově se tak stavěly klubovny, šatny
a prodejny, ale stavba nad milion korun nikde. Navíc
byl stavební materiál pouze na příděl. „Za pokus to
přece stojí“, navrhl holický rodák, stavitel František
Novák, zaměstnanec investičního odboru ministerstva kultury. Po nezbytných souhlasech ONV (26. září
1955) a KNV Pardubice ze 4. září 1956, vznikl Výbor pro
stavbu kulturního domu v čele s náměstkem předsedy ONV Františkem Hlouškem. Dále bylo zapotřebí zajistit na 200 m³ nedostatkového stavebního
dřeva, které odjela v listopadu 1955 narubat během
desetidenní brigády pětadvacetičlenná skupina našich brigádníků do Jizerských hor. Dne 16. října 1956
byla podepsána smlouva s Ing. arch. Štefanem Imrichem z Bratislavy na dodání projektů. Základní kámen byl položen 11. listopadu 1956. Samotná stavba
započala v roce 1957. Byly vykopány základy, vybudován vodovod a kanalizace. V dalších dvou letech
vyrostlo hrubé zdivo se sklepy, přízemím a prvním
patrem. Následně pokračovaly odborné a speciální
práce. V roce 1961 se celé úsilí chýlí ke konci a začíná
se uvažovat o dokončení stavby a jeho otevření v samém závěru roku nebo za začátku roku 1962.
Mnoho holických bezejmenných občanů odpracovalo na stavbě 35 000 hodin, nejeden přispěl i finanční částkou. Nesmíme však opomenout ještě
dvě jména. Zdeňka Brandu, který měl na starost organizaci a Jana Horčičku za práce stavební. Ve své
době se jednalo o největší stavbu v akci Z v republice. Do dnešních dnů prošel tento dům řadou drobných rekonstrukcí. Byl zde také umístěn např. Klub
důchodců, Středisko kuponové privatizace, sloučené
divadelní soubory ve městě, knihovna, městské kino.
Své sídlo zde má také Dechový orchestr KD Holice.

Vznikl zde salonek manželů Holubových, Klub u Holuba, Divadelní kavárna a Galerie Karla Malicha. Přebudován byl prostor před kulturním domem s fontánou a venkovním posezením. Venku vznikla v roce
2021 i nová nabíjecí stanice pro elektrokola. Prvním
ředitelem KD byl jmenován Miloslav Kment a následně se zde vystřídalo dalších sedm ředitelů (Marek, Hladík, Kaplan, Vondrouš, Faltys, Kačer a Hlaváčková).
Oslavy 50. výročí otevření kulturního domu, dne
18. února 2012, byly zahájeny příznačně opět představením Prodaná nevěsta, tentokrát v podání holických ochotníků. V následujících letech čeká celou
budovu nová rekonstrukce, včetně vestavby výtahu.
Další kulturní domy postavené podle stejných plánů
stojí ještě např. v Letohradě a dále ve slovenském Komárně. Ještě o jedno patro vyšší budovy byly postaveny v Nových Zámcích, Novém Mestě nad Váhom
a v Popradu.
Přejme si, aby nám tento krásný a nadčasový stánek
holické kultury sloužil ještě mnoho let k naší naprosté spokojenosti jako dosud.
Výročí Kulturního domu města Holic si budeme
v letošním roce připomínat hned několika způsoby, (připravujeme například upomínkové předměty,
den otevřených dveří...) a začneme výstavou fotografií mapujících výstavbu a úpravy budovy ve vitrínách v prvním patře od 1. února. Další akce sledujte
na webu kulturního domu, webu města a Facebookových stránkách.
Václav Kment
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Na plný plyn
Kdysi mi můj táta vyprávěl, jak se sešel s nejznámější českou automobilovou závodnicí Eliškou
Junkovou. Byl to pro něj zážitek na celý život. Díky
Víťovi Welschovi a jeho hře Na plný plyn jsme se
mohli s paní Eliškou setkat i my v Holicích. Víťo díky,
a když dovolíš, mám pár otázek ne pro tebe, ale pro
režiséra tvé hry Luďka Kaplana.
Režíroval jsi již druhou hru od Víti Welsche, hru,
kterou napsal přímo pro váš soubor. Jaká to byla
práce?
Práce to byla opět zajímavá, ale především náročná
a zodpovědná. Vstupuješ totiž do neznámé krajiny.
Co si budeme povídat, když režíruješ inscenaci, kterou před tebou „dělalo“ několik renomovaných mistrů, máš se čeho chytit, a tak trochu opisuješ. Když
však dostaneš na stůl hru, kterou před tebou nikdo
neměl možnost uvést do života, je to jiná. Přemýšlíš,
vymýšlíš, navrhuješ, zavrhuješ. Scénu, kostýmy, rekvizity, světla, muziku, kdo kdy kam, co kdo kde, co
říci tak nebo tak, tohle zvednout nebo snad pustit?
A když máš tohle všechno v hlavě srovnáno, zjistíš
na první zkoušce, že je vlastně všechno úplně jinak…
Mám ale obrovské štěstí (a nejen já, ale všichni, kteří
v KD dělají rejžu), že jsem obklopen herečkami a herci, kteří by klidně mohli působit na profesionálních
scénách. Mám tak ulehčenou práci, protože danou
postavu si vytvoří sami a já jen občas provedu drobnou úpravičku. I když je fakt, že na „první čtené“ nastíním, jak si tu kterou roli představuji. Nesmím také
zapomenout na nápovědy, techniky, výtvarníka, kostymérky, prostě na všechny další lidičky okolo divadla, protože bez nich by žádná sebelépe nazkoušená
inscenace nevznikla.
Neměl jsi chuť si nějakou roli zahrát?
Chuť by byla, ale už jsem to několikrát zkusil a zjistil,
že režie a herectví se příliš nemilují. U Víťovy první
hry jsem režíroval a zároveň neslezl z jeviště a bylo
to o nervy. (Moc mi tenkrát pomohla Líba Straková.)
Když se vyskytne věta typu „Paní, nesu vám psaní“,
tak proč ne, ale jinak buď režisér, nebo herec. Jenže
znáš to – nikdy neříkej nikdy...
Zdá se mi, že poslední dobou více režíruješ, než
hraješ. Cítíš se více režisérem nebo hercem?
Kdybys mi tuto otázku položil před pěti lety, byla by
odpověď jasná – hercem. Když mi ji pokládáš dnes,
jsem trochu na vážkách, ale vzhledem k posledním
rokům už asi víc režisérem. A něco ti prozradím. Je
tady ještě jeden důvod, ale ten si nech pro sebe.
Coby režisér se nemusím učit roli a věř mi, že dostat
text do hlavy je pro mne čím dál těžší a těžší. Ale to
jen tak mezi námi.
Máš nějaký sen, nějakou hru, kterou bys chtěl režírovat nebo nějakou roli, kterou by sis chtěl zahrát?
Jeden sen v hlavě mám a v tom snu bych klidně hrál
8

Líba Straková jako Eliška Junková a Víťa Vondrouš
jako Mojmír Cabrnoha

Dámská část hereckého souboru
i režíroval. Nebo jenom režíroval. Kdysi jsme s Pavlem Hladíkem hráli komedii „Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho“ a dodnes si myslím, že to bylo
jedno z našich nejzdařilejších představení. Pochopitelně byla i další divadla, na která jsem pyšný, ale
Burkeho mám napevno v hlavě. Ten sen se mi ale
s ubíhajícími léty čím dál tím víc vzdaluje a vzdaluje.
Holický ochotnický soubor má bohatou historii, jak
vidíš jeho budoucnost?
O budoucnost ochotníků v Holicích obavy nemám.
My staří představení od představení zrajeme, hlavně
v tom, jak se „vykecat“, když paměť selže a k nápovědě je daleko. A nastupují mladí, kteří se představení
od představení lepší a postupně nám starým nechávají jenom „čurdy“, abychom si alespoň užili potlesku. Tohle říkám trochu v nadsázce, protože divadlo se
neobejde ani bez mladých, ani bez starých, nemluvě
o středních. Proto ochotnické divadlo v Holicích žilo,
žije a žít bude. To by tak asi bylo všechno.
Petr Kačer
FOTO: David Šmejdíř
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Potlesk, prosím
„A teď vám udělám pukrle a věřím, že mi ti z vás,
kdo máte příjemné vousy, milé obličeje a libovonný
dech, zatleskají.“ Tak praví Shakespeare, respektive Rosalinda, když končí komedii „Jak se vám líbí“.
Ne, nemusíte vzpomínat, v Holicích jsme tuhle hru
nehráli. To jenom já mám tato slova spojená s naší
herečkou Ivou Skálovou. Snad bych měl ještě připojit akademickou zkratku před jejím jménem MUDr.,
aby to bylo se vším všudy.
Proč o ní píšu? No, protože má 2. února 2022 velké
narozeniny. Padesátiny to nejsou a sedmdesátiny
také ne. Příští rok to bude třicet let, co se objevila
poprvé na holickém jevišti. Hrála tenkrát členku sboru ve hře „Možná přijde i vodník“. No a poté už hrála a hrála, no a ještě hrála a hrála. Nebýt té protivné
choroby, která ji postihla, tak by, alespoň věřím, hrála
dosud. A nebyly by to žádné vesnické mandy, ale určitě dámy, když už by to nebylo zrovna z královského
paláce. Vždyť teď už by nedělala žádné blbosti, jako
přijít z druhé strany, nebo prohodit hadr zavřeným
oknem a bůh ví co ještě.
Milá Ivo, tak ti přejeme, a ne jenom lid divadelnický

(!), hlavně hodně zdraví, ať tu krávu blbou překonáš
a můžeš alespoň chodit se dívat na ty, kteří potáhnou tu divadelní káru po nás. Měj se móóóóc fajn.
A ještě jedno přání: potlesk pro tebe, prosím.
Pavel Hladík

Výbor seniorů informuje Městská knihovna se
připravuje na „Březen –
Za Výbor seniorů, Město Holice a Kulturní dům města Holic, si vás dovolujeme pozvat na čtyři akce, které měsíc knihy“
se, jak všichni doufáme, uskuteční v letošním roce.
První je naplánována na 23. dubna od 14.00 hod.
a jedná se o 8. setkání harmonikářů v ZUŠ Karla Malicha. V jednání je vystoupení interpreta z TV Šlágr.
Na květen, popřípadě červen plánujeme zájezd
na Moravu s návštěvou hradu nebo zámku, také se
v Hustopečích podíváme do vinného sklípku. Více
informací se dozvíte od Antonína Janeby na telefonním čísle 775 122 915. Dechová hudba Šohaji se
představí v ZUŠ Karla Malicha 23. září od 17.00 hod.
Poslední plánovanou akcí letošního roku je Posezení
s písničkou, které se uskuteční 25. listopadu od 17.00
hod. v klubovnách Kulturního domu města Holic.
Antonín Janeba

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:
• Škodlivým světlem
• Vodou

• Otisky

• Prachem

• Škrabanci

• Odrazy

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

V rámci tohoto měsíce vyhlašujeme akci pro děti
od šesti do dvanácti let. Děti si půjčí v knihovně hezkou knihu, namalují z ní obrázek. Nebudeme obrázky posuzovat ani vybírat nejhezčí, ale budeme se
snažit všechny podle možností vystavit v prostorách
před knihovnou.
Děti mají na výběr z mnoha novinek.
Ani dospělí nepřijdou zkrátka. I pro ně máme novinky z beletrie i naučnou literaturu.
Např. z detektivek Dán – Břemeno minulosti, Březina
– Mizení, Pennyová – Skleněné domy, Nesser – Smolná vteřina, Hunterová – Není úniku, Voosen – Činy
mrtvých, Cílek – Dědičný hřích, Marsonsová – Dětské
duše, Regan – Dívka beze jména.
Z beletrie může zaujmout.
Robertsová – Hvězdy osudu, Čarovná zátoka, Taylor
– Dům v zátoce, Staré sídlo, Steelová – Beauchamp
Hall, Pawlowská – Milý Bene, Táborská – Černé jazyky, Niedl – Ano, můj pane, Obermannová – Babička,
Mlynářová – Bez bontonu, bez konvencí, Caplinová
– Čajovna v Tokiu, Janečková – Francouzský manžel
a další.
Těšíme se na vaši návštěvu a uvítáme nové čtenáře.
Stále platí dodržování hygienických předpisů, dezinfekce na ruce a respirátor je samozřejmostí.
Eva Moravcová
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc únor 2022
PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
11. 2.
19.30	
Neil Simon – Drobečky z perníku
pátek		Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy je člověk plný
lásky a života a hlavně miluje legraci a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera
Polly, která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou jí ukáže správnou cestu,
jak žít.
		Uvádí Agentura Harlekýn Praha.
		Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto
Čekan nebo Filip Cíl a Josef Fečo.
		Zařazeno v předplatném ABO 2021/2022.
420 – 400 – 380 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
1. 2.
19.30	
Ztraceni v ráji
úterý		Komediální road-movie o střetu dvou světů i dvou generací. Evžen se narodil ve Švýcarsku, ale rozhodl se opustit tamější svět. Přestěhoval se do Prahy, odkud jeho otec naopak
v roce 1968 emigroval. Příběh otce je o emigraci, jak těžké je asimilovat se v nové zemi,
a příběh Evžena je o svobodě, o nutnosti odpoutání se od rodičů a vlastní vůli.
		Režie: Fiona Ziegler.
		Hrají: Dominique Jann, Hana Vagnerová, Ivan Pokorný, Andri Schenardi a další.
		Žánr: Komedie. Délka 75 minut.
100 Kč
8. 2.
17.00
Můj soused Totoro
úterý		Sestry Sacuky a Mei se s tanínkem stěhují na venkov do strašidelného domu. Malá Mei
objevuje zákoutí přilehlého lesa. Obě dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy v čele
s obrovkým chlupáčem Totorem a prožijí s nimi největší dobrodružství. Nadčasový film
mistra japonské animace Hajaa Mijazakiho s ohromující obrazotvorností vypráví o radostech i trápeních diváků každého věku.
		Žánr: animovaný / dobrodružný. Délka 86 minut.
80 Kč
15. 2.
19.30
Kurz manželské touhy
úterý		Sledujeme pět manželských párů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párového terapeuta
do luxusního rezortu, který vlastní majitel zvaný Mech. Duchovní guru razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti partnerů, duševní i tělesné, tzv. pevného objetí...
		Režie: Radek Bajgar.
		Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka Vaculíková.
		Žánr: komedie / drama. Délka 90 minut.
100 Kč
22. 2.
19.30
Cesta domů
úterý		Snímek navazuje na filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii
a završí osudy stěžejních postav. Postava Tomáše Hanáka už je pevně spjatá se vsí, pracuje v lese a pálí slivovici, Papošovi sedlačí, začíná je trápit věk a taky fakt, že syn Ludva
na statek nechce. Ten je spokojený jako revírník v hájence. Cesta domů vznikala opět
v téměř nedotčené oblasti okolí Rabštejna nad Střelou.
		Režie: Tomáš Vorel st.
		Hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteflová, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Boleslav Polívka.
		Žánr: komedie / romantický. Délka 92 minut.
100 Kč

datum hodina
14. 2.
16.00
pondělí		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Místní vlastní jména
Přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

vstupné
50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
1. 2.–1. 3.		
Z ateliérů UVU – cyklus výstav členů spolku Unie výtvarných umělců pardubického
regionu
		Vít Bouček – malba, Filip Hortenský – malba sklo, Petr Miláček – sochy
		Vernisáž v úterý 1. 2. 2022 od 17 hodin.
1. 2.–31. 3.		Výstava k výročí 60 let od otevření Kulturního domu Holice
		
Vitríny I. poschodí.
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Kalendárium
2. února 1922 (100 let)

Tělovýchovná jednota Sokol uspořádala v Klicperově divadle na Špici koncert holického rodáka, houslového virtuosa Josefa Holuba (*
23. února 1902, + 11. května 1973),
který se právě navrátil z umělecké
cesty po Balkáně a Orientu, kde
měl desítky koncertů.
2. února 1972 (50 let)
Na ustavující členské schůzi byl
založen oddíl stolního tenisu pod
TJ Jiskrou Holice. V sále hospody
„U Novotných“ na Starých Holicích
se během prvního roku přihlásilo
do oddílu na 60 příznivců tohoto
sportu s malým míčkem.
2. února 1992 (30 let)
Zemřel holický rodák Ing. Karel Horák (+ 67), technik, konstruktér a vynálezce, letecký konstruktér, později tvůrce obráběcích strojů v TOS
Holice. Sestrojil světoznámé startovací zařízení pro motocyklové závody. Zhotovil originální řešení desmodromického rozvodu, sestrojil
několik speciálů pro sprint motocyklů na ¼ míle a vrtulník vlastní
konstrukce. V padesátých letech
20. století byl z politických důvodů
vězněn. Narodil se 3. září 1925.
4. února 1962 (60 let)

Slavnostním představením Smetanovy Prodané nevěsty v provedení Národního divadla v Praze
byl otevřen Kulturní dům. V 9 hodin vyhrávala před KD dechová
hudba a vítala občany. V 15 hodin
následovala Prodaná nevěsta, další představení bylo ještě večer.

5. února 2005 (17 let)
Slavnostní otevření herny stolního
tenisu v Holicích. V rámci přestavby sportovní haly vznikla přístavba
také v zadní části. Za velké podpory města a ostatních sportovních
oddílů se vybudovala v prvním
patře herna stolního tenisu, známá jako „Modrá aréna“. Stolní tenisté hrající od nejmladších dětí
až po veterány, se tak dočkali
důstojného stánku, vyhovujícího
všem podmínkám ITTF od regionálních až po ligové soutěže.
7. února 1902 (120 let)
Dr. Emil Holub napsal svůj poslední dopis z Vídně do Holic zdejšímu
starostovi JUDr. Hofmanovi. Dopis
dokládá beznadějnost jeho zdravotního stavu. Holub měl značné
problémy např. s funkcí dýchacího
ústrojí. Léčba vídeňských kolegů
se vlastně omezila jen na tzv. „udržovací stav“, bez naděje na vyléčení. Dr. Emil Holub umírá 21. února
1902 o deváté hodině večerní.
8. února 1967 (55 let)
Zástupci města jednali se Stavoprojektem o návrhu řešení stavby
vedle MěstNV. Dvě obytné budovy, jedna čtyř a druhá osmipodlažní, kotelna a prodejní prostory.
Plán vypracoval Ing. Arch Třeštík,
celkový náklad asi 6 mil. Kčs.
14. února 1882 (140 let)
V novinách Pokrok vyšel článek
o Dr. Emilu Holubovi: „Fysiokratická společnost uspořádala na počest Dra. Emila Holuba v hotelu
U modré hvězdy banket. Přípitky zahájil A. E. rytíř Komers. Nejdříve byly vyprázdněny poháry
na zdraví kralevice Rudolfa, pak
bylo připíjeno Dru. Emilu Holubovi, pražskému purkmistru a jeho
náměstku, přítomným městským
radním pp. Jos. Dittrichovi a Vojt.
Náprstkovi a na zdar Carolo Ferdinande. Dr. Holub oznámil společnosti, že byl přijat kralevicem Rudolfem. Na konec měl Dr. Holub
zábavnou přednášku o působení
a životě bečuánského zaklínače,
který je zároveň lékařem, advokátem a soudcem v jedné osobě“.
17. února 1977 (45 let)
V Praze zemřel holický rodák, ak.
sochař František Kment (+ 82),
sochař, řezbář, plastik, profesor
odborných škol v Praze, vynikl
sochařskými pracemi ve dřevě.
Profesor odborné sochařské školy

v Hořicích a Akademie výtvarných
umění v Praze. Narodil se 26. března 1895 v Holicích.
20. února 2002 (20 let)

Česká národní banka vydala novou
stříbrnou pamětní minci v nominální hodnotě 200 Kč věnovanou
100. výročí úmrtí Dr. Emila Holuba.
Minci razila Bižuterie Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou ve dvojím provedení – standard a prof
(leštěná). Materiál: 900 Ag 100 Cu,
průměr 31 mm, hmotnost 13 g.
21. února 1902 (120 let)

Ve Vídni zemřel ve věku nedožitých 55 let Dr. Emil Holub, nejslavnější holický rodák, africký
cestovatel, lékař, vědec, badatel
a spisovatel, čestný občan Holic.
Narodil se 7. října 1847.
27. února 1827 (195 let)
„Hlásí se zde jakýsi cizí pán, učitel
německé řeči, který podle znění
tehdejší vyhlášky obecní obětuje
se děti německy učit. Proto usnáší
se obecní úřad vyzvati rodiče, kteří by děti německy učiti dáti chtěli,
aby se přihlásili“.
Václav Kment
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Co nového na Střední
škole automobilní
v Holicích?
Během roku 2018 až 2019 došlo ve Střední škole automobilní Holice k rozsáhlé přestavbě výukových
prostor praktického vyučování, včetně zateplení,
a zároveň proběhlo dovybavení dílen špičkovými
technologiemi a pomůckami pro výuku hybridních
pohonů. Celý projekt byl zaštítěn Pardubickým krajem, který ho zafinancoval s využitím evropských
dotací.
Dne 20. září 2019 se konalo slavnostní zahájení provozu za účasti vrcholných představitelů kraje, města
Holic a podnikatelských subjektů, ale zúčastnili se ho
také např. prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Jaroslav Hanák, tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i senátor za Královéhradecký kraj
Miroslav Antl. Všichni byli pozitivně překvapeni rozsahem a vysokou kvalitou vybavení nových prostor,
o čemž se zmínili ve svých projevech.
V dalších letech byly realizovány další významné rekonstrukce školního areálu. V roce 2021 došlo k zprovoznění moderní lakovny a vybudování víceúčelového hřiště. Nově byly upraveny vsakovací plochy
areálu se dvěma podzemními nádržemi na zachycování dešťové vody. Voda z nádrží bude využita zejména pro závlahu zeleně a stromů, které byly vysázeny
v prosinci 2021 za finanční podpory z národních a evropských dotací.
Škola se tak připojila k celostátnímu projektu „Budujeme budoucnost“, který se stará o výsadbu další
zeleně v naší zemi a podporuje realizaci opatření proti suchu. Navázali jsme tak na naši výsadbu Stromu
republiky (lípy), který jsme slavnostně vysadili uvnitř
areálu v říjnu 2018 u příležitosti 100 let naší republiky.
Další stromy v areálu byly liniově umístěny podél budov, aby to bylo v souladu s dalším využíváním prostor. Projektanti navrhli na osázení původní odolné
a vhodné stromy, takže škola se ozelenila 2 lipami,
10 habry, 2 břízami a 4 třešněmi. Celá realizace byla
ukončena v polovině prosince roku 2021.
Na jaře 2021 bylo zprovozněno v areálu školy nové
hřiště, které je využíváno pro fotbal, volejbal, florbal,
nohejbal… Na hřišti probíhá pravidelná výuka tělesné výchovy, ale i mimoškolní činnost zejména uby-
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tovaných žáků v Domově mládeže. Navíc slouží i pro
veřejnost. Škola ho nabídla pro tréninky SK Holice
a ten ho už začíná využívat.
Dne 17. září 2021 jsme oslavili 70. výročí založení školy
za účasti zástupců kraje, města Holic a podnikatelských subjektů. Zde jsme si znovu slavnostně připomněli úspěchy naší školy v její bohaté historii, ale i její
budoucí cíle při výuce kvalifikovaných odborníků
v automobilovém průmyslu.
Marcela Maršálková

Postavení mimo hru
Z názvu článku by se mohlo zdát, že se naše škola
zúčastnila sportovního utkání, ale není tomu tak.
Jelikož se každoročně zapojujeme do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá organizace Člověk v tísni,
o. p. s., ani letos tomu nebylo jinak. Téma letošního
ročníku nese název Mladí proti komunismu.
Letos jsme promítali film Postavení mimo hru, který
nás zavedl do hokejového prostředí roku 1950. Dvojnásobní mistři světa v ledním hokeji z let 1947 a 1949
měli roku 1950 v Londýně obhajovat mistrovský titul.
Do Anglie ale už českoslovenští hokejisté nedorazili.
Celé mužstvo bylo zatčeno a ocitlo se v „postavení
mimo hru“. Následovaly týdny ponižování, mučení
a vydírání ze strany StB. A po nich odsouzení hráčů
za špionáž, velezradu a rozvracení socialistického
zřízení. Proč k tomu došlo, jak se všechno odehrálo
a jaké byly další osudy mladých sportovců, nám přiblížil snímek, jehož průvodcem byl jeden z aktérů –
Augustin Bubník.
Žáci byli naprosto šokováni, jak tak zdánlivě apolitickou činnost, jakou je právě sport, lze zpolitizovat.
Význam filmu pochopili perfektně, o čemž jsme se
přesvědčili při čtení fiktivních dopisů, které psali
osobnostem ve filmu vystupujícím.
Součástí projektu byla i výstava Stejné příběhy, jiná
jména. Motto poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí,
kteří se v zemích postsovětského regionu v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát.
Celý projekt jsme zakončili zhlédnutím online debaty s historikem a ředitelem Muzea paměti XX. století
Janem Kalousem, kterou vedl Jan Smetana, moderátor sportovní redakce České televize.
Eva Štoková

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Zápis nanečisto v ZŠ Ze života Holubovky…
Komenského
V minulém čísle holického zpravodaje jste se moh-

Blíží se pololetí v této „divné“ době. To nic nemění
na tom, že se snažíme učení dětem na naší Základní škole Komenského zpříjemnit. Napříč naší školou
proběhl projekt „Tři králové“. Děti si přinesly bílá trička, vyrobily si královskou korunu a povídaly si o tomto církevním svátku.
V pátých třídách se děti zúčastnily projektu primární
prevence, který organizovala paní Matoušková z Pedagogicko-psychologické poradny v Holicích a paní
doktorka Kašparová. Tématem projektu byla primární protidrogová prevence a práce s třídním kolektivem, vztahy, komunikace a spolupráce.
V lednu nám přišly výsledky soutěže Vánoční expres,
které se zúčastnili i žáci naší školy. Potěšilo nás, že se
na 3. místě umístila žákyně z 5.A Viktorie Ďuračová.
Poštou jí přišla krásná cena, ve které byla společenská hra a jiné drobné dárky. Gratulujeme!
Ve třídě 2.A proběhla beseda o knize Hafík se spisovatelkou Helenou Žižkovou, která zároveň pracuje
na naší škole jako učitelka. Děti si povídaly, jak taková
kniha vzniká, poslechly si úryvek z knihy a seznámily
se s Hafíkem, kterého přinesla paní spisovatelka jako
maňáska.
Třída 2.A také spolupracuje s pražskou Základní školou Angel. Vyměňují si korespondenci a navzájem
spolupracují.
V naší škole také proběhl již tradičně Zápis nanečisto,
a to v termínu od 7. do 9. února. Děti, které se přišly
na naši školu podívat, mohly plnit úkoly na několika
stanovištích. Zopakovaly si barvy, počítaly, recitovaly, cvičily. Věříme, že se předškoláčkům v naší škole
líbilo.
Helena Žižková

li obrazově přesvědčit o uskutečněné rekonstrukci
naší školy.
Stále máme v živé paměti napjatou situaci s termíny
prací, s dodávkami nábytku, počítačů, pomůcek. Ale
také s pomocí technických služeb, protože nebylo
v našich ženských silách přestěhovat takové množství nábytku. A také výtahová plošina prošla hned
od začátku několika reklamacemi a musela se opravovat. Přesto jsme zahájili provoz v řádném termínu
2. září. Někde ještě sice chyběly lavice, ale začít se
dalo. Za provozu jsme stihli vyklidit tělocvičnu, kam
se soustředily při letní rekonstrukci pomůcky z celého 1. stupně. A že toho bylo. A když už nám prošla
každá pomůcka rukama, dohodli jsme se, že provedeme elektronizaci majetku a pomůcek. Ona škola
není bohužel jenom o učení.
A co bylo dál? Naši noví prvňáci měli dvoudenní
stmelovací akci s přespáním ve škole a téměř 80 šesťáků bylo na třídenním adaptačním pobytu u rybníka Stříbrný.
Podzim se vyznačuje velkým množstvím soutěží, kterých se rádi účastníme. Na nově otevřeném stadionu
se uskutečnil memoriál B. Michalce, tradiční atletickém závody. Naše škola vyslala dobré borce a ti nestačili pouze na žáky z gymnázia a skončili druzí z celkového počtu 6 škol. Pravidelně také jezdíme do Dolní
Rovně na tradiční závody ve skoku dalekém a stejně
jako loni nám i letos Filip Jeřábek vyskákal vítězství.
Nohejbal je dalším sportem, který nám udělal radost
v podobě vítězství turnaje trojic. A tak trochu nečekaně jsme zabodovali v turnaji ve stolním tenisu v rámci
okresní olympiády mládeže. Děvčata Aneta Vašíčková a Sára Klasovitá si vybojovala stříbrnou medaili.
V době vydání tohoto čísla už budeme mít za sebou
podzimní dílnu pro předškoláky, dny otevřených dveří a pobyt našich žáků v polském družebním městě
Strzelce Opolskie, kde jsme znovunavázali družbu
s místní základní školou. Příští rok na jaře bychom je
rádi uvítali v našem městě.
Miroslava Myslivcová, ředitelka školy
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Karneval v Holoubku ZKO Holice – rok 2021
V lednu bylo v Holoubku slyšet plno
veselých dětských hlásků za doprovodu maminek, tatínků a babiček
na všech nabízených programech.

na holickém cvičáku

V úterý 22. února dopoledne vás
zveme do Holoubka na KARNEVAL.
Jsou vítány dětské i dospělé masky. Společný program, karnevalové dovádění plné písniček, pohybu
a her začíná v 9:30 hodin. Prostor i počet návštěvníků
je omezený, prosíme o přihlášení přímo v Holoubku
nebo na tel. 733 141 960. Těšíme se na vás.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete
na našich webových stránkách a Facebooku: RVC
Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.
Jana Majcová
Zájem o vzdělávací kurzy pro dospělé převyšuje
kapacitní možnosti
V Holoubku probíhají od ledna do června 2022 bezplatné kurzy v rámci projektu Rovnoprávnost s rozumem.
● angličtina I., II.
● španělština
● němčina
● cyklus rozvojových setkání
Kurzy jsou kapacitně plné, jen na němčině pro začátečníky (středy 13.00–15.00 hod.) zbývají poslední
volná místa.
Více www.rovnopravnostsrozumem.cz nebo kontaktujte projektovou manažerku Vladimíru Krejčíkovou na tel. 603 566 141.
Projekt Rovnoprávnost s rozumem s rč. CZ.03.1.51/0
.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný́ za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. www.
esfcr.cz.
Vladimíra Krejčíková
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Rok 2021 byl doprovázen řadou protiepidemických
opatření, přesto se stal pro mnohé členy naší organizace rokem velice úspěšným. Každé sobotní dopoledne se ze cvičiště rozléhal psí štěkot, tento rok,
stejně jako roky již dávno minulé. Pejsky jsme trénovali na zkoušky dle mezinárodního i národního zkušebního řádu. Ve školičce probíhal výcvik nejen štěňátek nejrůznějších psích plemen, ale i zasvěcování
nových členů do tajů kynologie. Na okolních loukách
jsme pro naše psí kamarády připravovali stopy a pravidelně jsme dojížděli na nácviky obran do sousedních kynologických organizací.
Naše organizace se pyšní úspěchy svých členů ze
zkoušek i závodů napříč odvětvími psích sportů.
Mezi ty stěžejní však patří všechny úspěchy získané
při sportovní kynologii, ke kterým v letošním roce
přispěl psovod Adam Kopecký se svou fenkou německého ovčáka Molly z Avarku složením zkoušky
BH-VT a Natálie Moravcová se psem border teriéra
Force Fido Psi Mysteria zkouškou ZZO. Holický cvičák reprezentovala také Olina Bártová se psem bílého švýcarského ovčáka Esprit Artay of Highland při
agility závodech. Ostatní členové pilně připravují své
nadějné psy k prvním zkouškám. Na těch nejprestižnějších soutěžích ve sportovní kynologii závodil náš
výcvikář Martin Slovák s belgickým ovčákem Cane
Codi-Fin.
V sobotu 9. října se podařilo uspořádat v Holicích již
druhý ročník Pejskiády. Tato akce se těšila obrovskému zájmu všech zúčastněných, jejichž kladné ohlasy
nám dodávají chuť pro pořádání i dalších ročníků.
Členy naší organizace spojuje především obrovská
láska ke psům, ale jsme i dobrá parta kamarádů,
která spolu tráví mnoho času a ráda mezi sebe přivítá nové podobně smýšlející lidi. Veškeré informace
o dění naší organizace najdete na našich webových
stránkách www.zko-holice.cz.
Pevně věřím, že rok 2022 bude plný závodů, zkoušek, procházek i soustředění a dalších radostí s našimi čtyřnohými kamarády. Všem přeji mnoho zdraví
a štěstí v novém roce.
Natálie Moravcová

INFORMACE ZE SPORTU

Zprávy z AMK
V letošním roce naši sportovci, kteří se závodů účastní jako členové našeho autoklubu, dosáhli několika
pozoruhodných výsledků. Václav Formánek se již
poněkolikáté stal přeborníkem pardubického kraje veteránů nad 55 let v motokrosu, kde hájil barvy
holického týmu STR Racing, který významnou měrou sponzoruje BV elektronik Za tuto stáj startoval
ve třídě MX1 další člen našeho autoklubu Michal Votroubek, který v celkovém hodnocení skončil na druhém místě. Václav Formánek nás také reprezentoval
na dobovém motocyklu značky ČZ, na němž dosáhl
na pódiová umístění na závodech, kterých se účastnil. Tyto závody se jely pod hlavičkou classic motokros
a jsou velmi hojně navštěvovány jak jezdci, tak i diváky. Zde musíme zmínit i výsledky ostatních členů
místního klubu, kteří jezdí pod hlavičkou AMK Holice.
Jako vždy zde vynikajících výsledků dosahoval David
Říha, který v kategorii PRE 75 do 55 let vyhrál, v kategorii TWIN SHOCK obsadil páté místo. V kategorii
PRE 75 55+ obsadil druhé místo již na začátku zmiňovaný Václav Formánek, Jiří Krejčík v kategorii PRE 65
skončil celkově pátý, v téže kategorii byl devátý František Bezdíček, mladíček Ondřej Říha v kategorii 125
classic obsadil v konečném součtu výsledků devátou
pozici. Jednoho závodu se zúčastnil i Jaroslav Kamenický v kategorii Twinshock 50+. Všichni jmenovaní
jsou členy místního autoklubu a závodů se účastní
na dobových strojích ČZ či japonských strojích, ov-

šem starého data výroby. Za zmínku jen pro zainteresované, ve třídě PRE 75 55+ lze na 13. místě najít jméno Harry Everts. Tento Belgičan je několikanásobný
mistr světa v motokrosu ze sedmdesátých let, je to
velký kamarád našich bývalých motokrosařů a s nimi
sváděl v dřívějších dobách nejeden krásný a tvrdý
souboj o mistrovské vavříny u nás v Holicích.
Samostatnou kapitolu holického motokrosu pak píše
jeden z našich nejmladších členů Vítězslav Marek.
Po loňských úspěších byla laťka nastavena opravdu
vysoko, ale Víťa se vytáhl a zaznamenal opět fenomenální výsledky. Zkraje srpna se v řeckém Megalopolisu
stal vicemistrem světa v motokrosu třídy 85ccm, když
o jeho druhém místě rozhodlo při stejném počtu bodů
umístění ve druhé jízdě. V půlce září se stal mezinárodním mistrem Německa v prestižním ADAC šampionátu ve třídě 85 ccm a týden potom završil veleúspěšnou sezónu v italské Sardinii ziskem titulu evropského
šampióna v motokrosu ve třídě 85 ccm. A na závěr letošního motokrosového roku si Víťa vyzkoušel účast
v závodech Mistrovství Evropy v motokrosu třídy 125
ccm. V šesti evropských závodech obsadil postupně
32. místo, 30. místo, 25. místo, 21. místo a ve třetím
podniku bral body za 18. a 16. místo. I teď, začátkem
roku, když píšeme tyto řádky, Víťa polyká tréninkové
dávky v Maďarsku. Je nutno zmínit a pochválit i perfektní servis a zázemí rodiny Víti Marka, která v první
řadě stojí za jeho obrovskými úspěchy. A letošní rok
budeme držet palce ve vyšší třídě 125 ccm a pozorně
sledovat další sportovní vývoj Víti Marka.
Ivan Mikan

BVK Holice má dalšího
reprezentanta České
republiky
Holický odchovanec, osmnáctiletý Radovan Mrázek, který v současné době působí ve vrcholovém
sportovním centru BK Pardubice a hraje v Holicích
za tým mužů, obdržel v závěru loňského roku pozvánku do reprezentačního týmu ČR juniorů U18.
V prvním lednovém týdnu roku 2022 se s tímto reprezentačním týmem zúčastnil mezinárodního turnaje v Estonsku. Reprezentační osmnáctka všechny
své soupeře porazila a v turnaji zvítězila. Nemalou
zásluhu na tom měl i Radovan Mrázek. Stal se tak již
sedmým holickým odchovancem, který si vyzkoušel
reprezentační dres České republiky.

Radovan Mrázek č. dresu 4 brání Estonského hráče

Radovanovi k jeho úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci holického basketbalu.
Pavel Welsch

Radovan Mrázek v přední řadě druhý z leva
15
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Výsledky basketbalových
mistrovských soutěží

Celostátní 2 liga mužů:
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
94:76 (20:25 51:45 75:54)
Žaba 18, Mikuláš 15, Ulrych 12, Pluhař Josef 9,
Mrázek 8, Vlček 6, Michal Welsch a Skotálek
po 3, Bartheldi 2
BK Vlci Žďár nad Sázavou – BVK Holice
66:90 (30:24 42:39 56:63)
Žaba 28, Pluhař Josef 21, Mikuláš 18, Ulrych
13, Vlček 4, Skotálek 3, Bartheldi 2
TJ Třebíč – BVK Holice
68:89 (19:18 28:47 47:67)
Ulrych 20, Žaba 17, Vlček 15, Pluhař Josef 12,
Bartheldi a Rolenc po 11, Trojan 3
Poslední utkání v loňském roce sehráli holičtí muži ve Vysoké nad Labem. V předchozím
domácím utkání dokázali tento druhý tým tabulky, s ambicemi na postup do 1. ligy, porazit.
V odvetě ve Vysoké pokračovali ve stejném
trendu a vyhráli první čtvrtinu utkání o pět
bodů. Od druhé čtvrtiny však soupeři přešli
z osobní obrany na obranu zónovou a holičtí
mladíci se přes hráz čtyřech zkušených dvoumetrových třicátníků nedokázali prosadit.
V novém roce zahájili holičtí muži druholigovou soutěž dvoudenním tripem na Vysočinu.
Jak v sobotním utkání ve Žďáru nad Sázavou,
tak i v nedělním v Třebíči dokázali přesvědčivě zvítězit. Pojistili si tak místo ve středu tabulky právě před těmito týmy. V obou utkáních zahrál spolehlivě František Žaba a vedle
jeho stabilního výkonu zářili zejména mladíčci Pluhař, Mikuláš, Vlček a Ulrych.
Východočeský přebor mužů:
BVK Holice B – Jiskra Heřmanův Městec
50:56 (17:19 33:30 43:42)
Kulhavý 14, Janoš 11, Vrbický 9, Horký Filip 8,
Vlasák 4, Tran a Maršálek po 2
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice B
74:68 (17:14 34:27 54:47)
Horký Filip 22, Vrbický 13, Kulhavý a Chmelík
po11, Vlasák 5, Hloušek 4, Tran 2
BVK Holice – TJ Sokol Pardubice
56:80 (12:25 25:47 44:57)
Kašpar Vojta 18, Vrbický 14, Kulhavý 13, Vlasák 9, Kašpar Tomáš 2
BVK Holice – BK Nový Bydžov
80:59 (24:21 46:28 58:45)
Vrbický 20, Kulhavý 17, Kašpar Vojta 16, Jechura 11, Vlasák 8, Kašpar Tomáš 6, Hloušek 2
Extraliga juniorů U19:
BASKET Brno – BVK Holice
111:57 (36:12 67:25 91:48)
Ulrych 13, Vlček 12, Mikuláš 11, Votava Martin
8, Horký Filip 4, Pluhař Josef, Kamitz a Adamec po 3
BCM Orli Prostějov – BVK Holice
88:81 (24:18 53:46 70:64)

Mikuláš 21, Ulrych 14, Vlček 13, Kouba 12, Pluhař Josef 9, Votava Martin 6, Kamitz 4, Horký
Filip 2
BVK Holice – BK Pardubice
56:77 (11:18 32:35 41:57)
Pluhař Josef 13, Mikuláš 9, Adamec, Šindelář,
Vlček a Horký Filip po 6, Votava Martin 5, Ulrych 3, Kamitz 2
BK Pardubice – BVK Holice
70:72 (25:19 46:34 55:52)
Ulrych 21, Mikuláš 15, Horký Filip 11, Votava
Martin 8, Pluhař Josef 6, Vlček 4, Šindelář 3,
Adamec a Chmelík po 2
Extraligoví junioři ukončili v závěru loňského
roku základní část extraligy, která se hrála
ve dvou osmičlenných skupinách. Utkání
v Brně mělo jednoznačný průběh. Brněnský tým disponuje hráči, kteří nastupují už
v tomto věku v nejvyšší soutěži za družstvo
brněnských mužů v Národní basketbalové
lize. Brněnští junioři jsou jedním ze dvou
nejvážnějších kandidátů na zisk titulu mistra ČR v této věkové kategorii. Podle toho
vypadal i výsledek utkání. Pro holické mladíky to ale byla obrovská škola, kdy si mohli
porovnat svoje basketbalové dovednosti
s nejlepšími vrstevníky v ČR. V Prostějově
holičtí junioři od začátku utkání dotahovali
mírný náskok soupeřů. Když se jim v poslední čtvrtině utkání podařilo skóre vyrovnat
a jít i do vedení, přišel totální kolaps v útoku. Neproměňování, jak se říká tutovek,
v posledních dvou minutách utkání však
nakonec znamenalo porážku o sedm bodů.
Po smolné prohře o dva body doma s brněnskými Tygry se jim ani tentokrát nepodařilo
získat první vítězství. To se jim nakonec podařilo v posledním dvoukole v tzv. dvojičce
s Pardubicemi, kdy po porážce na domácí
palubovce dokázali zvítězit v odvetě v Pardubicích. Do druhé části extraligy, kde se
utkají s týmy Plzně, Litoměřic, Jindřichova
Hradce a pražských Supů, si tak odnášejí
alespoň jednu cennou výhru. Bohužel jim
bude v úvodních utkáních chybět klíčový
hráč Josef Pluhař, který si v tréninku při dopadu na nohu protihráče přivodil těžké zranění kotníku.
Celostátní liga kadetů U17:
BVK Holice – Sokol Praha Žižkov
75:67 (25:11 39:33 53:54)
Krejčík Ondřej a Synáček po 20, Kubánek 14,
Votava Adam 8, Vtípil 7, Pluhař Jan 5, Barcal 1
Tesla Pardubice – BVK Holice
49:105 (6:18 15:45 33:71)
Kubánek 31, Krejčík Ondřej 28, Synáček 23,
Holub 14, Vtípil 4, Knejp 3, Pluhař Jan 2
BVK Holice – Tesla Pardubice
98:53 (19:16 45:29 63:36)
Krejčík Ondřej 30, Synáček 22, Knejp 13, Votava Adam a Barcal po 10, Holub 8, Kubánek 5
BVK Holice – Supi Praha
98:50 (30:12 57:23 73:31)
Krejčík Ondřej 28, Synáček 18, Kubánek 15,
Vtípil 9, Votava Adam 8, Holub 6, Knejp 4,
Pluhař Jan Dostál Kryštof po 2
BVK Holice – Vlci Žďár nad Sázavou
103:87 (23:23 45:45 76:66)

Kubánek 28, Synáček 27, Krejčík Ondřej 14,
Holub 11, Vtípil 7, Votava Adam 6, Pluhař Jan
5, Knejp 3, Barcal 2
ADFORS Basket Litomyšl – BVK Holice
80:82 (18:22 44:47 60:66)
Krejčík Ondřej 23, Synáček 18, Kubánek 15,
Vtípil 12, Votava Adam 9, Barcal a Pluhař Jan
po 2, Knejp 1
Holičtí kadeti šli do odvetných utkání celostátní ligy poprvé v kompletní sestavě
a po dvou vítězstvích proti Brandýsu nad
Labem a Poděbradům pokračovali dál na vítězné vlně. Postupně to „odnesli“ všichni jejich soupeři a v posledním dvoukole i první
dva týmy tabulky Žďár nad Sázavou a Litomyšl, kteří postupují do finálové šestice této
soutěže. Nebýt těsných porážek v prvních
třech utkáních na začátku soutěže o 1, o 2
a o 3 body, mohli do finálové šestky postoupit holičtí kadeti. I tak jim patří absolutorium
a je potřeba, aby svoji formu udrželi do další
části soutěže, v které se bude rozhodovat
o tom, které dva týmy z této skupiny celostátní ligy U17 sestoupí.
Východočeský přebor žáků U14:
BVK Holice – Draci Vysoké Mýto
135:14 (26:7 65:9 91:12)
Libánský 24, Pokorný Vojtěch 20, Johanová
18, Pokorný Vít 17, Hemerka 16, Ducheček 14,
Motl, Fecko a Suchý Martin po 6, Štembera
4, Horčička 2
v odvetě 138:6 (38:0 70:0 102:6)
Libánský 28, Pokorný Vít 19, Pokorný Vojtěch
a Motl po 16, Fecko 15, Johanová 12, Ducheček 10, Štembera 8, Suchý Martin, Hemerka
a Dostál Antonín po 4, Horčička 2
Východočeský přebor žáků U12:
Sokol Hradec Králové A – BVK Holice
39:47 (13:21 22:27 26:40)
Suchý Lukáš 39, Krejčík Vojtěch 4, Douša 2,
Caletka a Chyba po 1
v odvetě 47:32 (12:12 22:16 37:20)
Caletka 10, Suchý Lukáš a Krejčík po 6, Douša 4, Voborník Vlastimil, Chyba a Urbánková
po 2
BVK Holice – Sokol Hradec Králové B
81:24 (13:12 37:16 64:18)
Suchý Lukáš 37, Caletka 14, Krejčík Vojtěch
10, Divíšek 9, Abel 3, Novotný, Bartoníček
a Minařík Richard po 2
v odvetě 91:13 (21:11 44:13 70:13)
Suchý Lukáš 37, Krejčík Vojtěch 15, Divíšek 11,
Douša 9, Minařík Richard 6, Caletka 5, Abel
a Novotný po 4
Východočeský přebor žáků U11:
Utkání našich nejmenších žáčků byla z důsledků covidových potížích v týmech soupeřů odložena.
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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