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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vysvědčení za své snažení v uplynulých měsících děti dostaly a jsou tu
zase… prázdniny! Pro děti
dva měsíce vytouženého
volna, pro rodiče ale také
hromada starostí, jak svoje potomky zabavit a jak jejich volný čas co nejlépe
využít. Vybočení ze zaběhaných kolejí může být zrovna tak přínosné, jako je nepohodlné. Záleží, z které
strany se na prázdniny podíváme.
Pro děti jsou prázdniny velkým prostorem pro neformální učení – poznávají okolí i samy sebe při toulkách přírodou na táborech, nebo nasávají informace

Jan Čonka, nadaný kytarista, který
pochází z Holic. V současné době se
s ním můžete setkat v ZUŠ Karla Malicha
v Holicích, kde vyučuje kytaru.
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o životě při pobytu na rodinné dovolené. Též získávají
nová přátelství a kontakty. Pro jejich život znamenají
tyto hodnoty mnohdy více než hodiny strávené nad
učebnicemi.
My rodiče se snažíme udělat dětem prázdniny co
možná nejnaplněnější. Na dovolenou jedeme každý s nějakým očekáváním a střet těchto očekávání
může přinášet i drobné krize. Nepropadejme proto pocitu, že o dovolené musíme být na každý pád
šťastni. Možná právě společně strávené chvíle přivedou partnery, rodiče a děti k tomu, že si řeknou, co
si dlouho říct neuměli. To sice nemusí být vždycky
příjemné, ale může to být uzdravující. Zkusme to.
Přeji nám všem, drazí spoluobčané, ať si užijeme volné chvíle strávené s rodinou, blízkými nebo kamarády. A také dny naplněné pohodou, porozuměním
a spoustou důvodů k úsměvům.
Ondřej Výborný, starosta města

15. srpna si připomeneme výročí 110 let
od položení základního kamene ke stavbě
sokolovny v Holicích.
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Třídění odpadu v Holicích
má smysl
Soutěž o „Perníkovou popelnici“ každoročně pořádá
společnost EKO-KOM ve spolupráci s Pardubickým
krajem. Hlavním kritériem pro hodnocení je množství vytříděného odpadu v kilogramech na obyvatele za rok. Další body mohou obce získat za sběr čirého skla, nápojových kartonů, kovů a papíru mimo
veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa.
Soutěží se v kategoriích: obce do 300 obyvatel, obce
do 2000 obyvatel, obce nad 2000 obyvatel, absolutní vítěz, skokan roku, kolektivní systém Elektrowin
a kolektivní systém ASEKOL.
V loňském roce se naše město poprvé umístilo
na stupních vítězů. Letos to však byla příčka nejvyšší,
a to v kategorii nad 2000 obyvatel. První místo Holice získaly především zásluhou uvědomělých občanů, kteří odpad zodpovědně třídí. Dále také díky
systému odpadového hospodářství v našem městě.
Skokanem roku se staly Poběžovice u Holic a tímto
jim gratulujeme.
Město Holice dále získalo osvědčení o úspoře emisí.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek jsme tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Úspora v roce 2021 oproti roku 2020 stoupla, a to

v případě C02 ekv. z 931,428 t na 1032,182 t a u energie
z 16 334 932 MJ na 17 587 331 MJ.
Děkujeme všem, kteří v Holicích třídí odpad. Jen tak dál,
ať můžeme obhájit svou novou pozici i v příštím roce.
Iva Lázničková
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

Zpráva z jednání Rady
města Holic 23. května 2022
Rada města Holic schválila přijetí dotací z Pardubického kraje na realizaci projektu Národní přehlídka
jednoaktových her – Memoriál Ladislava Lhoty a projektu Pořízení teploměrů a vlhkoměrů do Afrického
muzea Dr. Emila Holuba, v obou případech ve výši
20 000 Kč.
Rada schválila umístění informační tabule pro měření rychlosti v ulici Smetanova ve směru do města
před č.p. 387. Dále rada města schválila 10. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 a užití znaku města na dresech oddílu stolního tenisu TJ Jiskra
Holice.
Ostatní usnesení rady k projednávaným záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná na webových stránkách města >> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Rady
města Holic 6. června 2022
Rada města Holic schválila zveřejnění záměru
na pronájem volných prostor od 1. ledna. 2023 v čp.
1173 Palackého ulice v Holicích pro účely provozování
zdravotnických služeb a zveřejnění záměru na pronájem garáže Palackého 1173 v Holicích.
Na základě poptávkového řízení schválila rada města jako zhotovitele akce „Oprava mostu M-07 Holice, most v ulici Dukelská“ firmu CAVATOR s.r.o. Rada
města Holic doporučila zastupitelstvu města schválit
navržený postup prací úprav Kulturního domu města Holic. Ostatní usnesení rady k projednávaným
záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná
na webových stránkách města >> www.holice.eu.
Iva Lázničková

Odstranění sběrného boxu
z vestibulu městského úřadu.
Ke dni 30. června 2022 dojde k odstranění sběrného boxu na žádosti o zřízení nové služby v zasílání
poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů. Žádosti budou i nadále přijímány, a to ve vestibulu MÚ Holice
na informacích nebo na podatelně.

Církev československá husitská
v Holicích
zve do sboru na výstavu biblí v mnoha vydáních
a jazycích v průběhu měsíce července 2022.
Otevřeno po dohodě na tel: +420 721 407 242
ul. Puškinova 719, Holice
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Výlet
Protože celkem rád cestuji, nemohl jsem odmítnout
pozvání mého kamaráda na návštěvu jednoho krásného státu. Ani ve snu mě nenapadlo, že o tomto výletu jednou budu psát a už vůbec mě nenapadlo, že
zamlčím jeho název i polohu onoho státu, ale možná
se tam vše změnilo a já bych jen pomlouval.
Začnu přírodou, ta je tam vskutku nádherná, města
uklizená, jídlo dobré a lidé celkem přátelští. Z tohoto
pohledu celkem pohodová země a kdybych neměl
průvodce znalého poměrů, odjížděl bych přímo nadšený. Jenže jednou jsme se byli podívat na takovém
divném sportovním klání, kterému jsem moc nerozuměl, a tak mně kamarád vysvětlil pravidla a dodal,
že toto je zde nejpopulárnější sport, že na něj chodí
více lidí než na fotbal. Trochu jsem se divil, ale ať se
každý kouká na to, co ho baví. Ještě více jsem se ale
divil, když jsem se dozvěděl, že šéf celé organizace
již druhým rokem sedí ve vězení za nějaké podvody,
přesto všechno řídí tento hodně výnosný obchod
dál. „Čemu se divíš“? řekl mi kamarád. „Zdejší prezident je alkoholik, dvakrát už byl na léčení, častokrát
mluví nesmysly, občas upadne a jeho kamarádi jsou
fakt třída. Jenže nedávno proběhl průzkum veřejného mínění a lidi ho chtějí zase volit. Asi chtějí, aby se
uchlastal v přímém přenosu, a ještě k tomu na zámku“. „V televizi jsem viděl vašeho premiéra, sice jsem
mu nerozuměl, ale on je frajer“, řekl jsem kamarádovi. „Frajer to on je“, odpověděl a pokračoval, „teď se
na něj provalilo, že má tři nemanželské děti, na které
neplatí alimenty a že jaksi zapomněl před pěti lety
zaplatit daně. Tak to svedl na svého účetního a v preferencích má skoro 50 %.“
Víc snad už jsem ani vědět nechtěl, přebukoval jsem
si letenku na následující den a těšil se domů. Když
jsme kroužili nad Ruzyní, tak jsem si oddechl – konečně doma a začal litovat kamaráda, který musí
ještě půl roku ve zmiňovaném státě žít. Tohle bych
nikomu nepřál, ještě že u nás se něco podobného
stát nemůže.
Petr Kačer

CO JE NOVÉHO V HOLICÍCH

Zrestaurovaný oltář se
vrátil do hřbitovní kaple
Po několika měsících poměrně náročných oprav se
do kaple Nanebevzetí Panny Marie na městském
hřbitově vrátil hlavní oltář. Koneckonců exteriér i interiér kaple prošel již dříve kompletní rekonstrukcí,
takže instalace oltáře se stala více než příslovečnou
třešničkou na dortu. V této podobě oltář nemohl nikdo během posledních desetiletí vidět. Byl poškozen
nejenom vlastním stářím, ale i neskutečným množstvím neodborných oprav, které zakryly mile lidový
půvab oltářní malby, řezeb andílků i samotné oltářní
architektury. Bylo štěstí, že se oltář podařilo v minulosti zachránit, protože zvláště na konci 70. let přišla
snaha o jeho odstranění.
Oltář samotný vznikl nejspíš v souvislosti s dokončováním architektury kaple v některé z místních
truhlářských dílen, obraz samotný koresponduje se
zasvěcením kaple. Naivně půvabný obrázek zachycuje Pannu Marii, která je k úžasu učedníků vyzdvižena na konci svého pozemského života na nebesa.
Místní malíř-autodidakt vycházel z grafické předlohy
slavného malíře Josefa Berglera (1753–1829), prvního ředitele pražské výtvarné Akademie, na které byl
zachycen Berglerův obraz z Vlašské kaple pražského Klementina z roku 1813. Jeho zkomolený podpis (Pergler fecit) i letopočet 1813 bezděčně přepsal
i na obraz do hřbitovní kaple. Při opravách byl odkryt
zajímavý výtvarný detail, který dříve zakrýval samotný obraz. Na oltářním nástavci – predele – byl odkryt
malovaný feston s andílčí hlavou, poměrně dobré
kvality, který iluzivně doplňuje vyřezávaný rám oltáře. Opravy provedl sezemický výtvarník Miloslav Gabriel, obraz restaurovala Hana Vítová z Pardubic.

Oprava kaple na Koudelce
začne již letos
Kaple v místní části Koudelka a s ní všichni, kterým
leží na srdci její osud, se konečně dočkali. V letošním roce totiž začne její tolik potřebná rekonstrukce,
která by měla být hotova v roce následujícím. Právě
v roce 2023 totiž oslavíme sté výročí zbudování jmenované svatyně zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie. „Opravu můžeme bez nadsázky nazvat generální
rekonstrukcí, neboť ji uplatníme na všech částech
kaple. V loňském roce došlo alespoň k základnímu
zajištění střešní krytiny, aby nadále neprobíhala degradace krovu. V letošním roce předpokládáme stavební zajištění lodi kaple, kde byly zjištěny největší
konstrukční defekty – samotnou loď totiž překrývají
tři nosné trámy, z nichž prostřední je bohužel zcela zteřelý a rozlomený v půlce. Chceme se zaměřit
i na střešní krytinu, nejlépe včetně oplechování věžičky. V etapě další nás pak čeká fasáda a výmalba
kaple,“ popisuje situaci P. Radek Martinek, duchovní
správce holické farnosti, v jejímž majetku se kaple
nachází. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku

Hřbitovní kaple byla postavena nákladem holického
měšťana Karla Holuba a jeho synů v roce 1857 uprostřed nově budovaného městského hřbitova. Stala
se dědičkou nejméně dvou starších staveb, které
na návrší za městem vyrostly v 16. a 18. století, tehdy
ovšem zasvěcené Božímu Tělu.
P. Radek Martinek
1 300 000 Kč s tím, že v letošním roce opravu podpořili v rámci veřejné podpory zastupitelé města
částkou 100 000 Kč. Římskokatolická farnost také
podala žádost na Pardubický kraj, který přispěl částkou 50 000 Kč. „Jednáme samozřejmě i s dalšími
sponzory a budeme vděčni za jakoukoli pomoc, ať
již finanční či dobrovolnickou při samotných pracích.
Oprava kaple je totiž nad finanční možnosti naší farnosti a bez další pomoci se nám ji nepodaří včas zrealizovat,“ pokračuje P. Radek Martinek.
„Neutěšený stav mariánské kaple na Koudelce v Holicích je sice v současné době nepříliš lichotivou vizitkou naší farnosti, přesto však je důsledkem nedostatku finančních prostředků na její údržbu a opravy
v neradostných komunistických časech. Věřím, že
ke stému výročí jejího zbudování se zaskví v plné
kráse,“ doplňuje Martinek.
Koudelecká kaple vyrostla na místě staršího kříže
připomínajícího oběti prusko-rakouské války v roce
1866. Postavena však byla především k připomínce
místních mužů padlých na bojištích první světové
války. Jejich jména ostatně připomíná pamětní deska uvnitř kaple.
Lukáš Peška
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc červenec a srpen 2022
KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
8. 7.
17.00	
Promenádní koncert
pátek		Tradiční promenádní letní koncert Dechového orchestru Kulturního domu Holice opět
zazní na prostranství před kulturním domem.
Vstupné dobrovolné
13. 8.
20.00	
VENKOVNÍ KONCERT Holice
sobota		
Koncert kapel Jaksi Taksi – Ready Kirken
		Koncert pořádaný pod záštitou města Holic se uskuteční na prostranství mezi Kulturním
domem Holice a ZUŠ Holice.
Vstupné v předprodeji 390 Kč

Vstupné na místě 440 Kč
20. 8.
14.00	
PIVNÍ SLAVNOSTI Holice
sobota		Sedmý ročník Pivních slavností Holice pořádaných pod záštitou města Holic, jejichž pořadatelem je Dechový orchestr Kulturního domu Holice. Připravujeme pro vás pivní speciály,
živou hudbu rozmanitých žánrů, týmové soutěže a další novinky.
		Slavnosti budou probíhat na venkovním prostranství u kulturního domu.
		Program uveden na samostatném plakátu.
Vstupné dobrovolné
28. 8.
18.00	
Trio Euterpé a Daniel Matoušek, host Ludmila Pergelová
neděle		Trio Euterpé – komorní soubor tří vynikajících instrumentalistů, ve svém hudebním projektu vystoupí společně s tenorem Danielem Matouškem a sopranistkou Ludmilou Pergelovou, držitelkou Čestného uznání z mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka.
		Koncert je pořádán v rámci Festivalu Zlatá Pecka 2022.
		Společenský sál ZUŠ Karla Malicha Holice.
350 Kč

LETNÍ KINO – KINEMATOGRAF bratří Čadíků
prostranství u KD Holice a ZUŠ Holice

datum hodina program
10. 8.
21.00	
Cesta domů
středa		Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytváří z nich uzavřenou
trilogii.
		
Režie: a scénář: Tomáš Vorel st.
		Hrají: Tomáš Hanák, Barbora Nimcová, Eva Holubova, Boleslav Polívka, Lucie Šteflová,
Tomáš Vorel ml., Vojtěch Vovesný a další.
		Žánr: komedie/ romantický. Délka 92 minut.
Vstupné dobrovolné
11. 8.
21.00	
Příšerákovi 2
čtvrtek		Zachránili jste nedávno svět a myslíte, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je tak pro rodinu
vítaným rozptýlením. Jenže než si snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku
zničí nezvaný host...
		Žánr: animovaný/ rodinný/ komedie. Délka 104 minut.
Vstupné dobrovolné
12. 8.
21.00	
Prvok, Šampon, Tečka a Karel
pátek		Film pojednává o čtyřech kamarádech ve středním věku, kteří si přiznají, že nežijí tak, jak
si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných
úkolů.
		Režie a scénář: Patrik Hartl.
		Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofman, Daniela Kolářová,
Kristýna Boková. Jana Kolesárová a další.
		
Žánr: komedie/ drama. Délka 118 minut.
Vstupné dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
1. 7. – 29. 8.

Miloslav Flieger – OBRAZY

2. 6. – 30. 8.
		

Výtvarné práce žáků 1. stupně ZŠ Komenského Holice
Vitríny I. poschodí
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Z HISTORIE

Kalendárium
ČERVENEC
1. července 1992 (30 let)
byl v ul. Bratří Čapků čp. 1093 zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod, který trval jeden rok.
2. července 1942 (80 let)
dle neúplného seznamu obětí
heydrichiády byl toho dne na Zámečku u Pardubic popraven Evžen Freund z Holic.
4. července 1942 (80 let)

skončil v Holicích jeden poněkud
zvláštní školní rok. Ve školním
roce 1941–42 vznikl v domku rodiny Neumannových čp. 41 tzv.
„vyučovací kroužek“. Panu Arnoldu Neumannovi se podařilo přes
všechny zákazy, co Židé nesmějí
dělat, sehnat dřevěné školní lavice
a tabuli, aby dětem místnost, ze
které vyklidil všechen nábytek, co
nejvíce připomínala školní třídu.
A tak se židovské děti za pomoci
dospělých krátký čas v této „malé
škole“ dále v Holicích vzdělávaly. Celkem dvanácti žákům tedy
skončil školní rok a žádný další již
pro ně v Holicích otevřen nebyl.

7. července 1967 (55 let)
přivítali v Holicích 57člennou delegaci z Drážďan – Neustadtu (NDR).
Přivítal je předseda MěstNV Oldřich Čečka a pak si prohlédli autokempink Hluboký, Kunětickou
horu a Pardubice, v Holicích pak
ještě následovalo přátelské fotbalové utkání.

toval značné částky do podniku,
mimo jiné zakoupil nové restaurační zařízení. V roce 1928 podnikl
přestavbu domu, zřídil ve dvorním
traktu hostinské pokoje, světlík,
verandu, upravil vchod na druhé
schodiště a rozšířil sklep. V sále
zřídil parketovou podlahu a vydláždil dvůr.

11. července 2007 (15 let)
v Holicích se konalo mezirezortní
štábní cvičení s názvem „Ochrana
2007“. Cvičení bylo v celém areálu Gymnázia Dr. Emila Holuba, šlo
o pátrání po osobách podezřelých
z přípravy a provedení teroristických útoků a jejich následné zadržení. Druhá část cvičení proběhla
následující den v Liberci.

14. července 1977 (45 let)
Československá televize natáčela
v Kulturním domě pořad Neděle
v klubu, ve kterém účinkovaly holické umělecké soubory. Hodinový
pořad byl vysílán 23. října 1977.

12. července 1927 (95 let)
zemřel v Praze Dr. Josef Formánek († 87) c. a k. generální štábní
lékař. Vystudoval 6 tříd gymnázia
v Hradci Králové, roku 1868 maturoval na gymnáziu v Pešti a nastoupil do vyššího kurzu Josefína
ve Vídni – Učiliště pro vzdělávání
a výchovu lékařských kádrů v armádě a námořnictvu. Poté působil jako vojenský lékař ve Vídni,
Lublani, při okupaci Bosny, kde byl
r. 1880 jmenován plukovním lékařem. Zúčastnil se tažení Severní
armády. V Josefově se stal vrchním štábním lékařem. Za zásluhy
byl vyznamenán Zlatým záslužným křížem s korunkou, řádem
Františka Josefa I. a dalšími pěti
vyznamenáními. Narodil se v Holicích – Podhrázi 6. ledna 1840.
13. července 1927 (95 let)

5. července 1912 (110, let)

byl předsedou Kroužku dělnických tamburašů v Holicích zvolen Václav Radimský. Bylo také
ustaveno vybírání 80 haléřů, aby
se orchestr mohl zúčastnit sjezdu
tamburašů.

rodina Bednářova se rozhodla
prodat hotel U krále Jiřího. Toho
dne byla sepsána smlouva a novým majitelem domu se stal Josef
Kotyza, hostinský v Holicích č. 88/
II. s manželkou Boženou. Za dům
se stávajícím zařízením zaplatil
230 000 Kč, hoteliér Kotyza inves-

15. července 2007 (15 let)
proběhla Holicemi štafeta Světového běhu harmonie, která je nejdelším štafetovým během na světě. Českou republikou se běželo
od 11. do 17. července po trase Sušice – Praha – Hradec Králové – Litovel – Ostrava.
17. července 1932 (90 let)

byl znovu vysvěcen náš chrám
Páně sv. Martina. Obřad svěcení
vykonal vldp. Msgr. Josef Palouš,
biskupský vikář a kázání měl vldp.
P. Mysliveček. Chrám byl opraven
a nově vymalován.
20. – 21. července 1947 (75 let)

se v Holicích konaly rozsáhlé slavnosti – „Ševcovská fidlovačka“.
Tyto dny se Holice vrátily téměř
o sedm set let zpět, aby všem
5
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Čechům ukázaly význam, život
a slávu tehdejších ševcovských
cechů. Krom jiného byla v sále hotelu U krále Jiřího výstava výrobků místních obuvnických firem.
Slavnosti se zúčastnili i ministři
B. Laušman a P. Drtina. Byl vydán
příležitostný odznak.
SRPEN
4. srpna 1972 (50 let)
havaroval náš požární vůz zn.
Betford při jízdě na nácvik požárního družstva s dýchacími
přístroji na celostátní soutěž
v Pardubicích. K havárii došlo
na křižovatce v Horních Ředicích.
Podle šetření nehodu zavinil řidič
osobního vozu Škoda.
6. srpna 1922 (100 let)

Podlesí. JZD v místní části Podhráz bylo založeno v roce 1958,
čímž byla dokončena kolektivizace zemědělství v Holicích.
9. srpna 1857 (165 let)
představitelé města se jednohlasně shodli na podání žádosti k přečíslování domů v Holicích. A to
v tom smyslu, že bude každá část
očíslována zvlášť. Do té doby totiž
platilo průběžné číslování celého
městečka od západu na východ,
tedy od Podhráze ke konci Starých Holic. Tento princip vycházel
již z prvního číslování domů v roce
1787 při pořizování tzv. Josefínského katastru.
14. a 17. srpna 1942 (80 let)
vždy o osmé hodině večerní se konal první kuželkářský turnaj družstev hotelu U krále Jiřího a hotelu
Vohralík.
15. srpna 1912 (110 let)
byl položen základní kámen
ke stavbě sokolovny v Holicích.
Více o této významné události se
dočtete v samostatném článku.

zemřel v Holicích Čeněk Holub
(† 66), učitel hudby, ředitel kůru,
autor skladeb pro dechovou hudbu, kapelník holické dechové
hudby a sbormistr zpěváckého
spolku Neptalim. Sám se hudbě
učil u Františka Horyny. Narodil se
6. ledna 1856.
8. srpna 1957 (65 let)
ve Starých Holicích bylo založeno
JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Mělo 42 členů a hospodařilo na 128 hektarech. V tomto roce
bylo založeno JZD i v místní části
6

17. srpna 1947 (75 let)
se v Holicích konal I. Oblastní
hasičský sjezd, který sdružoval
na 800 místních sborů z okresů
Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto,
Polička, Litomyšl, Ústí nad Orlicí
a Lanškroun, spojený s oblastním
cvičením pod velením a účastí
ČZHJ Praha. V průvodu městem
prošlo na 1 300 členů ve stejnokrojích. Na sokolském cvičišti pozdravil účastníky sjezdu předseda
MNV Vojtěch Beránek. Do večera
zde koncertovala Holubova a Lukešova hudba. V sále Na Špici se
konala taneční veselice.
20. srpna 1967 (55 let)

motokros – 17. ročník, o medaile
v družstvech. Do Československa

nebyla přidělena rozjížďka mistrovství světa, ale o vrcholný motokros jsme nepřišli. Poprvé v historii byla u nás uspořádána Trofej
národů – mistrovství světa družstev ve třídě 250 ccm. Do Holic
přijelo rekordních 14 reprezentačních kolektivů a celá motokrosová
funkcionářská generalita. Strhující
boje přinesly palmu vítězství Švédům, kteří se stali počtvrté mistry
světa. Naše mladé družstvo získalo velmi cenné stříbro. Z jednotlivců byl opět nejlepší Torsten
Hallman. Organizace závodu byla
prohlášena za vzornou a holický
závod se stal školou pro ostatní pořadatele. Pořadí: 1. Švédsko,
2. ČSSR, 3. SSSR.
22. srpna 1902 (120 let)
se v Holicích narodil František
Jilemnický († 73 let), pracovník
knihovny Národního muzea, dlouholetý spolupracovník místního
Holubova muzea, obstarával dokumentaci a tiskové zprávy pro
naše muzeum. Zemřel 21. září 1975
v Praze.
25. srpna 2002 (20 let)
při fotbalovém utkání IV. třídy
mezi rezervou Holic a pardubickým Benitsem zazářil holický
osmatřicetiletý Petr Langr, kterému se podařilo vsítit soupeři
deset branek! Domácí útočník,
který dlouho vedl Holice v divizní
soutěži, byl jediný, kdo dal v tomto
zápase branky. Dík jeho vynikajícímu výkonu Holice zvítězily 10:0.
26. srpna 1882 (140 let)
zemřel v Holicích František Horyna († 66), povoláním krejčí, všestranný amatérský hudebník,
výborný hobojista ve vojenské
kapele, kapelník, učitel hudby
v Holicích a zakladatel místní dechové hudby, vyučil četné hudebníky včetně Čeňka Holuba – svého
nástupce. Narodil se 10. prosince
1816.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Jan Čonka
Nadaný kytarista, všestranný interpret a muzikant, který se uplatňuje nejen jako sólista, ale i člen swingové
kapely. Získal již řadu ocenění na významných kytarových soutěžích, např. Visegrad Guitar Competition 2021,
na které se v konkurenci 21 zemí stal vítězem nejvyšší
kategorie do 27 let. Mezi jeho další soutěžní úspěchy
patří 2. cena – Mezinárodní kytarová soutěž L. Luthier
(Bratislava, 2016) nebo 1. cena a cena publika – Mezinárodní kytarová soutěž SAI (2019). A je toho mnohem
více, co by se dalo vyjmenovat.
1. Jane, co vás přivedlo ke hře na kytaru?
Můj táta hraje na kytaru, ale pouze jako amatér. Hraje
jenom doma. Od mala mě však vedl k hudbě. Bylo to
tak v pěti nebo šesti letech.
2. Chodil jste do umělecké školy? Nebo jste navštěvoval kurzy hraní na kytaru?
Začal jsem navštěvovat ZUŠ v Holicích. Tam jsem nastupoval tuším v osmi letech. V patnácti jsem pokračoval ve studiu na konzervatoři v Pardubicích. To je vyšší
odborná škola s délkou studia 4 roky. Nástavba pak trvá
2 roky. Zakončeno absolventským koncertem. Momentálně studuji hru na kytaru na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, jsem ve 2. ročníku bakalářského studia.
3. Jak probíhá takové přijímací řízení? Liší se to
od běžných vysokých škol?
Součástí přijímacího řízení jsou talentové zkoušky hry
na kytaru a dále zkoušky z hudební teorie před odbornou porotou. Každý nástroj má pak svoje oddělení.
4. Zakončení studia na vysoké škole či univerzitě
bývá formou absolventské práce, výzkumu, projektu atd. Jak je to na umělecké škole s hudebním zaměřením?
Také se může psát nějaký „výzkum“ např. rozbor skladeb nebo samotných skladatelů či interpretů. Dále se
koná bakalářský koncert, který trvá zhruba hodinu. Profesoři absolventy hodnotí přímo při koncertu.
5. A co ústní zkoušky?
Probíhá obhajoba bakalářské práce a zkoušení z dějin
hudby a kytary.
6. Co považujete za svůj největší úspěch?
Největší radost mám momentálně z ocenění od Ministerstva školství. A dále z poslední doby asi z prvního
místa z mezinárodní soutěže v Bratislavě.
7. Hudbou se živíte? Hrajete v nějaké kapele?
Působím jako učitel na ZUŠ v Holicích, myslím už
od svých 17 let. Hraju s jedním swingovým big bandem
– Pirate Swing Band. Dále v různých kapelách jako záskok a s klasickou kytarou také koncertuji.
8. Hrajete i na jiné hudební nástroje?
Hraju na klasickou kytaru, ta má nylonové struny,
dále na akustickou kytaru, ta je má kovové a pak ještě
na elektrickou. Právě na ni hraju v těch big bandech.
Tam je trošku jiná technika. Na elektrickou kytaru se
hraje trsátkem, kdežto na klasické kytaře se vybrnkává. K tomu jsem přidal hru bicí a na baskytaru, ale
to už jako samouk. Na bicí trénuji doma, takže sousedé mají radost. Na ZUŠ učím hru na kytaru klasickou
i elektrickou.
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9. Jaké vás v nejbližší době čekají koncerty?
Na zámku v Pardubicích se bude konat 23. srpna festival Zlatá pecka. To bude koncert klasické kytary. A potom 25. srpna v Poděbradech. Ale nejvíce děláme galakoncerty v prosinci, kam si zveme významnější hosty.
Naposledy s Pirate swing big bandem hrál Dan Bárta.
10. Máte nějaký kytarový sen nebo jste si jej už splnil?
S kytaristy, kteří jsou pro mě vzorem, se potkávám
na festivalech nebo navštěvuji jejich koncerty. Takže to
je skvělý. S jinými jsem měl třeba i hodiny kytary. Ale
mým snem zůstává hrát na kytaru, koncertovat jak sólově s kytarou, tak i s jazzovou nebo swingovou kapelou. A do toho samozřejmě učit. To mě opravdu baví.
Jan Čonka patří bezesporu mezi významné osobnosti nastupující generace českých kytaristů. Však si ho
přijďte poslechnout na některý z jeho koncertů.
Iva Lázničková

Letničkový záhon
na náměstí T.G. Masaryka
v okolí plastiky Republika
Letničkové rabato nás uchvátí různými druhy okouzlujících letniček, které známe od našich babiček i prababiček. Mezi letničky, které budeme moci pozorovat
v růstu a obdivovat patří např. chrpa, len, sluncovka,
krásenka, lokanka (neboli zářivka), měsíček, ostálka,
mák, šalvěj a nevěstin závoj. Osvědčená směs je sestavena z 15 druhů letniček, které kvetou bíle, růžově, žlutě,
modře, růžově nebo červeně. Od června do října se tak
letničkový záhon neustále mění a vyvíjí. Vytváří kompaktní porost vysoký 50–70 cm, který se přizpůsobí dle
konkrétních podmínek stanoviště. Směs svojí rozmanitostí imituje bohatě kvetoucí louku. Navrženo je osivo
„Strakonická louka od firmy Černý Biopro“, směs rostlin,
která dobře prospívá i v městském prostředí. Kvetoucí letničková směs potěší nejen návštěvníky, ale i včely,
motýly a další hmyz z širokého okolí.
Žádáme návštěvníky parčíku, aby do záhonu nevstupovali, nepouštěli tam pejsky ani děti a květiny netrhali.
Alena Rabasová

INFORMACE ZE SPORTU

Na trať v Holicích
se po 3 letech vrátily
závody!
V neděli 22. května 2022 byl v areálu motokrosového
závodiště v Holicích odjet další díl Memoriálu Michaela Špačka. Závod v Holicích byl druhou částí Mezinárodního motokrosového závodu o Československý pohár. Výsledky superfinále ze slovenské Myjavy
a z Holic se tak sčítaly a jezdci si odvezli příjemnou
finanční odměnu.
Součástí Memoriálu Michaela Špačka měly být závody IMBA – amatérské mistrovství Evropy. Závody
však byly pořádajícím klubem pro nízkou účast zrušeny a na poslední chvíli je nahradila třída Veterán,
která byla odjeta v rámci AMŠ – O´NEAL Cupu.
Mezi veterány nad 40 let se nejvíce dařilo Tomášovi
Linkovi, který nenašel přemožitele. O druhé místo si
to rozdal Jiří Machalický s Milanem Noskem. Úspěšnější byl první jmenovaný. Starší veteráni nad 50 let
měli v Holicích nejvíce zástupců, z nichž získal první Jiří Hanuš i druhý Petr Kormunda shodný počet
bodů. Třetím jezdcem pořadí byl téměř domácí Otto
Götzl. Jezdecké souboje jsme mohli vidět i mezi těmi
nejstaršími v kategorii veterán nad 60 let. Celkově
mezi nejzkušenějšími mazáky zvítězil Milan Kruml
před Milošem Šimkem a Juliem Hájkem.

Třídu MX2 ovládl s plným počtem bodů slovenský
závodník Tomáš Kohút. Dvě druhá místa a stříbrný
pohár si z Holic odvezl Adam Dušek. Třetím jezdcem,
který se postavil na stupně vítězů, byl Daniel Mandys. Ve třídě dvěstěpadesátek se sešla téměř celá
československá špička a bylo příjemné sledovat jejich souboje v areálu závodiště.
Mezi jezdci na nejsilnějších motocyklech se ve třídě
MX1 představili zástupci z České republiky, Slovenska, Slovinska i Německa. Nejúspěšnějším jezdcem
se stal Martin Krč, kterého na stupně vítězů doprovodil týmový kolega Šimon Jošt a východočeský
závodník Pavel Dvořáček. Z nejlepší sedmičky mohl
na stupně vítězů dosáhnout kdokoliv.
Posledním nedělním závodem bylo Superfinále,
ve kterém se body sčítaly společně se získanými
body na Myjavě. Pavel Dvořáček byl v první zatáčce
po startu jako druhý, ale týmová strategie a správné načasování průjezdu „JokerLapem“ mu přineslo
vítězství v závodě i vítězství celkové. Druhý skončil
v závodě Šimon Jošt a třetí Martin Krč. V celkovém
hodnocení superfinále si pozice prohodili.
Na závod dorazilo asi tisíc přihlížejících diváků, kteří podél trati fandili svým oblíbencům a utvořili příjemnou diváckou kulisu.
Velké poděkování od pořádajícího spolku Michael
118 z. s. za podporu a spolupráci při pořádání těchto
závodů patří městu Holice, všem sponzorům a dobrovolníkům.
Pavel Horák – Motolevel.com
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Kulturní dům města Holic –
výročí
KINO

Psal se rok 1982, když vedení Pardubické Jednoty
rozhodlo, jako majitel hotelu „U Jiřího“, o jeho celkové
renovaci. V ten okamžik nastal pro město problém.
Co s kinem?
Pěkné kino s moderním vybavením, ve kterém se
pod vedením Františka Šedy a techniků – Milana Kořínka, Adolfa Schäfera, Lubomíra Málka, Josefa Kozla,
a později Svetozara Majceho promítalo šest dní v týdnu, muselo ukončit svoji činnost. Budova hotelu byla
určena k demolici a na jejím místě měl vzniknout
hotel nový. Bohužel došlo pouze na hrubou stavbu
a budova bývalého hotelu chátrala.
Co teď??
Našly se chytré hlavy, které po krátkém přemýšlení
přišly s nápadem využít sál kulturního domu pro promítání. Realizace nebyla jednoduchá. Začalo se řešením umístění promítacího plátna na jevišti. Zhotovena
byla kovová konstrukce, do které se vypnulo nové širokoúhlé plátno. Musel se obětovat a upravit první divadelní tah, aby nosnost odpovídala celkové váze. Vymyslet elektrické zvedání konstrukce a otvírání opony
nebyl pro Svetozara Majceho a Lubomíra Málka žádný problém. Zbývalo vyřešit přemístění tří zvukových
souprav po jevišti, a to pomocí sinus plošinek.
Dalším oříškem bylo řešení promítací kabiny. Tady se
muselo přistoupit k přístavbě vnitřního prostoru tak,
aby se mohly přemístit divadelní rozvaděče a uvolnit
prostory pro promítací stroje MEOPTON IV. Ty však
vyžadovaly odsávání, což znamenalo instalaci velkého ventilátoru v půdních prostorách. Povedlo se.
Ke každé promítací kabině patří zařízení pro přípravu filmu. Úkolu zhotovit takové zařízení, se zhostil šikovný elektrikář Lubomír Málek. U svého zaměstnavatele – Dřevařských závodů Holice, vyrobil veškeré
dřevěné vybavení: stůl pro převíjení a opravu filmů
(s elektrickým pohonem, a hlavně trezory pro 24 filmových cívek). Všechno chytře umístil do stísněného prostoru kabiny. Příprava filmu před každým promítáním trvala 2–3 hodiny a spočívala v podrobné
prohlídce celé délky filmového pásu a kontrole každého filmového okénka. Každá sebemenší závada se
musela opravit, stav zapsat do průvodní knihy a knihy našeho kina. Větší závada se hlásila telegraficky,
před začátkem představení, na Ústřední půjčovnu
filmů Praha.
Od 1.dubna 1991 se provozovatelem kina stává Kulturní dům města Holic. Dne 27. března1991 proběhlo
předání majetku, cenin a dokumentace mezi kulturním domem a Městskou správou kin Pardubice.
Zároveň došlo ke změně hracího profilu, z důvodu
nízké návštěvnosti, na pondělí, úterý a pátek. S tím,
že páteční promítání bylo pohyblivé podle programu akcí, koncertů a divadel. V době letních prázdnin
kino nehrálo.
V té době zajišťovali promítání čtyři promítači, kteří
se střídali po dvojicích. Dvojice tvořili: Lubomír Málek se Svetozarem Majcem a Adolf Schäfer s Josefem
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Kozlem, přičemž pan Schäfer měl kvalifikaci mistra
promítače nových technologií, na níž musel absolvovat několik měsíců speciálního promítačského
učiliště v Klánovicích u Prahy a měl na starosti i údržbu promítacích strojů a bezpečnostního zařízení
v sále. Kabina byla považovaná za elektrickou místnost a obsluha musela být dvoučlenná. To se později
změnilo a službu měl vždy jeden promítač.
Toto klasické promítání skončilo se začátkem doby
digitálních promítaček, po několikaletém uvažování
o investici do moderní techniky. Promítání se stalo
jednodušší a provoz levnější.
Léta promítal Luděk Novák, a to digitálně už bez
klasických mechanických strojů z MEOPTY PŘEROV. V současné době promítá pan Milan Kořínek.
Budoucnost digitálního média je čím dál víc nejistá
a nikdo neodhadne vývoj v příštích letech.
Kino v Holicích zachovali přemýšliví lidé, kterým šlo
o dobrý život ve městě a kteří překonávali všechny ty
překážky pro obecné blaho. Promítání bylo pro promítače velkým koníčkem, a proto se všem do nuceného důchodu neodcházelo s uspokojením.
Od roku 2005 se změnil hrací profil na dva dny v týdnu, pondělí a úterý, a to až do června roku 2007, kdy
nařízením došlo ke snížení hracího profilu pouze
na jeden den v týdnu, tzv. filmové úterky.
V hracím profilu je zpravidla jednou měsíčně zařazována projekce filmů pro děti. Promítání pro školy
nemá pevný harmonogram. Tato projekce je založena na vzájemné komunikaci a nabídce pro jednotlivé
typy škol a jejich zájmu. V létě KD Holice zajišťuje letní kino. Původní vybavení si můžete po dohodě prohlédnout ve sklepení Kulturního domu města Holic,
kde je ponecháno tak, jak bylo a sloužilo v promítací
kabině dlouhá léta. Jedná se o připomínku významné části historie městského kina Máj.
Josef Kozel
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Noc kostelů zacílila
na oltář
Po covidové době se druhý červnový pátek letošního roku holická farnost opět připojila k tradiční Noci
kostelů. „Program jsme zaměřili na hlavní oltář kostela sv. Martina, který již pět let prochází rozsáhlými
a velmi náročnými opravami. Pardubická restaurátorka Hana Vítová proto návštěvníky seznámila s postupem těchto prací, ale také s předchozími oprava-

mi a zejména různorodou barevností oltáře od jeho
vzniku ve čtyřicátých letech 18. století až po současnost. Přednášku dokreslila projekcí snímků soch i samotného korpusu před a v průběhu restaurátorských
zásahů,“ říká kněz zdejší farnosti P. Radek Martinek.
Vyprávění Hany Vítové prokládal ukázkami liturgické
hudby od baroku až po současnost chrámový Svatomartinský sbor. Zvoníci Holice pak zájemcům nabídli
prohlídku věže a vyprávění o zvonech či právě probíhajících opravách uvnitř zvonice.
Lukáš Peška

Pivo poteče proudem Guláškošt ovládlo
20. srpna 2022
Stavitelství Kašpar
Desítky druhů piva a k tomu dobrá muzika – i letos
v srpnu Holice ožijí Pivními slavnostmi.
Součástí bude tradiční divácky oblíbená týmová
soutěž. Členové čtyř družstev si zasoutěží v nejrůznějších disciplínách, které prověří, jak pevný je jejich
vztah k pivu. Odměnou těm nejlepším bude padesátilitrový sud. Zájemci by s registrací neměli váhat,
přihlášky se uzavírají 1. srpna. A speciální událost
si žádá i speciální pivo. Proto bude i letos k dostání
chmelový nápoj uvařený jen pro holické Pivní slavnosti.
Vstupné na Pivní slavnosti zůstává dobrovolné.

20. 8. 2022
Začínáme v 14:00

prostranství před Kulturním domem Holice
soutěže | týmové soutěže | doprovodný hudební program
bohaté občerstvení | regionální potraviny | program pro děti
Pořadem provází Lukáš Peška a Karel Král.

www.dokd.cz

Sedmý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů
Guláškošt skončil v závěrečné degustaci a bodování
naprostou shodou návštěvníků s odbornou porotou.
Oba hodnotitelé poslali na vítězný stupínek s gulášem Mamut borohrádecký tým Stavitelství Kašpar
(Luděk Jindra, Libor Kašpar, Jan Kovalčík, Michal
Müller, Petr Shejbal – na snímku), kterému tak odborná porota ve složení Petr Vomáčka Kamenický,
Petr Kuře Bažant a Milan Trupl udělila putovní Kotlík
mlsného pantáty z Holic a návštěvníci plaketu Guláš sympatie. Další dvě medailové pozice si rozdělily týmy HC Laviny Holice s gulášem Laviňák (druzí
v hodnocení poroty a třetí u návštěvníků) a HSK –
Hoši S Ko(t)likem s gulášem Kotlíkář (třetí v hodnocení poroty a druzí u návštěvníků). Za povšimnutí
stojí, že ve zcela totožném pořadí v obou kategoriích se letošní stříbrní a bronzoví medailisté umístili
i v předchozím ročníku, jenž se ovšem kvůli covidové
pauze konal už před třemi lety, tedy v roce 2019. Mimochodem, i tehdy se návštěvníci s porotou shodli
na stejném vítězi, a sice sokolském týmu Öt barátok.
Oproti minulým ročníkům se letošního klání zúčastnilo pouze pět týmů, přičemž tři byly týmy přespolními. Guláškošt uspořádal spolek Kultura pro město.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na webových stránkách akce gulaskost.kulturapromesto.cz.
Lukáš Peška
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Oddíl ASPV
Prázdniny se nám blíží, a tak bychom se s vámi rádi
podělili o dění v našem oddílu. Po počátečním boji
s Covidem jsme se dokázali všichni postupně sejít
a věnovat se našim aktivitám. Pojďme si společně
představit jednotlivé složky našeho oddílu. Naši nejmenší v oddílu Rodiče a děti a starší v oddílu Předškoláci pod vedením trenérek Nikči Svobodové, Ivy
Kroutilové, Kačky Havlíkové a Jany Soukupové vytvořili krásné týmy rodičů, dětí a trenérek, pilně trénovali, účastnili se výletů na kolách, jízdy zručnosti a opičí
dráhy a v neposlední řadě závodů v atletice, kde obhájili krásná medailová místa. Sezónu zakončili dětským dnem na Starých Holicích. Tímto děkujeme
starostovi DTJ Holice Martinovi Ročkovi za poskytnutí zázemí. Bylo to krásné odpoledne a moc prima
prostředí. Těšíme se na další spolupráci. Ženy a muži
se pilně věnovali zdravotnímu cvičení pod vedením
trenérů Evy Švecové, Kláry Schönbeckové a Petra
Novotného. Oddíl Atletiky pod vedením trenérů
Tomáše Bartoníčka a Jany Soukupové nám dělal radost účastí a úspěchy na atletických závodech, kde
nasbíral spousty cenných medailí. Naše nové oddíly
Cvičení s angličtinou a Základy gymnastiky pod
vedením trenérek Emmy Kovaříkové, Evy Hlaváčkové a Kristýny Landsingerové odvedly spousty práce
a posunuly děti jak v angličtině, tak v gymnastice.
Poslední oddíl Cheerleaders Spark pod vedením
Kristýny Landsingerové a Evy Landsingerové nám
udělal velkou radost. Děvčata stihla několik soutě-

ží a Mistrovství republiky CMA. Přivezla několik zlatých, stříbrných i bronzových medailí a poháry. Byla
to jejich první soutěžní sezóna a velmi se jim podařila. Všem oddílům patří velké poděkování za práci,
kterou odvedly. Těšíme se v září na další nové členy
a další úspěchy našeho oddílu. Velké poděkování
patří i paní Majce Hybšové, která nás velmi motivuje
a podporuje. Naše největší poděkování patří městu
Holice za podporu naší činnosti.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na další setkání.
Eva Landsingerová, ASPV Holice

Z Kmochova Kolína
na tradiční letní akce
Dechový orchestr Kulturního domu města Holic se
poprvé ve své bohaté historii ve dnech 11. a 12. června představil na nejslavnějším tuzemském festivalu
dechových hudeb, na 57. ročníku Kmochova Kolína,
který ale v současné době představuje spíše multižánrovou show.
Pro tuto příležitost si připravil speciální program,
který se v souladu se soudobými trendy dotýkal konzervativní dechové hudby pouze okrajově. V podání zdejších hudebnic a hudebníků tak zazněl např.
vstupní pochod Jaroslava Bílého, hit Stevieho Wondera Sir Duke nebo Concerto d’Amore od Jacoba de
Haana. Při Bugatti stepu Jaroslava Ježka dostala díky
aranžmá Karla Bělohoubka možnost vyniknout klarinetová sekce, ve skladbě Kastaněty byl pak publiku
v rytmu paso doble představen tento stejnojmenný,
v našich končinách netradiční hudební nástroj.
„Chtěl bych všem zainteresovaným poděkovat
za kvalitní reprezentaci našeho tělesa i města Holic.
Účasti si velmi vážíme. Byla to pro nás cenná zkuše12

nost a věřím, že i motivace do další práce.“ zhodnotil
celý víkend dirigent Ondřej Lisý.
V období letních prázdnin ansámbl čekají již tradiční
produkce. V pátek 8. července od 17.00 hod. půjde
o promenádní koncert před kulturním domem. Sobota 20. srpna bude od 14.00 hod. vyhrazena Holickým pivním slavnostem, o nichž je podrobněji pojednáno na jiném místě Holických listů.
Karel Král

Z HISTORIE, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Sokolovna, 120 let od položení
základního kamene
Dne 11. prosince 1870 se konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol v Holicích. Prvním starostou byl zvolen Karel Holub, jednatelem Václav Lohniský a náčelníkem František Růžička. První tělocvična
byla Na Špici, od roku 1874 U Koníčka, od roku 1890
opět Na Špici a od roku 1892 v tělocvičně chlapecké
školy v Holubově ulici. Dr. Čeněk Zemánek se stal starostou Jednoty sokolské v Holicích 9. ledna 1898.
Již delší dobu zde zrála myšlenka vybudovat si svoji
vlastní tělocvičnu, proto se pomalu začaly shromažďovat finanční prostředky na pozemek a na vlastní
stavbu. Dne 18. září 1908 významný pražský architekt
Otakar Novotný předložil výboru Jednoty plány sokolovny ke schválení. Dne 31. prosince 1909 dostala
jednota část pozemku na stavbu sokolovny od města
darem. Výkopy byly zahájeny v červenci 1912, 8. srpna
se započalo s vyzdívkami a 15. srpna 1912 byl slavnostně položen základní kámen, do něhož byly v plechovém pouzdře vloženy pamětní listiny a zality betonem. Stavbu řídil místní stavitel br. Václav Mandys.
Již 3. srpna následujícího roku, tedy 1913, v rámci župního sletu byla slavnostně sokolovna otevřena a řadí
se k prvním třiceti, které byly v Čechách postaveny.
Během I. světové války byl v sokolovně zřízen vojenský lazaret, o který se staral sám Dr. Čeněk Zemánek
a byl v provozu do 28. prosince 1918. V tomto lazaretu
se též léčil ze svého zranění zdejší náčelník sokolské
jednoty a župy Orlické, ruský legionář Jan Bradna,
který zahynul 6. dubna 1919 u Kalčuginy na Sibiři.

Dne 16. září 1928 při veřejném cvičení Sokola mu
byla v sokolovně odhalena pamětní deska. Po válce v r. 1919 Sokol získal, zásluhou Dr. Zemánka, licenci k provozování Bia Sokol, promítalo se v sokolovně
v sobotu i neděli. Dne 27. listopadu 1920 bylo rozhodnuto zřídit tzv. „Lazaretský fond“ ve výši 36 752,23
korun na opravu sokolovny, která značně utrpěla zřízením vojenského lazaretu. Ale druhá, větší část sokolovny, s multifunkčním společenským a divadelním sálem a např. i lázněmi, se již nikdy nedostavěla.
Další pro nás významná událost nastala 24. září 1922,
kdy Holice navštívil náš první prezident T. G. Masaryk
v doprovodu ministra národní obrany Františka Udržala,
a dalších hostů, kteří byli uvítáni na náměstí před radnicí a po zápisu v Pamětní knize města se odebrali do parku u sokolovny, kde pan prezident promluvil k holickým
občanům. Na tomto místě byla 24. května 1925 odhalena pamětní deska připomínající tuto událost.
Otakar Novotný na místo spolkové budovy navrhl tzv.
Sokolský park, později Fügnerovy sady – po spoluzakladateli sokolského hnutí Jindřichu Fügnerovi. Později zde měla stát druhá, bohužel nedostavěná část
holické sokolovny. Ještě v roce 1930 zakoupili sokolové
dvanáct korců (1 korec je 2 877,5 m2) pole nad sokolovnou, kde příští rok zřídili koupaliště, úředně však vedené jako požární nádrž. Pak vypukla druhá světová válka, v době okupace 14. dubna 1941 byla činnost Sokola
zakázána. Ve dnech 5. a 6. května 1945 proběhlo v Holicích ozbrojené povstání. V sokolovně byli postupně
zavřeni zajatí němečtí vojáci a posléze naši občané
jako rukojmí. Během holického povstání položilo své
životy i několik členů naší sokolské jednoty. Po osvobození Československa v květnu 1945 bylo přikročeno
k postupnému obnovení činnosti Sokola. Po roce 1948
již byla veškerá činnost Sokola opět téměř zastavena, po dobu komunistické nadvlády někteří členové
byli zatčeni a dokonce vězněni. Po roce 1989 nastaly
i ve sportovním odvětví velké změny. Definitivním navrácením sokolského majetku do rukou původních držitelů vznikla také v Holicích nejen možnost, ale i nutnost, obnovit bývalou T.J. Sokol a proto se 20. října 1998
v 17. hodin v sokolovně konala ustavující valná hromada a do jejího čela byl zvolen zkušený tělovýchovný
harcovník pan Václav Kyncl. Bývalý majetek byl jednotě navrácen až výnosem Nejvyššího soudu ČR.
Holická sokolovna se nyní po citlivé rekonstrukci
opět stává pomyslným nejen sportovním, ale i důstojným kulturním stánkem Holic a chloubou naší
architektury z počátku 20. století.
Václav Kment
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V holickém Sokole se stále něco děje
Před pár dny jsem měla obchodní
jednání. V prostoru vyčleněném
na společenskou konverzaci jsem
se rozpovídala o tom, že část svého volného času věnuji Sokolu.
Mluvila jsem o něm s nadšením.
Ale sem tam se mi vloudilo i povzdechnutí, že agendy přibývá
a že jsou okamžiky, kdy nevím, zda
mám řešit svoji práci, rodinu nebo
Sokol. Naštěstí v tom nejsem
sama. O Sokol se nás stará víc.
Jsou to moji kolegové, bez kterých
by vše v Sokole nešlapalo. Lukáš
Horský, Veronika Marková, Petr
Vitman, Táňa Topičová, Kateřina
Brandová, Tomáš Formánek, Karel
Holub, Ladislav Hellige, Pavel Hojka, Marek Líbal, Jakub Šmejc, Sylva Horská, Magdaléna Kašparová,
Kateřina Brandová, Tomáš Kotík,
Tomáš Dlask, Ladislav Picek, Ivana
Hrdličková. Každý máme na starosti svoji agendu a děláme ji, jak
nejlépe umíme. A jak tedy vypadá
jeden měsíc náš všech?
Nohejbal má svoji soutěžní sezonu.
Družstvo našich mužů v 2. lize válí.
V základní části vybojovali 1. místo a postoupili do play-off. Jejich
trenér Marek Líbal již dlouhodobě
odvádí skvělou práci a zaslouženě
pak sklízí on i jeho svěřenci úspěchy. Ligovou soutěž hrají i dorostenci. Základní část ještě nemají
dohranou. V tuto chvíli jsou v tabulce na průběžném 4. místě.
Mladší žactvo se v soutěžní sezoně
otrkává a daří se mu. Z krajského
přeboru ve Zbečníku přivezli Edvard Horský a Robert Šůra bronz.
Starší žáci byli na tom samém
přeboru o něco úspěšnější. Zlato
získali Lukáš Chadima a Ota Jirka,
bronz Richard Šůra a Jakub Zadrobílek.
Děti z atletiky začaly poměřovat
svoje síly na závodech v okolí. Závodníkům z velkých měst zatím
ještě nestačí, ale není všem dnům
konec. Trénují pravidelně dvakrát
týdně na stadionu a jejich forma
se každým tréninkem zlepšuje.
Nejdůležitější pro nás je, že sportují rády a s nadšením.
Pro Veroniku Markovou byl po14

slední měsíc velmi náročný.
Dlouhé měsíce s dalšími ženami
nacvičovala skladbu Odhodlaní na mezisletový projekt České
obce sokolské SokolGym. Ten se
uskutečnil v Plzni, v Brně a v Pardubicích. Na všech akcích společně s dalšími ženami a muži odcvičili tuto skladbu v rámci hlavního
programu. Svoji velkou roli si zahrál i náš prapor. Ten byl vynesen během slavnostního zahájení
na všech třech akcích.
Sokolovna byla i v červnu od rána
do večera plná. Dopoledne k nám
chodí studenti z automobilky. Odpoledne a navečer ASPV, DDM
a sokolové z oddílů badmintonu
a volejbalu. O víkendech otevíráme sokolovnu veřejnosti. Máme
už pravidelné návštěvníky, kteří
hrají většinou badminton.
Senioři z oddílu všestrannosti
vyrazili na dva výlety. Do Prahy
do Průhonického parku a do Brna
do vily Tugendhat. Za organizací
obou akcí stojí manželé Holubovi.
I ve výborovně byl šrumec. Uskutečnilo se tam osm školení a dvě
dětské narozeninové oslavy. Na té
jedné jsem zjistila, jak multifunkční místo sokolovna je. Děti se zabavily na sále, ale i před sokolovnou.

Bylo teplo a mlhoviště v parku je
lákalo ze všeho úplně nejvíc.
Kavárna Café Zemánek otevřela
svoji terasu, která má prostě něco
do sebe. Když na ní sedíte, tak
na vás dýchne historie z té krásné
architektury okolo vás.
V květnu a červnu jsme se také
intenzivně scházeli a plánovali sokolskou akci Noc sokoloven. Dát
dohromady pár hodin programu
také nějaký čas zabere. V rámci
jedné schůzky jsme vymysleli už
i program na září. Jednu z prvních akcí si vzal pod křídla náš
Klub českých velocipedistů, který
uspořádá v sobotu dne 3. září 2022
cyklistický výlet pro rodiče a děti.
A pak tu je administrativní agenda, která není vidět, ale bez ní by
Sokol nebyl Sokolem. Sečteno
a podtrženo mohu naši činnost
vyčíslit na desítky hodin měsíčně,
které musíme ze svého volného
času ukrást. Tímto všem mým
kolegům děkuji a přeji nám, abychom stále měli sílu pro Sokol pracovat a vymýšlet nové věci.
Renata Urbánková
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PRÁZDNINY S HOLOUBKEM MŠ Pardubická informuje
Přejeme všem krásné léto, prázdniny, dovolenou…plno sluníčkových dní, krásné výlety s rodinou,
pohodu a radosti v životě.
Prázdninové „Léto v Holoubku“
bude tyto týdny: 25. – 29. července a 1. – 5. srpna. Určeno pro děti
předškolní a po první třídě. Využívat budeme naši
hernu a zahradu, chodit na blízká hřiště, navštívíme
Africké muzeum, budeme hrát stolní hry, malovat,
tvořit...budeme si hrát.
Více informací a přihlášení na mobil: +420 733 141 960,
+420 606 911 379.
V květnu jsme si společně užili výlet autobusem
do Mini ZOO v Častolovicích za zvířátky, na kterém
nám moc přálo počasí.
Děkujeme všem, kteří jste se koncem května a začátkem června prošli parkem při hře „Procházka
s rodinou za Holoubkem“, našli všechny ukryté dílky
skládačky obrázku „Holoubka“ a slepili si ho. V dalším školním roce připravíme novou hru.
V září se těšíme na viděnou v Holoubku při pravidelných programech, ve volné herně a na dalších plánovaných akcí.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete na našich webových stránkách a Facebooku:
RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: +420
733 141 960, e-mail: holoubek@charitapardubice.cz,
www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.
Jana Majcová

Děkujeme vám milé účastnice a účastníci vzdělávacích projektů MATAPE, Women Welcome, ŽenyPRO,
Rovnoprávnost s rozumem za chuť a energii pracovat na sobě. Strávili jsme s vámi příjemných 11 let. Holoubek pokračuje dál, projektové vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, angličtiny a počítačů však nyní
končí.
Vladimíra Krejčíková a Klára Bartoníčková

Závěr školního roku si děti z naší mateřské školy užily
dosyta.
Začalo to Afrikou, když si postupně všechny třídy
zabubnovaly na africké bubínky pod vedením pana
učitele ze ZUŠ. Dalším zpestřením bylo čarodějnické
dopoledne, které proběhlo na naší prostorné zahradě. Děti si zasoutěžily v čarování i v letu na koštěti,
zatančily si a nakonec byly odměněny diplomem.
A aby těch kouzel nebylo málo, tak na naší druhé zahradě se uskutečnily pokusy, které pro děti připravila paní učitelka Kroutilová. Jednalo se o pokusy se
vzduchem a vodou, největší ohlas měla barevná sopka v pískovišti a rozvíjející se květy ve vodě.
A z vody rovnou do vody, přesně řečeno do Aquacentra v Pardubicích, kde děti s nadšením absolvovaly
plavecký kurz. Seznámily se jak s vodou, tak s různými plaveckými technikami. Na závěr si přivezly mokré vysvědčení a pěknou fotografii k tomu.
Ve středu 1. června oslavily všechny děti svůj svátek,
jak jinak než velkou oslavou, která probíhala na zahradě formou soutěží na jednotlivých stanovištích.
Dále plnily úkoly na pohádkové cestě v blízkém okolí
školky, a jelikož prokázaly velkou šikovnost, tak poklad žádnou třídu neminul.
A co by to bylo za oslavy, kdyby na nich chyběla pohádka. Ani o ni se děti nenechaly připravit a zhlédly
nádherné představení Dvanáct měsíčků.
V červnu si děti ještě pořádně zacvičily na Hodině
zábavného cvičení, tentokrát i se speciálními fyzioterapeutickými pomůckami.
Jak už tomu bývá na konci školního roku zvykem,
všechny třídy se vyfotily a všem to opravdu moc
slušelo. Právě červen byl tím posledním pro naše
předškoláky, se kterými jsme se tradičně slavnostně
rozloučili v naší velké tělocvičně za účasti všech dětí
z ostatních tříd. Nechybělo vystoupení předškoláků
ani předání pamětních listů na rozloučenou.
A pokud byste nevěděli, s kým se v naší školce
po prázdninách už nepotkáte, zajděte si na náměstí,
kde mají předškoláci vystavené tablo.
Závěrem už přání všem dětem, které naši školku navštěvují, ale i těm, které se do ní teprve chystají:
Krásné prázdniny plné sluníčka přejí zaměstnanci
MŠ Pardubická.
Miluše Horáková
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Job shadowing ve Finsku
v rámci programu
Erasmus+

Projekt Motivovaní učitelé mají motivované žáky pokračuje! Po absolvování dvoutýdenních jazykových
kurzů ve Scarborough na přelomu
srpna a září následovaly dlouhé
přípravy, plánování a komunikace
ohledně navazujících zahraničních
mobilit v námi vybrané partnerské škole Kuopion klassillinen lukio
ve Finsku. Tříčlenný tým pedagogů
ve složení Andrea Daňková, Marek
Janů a Veronika Rožková se na týden v období 8. – 14. května zapojil
do job shadowingu (tzv. stínování)
na finské střední škole se všeobecným zaměřením Kuopion klassillinen lukio v Kuopiu. Škola má 680
žáků ve věku 16–19 let, 38 učitelů
a 15 trenérů. Zhruba třetina studentů je zapojena do sportovního vzdělávacího programu. Cílem našeho
projektu je zaměřit se na rozvoj jazykové, matematické, přírodovědné
a digitální gramotnosti žáků, výukové metody jako např. kolaborativní
učení, projektová výuka, metoda
převrácené třídy, využití digitálních
technologií ve výuce, rozvoj soft-skills žáků, dále na způsoby hodnocení žáků, poskytování zpětné
vazby učitelům a žákům, budování
pozitivního klimatu školy a spolupráci školy a rodičů.
Náš program stínování byl velmi
nabitý. Vyučování probíhá v tamní
škole od 8.10 do 15.20 hod. a v této
době jsme měli možnost navštívit
výuku angličtiny, španělštiny, finštiny, matematiky, biologie, zeměpisu,
fyziky, chemie, etiky a vidět v praxi
asi patnáct finských kolegů učitelů.
Kromě účasti ve vyučovacích hodinách jsme absolvovali přednášku
o finském vzdělávacím systému
s koordinátorkou partnerské školy
Hannou Sutinen, setkání s paní ředitelkou Annou-Maijou Tiilikainen
a seminář na téma kolaborativní
učení s koordinátorkou Riikkou Sal16

minen, která pro nás připravila také
praktickou ukázku využití virtuální
reality ve výuce. Dokonce jsme byli
zapojeni do mezinárodní aktivity pro
studenty anglického a španělského
jazyka, kteří si s námi procvičili angličtinu, když nám pokládali pestré
otázky. Nutno dodat, že finští kolegové byli velmi vstřícní, nápomocní
a po celou dobu našeho pobytu se
nám intenzivně věnovali. Ve svém
volném čase nás pozvali do tradiční
finské kouřové sauny nebo na prohlídku místního pivovaru. Celý pobyt nás velmi obohatil nejen z pedagogického, ale i osobnostního
hlediska a jsme velmi rádi, že se
nám podařilo navázat s hostitelskou
školou další spolupráci! Na podzim
si role vyměníme a věříme, že spolupráci prohloubíme a naplánujeme
další mezinárodní projekt, tentokrát
pro naše studenty. Kiitos!
Na závěr pár zajímavostí ze života
finské školy: Studenti zde své učitele oslovují křestním jménem, každý
pracuje na svém notebooku, vyučovací hodina trvá 75 minut a ve škole
se nezvoní. Od letošního školního
roku mají studenti zdarma nejen
učebnice a obědy, ale i notebooky.
Ve třídě bývá až 36 žáků, a to i na výuku angličtiny! Školní rok je rozdělen
na pět období o délce sedmi týdnů,
přičemž celý poslední týden každého období probíhají zkoušky. O další
informace jsme se podělili na setkáních nejprve se zájemci z řad našich
kolegů a poté se studenty a jejich
rodiči, pozvána byla i veřejnost.
Veronika Rožková

9. ročník
Malého Španělska

Ve dnech 25. – 29. května 2022 proběhl pětidenní kurz ve španělském
jazyce ve Zdobnici v Orlických horách. Soustředění je postaveno

na užití jazyka v praxi nad rámec
standardní výuky v hodinách. Letošní rok byl organizačně náročnější, po dvouleté covidové odmlce se
přihlásilo 30 účastníků naší školy
napříč ročníky 3.C, 4.C, 5.C, 1.A, 2.A,
6.C, 3.A, 7.C. Ale společnými silami
jsme zvládli různé stupně úrovně jazyka i nadpočetný počet strávníků.
A co jsme se naučili a zažili?
Rozšířili jsme si slovní zásobu, nastudovali gramatické jevy, konverzovali formou her, soutěží a kvízů,
pracovních listů, doplňovaček, osmisměrek, poslechů písní, podnikli
jsme výpravy do okolí s hádankami, nechyběla projekce filmů a pohádek ve španělštině, poslouchali
jsme a zpívali španělské písničky,
zahráli si španělské bingo, domino,
karty, proběhly i jazykové situace
skupin, společně připravovali jídla
i z typických španělských produktů, tvořili výukové materiály, učili
se vzájemně... Bonusem byla přednáška na téma Ostrovy na základě
přednášky s projekcí dokumentárních filmů holického rodáka,
cestovatele a absolventa našeho
Gymnázia RNDr. Petra Jana Juračky, PhD., který si našel čas ve svém
nabitém diáři. Páteční den byl zaměřen na tradiční Vánoce ve Španělsku, a ten jsme si užili se vším,
co k tomuto svátku patří navzdory
květnovým dnům. Na svátečním
stole nechyběl sladký pokrm turrón,
barvení perníků, bramborový salát
s rybou, a nechyběly již tradiční diplomy, sladkosti a dárečky od firmy
Unipap, za které velmi děkujeme.
Za největší úspěch považuji každodenní studium španělštiny, každý
den byl plný různorodých aktivit,
her a soutěží. Žáci byli po celou
dobu konání školní akce dochvilní,
samostatní, spolehliví, komunikativní a učenliví. Je třeba vyzdvihnout
jejich aktivitu a nápaditost.
Nesmím opomenout na zdokonalení se v gastronomii, nejen znalostní, ale i v přípravách. Co si uvařili, to
snědli s chutí. Smyslem soustředění
nebylo jen se přiblížit více studovanému jazyku, ale hlavně podporovat
spolupráci žáků v týmu rozdílného
věku, a to se podařilo na výbornou.
Velké díky patří SRPŠ, které nám
poskytlo příspěvek na dopravu,
čímž se snížila cena celé výpravy.
Děkuji za všechny, a věřím, že tato
podpora sklidí úspěchy nejen v po-
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době dalších krásných umístění
v jazykových soutěžích jako tomu
bylo doposud.
Osobně doufám, že tento pobyt
opět posílil motivaci studentů k dalšímu studiu jazyka nejen v hodinách. A třeba za rok bude naše tzv.
Malé Španělsko pokračovat již jeho
10. ročníkem.
Postřehy napříč třídami:
3.C: Program byl super. Neustále
jsme něco dělali a nikdy se nenudili.
Procvičili jsme si španělštinu a naučili se spoustu nových dovedností.
Moc nás bavilo si i sami vařit.
4.C: Soustředění jsme si velmi užili.
Naučili jsme se spoustu nových věcí
jak od starších, tak od mladších.
Začali jsme se bavit s novými lidmi
a rozhodně pro nás mělo soustředění velký přínos.

5.C: Bylo to vážně moc fajn. Vytvořili
jsme si vztahy mezi ostatními španělštináři z jiných tříd. Hodně jsme
se naučili a ani to nebolelo. Určitě
chceme jet na všechna další soustředění a strašně se těšíme do Španělska.
1.A: Výlet jsme si moc užili. Program byl zábavný i naučný. Klidně
bychom tu ještě týden zůstali. Byli
bychom rádi, kdyby soustředění nadále pokračovala, protože bychom
určitě jeli. Těšíme se na další akce
v rámci španělštiny a extrémně se
těšíme na zájezd do Španělska.
6.C: Soustředění bylo obohacující
v mnoha směrech. Kolektiv a nálada během celého soustředění byla
skvělá, a proto pojedeme moc rády
i příští ročník. Muchas gracias.
2.A: Díky paní učitelce jsme si sou-

středění velmi užili a seznámili jsme
se se žáky z jiných ročníků. Vybudovali jsme si přátelské vztahy. Rádi
bychom se zase setkali v příštím
roce.
7.C: Muchísimas gracias, disfrutamos mucho este curso. Podíamos
aprender cosas diferentes y conocer a amigos nuevos. La comida
estaba muy rica. Teníamos el programa educativo, muy interesante y
alegre. Tenemos muchas experiencias nuevas e importantes... Muchas
gracias por la paciencia grande y la
decisión difícil de nuestra profesora de espaňol hermosa. Era el viaje
muy largo ahora estamos contantas
y agradecidas que podíamos participar en este viaje...
Linda Nováková Schättingerová

OLYMPIÁDA OPĚT ÚSPĚŠNÁ
Dvakrát jsme jen smutně konstatovali, že vzhledem
ke koronavirové pandemii se bohužel Olympiáda žáků
škol holického regionu nemůže konat. A tak dva ročníky
budou v historii zapsány jen jako neuskutečněné. O to
více jsme se letos těšili na dvaadvacátý ročník této soutěže. Přesto nám v hlavě zněla otázka, jak se dvouletá
pauza promítne do přístupu škol? Jak budou účastníci připravení, nebo to všechno vezmou jen tak? Takové
otázky se honily hlavami pořadatelů. Dnes již můžeme
konstatovat, že vše bylo zbytečnou starostí, neboť průběh olympiády od pondělí 30. května do pátku 3. června 2022 ukázal, že se na olympiádu všichni těšili a také
se na ni svědomitě připravili.
Hned v pondělí 30. května se rozpoutaly tvrdé boje
ve fotbale a ve volejbale dívek. Ve fotbale se ukázalo,
i když vyhrála holická Holubova škola, že na vesnických
školách je dobrých fotbalistů více než dost, což se promítlo i v celkovém pořadí. Naproti tomu ve volejbale dominovala děvčata z holických škol.
Druhý den patřil tradičně tenisu a basketbalu děvčat.
V tenisovém turnaji bylo tentokrát méně účastníků,
než v letech předchozích. Obě soutěže vyhráli žáci
gymnázia, když Ema Zběhlíková neztratila ani jednu
hru a všechna utkání vyhrála 6:0. To v basketbale dívek
to byla napínavá soutěž až do konce. Vždyť o pořadí
na prvních třech místech rozhodl až poslední zápas,
ve kterém Holubova porazila Komenského 6:4, a tak si
zajistila stříbro za Dolní Rovní.
Středa je vyhrazena jen soutěži v basketbale chlapců.
Tentokrát bylo vše jasné, neboť družstva Holubova
a gymnázium měla ve svých řadách zkušené basketbalisty, a tak o vítězi rozhodl zápas, který Holubova vyhrála
zcela jasně 30:8.
Čtvrteční klání probíhalo na stadiónu a v hale. Po přestávce se do okolí stadiónu vrátili cyklisté. Obě soutěže
ukázaly, že pro příští ročník olympiády je třeba prodlou-

žit obě tratě, neboť stavební úpravou zmizely výběhy
a prudké sjezdy na diváckých ochozech. Obě soutěže
vyhráli žáci gymnázia. Ve sportovní hale zatím probíhaly turnaje ve stolním tenisu. Tentokrát si nejvíce medailí, a to hned tři, odvážejí závodníci z Moravan. Snad jen
malou poznámku k soutěži děvčat: kdo se nejmenoval
Kateřina, tak na stupních vítězů nebyl.
Poslední den patřil tradičně atletice. V soutěži děvčat
získala hned dvě zlaté medaile (v dálce a ve vrhu koulí)
Nikola Štorková z Dolní Rovně. Další tři zlaté vybojovala
děvčata holické školy Holubova. V soutěži chlapců se
na stupeň nejvyšší postavili třikrát chlapci z Dolní Rovně. Po jedné zlaté brala škola Komenského a gymnázium. Vítězství gymnázia v úplně poslední soutěži celé
olympiády znamenalo v neoficiálním hodnocení škol
jeho první místo. Medailové pořadí škol: Gymnázium
6-4-3, Holice-Holubova 6-2-9, Dolní Roveň 6-2-3, Holice-Komenského 1-7-3, Moravany 1-2-0, Býšť 0-3-2.
Můžeme říci, že letošní olympiáda se vydařila. A to i počasím, které přálo mladým sportovcům a vlastně i všem
obětavým pořadatelům jednotlivých soutěží. Nezbývá
nám tedy, než konstatovat, že se už těšíme na tu další,
v pořadí již dvacátou třetí olympiádu, v roce 2023.
Pavel Hladík
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Prázdniny
jsou na dohled
Blíží se konec školního roku a my žáci Základní školy
Komenského výletujeme. Začátek června je ve znamení škol v přírodě. Nejdříve na Seč vyrazila 1.A a 2.B
a za týden je vystřídala třída 1.B a 2.A. Děti si pobyt
v přírodě moc užily a odjížděly domů s velkým množstvím zážitků.
Protože se 1. a 2. ročníky nenabažily cestování, vyrazily 14. června do Častolovic na zámek. Děti se moc
těšily na mini zoologickou zahradu, která se nachází
v parku častolovického zámku.
15. června proběhla třídní schůzka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Zdravíme všechny příznivce našeho čtení v Holických listech. Sezóna už je dohrána, tabulky sečteny
a my stolní tenisté si už jenom „pinkáme“ pro radost.
Jeden takový turnaj, který se odehrál v přátelském
duchu, byl turnaj v družebním městě Strzelce Opolskie konaný 4. června 2022. Turnaje se zúčastnilo celkem pět družstev a systém byl stanoven každý s každým. Domácí poskládali dvě muž-stva, byli pozváni
sousedé z Opolí, Zdzieszowic a samozřejmě hráči
z TJ Jiskra Holice (Zdeněk Socha, Zdeněk Mádlo, Michal Puchmeltr, René Koubek). Turnaj byl vyrovnaný, přátelský, ale nikdo nechtěl prohrát. Podařilo se
nám turnaj vyhrát, a tudíž jsme si přivezli velký pohár
za 1. místo. Měli jsme tam i skupinku našich fanoušků, kterým patří velký dík. Děkuji hráčům za vzornou
reprezentaci oddílu i města. Další významný turnaj
bude 25. června 2022 při Dnech Holicka, kterého se
zúčastní 6 družstev. Zde se objeví borci z Polska, Slo-

TJ Jiskra Holice, z.s. –
Volejbalový oddíl
Volejbalové družstvo žen uzavřelo v neděli jarní kolo
krajské soutěže žen zápasem na domácím hřišti.
Celou jarní část soutěže se ženy potýkaly se zdravotními potížemi hráček a povinnostmi, které nebylo
možné odložit. Některé zápasy musely ženy odehrát
pouze v šesti bez možnosti střídání, a to je většinou
na hře vidět. Po druhé části soutěže 2021/2022 se
ženy umístily na posledním šestém místě:
1. TJ Sokol Nasavrky 2. TJ Energetik Chvaletice
3. TJ Orel jednota Letohrad 4. SK Spartak Slatiňany
5. TJ Tesla Pardubice 6. VK Choceň 7. TJ Jiskra Holice.
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16. června na výlet vyrazil pátý ročník a 4.B. Cílem výletu byl zábavný Fajn park v Chlumci nad Cidlinou.
22. června odjel na výlet třetí ročník. Děti navštívily
zámek Nové Hrady.
Hned druhý den do naší školy dorazily studentky
zdravotnické školy, které děti seznámily s dentální
hygienou. Je to věc, která se dětem vyplatí opakovat.
V posledním týdnu před koncem školního roku třída
5.A navštívila Střední školu automobilní v Holicích.
Prohlédla si dílny i školicí středisko školy. Možná se
mezi dětmi najdou budoucí studenti nebo učňové.
Školní rok jsme ukončili pasováním prvňáčků v Kulturním domě v Holicích. Aby se dětem lépe četlo, zazpíval jim na uvítanou pěvecký sbor Motýlek.
Helena Žižková

venska, Německa a samozřejmě domácí. Turnaj začíná v 10.00 hod. v naší modré aréně a všichni jste
srdečně zváni.
René Koubek, TJ Jiskra Holice

Blýská se snad na lepší časy. Družstvo posílí o dvě
hráčky, které se po mateřské dovolené zapojí opět
do tréninků a vrátí se do družstva bývalá dorostenka,
která ukončila studium na vysoké škole.
V dubnu se podařilo uskutečnit, po letech pandemie, turnaj žen ve sportovní hale. Hra pěti družstev
každý s každým byla velmi dobrá a umístění na posledním místě nebylo.
Jak píši vždy, nové hráčky jsou vítány. Trénujeme
duben-září ve středu od 18.00 hod. na hřišti u haly.
Přijďte se mezi nás podívat.
Za volejbalový oddíl TJ Jiskry Holice děkuji městu
Holice za finanční podporu a všem nám přeji krásné
letní dny a hezkou dovolenou.
Marie Hybšová
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Výsledky basketbalových
mistrovských soutěží

V minulém vydání holických listu jsme zhodnotili výsledky „A“ týmu mužů v 2. celostátní lize a dnes se
podíváme na účinkování ostatních družstev v mistrovských soutěžích basketbalové sezony 2021/2022.
Druhý tým mužů „B“ vznikl před dvěma lety z vlastních odchovanců. Svoji první mistrovskou sezónu
zahájil na podzim 2020 ve Východočeském přeboru. Bohužel se jednalo o první covidový rok. Všechny
basketbalové soutěže byly krátce po zahájení sezóny 2020/2021 nejdříve přerušeny, a nakonec úplně
zrušeny. Holické „béčko“ stihlo ve svém premiérovém roce odehrát jen čtyři mistrovská utkání a bylo
po sezóně. Je potřeba pochválit hráče týmu, že je
tato smolná skutečnost nezlomila a jejich odhodlání vydrželo. Po roce, na podzim roku 2021, vstoupili
do Východočeského přeboru znovu. Mistrovská basketbalová sezóna 2021/2022 byla covidem také poznamenána, ale už se odehrála celá. „B“ tým mužů
obsadil po dlouhodobé části východočeského přeboru čtvrté místo a v následujícím final-four skončil
na celkovém třetím místě.
Holičtí junioři hráli nejvyšší soutěž kategorie U19
v ČR – Extraligu. Extraliga byla rozdělena do dvou základních skupin (východ/západ), kde se hrálo každý
s každým. Po skončení základní části se pak rozdělila
do nových dvou skupin. První skupina hrála o pořadí
pro závěrečné play-off o mistra ČR. Ve druhé skupině, kde hráli holičtí junioři, se hrálo o udržení Extraligy. Holičtí junioři dokázali v soutěží čtyřikrát zvítězit,
ale na udržení Extraligy to nestačilo a byli odsouzeni
jít do závěrečné baráže. Vedení klubu situaci střízlivě vyhodnotilo a došlo k závěru, že baráž o udržení Extraligy junioři hrát nebudou. Důvodem je odchod čtyř hráčů ročníku 2003 do kategorie mužů.
Další čtyři hráči ročníku 2004 se posunou do Pardubic, kde budou hrát Extraligu juniorů U19 znovu
a současně ještě 1. ligu mužů. Zbytek týmu, doplněný o hráče z družstva sedmnáctiletých kadetů, by
na účast v Extralize neměl potřebnou kvalitu. Nově
tvořící se tým juniorů U19 byl přihlášen do kvalifikace do celostátní ligy – druhé nejvyšší soutěže této
věkové kategorie. Kvalifikace, do které se přihlásilo
16 týmů, se hrála dvoukolově. Holičtí junioři v ní byli
úspěšní a do celostátní ligy U19 postoupili. Výsledky
jednotlivých utkání byly následující:
První kolo se hrálo v Jindřichově Hradci.
BVK Holice – TJ Sokol Karviná 76:43 (12:5 34:20 50:24)
BVK Holice – BK Lions Jindřichův Hradec 46:86
(18:27 26:46 36:70)

BVK Holice – BC Nový Jičín 59:49 (19:16 31:24 43:35)
Holičtí junioři obsadili v tabulce druhé místo za neporaženým Jindřichovým Hradcem a postoupili
do druhého kola, ve kterém se utkali systémem kdo
z koho na dvě utkání s SK UP Olomouc. Holičtí junioři zvítězili jak v Olomouci, tak na domácí palubovce
a zaslouženě postoupili.
SK UP Olomouc – BVK Holice 59:84 (14:19 36:40 41:65)
BVK Holice – SK UP Olomouc 100:83 (35:15 54:40
79:57)
Holičtí kadeti hráli celostátní ligu U17. V průběhu
základní části soutěže dokázali porazit všechny své
soupeře ve skupině a jen těsně jim unikl postup mezi
nejlepších šest týmů. Na začátku roku však tým postihla neuvěřitelná smůla, když se dlouhodobě zranili hned tři hráči základní pětky, a to ještě ti nejlepší.
A tak sezóna, která začala optimisticky a nic nenasvědčovalo, že by mohly přijít problémy s udržením
soutěže, skončila, jak nejhůře mohla. Kadeti nakonec
z ligy sestoupili, když o jejich setupu z ligy rozhodlo
skóre ze vzájemných zápasů s Brandýsem nad Labem.
V žákovských kategoriích měl BVK Holice tři družstva.
Žáci kategorie U14 hráli Východočeský přebor
a po dlouhodobé části skončili s jedinou porážkou
na prvním místě tabulky. V následujícím final-four
nenechali nikoho na pochybách a první místo obhájili, když ve finále porazili Ústí nad Orlicí.
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí 61:31 (22:7 34:12 47:21)

Zlatý tým žáků U14
Žáci kategorie U12 hráli rovněž Východočeský přebor. Po dlouhodobé části obsadili v tabulce šesté
místo a v následujícím final-four o umístění na pátém až osmém místě obě utkání vyhráli a posunuli
se na celkovou pátou pozici.
Žáci kategorie U11 hráli svoji první mistrovskou sezónu. V konkurenci jedenácti týmů ve Východočeském přeboru obsadili v dlouhodobé části soutěže
sedmé místo. To nakonec v závěrečném final-four
neuhájili a skončili na celkovém osmém místě.
19
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Po skončení sezóny se naši nejmenší žáci zúčastnili
turnaje ve Strzelcích Opolskie. Turnaje se zúčastnilo
celkem 5 týmů. Holičtí žáci všechny polské týmy porazili a obsadili v turnaji první místo.
BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie B 58:34
BVK Holice – AK Orly Wroclaw 65:34
BVK Holice – KS Start Meble Dobrodzien 46:29
BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie A 51:21
V lednovém čísle holických listů jsme psali o Radku
Mrázkovi, který obdržel pozvánku do reprezentačního týmu ČR juniorů U18, s kterým se zúčastnil mezinárodního turnaje v Estonsku. Tento reprezentační
tým zahájil v květnu přípravu na Mistrovství Evropy
juniorů U18 divize A, které se hraje v tureckém Izmiru od 30. července do 7. srpna. Čeští junioři vyzvou
v základní skupině Srbsko, Řecko a Slovinsko. Dnes
můžeme holické sportovní fanoušky informovat, že
vedle Radka Mrázka obdržel také pozvánku do tohoto
reprezentačního týmu i Adam Mikuláš. Stal se tak již
osmým holickým odchovancem, který si vyzkoušel
reprezentační dres České republiky. Adamovi k jeho
úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
holického basketbalu. Jemu a Radkovi Mrázkovi pak
přejeme hodně úspěchů v přípravě a úspěšnou nominaci do závěrečného týmu, který do Turecka odjede.

SK HOLICE – okresní
fotbal se vrací
Mnoho let, přesně od sezony 2015/2016, nemohli
naši fandové vidět holické B mužstvo. Tehdy nastal
problém, že jsme neměli dostatek hráčů, kteří by
za B-tým nastupovali. Několikrát nastala situace, že
v B-týmu nastoupilo i osm hráčů prvního mužstva.
Z těchto a dalších důvodů bylo mužstvo odhlášeno ze
soutěží. Zlom nastal až sezonou 2019/2020. Sešla se
parta končících hráčů krajského přeboru a mladých
dorostenců, kteří měli velkou chuť si zahrát soutěžně. Tehdy jsme znova přihlásili B-tým do okresních
soutěží. Museli jsme začít kopat ve IV. třídě. První
rok jsme postoupili bez problémů do III. třídy. Další
roky se do postupové cesty bohužel postavil covid.
Teprve v pátek 10. června 2022 před stovkou diváků
dokráčela domácí reserva do okresního přeboru.
Holice B – Lázně Bohdaneč B 9:1 (6:0). V tomto utkání se blýsknul pěti brankami Tomáš Kopřiva. Po zápase hráči převzali pohár pro vítěze soutěže a oslavy mohly začít. První místo znamenalo 23 výher,
1 remízu a 2 prohry. To znamenalo 70 bodů při skóre 151:41. Poslední soupiska B-týmu: Ondřej Kroutil,
Filip Hájek, Radek Machatý, Jakub Velinský, Tomáš
Velinský, Tomáš Kopřiva, Jakub Černý, Petr Kopa, Daniel Valenta, Jaromír Krpata, Zdeněk Nývlt, Miroslav

Radovan Mrázek vlevo a Adam Mikuláš
Pavel Welsch

Jedlička, Lukáš Prokop, Vojtěch Klasovitý, Marek Strnad, Adam Kovařík, Matěj Roček, Jakub Tlučhoř, Filip
Křtěn. Podle statistiky Okresního fotbalového svazu
nastoupilo v sezoně 2021/2022 za rezervu Holic celkem 40 hráčů. Kromě výše uvedených to byli naši
dorostenci, ale také hráči holické staré gardy. Nejvíce
branek a to 28 nastříleli hráči Jakub Černý a Tomáš
Kopřiva. Trenéry postupujícího mužstva byli Václav
Velinský a Zdeněk Nývlt. Vedoucím týmu pak Petr
Starý. Co na závěr? Přejme si, aby okresnímu přeboru přálo v Holicích ideální fotbalové počasí, které by
nalákalo slušnou diváckou návštěvu a hráčům aby
se vyhýbala zranění a měli stále „hlad“ na fotbálek.
Vladimír Faltys
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