
Co se stalo tak výjimečného 2. února 1972 v  Holi-
cích? Byl založen oddíl stolního tenisu, který zdárně 
jede dál neskutečných 50 let. Tenkrát pánové Mar-
hold M., Zeman L., Johanides P., Hojka L., Malý M., 
Kunc J., Mládek, Srnánek Š., Šáda A. a Kras P. zalo-
žili oddíl. Ještě v témže roce se k nim připojili dal-
ší hráči, kteří už měli zkušenosti s malým míčkem 
(Vohralík O., Mužík St., Pečinka V.). 
Od května roku 1972 do roku 1984, tedy 12 let, jsme 
působili na Starých Holicích v sále restaurace U No-
votných, kde byla jediná možnost provozovat doslo-
va v  provizorních podmínkách tento sport. Během 
dvou let se zahledělo do  pálky s  malým míčkem 
na 60 členů oddílu, a tak si dokážete představit, s ja-
kými problémy jsme se potýkali, zejména pak v zim-
ním období. Topilo se uhlím ve  školních kamnech, 
zejména na mistrovská utkání v týdnu večer a o ví-
kendech. Některé tréninky probíhaly bez topení, 
a tak se hrálo v zimním oblečení. Dalším problémem 
bylo neustálé každodenní stavění a  skládání stolů, 
časté uklízení celého sálu kvůli probíhajícím kultur-
ním akcím a plesovým sezónám.
V  roce 1984 byla dokončena stavba sportovní haly 
a  po  dohodě s  uživateli jsme stabilně postavili dva 
stoly do nářaďovny. I v takto stísněných podmínkách 
dosáhl náš oddíl vynikajících výsledků jak v  druž-
stvech, tak v  jednotlivcích. Řada hráčů se dokáza-
la během let ve  svých kategoriích probojovat až 
na mistrovství republiky.

Až v  roce 2003, tedy po  dlouhých čtrnácti letech, 
svitla naděje, že dojde k přístavbě sportovní haly, že 
se předělají šatny s čistými a špinavými chodbami, 
že se postaví tribuna a třetím bodem měla být pří-
stavba herny stolního tenisu. Po  33 letech se tedy 
městu podařilo to, co bylo slibováno oddílu v době 
našeho založení, že se najdou nebo vybudují prosto-
ry pro stolní tenis, tak aby mohly být stabilně posta-
veny 3–4 stoly s odpovídající a regulérní podlahou.
Velký zlom v dějinách stolního tenisu v Holicích na-
stal v únoru roku 2005, když se dokončila přístavba 
sportovní modré Arény v 1. patře sportovní haly a my 
se mohli stěhovat naposledy. Zde vznikla jedna z nej-
lepších stolně tenisových heren v  nejbližším okolí 
a my za to moc děkujeme.
Na  počest této oslavy pořádáme dne 15. dubna 
ve velké sportovní hale již tradiční velikonoční turnaj. 
Poslední dva roky jsme ho museli kvůli covidu zrušit, 
tak snad letos to dopadne. Tento turnaj je určen pro 
hráče okresních, krajských soutěží v  pardubickém 

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve  chvílích, kdy píši tento 
úvodník, probíhá neda-
leko našich hranic válka. 
Jestliže jsme byli v  ne-
dávné době vystaveni ne-
jistotám, které vyvolával 
ve  společnosti korona-

virus, tak nynější ohrožení svobod a  míru zasadilo 
našemu běžnému každodennímu životu další ránu. 
Mnoho lidí zažívá v  těchto dnech strach a  obavy 

o budoucnost. Nebojme se o těchto pocitech mluvit, 
nebojme se je přiznat. A také se nebojme si připustit, 
že tyto pocity jsou naprosto přirozené a jejich sdíle-
ním dokážeme nalézt společnou víru v budoucnost.
Přes všechny obavy Vás, drazí občané, prosím o po-
chopení potřeb druhých. To, co nás zdobilo v  po-
slední době – sounáležitost, pomoc a  solidarita ať 
nevyprchá ani s  příchodem jara. Podporu budou 
potřebovat nejen uprchlíci před válkou, ale i mnozí 
z našich blízkých, protože obavy nás provází na kaž-
dém kroku.
Věřím, že společně překonáme i tyto výzvy. 

Ondřej Výborný, starosta města
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Srdečně zvu občany města na posezení při kávě se starostou, které se uskuteční ve středu 20. dubna 
od 16.00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Přijďte se podělit o starosti, náměty 
i radosti z běžného žití v našem krásném městě.

pokračování na straně 3
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Zpráva z jednání 
Rady města Holic 
21. února 2022
Na druhém únorovém jednání vydala rada doporuču-
jící stanoviska směrem k městskému zastupitelstvu. 
Radou byl mimo jiné schválen návrh na doplnění do-
pravního značení na  náměstí T. G. Masaryka a  také 
umístění dopravního zrcadla v ulici Pardubická. 
Rada neschválila návrh dopravního značení v  ulici 
Palackého a dopravní značení provozu cyklistů v jed-
nosměrné ulici na náměstí T. G. Masaryka. Dále byl 
zamítnut návrh na úpravu hřiště mezi kulturním do-
mem a muzeem a nebyl schválen návrh parkovacího 
místa pro autobus na parkovišti u stadionu. 
Rada vzala na  vědomí pořádání akce Guláškošt 
v „městské tržnici“ v termínu 28. a 29. května 2022.

Veškerá usnesení ze zasedání rady a  zastupitel-
stva jsou ke stažení na webových stránkách měs-
ta >> www.holice.eu.

Iva Lázničková

Modernizace komunikace 
Bratří Čapků
Jak již víte z předešlých čísel Holických listů, tak měs-
to Holice ve  spolupráci se Správou a  údržbou silnic 
Pardubického kraje a akciovou společností VaK Par-
dubice připravují velkou rekonstrukci komunikace, 
vodovodních a kanalizačních sítí, chodníků, veřejné-
ho osvětlení atd. v ulici Bří. Čapků. Všeobecné zdra-
žování vedlo bohužel k tomu, že tuto velkou investici 
v celkové hodnotě cca. 100 mil. Kč bylo nutné vzhle-
dem k  problémům s  financováním na  straně VaK 
Pardubice jakožto spoluinvestora odložit na příští rok. 
Se všemi investory bylo domluveno, že na  podzim 
letošního roku bude vysoutěžen dodavatel a  hned 
z kraje roku příštího se začne se samotnou stavbou. 

Ondřej Výborný, starosta města

Úřední deska
Inovace v platbách místních poplatků

Výše poplatku za likvidaci komunál-
ního odpadu i  poplatku ze psů zů-
stává ve  stejné výši jako v  loňském 
roce. V  poštovních schránkách jste 
mohli nalézt bližší informace o  no-
vých možnostech zasílání údajů pro 
placení místního poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství a  místního po-
platku ze psů. V letošním roce byly naposledy plošně 
distribuovány složenky pro platbu těchto poplatků. 
Přecházíme na modernější způsob úhrady, který je 

uživatelsky přívětivější, výrazně šetrnější k životnímu 
prostředí a zároveň snižuje náklady města. Samole-
picí známka na  popelnici (viz obrázek), kterou jste 
nalezli u distribuované složenky, je platná nejen le-
tos, ale též pro roky příští. 
Bližší informace o  novém způsobu hrazení poplat-
ku byly přiloženy u  složenky a  naleznete je také 
na webových stránkách města (https://www.holice.
cz/mesto-a-urad/mestsky-urad/odbor-financni-a-
-skolstvi/mistni-poplatky-komunalni-odpad-psi/ ). 
Pokud budete potřebovat pomoci, nebo si nebude-
te jisti s postupem zvolené platby, můžete se obrátit 
na finanční odbor městského úřadu na kontaktech: 
mistnipoplatky@mestoholice.cz nebo na  tel. +420 
466 741 223. 

Martina Výborná

Holice pro Ukrajinu

Napadení Ukrajiny Ruskem spustilo velkou a  zá-
roveň rychlou vlnu solidarity po  celém Česku. Ani 
naše město nezůstalo pozadu a na začátku března 
se zrodil nápad uspořádat koordinovanou sbírku hu-
manitární pomoci lidem zasažených válkou na Ukra-
jině. Jako sběrné místo byla určena budova bývalé 
Komerční banky přímo na  náměstí T. G. Masaryka. 
Shromažďování věcí probíhalo ve  dvou dnech. Už 
ve středu 4. března se sešlo slušné množství potřeb-
ných věcí, ale teprve v sobotu 6. března dobrovolníci 
v  místě shromaždiště zápolili s  kapacitou úložných 
prostor. Informace o  konané sbírce totiž přesáhla 
hranice města, a tak i lidé z okolí Holic přispěli k úcty-
hodnému výtěžku.
Část darovaných věcí putovala do centrálního skladu 
humanitární pomoci, který zřídil Pardubický kraj v Čes-
ké Třebové. Zbývající materiál zůstal v budově bývalé 
Komerční banky a bude přidělen dle potřeby konkrét-
ním osobám, které budou pobývat na Holicku. 
Dále město Holice připravuje pro děti, které utekly 
před válkou a našly azyl právě v Holicích, vznik adap-
tační skupiny. Zde budou mít tyto děti možnost sdí-
let své zážitky a pocity. Zároveň jim budou poskyt-
nuty základy českého jazyka. 
Všem, kteří se do pomoci zapojili, patří velké díky. 

Iva Lázničková



Kulturní dům města Holic 
– výročí
Součástí Kulturního domu města Holic je i Městská 
knihovna. Byla založena v roce 1844 a o její založení 
se zasloužil učitel a spisovatel Jaroslav Křičenský spo-
lu se skupinou vlastenecky cítících studentů. Časté 
střídání knihovníků a  nedostatečné prostory vedly 
členy městské rady k podání návrhu, aby knihovna 
přešla pod správu města. Stalo se tak 14. dubna 1886 
a knihovníkem byl jmenován František Velinský, kte-
rý také začal psát „Pamětní knihu Městské knihovny 
v Holicích“. 
Tato je v knihovně uložena, ale zápisy končí rokem 
1893. Časem knihovna měnila působiště i  správce, 
ale největšího rozkvětu dosáhla za Otokara Pospíši-
la. Z jeho nástupců je třeba jmenovat Václava Kmen-
ta, Antonína Valentu, Andělu Kovandovou a  Karla 
Holinku.
Rok 1960 přinesl nové územní uspořádání a  vznik 
nové instituce – Kulturního domu Holice. O dva roky 

později se do  novostavby přestěhovala i  knihovna. 
A od roku 1963 byla vedoucí jmenována Božena Ze-
mánková. Koncem 70. let byla činnost knihovny roz-
šířena o střediskovou funkci. Prakticky a metodicky 
pomáhá v práci dobrovolným knihovníkům v deseti 
okolních obcích. Je třeba vzpomenout i těch, kteří se 
podíleli na rozvoji knihovny v dalších letech – Blanka 
Synková, Anna Boříková, Radoslava Moravcová. 
Od roku 2005 pasujeme prvňáčky na čtenáře knihov-
ny, zveme žáky základních škol a studenty gymnázia, 
aby se seznámili s  naší knihovnou a  měli možnost 
půjčovat si nejen povinnou školní četbu.
Nakupujeme knihy do městské knihovny i do obec-
ních knihoven v rámci střediska. K dispozici jsou on-
-line katalogy, kde se čtenáři seznámí s  novinkami 
a mohou využít i službu MVS (výpůjčku za poplatek 
z jiných knihoven). Více informací naleznete na www.
kdholice.cz. 
V současné době se knihovnice Eva Moravcová, Rad-
ka Bačinová, Lenka Brüxová a  Monika Pěkná snaží 
o to, aby byli čtenáři a návštěvníci knihovny vždy spo-
kojeni.

Eva Moravcová
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a královehradeckém kraji. Turnaj nebude takový kla-
sický turnaj, bude vše probíhat v duchu oslav založe-
ní 50 let stolního tenisu.
Zahájení turnaje budeme směřovat na  8.30 hodin, 
bude připraveno 12 stolů pro turnaj a 3 stoly budou 
sloužit pro širokou veřejnost. Co to znamená? My 
vám půjčíme pálku, míček a můžete si prostě jen tak 
zahrát, vyzkoušet náš krásný sport. K  dispozici bu-
dou hráči mužstva A hrající 3. ligu, kteří vám vše vy-
světlí, ukážou, prostě si s nimi můžete zahrát. Můžete 
přijít celá rodina a uvidíte, co se dá s malým míčkem 
dokázat.
To není vše, co vám chceme nabídnout. Zlatý hřeb 
naší oslavy bude exhibice Orlowski – Panský. To jsou 
pánové, kteří dříve reprezentovali Československo 
ve stolním tenise a sbírali úspěchy po celém světě. 
Turnaj bude na hodinu přerušen (14.00–15.00 hodin) 
a následně bude po exhibici pokračovat. 

Milan Orlowski (* 7. září 1952, Praha) je slavný český 

stolní tenista a bývalý reprezentant Československa. 
Vicemistr světa, mistr Evropy, zasloužilý mistr sportu 
a člen Síně slávy českého stolního tenisu.

Jindřich Panský (* 29. července 1960, Plzeň) je český 
stolní tenista. 
Momentálně oba dva pánové působí v extraligovém 
mužstvu KT Praha, Milan Orlowski jako trenér a Jind-
řich Panský jako střídací hráč. Malou upoutávku na-
leznete na odkazu níže.
https://www.youtube.com/watch?v=3b5CNMT14tE

Od 14.00 do 14.45 hodin exhibiční utkání Milan Or-
lowski a Jindřich Panský k 50. výročí od založení od-
dílu TJ Jiskra Holice.
Od 14.45 do 15.00 hodin autogramiáda.

Přijďte se podívat, pobavit a  samozřejmě žádné 
vstupné nebude.

René Koubek

pokračování ze strany 1
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Kalendárium
1. dubna 1977 (45 let) byl na slav-
nostní schůzi v  kulturním domě 
předán podniku BOTANA, 
za všechnu snahu, píli a obětavost 
„Putovní prapor podniku“.

2. dubna 1882 (140 let) byla zalo-
žena „Řemeslnická beseda“, vzdě-
lávací spolek stavu řemeslnického 
v Holicích. Zanikl pro malou aktivi-
tu členů v roce 1896.

3. dubna 2002 (20 let) Náprstko-

vo muzeum asijských, afrických 
a  amerických kultur zahájilo vý-
stavu „Rub a  líc slávy Dr.  Emila 
Holuba“ a  uspořádalo ještě další 
výstavu „Emil Holub a Afričané“.

6. dubna 1907 (115 let) shlédl Ho-

lice ak. sochař Jan Štursa, „aby 
umělecké dílo, pamětní des-
ka Dr.  Emila Holuba, zapadla 
do čtverce náměstí se starobylou 
radnicí“. Nepředvídané překážky 
– vojenské cvičení, cesta do  Itálie 
a nemoc umělcova byly příčinou, 
že reliéf byl do Holic odeslán tepr-
ve 13. října 1907 – pozdě.

7. dubna 2007 (15 let) v aule Gym-
názia Dr.  Emila Holuba se konal 
první celovečerní koncert holické 
skupiny J. G. Dix s  programem, 
který byl určen všem poslucha-
čům a milovníkům jazzové hudby. 
Koncert měl název „Jazzové Veli-
konoce s J. G. Dix“.

8. dubna 1902 (120 let) zemřel 

v  Pardubicích Martin Bohuslav 
Hornof (+ 58) typický český kantor, 
ale také spisovatel v  dějepisném 
oboru a  autor literatury pro děti 
a  mládež, školské literatury, hlav-
ně však skládal mše a  sbory pro 
chrámové kůry, přispíval do časo-
pisů. V  letech 1870–1890 působil 
jako řídicí učitel v  holických ško-
lách. Narodil se 12. prosince 1844 
v Kněževsi u Rakovníka.

9. dubna 1932 (90 let) padlo roz-
hodnutí o  elektrifikaci Podlesí 
a Kamence, místních částí Holic.

10. dubna 1882 (140 let) Obecní 
zastupitelstvo rozhodlo označit 
jednotlivé části města římskými 
číslicemi takto: I. Nové Holice, II. 
Staré Holice, III. Koudelka, IV. Ka-
menec, V. Podlesí, VI. Podhráz 
a VII. Roveňsko. Toto označení se 
používalo prakticky sto let. Zá-
roveň došlo k  pojmenování ho-
lických ulic. Následovně: od  Vy-
sokého Mýta až po  starou poštu 
(dnes Kooperativa) „Vysokomýt-
ská“, k  Moravanům „Josefovská“, 
od Špice k Pardubicím „Pardubic-
ká“, bývalá ulice Vorlová „Školská“, 
k  Podhrázi „Ulice k  nemocnici“, 

později „Ulice Dudychova“. Zá-
vodská měla zůstat „Závodská“, 
Klapkova ulice „Havlíčkova“, Plá-
cek u  Tužilů „Ulice Závodská“, 
od  č.48/I. „Ulice Královéhradec-
ká“, od č. 46/I. „Malá Neptalimova 
ulice“, ulice řeznická „Palackého 
třída“, Vosáhlovská ulice „Pro-
kopova ulice“, u  kostela „Jung-
mannova ulice“, od  kanálu č.  9./
II. na  konec Holic „Staré město“, 
před Farou a  kostelem „Komen-
ského plácek“.

12. dubna 1712 (310 let) Janem 
Václavem vymřel rod Holických 
po meči.

14. dubna 2007 (15 let) DTJ (Děl-

nická tělovýchovná jednota) 
Holice oslavila v  sále restaurace 
Na  Trandě 100 let od  svého zalo-
žení. Sešla se více než stovka po-
zvaných hostů v čele se starostou 
města Pavlem Hladíkem, místo-
předsedou ČSSD (Československá 
sociální demokracie) a poslancem 
Bohuslavem Sobotkou a  poslan-
cem ČSSD za  zdejší region Miro-
slavem Váňou a  místostarostou 
města Ladislavem Effenberkem. 
Vše doplnil program souboru 
Symfonického orchestru hlavní-
ho města Prahy, vystoupení dětí 
z  Mateřské školy Staroholická 
a  ukázka jízd klubu historických 
kol cyklistického odboru Sokola 
Holice. Byl též vydán Pamětní list.

17. dubna 2002 (20 let) Lidové no-
viny přinesly ve  své motoristické 
příloze „Přehled nebezpečných 
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silnic v ČR“. Na území Pardubické-
ho kraje je na prvním místě nebez-
pečných úseků jmenován průtah 
silnice I/35 obcí Holice. Citujeme 
doslova: „Častý střet s chodci, pro-
blémový výjezd z parkoviště a au-
tobusového nádraží, situaci kom-
plikuje kamionová doprava“.

20. dubna 1952 (70 let) se v Holi-
cích narodil Miloslav Vohralík (+51) 
novinář a  vydavatel, divadelní 
ochotník a  „síbíčkář“, zakladatel 
a  vydavatel dvou časopisů, jako 
divadelní ochotník začal hrát v 70. 
letech 20. století. Byl zakládají-
cím členem holických síbíčkářů 
a na jeho popud se pořádal první 
ročník, dnes již tradičního setkání 
CB (citizen band – občanské vy-
sílací pásmo) v areálu na Kamen-
ci. Měl značku Milan 42. Zemřel 
5. srpna 2003 v Hradci Králové.

22. dubna 1902 (120 let) v Novém 
Hradci Králové se narodil Franti-
šek Ottmar (+ 75) holický městský 
důchodní (úředník, který se stará 
o příjmy města), městský archivář 
a kronikář, holický patriot, zpraco-
vatel spolkových kronik, vlastivěd-

ný pracovník, činitel památkové 
péče a  ochrany přírody Holicka, 
správce muzea, autor četných sta-
tí o Holicku a o Dr. Emilu Holubovi, 
aktivní člen družstva pro postave-
ní divadla a Studentského spolku 
v Holicích a několika dalších spol-
ků, podílel se na budování a insta-
laci Památníku Dr.  Emila Holuba, 
činný v kulturním a společenském 
dění ve  městě. Zemřel 30. září 
1977 v  Holicích. Od  roku 2003 je 
po něm pojmenována jedna z ulic 
v lokalitě Muška.

23. dubna 2017 (5 let) zdejší du-
chovní správce PhDr. Radek Martí-
nek Ph.D. vysvětil našim hasičům 

nové zásahové vozidlo Scania.

30. dubna 1892 (130 let) byla v Pra-
ze, v  průmyslovém paláci otevře-
na výstava Holubovy badatelské 
a  sběratelské činnosti v  jižní Afri-
ce, obdobná jako 16.  května 1891 
ve  vídeňském Prátru. Na  převoz 
do Prahy bylo zapotřebí 72 želez-
ničních vagonů. Otevření pražské 
výstavy se zúčastnila i  delegace 
z jeho rodných Holic. Tuto výstavu 
navštívilo celkem 188 416 návštěv-
níků.

30. dubna 1957 (65 let) byl zahá-
jen provoz kina v  rekonstruova-
ném sále hotelu U krále Jiřího, do-
savadní název „Oko“ byl změněn 
na „Máj“.
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OPAT AMBROŽ BEČIČKA 
A HOLICE. K 160 LETŮM 
OD ÚMRTÍ

Dne 23. prosince 1861, tedy před 160 lety, zemřel 
v  podhůří rakouských Alp ve  starobylém cisterci-
áckém klášteře Lilienfeld tamní opat Ambrož. Jeho 
starosvětsky půvabné příjmení Becziczka však ne-
omylně napovídá o  českém původu. Opat se sku-
tečně narodil v Čechách, a to přímo ve východočes-
kých Holicích. A  překvapivě nebyl zdaleka jediným 
obyvatelem tohoto malého městečka na pardubic-
kém panství, kdo s  dalekým rakouským klášterem 
natrvalo spojil svůj život. Pravděpodobně v blízkosti 
severní strany náměstí (na  místě dnešní prodejny 
domácích potřeb na rohu farní zahrady), žila na kon-
ci 18. století početná rodina Bečičkových. Rodiče bu-
doucího opata, totiž Jan a Anna Bečičkovi, však žili 
po sňatku nějaký čas v čp. 100 (na nynější ulici Sta-
roholická), kde se postupně dočkali několika dcer 
a  nejméně dvou synů. Dne 27. října 1780 tu spatřil 
světlo světa syn Ondřej (někdy též Antonín Ondřej), 
který byl téhož dne ve farním kostele kaplanem On-
dřejem Kubínem pokřtěn. O necelé čtyři roky pozdě-
ji se narodil další syn Vincenc Matyáš (1783). Ze sester 
se dožila vyššího věku zřejmě jen prvorozená Mag-
daléna a dospělosti už jen sestra Lidmila. Otec Jan 
se věnoval kloboučnické činnosti, které lépe vyhovo-
vala blízkost náměstí, a tak se zřejmě záhy přestěho-
val zpátky do  otcovského domu, v  blízkosti kostela 
a fary, což pro budoucnost významně ovlivnilo život 
všech jeho dětí, které se tak mohly věnovat zpěvu 
a hudbě v domě kantora a ředitele holického farního 
kůru Václava Křičenského. Ten bydlel ve staré škole 
hned za hřbitovem při severní straně kostela. Ve sku-
pině dětských zpěváků nechyběl ani Ondřejův hu-
debně nadaný strýc, jen o  10 let starší František 
Šebestián Koriček (1769–1843), který zřejmě kolem 
roku 1786 odejel svůj talent a vzdělání rozvíjet do vě-
hlasného rakouského cisterciáckého kláštera Lilien-
feld. Nevíme, podaří-li se někdy zodpovědět otázku, 
proč místní nadaný kluk cestoval za  vzděláním až 
do vzdáleného rakouského kláštera v alpském pod-
hůří, když ve stejné době byly české domy stejného 
řádu v rámci josefínských reforem hromadně rušeny 
(z nejbližších 1783 Sedlec, 1784 Žďár). Stála za tím nej-
spíš přímluva některého z rodinných přátel, kteří byli 
úředníky Pardubického panství, zajistit chlapci pres-
tižní středoškolské vzdělání, ale možná i  jeho zcela 
obyčejná touha po  řeholním životě, kterou však už 
v Čechách nemohl naplnit. František Šebestián přijal 
v  Lilienfeldském klášteře roce 1790 nejenom mniš-
ský hábit, ale i nové jméno – Robert. S rodinou zůstal 
nepochybně i nadále v kontaktu, zvláště po vysvěce-
ní na kněze (1796), protože ho tehdy do Rakous ná-
sledovali i jeho studijně nadaní synovci Ondřej i Vin-
cenc. Oba chlapci – možná, jak naznačují prameny, 
i  někteří další holičtí kluci – vystudovali v  klášteře 
gymnázium a rozvíjeli tu i své pěvecké nadání jako 

vokalisté. Poté studoval teologii v dalším ze slavných 
klášterů, v Heiligenkreuzu. V roce 1799 Ondřej (Anto-
nín) vstoupil do mnišské komunity, přijal hábit a nové 
řeholní jméno Ambrož, a 23. září 1804 byl vysvěcen 
na kněze. Jako mladý kaplan působil na řádových fa-
rách v okolí poutního místa Mariazell (v Annabergu, 
Lilienfeldu a Türnitz). V čase vleklých napoleonských 
válek byl dokonce několik let i polním kurátem u ra-
kouských vojsk. Po  náhlé smrti opata Malachiáše 
Schmegera (1825) byl konventní kapitulou 6. červen-
ce 1825 zvolen jeho nástupcem, bylo mu tehdy 45 let 
(byl tedy v  nejlepších letech). Získal 25 hlasů ze 40 
volitelů. Koncem července pak přijal od biskupa ze 
Sankt Pölten Jana Křtitele Pauera opatskou bene-
dikci. Ve správě kláštera byl opat Ambrož neobyčej-
ně aktivní, kromě různých správních reforem založil 
mj. klášterní botanickou zahradu a  obohatil míst-
ní park o  nové a  vzácné stromy a  keře. Především 
však pokračoval v komplexní obnově kláštera, který 
kompletně vyhořel v roce 1810. Majetkovou základnu 
kláštera posílil prozíravým nákupem několika čin-
žovních domů ve  Vídni. Zpěvácký klášterní institut 
(Sängerknabeninstitut) proměnil v roce 1831 na nižší 
chlapecké gymnázium s  veřejným přístupem. Roz-
šiřoval i početný soubor klášterní obrazárny. Po zru-
šení poddanství v roce 1848 provedl majetkovou re-
formu klášterního panství, ale konfrontace s  úřady 
a šikana z jejich strany vedly k tomu, že se začal sta-
hovat z veřejného života. Ambrož se angažoval ve ví-
deňské ekonomické společnosti, stal se císařským 
radou, a dokonce čestným členem císařské akade-
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mie umění. Zemřel raněn mrtvicí v  bezprostřední 
blízkosti vánočních svátků v  roce 1861. Bylo mu 81 
let. Po celý svůj život udržovala s opatem intenzivní 
vztahy i jeho sestra Lidmila, která se provdala za kan-
tora (a po otci i ředitele holického farního kůru) Jo-
sefa Křičenského, jehož otec už dříve rozvíjel v jejích 
bratrech hudební a  studijní vlohy. V  zimních měsí-
cích pak s manželem pravidelně jezdila za bratrem 
do kláštera, protože se měli jako sourozenci stále rádi 
a opat štědře podporoval i další příbuzné. Tyto cesty 
se pak každoročně opakovaly, protože strýc nakonec 
zajistil svým synovcům v klášteře úplně stejné studi-
um, jaké před lety absolvoval sám. Václav (řeholním 
jménem Daniel) nakonec do kláštera rovněž vstou-
pil (1827), a to společně s dalším svým kamarádem 
z Holic Františkem X. Vanišem (1828, řeholním jmé-
nem Štěpánem, 1804–1883). O něco později je násle-

doval dokonce i kupecký synek Václav Kašpar (1832, 
řeholním jménem Ondřej, 1808–1863). Další dva sy-
nové manželů Křičenských (tj. Josef a Kašpar) vstou-
pili k  rakouským piaristům v  Křemži (Krems), kde 
působil i další Lidmilin bratr (rovněž v Holicích roze-
ný) Vincenc Matyáš Bečička. Všichni se pak věnovali 
výuce na jedné z nejprestižnějších škol celého moc-
nářství. Když v  roce 1855 vykonal svou pouť do  vě-
hlasného poutního místa Mariazell P. Josef Antonín 
Šrůtek (1822–1901), který o  každičkém detailu cesty 
přepečlivě referoval v kněžských kruzích oblíbeném 
časopisu Blahověst, musel s překvapením konstato-
vat, kolik českých kněží působí na zdejších poutních 
místech: „Řeholníků shledal jsem v klášteře Cellen-
ském deset. Tři z nich byli rození Češi, a sice: P. Arnošt 
Ritter z Třebechovic, P. Edmund Šimon z Rychnova 
[nad Kněžnou, pozn. aut.] a P. Nepomucenus Hoschl 
z Klatov, kterýmž českoslovanské poutníky zpovída-
ti přísluší. Také z poblízkého cisterckého kláštera Li-
lienfeldu, kdež pan opat Bečička, rozený z Holic, se 
třemi rodáky Holickými, mne s radostným pocitem 
jakožto Čecha uvítal. Vycházejí sem začasté dotčení 
čeští kněží, kdykoliv četné poutnictvo ze Slovenska, 
z Čech a Moravy u představeného v klášteře Cellen-
ském, se napřed ohlásí…“ Holická radnice opatrovala 
až do  dubna roku 1945 řadu památek po  slavném 
rodákovi – několik jeho portrétů a  písemností, ale 
i slavnostní památeční pohár, ze kterého pil po své 
opatské benedikci a  instalaci. Všechny jmenované 
památky však padly za oběť povstání v květnu 1945, 
při němž shořely společně se samotnou radnicí.

P. Radek Martinek

SEZNAM TÁBORŮ DDM 
HOLICE PRO ROK 2022
ČÍSLO TÁBORA TERMÍN CENA
 TŘÍDA VEDOUCÍ  TELEFON

1. Příměstský 1 4.,7., a 8. 7. 1 200Kč
 (1.–5. třída) Marková K. 723106392

2. Příměstský 2 11.– 5. 7.  2 000 Kč
 (1.–5. třída) Marková K. 723106392

3. Příměstský 3 18.–22. 7.  2 000Kč
 (1.–5. třída) Spilková H. 737885050

4. Příměstský 4 15.–19. 8. 2 000 Kč
 (1.–5. třída) Krpatová H. 735749610

5. Příměstský 5 22.–26. 8. 2 000Kč
 (1.–5. třída) Spilková H. 737885050

6. Příměstský 6 29.–31. 8. 1 200Kč
 (1.–5. třída) Spilková H. 737885050

7. Taneční příměstský 1 25.–29. 7. 2 000 Kč
  Tůmová P. 739764044
 (pouze pro děti z tanečního kroužku DDM)

8. Taneční příměstský 2 8.–12. 8. 2 000 Kč
  Hálová M. 737586784
 (pouze pro děti z kroužku Street Dance DDM)

9. LT Mlynářka 23.–30. 7. 4 100 Kč
  Petráková O. 734307416
 OBSAZENO

10. LT Suté Břehy 18.–27. 8. 4 300 Kč
  Hojka P. 732853644

Kontakt: DDM Holice, Holubova 874, 534 01 Holice
Web: http://www.ddm.holice.cz/
Tel.: +420 734 318 890

Setkání harmonikářů

Výbor seniorů, město Holice a Kulturní dům města 
Holic srdečně zvou na 8. setkání harmonikářů, které 
se uskuteční v sobotu 23. dubna od 14.00 hodin v Zá-
kladní umělecké škole Karla Malicha Holice. Na akci 
vystoupí nové tváře a také známé osobnosti TV Šlágr.
Vstupné je 70 Kč, občerstvení zajištěno. Zvláštní po-
děkování patří sponzorům, firmě Feifer a Oční optice 
Olivová. Více informací vám podá Antonín Janeba 
na telefonním čísle: +420 775 122 915.

Antonín Janeba
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc duben 2022

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
22. 4. 19.30  Caroline Shmith – Čarodějky v kuchyni
pátek   Skutečné pozadí televizní cooking show. Kuchařky Dolly Biddleová a  Isabel Lomaxová 

mají každá svou televizní kuchařskou show a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáší, 
i také kvůli dávnému hříchu z mládí. A právě těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová 
společná televizní show s názvem Čarodějky v kuchyni. Dokáží se během živého vysílání 
nezabít a odpustit si? 

   Komedii uvádí MDAgentura Praha v režii Romana Štolpy
   Hrají: Veronika Žilková, Michaela Dollinová, Milan Duchek a Ladislav Ondřej.
   Pro předplatitele ABO 2021/2022 poskytnuta sleva 100 Kč.  300–280–250 Kč
23. 4. 14.00  Přehlídka harmonikářů
sobota   Tradiční setkání harmonikářů, pořádané ve spolupráci s Výborem seniorů a ěstem Holice 

ve společenském sále ZUŠ Karla Malicha v Holicích. Jako hosté se představí interpreti z TV 
Šláguru. Přijďte si zazpívat a poslechnout pěkné písničky. 70 Kč 

KINO
datum hodina program vstupné
5. 4. 19.30  Poslední závod
úterý   Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, který se začal dynamicky proměňo-

vat díky novince – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody 
doma i v zahraničí. Sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec se zúčastňoval čes-
kých závodů. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 
1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci 
vzdali, Hanč zůstal na trati sám…

   Režie: Tomáš Hodan.
   Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser a další.
   Žánr: drama. Délka 100 minut. 130 Kč
12. 4. 17.00  Tajemství staré bambitky 2
úterý   Příběh loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky a nešikovného prince Jakuba po-

kračuje. Z Jakuba je král, z Aničky královna a  rodina se rozrostla o princeznu Johanku. 
Zlotřilí rádcové Lorenc a  Ferenc se potloukají po  světě a  mladá královna Julie ze sou-
sedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit 
tajemnou bambitku?

   Režie: Ivo Macharáček.
   Hrají: Otmar Brancuzský, Václav Bárta, Kamila Janovičová, Tomáš Klus, Veronika Khek 

Kubařová a další.
   Žánr: pohádka. Délka 100 minut. 100 Kč
19. 4. 19.30  Zátopek
úterý   Oceňovaný film, který vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce spor-

tovců po celém světě, A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových 
– kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

   Režie: David Ondříček.
   Hrají: Václav Neužil ml., Marta Issová, James Frecheville, Robert Mikluš a další.
   Žánr: životopisný/drama. Délka 131 minut. 120 Kč
26. 4. 19.30  Zpráva o záchraně mrtvého
úterý   Otec po  silné mozkové mrtvici upadne do  kómatu. Osoba, kterou milují, je znenadání 

daleko a nikdo neví, jestli se někdy vrátí zpátky. Matka a syn soustředí všechny své síly 
a začínají jednat. Pokorně přijímají diagnózu, ale vzdorují konečnému verdiktu.

   Režie: Václav Kadrnka.
   Hrají: Vojtěch Dyk, Zuzana Mauréry, Petr Salavec a další. 
   Žánr: drama. Délka 90 minut. 100 Kč 

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
11. 4. 16.00  60 let Kulturního domu Holice
pondělí   Přednáší Mgr. Pavel Hladík, bývalý ředitel kulturního domu. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
1. 4.–30. 4.  Z ateliérů UVU – výstava členů Unie výtvarných umělců pardubického regionu
   Špěpán Doležal, Miloslav Chaloupka, Václava Macků, Lubomír Netušil, Jana Salfická, Zde-

něk Sejček a Věra Zahradníková. 
1. 4.–28. 4.  Litva – Hora křížů
   Výstava fotografií Miroslava Holči – vitríny I. poschodí.
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HOLOUBEK SLAVÍ 
11. NAROZENINY
V pondělí 11. dubna od 16.00 do 18.00 
hodin zveme rodiče a  veřejnost 
na  besedu „Dětství a  digitální tech-
nologie“, přednáší Jan Kršňák, vstup 
zdarma, v  přednáškové místnosti 
v RVC Holoubku, organizuje MAS Ho-
licko. Nutné přihlášení: anezka.pavlisova@holicko.cz.
Ve středu 13. dubna Holoubek slaví krásné 11. naroze-
niny. Srdečně vás zveme na Jarmark ručních výrob-
ků regionálních výrobců – šperky, keramika, koření, 
perníčky aj. Jarmark je spojený s tvořivými dílnička-
mi pro děti od 14.30 do 18.00 hodin V 16.00 hodin za-
číná pohádka Cukrové Tintilimintili, hraje Divadélko 
Kůzle a po pohádce vás zveme na ochutnávku na-
rozeninového dortu. Cena pohádky je pro děti 50 Kč 
a pro dospělé 20 Kč. Těšíme se na společně prožité 
odpoledne v Holoubku.
Ve  čtvrtek 21. dubna od  16.00 do  18.00 hodin zve-
me na  přednášku „Jak sladit a  neškodit“ v  podání 
Ing.  Pavlíny Žďárkové, specialistky na  zdravou vý-
živu a zdravý životní styl. V Holoubku v přednáško-
vé místnosti v  1. patře, vstupné 100 Kč. Přihlášení 
na www.rvcholoubek.cz přes přihlašovací formulář.
Aktuální informace o  provozu Holoubka nalezne-

te 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

CYKLIČNOST MUDr. Barbora Andrejsová
Přijďte do  Holoubka zažít sílu ženského kruhu, sílu 
rituálu a ocenit dary naší cykličnosti. Dozvíte se, co 
v  jednotlivých fázích radí čínská medicína, co jóga. 
Zveme vás 21. dubna a 5. května vždy od 8.00 do 12.30 
hodin, hlídání dětí nezajišťujeme. MUDr. Barbora An-
drejsová je maminka čtyř dětí, rehabilitační lékařka, 
milovnice přírody, jógy, tance, dětí, zvířat a  dobré 
party. 
Je nutné se předem přihlásit na  www.rovnoprav-
nostsrozumem.cz, více informací: Vladimíra Krejčí-
ková na tel. +420 603 566 141.
Dalšími aktivitami projektu Rovnoprávnost s  rozu-
mem jsou do června probíhající kapacitně naplněné 
kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny.
Projekt Rovnoprávnost s rozumem s r.č.. CZ.03.1.51/0
.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný za  pomoci Ev-
ropské unie z prostředků Evropského sociálního fon-
du a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz

Vladimíra Krejčíková
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V Příbězích našich sousedů 
ocenili porotci i holické 
žákovské týmy

Sál ZUŠ Karla Malicha v Holicích hostil v pátek 11. břez-
na závěrečnou prezentaci běhu Pardubicko v projek-
tu Příběhy našich sousedů. Jeho náplní je natáčení 
příběhů pamětníků událostí 20. století žáky druhého 
stupně základních škol a studentů škol středních. Po-
myslnou zlatou ratolest si za vítězství odvezl z Holic 
tým ZUŠ Přelouč (na snímku). Formou videoreportá-
že zpracoval příběh tamního pamětníka Pavla Taicha. 
Na místě stříbrném se s rozhlasovou reportáží ze ži-
vota Vlastimila Nečesaného z nedaleké Rovně umís-
til tým Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice. Bronzový 
stupínek pak obsadily týmy dva – ze ZŠ Holubova Ho-
lice s komiksem na téma příběhu Jitky Koudelkové 
a Knihovny městyse Choltice s videoreportáží mapu-

jící příběh Bohuslavy Brožové. Příjemně zaplněný sál 
holické ZUŠ Karla Malicha tak návštěvníkům nabídl 
smysluplně strávené chvíle v  pohodové atmosféře 
plné „pamětnické energie“. Do  projektu se na  Par-
dubicku zapojilo celkem šest týmů (k uvedeným při-
počtěme ještě tým DDM Holice – pamětník Vladimír 
Hojka a  druhý tým ZŠ Holubova – pamětnice Jitka 
Juračková) za podpory města Holice, městyse Chol-
tice, Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice, ZUŠ Přelouč, 
ADA International s.r.o. Holice, Mindok, Magazínu Re-
portér, Post Bellum, Paměti národa Východní Čechy 
a CERV. Příběhy našich sousedů je vzdělávací a doku-
mentaristický projekt společnosti Post Bellum, která 
je známá především díky bohatému archivu pamět-
nických nahrávek Paměť národa. Návštěvníci slav-
nostního večera měli možnost přispět do zcela nové, 
a tudíž prázdné sbírkové kasičky na pomoc Ukrajině, 
a sice v rámci sbírky, kterou pořádá Post Bellum. Po-
dle vizuálního odhadu dosáhl výtěžek akce přibliž-
ně 10.000 Kč. Fotografie ze závěrečné prezentace, 
včetně finálních výstupů žákovských týmů, najdete 
na www.pribehynasichsousedu.cz. 

Lukáš Peška

Klub přátel Pardubicka 
v Holicích
Klub přátel Pardubicka (KPP) – turistická sekce, pod-
nikla v neděli 13. února vycházku po pamětihodnos-
tech a zajímavostech Holic. Protože jsem i já členem 
KPP, tak jsem se plánované procházky velmi rád 
zúčastnil. Velký dík patří paní Kvapilové za zorgani-
zování a vedení celé akce. Během více než pěti ho-
din jsme si prohlédli hodně holických památek, ale 
i např. pomníčky padlých z Holického povstání, dále 
sokolovnu, Africké muzeum Dr. Emila Holuba (oboje 
pouze z venku), i bývalou Opatrovnu s pamětní des-
kou padlých z I. světové války. S radostí jsem hovořil 
o našem kulturním domě, který si naši předci sami 
postavili. Zmínili jsme i četníka Arazima z Četnických 
humoresek. Naše hosty velmi zaujala ZUŠ Karla Mali-
cha postavená v pasivním standardu. Podal jsem vy-
světlení dvou pomníků T. G. Masaryka v sokolském 
parku. Došli jsme až na Staré Holice, k vile „Na rodné 
hroudě“, bývalé základní škole a  starému dřevěné-
mu domku. Vysvětlili jsme si, proč je v Holicích tak 
málo dřevěných stavení. Velmi zaujaly i autobusové 
zastávky s  obrazy našich čestných či významných 
občanů. Došli jsme pochopitelně i  na  oba holické 
hřbitovy. Cestou zpět naši hosté obdivovali novou 
budovu hotelu Erwin Junker, a viděli zbytky holické 
tvrze. Podařilo se nám podívat do  věže kostela sv. 
Martina, na starý zvon Martin z roku 1499, s krásnou 
vyhlídkou na celé Holice (poděkování zvoníku Bera-
novi). Bylo krásné poslouchat, co máme v  Holicích 
zajímavých věcí, které sami už ani nevnímáme.
Co mi ale velmi kazilo radost z celé akce bylo, když 
jsme při procházkách nacházeli po  chodnících psí 
výkaly, které jsme mlčky taktně obcházeli.

Václav Kment

MAS Holicko 
Vás zve na besedu
MAS Holicko připravila na měsíc duben sérii tematic-
kých besed pro veřejnost. 
Již 11. dubna 2022 od 16.00 do 18.00 hodin se bude 
v  RVC Holoubek konat setkání pro rodiče na  téma 
Dětství a digitální technologie. Na přednášku Jana 
Krsňáka pojednávající o  možném vlivu zacházení 
s  technologiemi na  vývoj dětí se můžete přihlásit 
do 5. dubna 2022 nebo do naplnění kapacity. 
Na 26. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin je v ZUŠ 
Karla Malicha v  Holicích připraven Veletrh sociál-
ních a doprovodných služeb na Holicku. Součástí 
programu jsou tři tematické besedy. 
•  od 15.00 hodin: Rodinná krize a domácí násilí, Kri-

zové situace u mladistvých. Přednášející Mgr. Iva 
Bandžuchová a Mgr. Šárka Mrázková

•  od 16.00 hodin: Domácí hospicová péče. Předná-
šející: Mgr. Marie Hubálková

•  od 17.00 hodin: Pomáháme lidem žít s duševním 
onemocněním. Přednášející: Jan Rybička

Poskytovatelé sociálních služeb Vám budou po ce-
lou dobu konání k  dispozici u  svých prezentačních 
stolků.

MAS Holicko
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Zprávy 
z gymnázia
Studenti gymnázia se o Holice zajímají
Občané Holic se mohou vyjádřit ke kvalitě veřejných 
prostranství v  obci. Město Holice pro ně připravilo 
dotazník, aby získalo podněty pro svoji práci v  této 
oblasti. Shodou okolností je to téma, které zajímá 
i studenty našeho gymnázia. 
 
„Jak jsme tvořili pocitové mapy“ 
„Jsme studenti maturitního ročníku na škole Gym-
názia Dr.  Emila Holuba v  Holicích. Navštěvuje-
me seminář Globální a  environmentální výchovy 
(GEV).
Naším zadáním bylo vybrat si určitou oblast a pro 
ni vypracovat pocitovou mapu. Co to ale taková 
pocitová mapa vlastně je? Je to mapa určité oblas-
ti, kam se zadávají data o tom, jak se lidé na urči-
tých místech cítí. Kde se bojí, kde se cítí bezpečně, 
kde se jim líbí a naopak nelíbí, na které místo jsou 
hrdí, a za které se třeba stydí. Pocity mohou být ja-
kékoliv. 
Nejdůležitějším zjištěním pro nás bylo, že se lidé 
v  Holicích necítí bezpečně v  oblasti autobusového 
a vlakového nádraží. Také považují za nebezpečnou 
křižovatku ulice 28. října s ulicí Hradeckou. Bezpeč-
ně se naopak cítí v okolí ZUŠ a na nově opraveném 
stadionu. Podle respondentů by si autobusové ná-
draží zasloužilo značné úpravy. 
I přesto že by nějaká místa vyžadovala určité opra-
vy, tak se lidem v Holicích většinou žije dobře.“

Studenti semináře GEV

Studenti gymnázia „zabodovali“
I v tomto roce jsme se zapojili do mnoha soutěží. Ví-
tězové školních kol postoupili do kol vyšších a slavit 
můžeme první úspěchy.
Ben Mrázek z třídy 7. C zvítězil v celostátním kole Fi-
lozofické olympiády.
K postupu do krajského kola bylo zapotřebí vypra-
covat text, který se skládal z  několika náročných 
částí: dějiny filozofie, logika, kritické myšlení a argu-
mentace a  konečně filozofie v  interakci s  okolním 
světem.
V  posledním kole měli postupující zvolit jednu ze 
dvou nabízených tezí, zhodnotit její tvrzení a poku-
sit se ji – dle vlastního přesvědčení – potvrdit, nebo 
vyvrátit.
Pochvalu zaslouží i Aneta Solníková z 7. C, která také 
postoupila do celostátního kola.
Využili jsme zajímavé nabídky Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci zúčastnit se „Pře-
kladatelské soutěže“ pro studenty středních škol. 
Jednalo se o překlady odborného a uměleckého tex-
tu z cizího jazyka-angličtiny, němčiny, ruštiny a špa-
nělštiny – do  češtiny. Ze školního kola jsme poslali 
do finálového fakultního kola 7 studentů. V silné kon-
kurenci (40 účastníků RJ) obsadila Karolína Jokešo-

vá ze 7. C krásné 2.–3. místo v překladech odborného 
a uměleckého textu z ruštiny a Barbora Šafářová ze 
4. A (81 účastníků NJ) obdržela čestné uznání za své 
překlady z německého jazyka.
Devět našich nejlepších žáků ze školního kola Ze-
měpisné olympiády soutěžilo ve  středu 23. února 
v  navazujícím online okresním kole. Nejlépe si vedl 
Stanislav Kozák (4. A), který obsadil krásné 5. místo 
a zajistil si postup do krajského kola. Za ním se umís-
til Ondřej Konůpek (6. C), postup do dalšího kola mu 
unikl o  pouhých 0,75 bodu. Naši mladší žáci zatím 
sbírají zkušenosti, odvedli velký kus práce a někteří 
zaznamenali i nadějné výsledky.

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za zájem 
a budeme držet palce těm, které soutěže ještě čekají.

Mirka Králová

Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

STOJÍ ZA TO, ABYSTE VIDĚLI DÁL!

MĚŘENÍ 
ZRAKU

LÉČBA A 
DIAGNOSTIKA 

OČNÍCH 
VAD

olivovi_inzerce_85x55_.indd   3 13.01.2021   12:59:41

Pozvánka 
na plavání
Svaz postižených civilizačními chorobami Holice po-
řádá rekondiční plavání ve Vysokém Mýtě ve dnech 
22. a 29. dubna a 6., 13. a 20. května. Odjezd autobusu 
od Kulturního domu města Holic vždy v 15.15 hodin.
Srdečně zveme všechny seniory.

Jiřina Brandová
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Březen – měsíc knihy
Stále je ještě zima a my jsme přesto vyrazili na ško-
lu v  přírodě. Není nic lepšího než se projít v  lese 
a pořádně se vyběhat. První turnus odjel 13. úno-
ra do  Daňkovic do  Penzionu Selský dvůr. Protože 
jsme ještě stihli sněhovou nadílku, mohly děti bo-
bovat na kopci hned za penzionem. Druhý turnus 
odjel za  týden do  stejného penzionu. Bohužel se 
oteplilo a sníh se rozpustil. Přesto jsme si nenecha-
li zkazit náladu. Děti navštívily radiolokační vysílač 
na Buchtově kopci a zříceninu skalního hradu Štar-
kov. Školu v  přírodě absolvovaly děti ze 3.–5. roč-
níku.

V  březnu také děti 1.–3. ročníku navštívily kulturní 
dům, kde se konal Den otevřených dveří. Dále děti 
navštívily muzeum, kino, prostory za jevištěm, sklady 
kulis a rekvizit a šatny herců.
Březen je měsíc knihy, proto naše děti malují a kreslí 
ilustrace k přečteným knihám. Akci vyhlásil Kulturní 
dům v Holicích, který povedené ilustrace vystaví.

V  naší škole byl vyhlášen po  dvouleté pauze další 
ročník literární soutěže „Píšu, píšeš, píšeme“, kde byli 
osloveni žáci 1. stupně naší školy.
V  měsíci březnu také poprvé navštívili knihovnu 
v kulturním domě naši prvňáčci. Seznámili se s pro-
vozem knihovny a dostali přihlášku čtenáře.

Helena Žižková

Únor malých cvičenců

Hned druhý měsíc v roce 2022 byl pro malé cvičen-
ce velmi nabitý. Osmého února doslova přiběhla 
za dětmi do tělocvičny malá překvapení, a to rozto-
milí králíci. Pod vedením Lenky Krejčí a  jejích dvou 
dcer Barunky a Sofinky, nám ukázali, jak cvičí svou 
disciplínu – Králičí hop. Děti je odměnily potleskem 
a pohlazením. Lence Krejčí i holčičkám tímto velice 
děkujeme. 
Hned týden poté, 15. února, jsme si ve  cvičení užili 
karnevalové veselí – děti cvičily v  krásných kostý-
mech, nechyběla ani promenáda. Diplom a barevné 
razítko na ručku potěšilo každého. Za hojnou účast, 
spolupráci a nadšení všem moc děkujeme. 
V sobotu 19. února se někteří naši členové zúčastnili 
Regionální soutěže předškolního žactva v  gymnas-
tice v  Pardubicích. Patří jim velká gratulace, jelikož 
z pěti účastníků čtyři stáli na stupni vítězů oceněni 
medailí, všichni dostali diplom a sladkost. Za odvahu 
a krásné výsledky děkujeme Marušce, Péťovi, Rozál-
ce, Vildovi, Livince a jejich rodičům.
Za ASPV přejí krásné jarní dny cvičitelky Iva a Nikola.
Sportování rodičů s dětmi finančně podporuje měs-
to Holice. Děkujeme.

Marie Hybšová,
 předseda TJ Jiskra Holice, z.s.



Mateřská škola Holice 
Pardubická informuje

Letošní rok jsme sice sněhem nezahájili, ale děti 
z mateřské školy to vyřešily po svém a ve spolupráci 
se Ski Fanatic vyrazily na lyžařský kurz do Hlinska.
Sotva se dolyžovalo, začalo se stavět. A hned ve vel-
kém… naši předškoláci se totiž v rámci projektového 
dne „Moje město“ pustili do stavby města a vyzkou-
šeli si také, jak se dělají mapy.
Měsíc únor jsme zahájili dalším projektovým dnem 
„Cesta do  pravěku“. Nešlo o  dalekou cestu, byla to 
cesta do  naší prostorné tělocvičny, kde měly děti 
možnost prohlédnout si a osahat různé zkameněliny 
a fosilie. Ve třídách si poté vyrobily trilobity a mušle 
ze sádry.
Chvilka v  pravěku nám stačila a  my vyrazili směr 
Peking. Už od  samotného zahájení ZOH prožívaly 
děti s  našimi sportovci ty nejdůležitější momenty. 
Seznámily se s  našimi olympioniky, s  různými dru-
hy sportů, s olympijskými symboly, vyrobily si nejen 
českou, ale i olympijskou vlajku.
Všude dobře, doma nejlíp, takže hurá zpět do školky 
a  rovnou na karneval! Tentokrát se v  rámci režimo-
vých opatření odehrával pouze v  jednotlivých tří-
dách, ale děti si ho i tak jako vždy náramně užily. Ne-
chyběly promenády v maskách, diskotéky a spousta 
soutěží s odměnami.
Další jarní akcí byla návštěva KD v Holicích, kde jsme 
využili Dne otevřených dveří a prohlédli si ho i z jiné-
ho pohledu než z hlediště či jeviště. Do KD jsme se 

pak ještě o  týden později vrátili, abychom ve zdejší 
knihovně oslavili Měsíc knihy.
Správnou jarní náladu nám pomohly navodit pohád-
ky O Bajajovi, Zahrada skřítků a Domku, domku, do-
mečku. O dobrou náladu nebyla nouze ani v dalších 
dnech. Děti ze sluníčkové třídy měly pyžamové párty 
a  předškoláci si v  rámci tématu Šaty dělají člověka 
udělali slavnostní den. A  to se vším všudy. Krásné 
šaty, seznámení se společenskou etiketou, tančilo se 
na vážnou i moderní hudbu, a nakonec si děti užily 
kytarové vystoupení Miroslava Schejbala, při kterém 
si nejen zazpívaly, ale i zahrály na rytmické nástroje.

Krásné jarní dny plné optimismu vám všem přejí děti 
a zaměstnanci MŠ Pardubická

Lada Jelínková
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Workout v Holicích
Workoutová hřiště rostou napříč celým Českem. 
Jedno takové máme nyní v  areálu městského sta-
dionu a jeho vybudování financovalo město Holice. 
Otevření je plánováno na 23. dubna od 15.00 hodin. 
V  rámci zahájení provozu bude pro vás připraveno 
ukázkové cvičení na workoutu. Na závěr ceremoniá-
lu bude rovněž prostor pro vaše dotazy. Přijít si mo-
hou zacvičit sportovci různých generací. Detaily plá-
nované akce budou ještě upřesněny, a proto sledujte 
webové stránky města Holic www.holice.eu a  také 
naši stránku na Facebooku @mestoholice.

Iva Lázničková
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Sportovec roku 2021
Přestože sportovní svět byl a  je stále poznamenán 
„anticovid“ opatřeními, která i  v  roce 2021 výrazně za-
sáhla do všech pořádaných soutěží i přípravy sportov-
ců, rozhodlo se naše město odměnit ty nejúspěšnější. 
Navázali jsme tak na tradici let předchozích a v mírně 
pozměněném formátu předali ocenění těm nejlepším. 
Ti museli splnit podmínku trvalého bydliště v Holicích, 
popřípadě účast při sportovních kláních pod značkou 
holického sportovního oddílu a být nominováni. O po-
řadí rozhodovali svým hlasováním členové sportovní 
komise a zastupitelé města. 
K slavnostnímu vyhlášení pak došlo 15. února v ZUŠ Kar-
la Malicha. 
V kategorii mládež, tedy chlapců a dívek do 18 let, zví-
tězil Vítězslav Marek, který se stal mimo jiné mistrem 
Evropy a vícemistrem světa v motokrosu ve třídě do 85 
ccm.
Mezi dospělými pak zvítězila Štěpánka Hojková, která 
dosahovala po celý rok skvělých výsledků na horském 
kole. Nejlepším družstvem se stal cyklistický oddíl Bike 
Freaks Holice pod vedením Jiřího Hendrycha. A  jako 
poslední byla předána cena pro legendu holického 
sportu, která byla udělena in memoriam Janu Švecovi, 
a kterou přišla převzít jeho manželka paní Eva Švecová.
Sportu zdar i v roce 2022 a tomu holickém obzvlášť.

Kategorie mládež  pořadí
Marek Vítězslav motokros 1
Hojka František cyklistika 2
Veselý Dominik nohejbal 3
Krátká Zuzka cyklistika 4
Hojková Karla atletika 5
Mrázek Radovan basketbal 6
Teplý Miroslav badminton 7
Mikuláš Adam basketbal 8
Pluhař Josef basketbal 9
Šmejc Jakub tenis 10

Kategorie dospělí  pořadí
Hojková Štěpánka cyklistika 1
Hendrychová Lucie cyklistika 2
Petrnoušek Dominik cyklistika 3
Dvořák Tomáš basketbal 4
Formánek Václav motokros 5

LEGENDA  pořadí
Švec Jan stolní tenis 1
in memoriam
  
DRUŽSTVO  pořadí
Bike Freaks Holice cyklistika 1

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout na  této 
webové stránce: https://eu.zonerama.com/okolohluba-
ku/Album/8210430

Roman Hlava
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Výsledky basketbalových 
mistrovských soutěží

Celostátní 2 liga mužů:
Kolínsko – kutnohorský BK – BVK Holice
70:84 (25:25 39:38 53:57)
Dvořák 32, Vlček 27, Bartheldi 17, Rolenc a Skotálek 4 
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
79:85 (24:22 41:45 58:62)
Dvořák 27, Rolenc 24, Žaba 26, Bartheldi 9, Vlček 6, 
Michal Welsch 3 
BVK Holice – BA LYNX Liberec
51:86 (13:12 24:34 37:57)
Dvořák 13, Žaba 12, Rolenc, Mikuláš a  Vlček 6, Bar-
theldi 5, Ulrych 2, Macela 1
BVK Holice – TJ AŠ Mladá Boleslav
108:65 (32:9 59:30 78:47)
Dvořák a Rolenc 18, Ulrych 17, Vlček 14, Žaba a Bar-
theldi 13, Mikuláš 8, Kolář 3, Drahoš a Skotálek 2
V  předposledním dvoukole 2. ligy zajížděli holičtí 
muži ke dvěma důležitým utkáním na hřištích sou-
peřů a  jejich přáním bylo alespoň v  jednom z  nich 
vyhrát. V  Kutné Hoře se utkali s  ambiciózním tý-
mem, který vznikl před touto sezonou spojením 
hráčů Kutné Hory a mladých hráčů z  lavičky extra-
ligového Kolína. V tomto utkání, proti mnohem lépe 
umístěnému týmu v tabulce, neměli holičtí muži co 
ztratit. Naopak utkání v Brandýse bylo přímým sou-
bojem o střed tabulky, tedy o klidné vody v bezpečí 
od sestupových míst. Holičtí muži v obou utkáních 
podali soustředěný výkon vždy ve všech čtvrtinách, 
vyvarovali se kolapsů ze závěrů předchozích utkání 
a přesvědčivě v obou zápasech zvítězili. Tato dvě ví-
tězství znamenají, že druholigový basketbal se bude 
v Holicích hrát i v příští sezóně. 
V posledním dvoukole dlouhodobé části soutěže pak 
holické áčko hostilo v sobotní podvečer na domácí 
palubovce první tým tabulky Liberce, který se netají 
zájmem o postup do 1. ligy, druhé nejvyšší basketba-
lové soutěže v ČR. Liberečtí přijeli do Holic již s nový-
mi posilami pro závěrečné play-off a následnou kva-
lifikaci do 1. ligy. Holičtí muži se ale nezalekli, dokázali 
hrát v první čtvrtině utkání proti Liberci vyrovnanou 
partii, a dokonce tuto část o jeden bod vyhráli. V ná-
sledujícím dění se ale ukázala kvalita libereckých 
hráčů, kteří postupně přebrali otěže utkání do svých 
rukou a dovedli ho do jasného a přesvědčivého vítěz-
ství. V následném nedělním utkání pak holičtí muži 
sehráli doslova exhibiční partii s  týmem Mladé Bo-

leslavi, když mu naložili na cestu domů nepopulární 
„stovku“. Tímto vítězstvím holičtí obsadili v  tabulce 
konečné sedmé místo a postoupili do závěrečného 
play-off, kde se utkají s druhým týmem tabulky Vy-
sokou nad Labem. Holičtí ji dokázali jednou v sezoně 
porazit, ale soupeř se také netají zájmem o postup 
do  1. ligy a  také se na  to patřičně posílil. Pro holic-
ké muže bude utkání prvního kola play-off takovou 
třešinkou na  dortu další úspěšně zvládnuté sezony 
v 2. celostátní basketbalové lize.

Východočeský přebor mužů:
BK Nový Bydžov – BVK Holice B 
41:66 (9:16 22:30 27:55)
Chmelík 19, Vojtěch Kašpar 15, Vlasák 12, Janoš 11, Kul-
havý 5, Vrbický 4, 
Sokol Pardubice – BVK Holice B 
77:58 (17:12 37:28 61:44)
Vojtěch Kašpar 14, Filip Horký 12, Janoš 11, Kulhavý 10, 
Vrbický 6, Vlasák a Tomáš Kašpar 2, Chmelík 1 
BVK Holice B – SK Týniště nad Orlicí
80:60 (13:16 27:27 55:45)
Janoš 19, Chmelík 13, Adam Horký 12, Vojtěch Kašpar 
a Vlasák 11, Vrbický 8, Kulhavý 4, Hloušek 2 
BVK Holice – Heřmanův Městec – odloženo z důvodu 
nákazy covidem-19 v soupeřově týmu 
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice B 
74:62 (11:23 34:36 53:46)
Vrbický 18, Vlasák 13, Janoš 11, Tomáš Kašpar a Kulha-
vý 8, Hloušek 4 

Extraliga juniorů U19:
BK Lokomotiva Plzeň – BVK Holice 
82:49 (21:8 50:22 66:37)
Ulrych 15, Vlček 9, Mikuláš 8, Kamitz 7, Filip Horký 5, 
Šindelář 4, Chmelík 1
Slavoj BK Litoměřice – BVK Holice 
93:58 (24:13 44:22 66:38)
Mikuláš 11, Ulrych 10, Martin Votava 8, Filip Horký 
a Chmelík 6, Šindelář 4, Topinka, Kamitz a Kouba 3, 
Vlček a Adamec 2 
Jižní Supi Praha – BVK Holice 
64:52 (26:10 40:22 47:32)
Ulrych 16, Kamitz a  Vlček 8, Martin Votava 6, Filip 
Horký 5, Kouba 3, Mikuláš, Chmelík a Adamec 2 
BVK Holice – Get Bettr Academi Lions Jindřichův 
Hradec 
70:89 (9:19 29:41 51:62)
Mikuláš 18, Ulrych 15, Martin Votava 11, Vlček 8, Filip 
Horký a Chmelík 5, Šindelář 4, Topinka a Kamitz 2 
BVK Holice – BK Lokomotiva Plzeň 
66:100 (18:27 26:48 49:75)
Ulrych 15, Filip Horký 14, Mikuláš 11, Martin Votava 
a Kamitz 8, Topinka 4, Vlček, Chmelík a Adamec 2 
Extraligoví junioři U19 domácím utkáním s  Plzní 
ukončili dlouhodobou část soutěže. V  následují-

pokračování na straně 16
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cí fázi play-out se utkají znovu s Plzní, Jižními Supy 
Praha a Prostějovem o to, kdo skončí na posledních 
dvou místech v tabulce a bude hrát následnou ba-
ráž o účast v této soutěži v příští sezoně. Holičtí ju-
nioři zaznamenali v  dlouhodobé části soutěže dvě 
vítězství a dvacet porážek a mají tak účast v baráži 
prakticky jistou. Výsledky pla-out a případné baráže 
přineseme příště. 

Celostátní liga kadetů U17:
Tesla Pardubice – BVK Holice 
74:62 (17:15 38:30 54:44)
Kubánek 23, Vtípil 12, Jan Pluhař 10, Adam Votava 5, 
Holub 11, 10, Bílek, Holub a Barcal 4 
BVK Holice – Tesla Pardubice 
67:78 (18:24 41:42 53:63)
Vtípil a Adam Votava 13, Holub 11, Barcal 10, Jan Plu-
hař 9, Knejp 6, Bílek 5 
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem, So Praha 
Žižkov BVK Holice, Jižní Supi Praha – BVK Holice – 
odloženo z důvodu nákazy covidem-19 
Holičtí kadeti U17 v nadstavbové části celostátní ligy 
mají z  kvůli koronaviru stále několik nesehraných 
utkání. Sehráli zatím jen jedno utkání. Podařilo se za-
tím odehrát tzv. dvojičku s Teslou Pardubice, se sou-
peřem, kterému jsme v  dlouhodobé části soutěže 
nadělili dvě drtivé porážky o 50 a 40 bodů. Tentokrát 
týmu ale stále chyběli, z důvodu dlouhodobých zra-
nění, hned dva klíčoví hráči a nejlepší střelci Ondřej 
Krejčík a  Vojta Synáček. A  aby se to nepletlo, v  so-
botní utkání se navíc zranil Jan Kubánek, třetí stan-
dardně dvouciferný střelec týmu. Zbylí mladíci se ale 
neztratili, i  když obě utkání prohráli, ukázali srdce, 
bojovnost a mohli z palubovky odejít se vztyčenými 
hlavami.

Východočeský přebor žáků U14:
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí 
81:28 (20:8 42:10 58:20)
Libánský 21, Hemerka 13, Novák a Motl 10, Vít Pokor-
ný 8, Ducheček 6, Vojtěch Pokorný a Štembera 4, Lu-
káš Suchý a Johanová 2, Fecko 1 
v odvetě 65:48 (14:8 34:18 49:28)
Libánský 21, Ducheček 10, Motl 9, Pokorný Vojtěch 6, 
Johanová 5, Hemerka, Pokorný Vít a Štembera 4, Do-
stál Antonín 2 
BVK Holice – BK Bizoni Náchod – odloženo z důvo-
du nákazy covidem-19 náchodských hráčů 
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
48:44 po prodloužení (9:6 26:12 33:25 40:40)
Libánský 17, Motl 9, Novák 7, Hemerka a Ducheček 4, 

Martin Suchý 2, Vojtěch Pokorný 1 
v odvetě 39:46 (11:5 18:19 33:29)
Novák 10, Hemerka 9, Libánský a Vít Pokorný 6, Voj-
těch Pokorný a Johanová 4, Motl 3, Ducheček a Mar-
tin Suchý 2 

Východočeský přebor žáků U12:
BSK Jičín – BVK Holice 
36:89 (13:17 22:44 24:68)
Lukáš Suchý 32, Vojtěch Krejčík 21, Vojtěch Pokorný 
20, Douša 7, Divíšek 4, Novotný 2, Urbánková 1
v odvetě 25:90 (7:23 11:47 19:61)
Lukáš Suchý 29, Vojtěch Pokorný 20, Vojtěch Krejčík 
19, Novotný 8, Pokorná, Douša a Urbánková 4, Diví-
šek 2 
Basket Lomnice nad Popelkou – BVK Holice
45:85 (10:22 22:46 35:64)
Vojtěch Pokorný 30, Lukáš Suchý 25, Vojtěch Krejčík 
a Douša 10, Novotný a Divíšek 4, Bartoníček 2
v odvetě 42:95 (10:30 25:50 34:68)
Lukáš Suchý 28, Vojtěch Pokorný 22, Vojtěch Krejčík 
13, Novotný a Douša 10, Divíšek 8, Bartoníček 4

Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice – BK Loko Trutnov
23:29 (5:6 11:8 20:21)
Divíšek 9, Abel a Potočný 7 
v odvetě 35:29 (11:14 13:14 23:23)
Divíšek 12, Potočný 8, Abel 7, Urbánková 4, Pokorná 
a Chýlková 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice 
6:63 (0:16 0:30 4:47)
Pokorná 11, Abel 10, Urbánková a Tomeš 8, Potočný, 
Chýlková a Pařízek 6, Jandík a Dohnalová 4 
v odvetě 4:83 (2:18 2:44 4:64)
Pokorná 26, Abel a Pařízek 14, Potočný 10, Jandík 7, 
Tomeš a Urbánková 4, Chýlková a Dohnalová 2
BK Pardubice – BVK Holice 
127:14 (33:2 67:4 85:10)
Abel 6, Pokorná 4, Potočný a Miča 2 
v odvetě 121:14 (32:4 58:12 96:12)
Abel 8, Pokorná, Potočný a Urbánková 2

Umístění jednotlivých týmů v  tabulkách jejich sou-
těží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.cz/ – Vý-
chodočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) 
nebo na  adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basket-
balová federace (ligové a extraligové soutěže).

Pavel Welsch
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