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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začíná nám doba prázdnin – doba volna, dovolených, teplých dnů, občas nějaké té osvěžující letní
bouřky… Prostě doba, kterou máme všichni spojenou s odpočinkem a čerpáním sil pro dny podzimních plískanic.
Aby byly skutečně naplněné odpočinkem, je třeba
nezapomenout na dobrou náladu a pohodu. A také
trávit dny v prostředí, kde se budete cítit dobře –
ve společnosti rodiny a přátel. A je jedno, zda to budou dny dovolené strávené sportem, kulturou, výlety
za poznáním, anebo jen tak, s obyčejným odpočinkem.
Přeji vám, drazí spoluobčané, aby vaše cesty následujícími měsíci měly vždy jasný cíl a též bezpečný
návrat domů – k nám do Holic, kde je přece krásně…
Ondřej Výborný

Marek Eben
prezidentem
V roce 2023 nás čekají prezidentské volby a ve společnosti se začíná spekulovat, kdo by byl nejvhodnějším kandidátem. Jmen je celkem hodně, ale jedno
mě zaujalo nejvíce. Marek Eben. Přesně tak nějak si
představuji našeho prezidenta. Chytrý, slušný, vtipný,
bez skandálů, vždy perfektně připravený na jakoukoli akci. To už bych se zase těšil na novoroční projev a neodcházel od televize raději štípat dříví, nebo
pokud je, odhrnovat sníh. Mně, mým dětem, mým
vnoučatům a celému českému národu bych opravdu takového prezidenta přál. Otázkou je, jestli bych
to přál Marku Ebenovi. Život by se mu otočil o 360
stupňů, musel by se stýkat s lidmi, se kterými by určitě dobrovolně do žádného kontaktu nešel a určitě
by neměl čas na hudbu a golf. Pane Ebene, ještě jednou říkám, moc bych si vás na hradě přál, když budete kandidovat, můj hlas máte, ale také vám budu
rozumět, když do toho nepůjdete.
PS: Tento sloupek jsem psal dlouho před tím, než
v televizi odvysílali Minišou Karla Šípa s Markem Ebenem, ze kterého je jasné, že Marek Eben bohužel
mým ani vaším prezidentem nebude.
Petr Kačer
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

Zpráva z jednání Rady
města Holic 7. června 2021
Dosavadní poslední jednání rady města před uzávěrkou Holických listů proběhlo první červnové úterý. Rada na tomto jednání poskytla částku 30 000 Kč
na natáčení pamětníků Holic a 9 000 Kč na související produkci a projektovou koordinaci organizaci Post
Bellum – Pamět národa Východních Čech.
Schváleny byly také žádosti Českého svazu chovatelů a Římskokatolické farnosti Holice, kteří tak mohou
používat slogan a logo města na propagačních a informačních materiálech.
Veškerá usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva jsou ke stažení na webových stránkách města >> www.holice.eu.
Barbora Štěpánová

Zpráva z jednání Rady
města Holic 24. května 2021
Před zasedáním zastupitelstva se již tradičně v pondělí sešla rada města. Zde vám přinášíme výběr těch
nejdůležitějších usnesení z jednání.
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu
pozemků pro umístění Z-BOXŮ společnosti Zásilkovna. Také doporučila zastupitelstvu schválit stanovení ceny za věcná břemena dle výstupu z programu
na jejich oceňování.
Firma GoldStav byla radou města schválena na základě poptávkového řízení pro realizaci akce „Mlatové cesty v městském parku, Holice“.

Zpráva z jednání
Zastupitelstva města Holic
24. května 2021
Na úvod jednání podali zprávy o stavu veřejného
pořádku a dopravy zástupci městské policie, Policie ČR a dobrovolných hasičů. Dále probíhalo hlasování o četných změnách územního plánu Holice
na žádost několika občanů a převodech nemovitého
majetku. Zastupitelstvo také schválilo ceny za věcné
břemeno dle výstupu z programu na jejich oceňování.
Schváleno bylo také vypracování manipulačního
řádu a projektové dokumentace udržovacích prací
na opravu požeráku, výpustného potrubí a odbahnění rybníku Kamenec. Dále bylo schváleno například
podání žádosti o dotaci v rámci grantového řízení
Oranžové hřiště pro rok 2021 Nadace ČEZ na plánovanou akci nazvanou „Workoutové hřiště, Holice“.
Záznam z jednání najdete opět na YouTube kanále Záznamy zasedání Zastupitelstva města Holic.
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Promenádní koncert
Dechového orchestru
Kulturního domu
města Holic
Již od roku 2015 pro vás pravidelně pořádá
Dechový orchestr KD Holice ve spolupráci
s Kulturním domem v Holicích Promenádní
koncerty. Letos tomu nebude jinak a přes
nelehkou dobu budeme v pátek 16. července 2021 od 17.00 hod. před kulturním domem
hrát a zpívat skladby z rozmanitého repertoáru našeho orchestru. Koncert se uskuteční
za aktuálních epidemiologických opatření
v době konání.
Věříme, že stejně jako nám, tak i vám již chybělo živé umění a sejdeme se v hojném počtu. Vstupné i potlesk je dobrovolný a bude
hlavní odměnou pro všechny muzikanty.
Pokud vám termín nevyhovuje, tak využijte
pozvání i na naše další koncerty. Ve středu 18.
srpna 2021 budeme hrát Promenádní koncert
v Pardubicích (Bubeníkovy sady, 17.00–19.00
hod.). V sobotu 21. srpna 2021 vás pozveme
na tradiční Pivní slavnosti Holice, které náš
orchestr pořádá a svým vystoupením i zahájí
v 14.00 hod.
Na přelom září a října letošního roku již teď
připravujeme tematický koncert plný speciálních hostů, sólistů a dalších překvapení.
Informace o koncertech najdete na webu
www.dokd.cz nebo na www.facebook.com/
dokdholice.
Těšíme se na setkání s vámi
Ondřej Lisý

ÚŘEDNÍ DESKA

Upřesnění svozu tříděného
odpadu (plast a papír)
Od 1. června 2021 došlo po zkušebním provozu
k ustálení svozu tříděného odpadu (plast a papír).
V červnovém čísle Holických listů jsme publikovali
nepřesnosti. Bohužel nám byly dodány chybné podklady od společnosti, která v našem městě odpad
sváží. Opravené informace najdete zde:.
PLAST – čtvrtek
Staroholická → K Zastávce → Ve Drahách →
1. máje → Hanzlova → Na Balkáně → Vrchlického
→ Šrámkova → Puškinova → 5. května → Mírová
→ Revoluční → 9. května → Vítězná → Nádražní
→ Holubova (po křižovatku Tyršova a zpět) →
Palackého → Náměstí TGM → Jungmannova →
U Kapličky → Smetanova → Kpt. Jaroše → Pod
Parkem → Roveňsko → Vysokomýtská → Nerudova → Zahradní → Josefská → Hradecká → Bř.
Čapků → Podhráz → Havlíčkova → Husova →
Pod Homolí → Pospíšilova → Podlesí → 28. října
→ 6. května → Polní → Šafaříkova → Zástěrova →
Mjr. Baumanna
PLAST – pátek
Od Penzionu Skrblík → Dudychova → Zborovská → Družstevní → Budovatelů → Mládežnická
→ Tylova → Klicperova → Komenského → Pardubická → Sadová → Na Povětrníku → Růžičkova
→ Dukelská → Jiráskova → Žižkova → Tyršova →
sídliště Holubova → Na Mušce → Ottmarova →
Lohniského → Neptalimova → Luční → Koudelka
→ Kamenec → Nezvalova
PAPÍR – úterý
K Zastávce → Staroholická → Hanzlova → Na Balkáně → Nezvalova → Koudelka → Kamenec →
1. máje → Ve Drahách → Vrchlického → Zástěrova → Šrámkova → Nádražní → Puškinova → Revoluční → 5. května → 6. května → Vítězná → Mírová
→ 9. května → Růžičkova → Dukelská → Tyršova
→ Jiráskova → Žižkova → Holubova → Husova →
Podlesí → Pod Homolí → Polní → Pospíšilova →
Ottmarova → Lohniského → Na Mušce → Neptalimova → Luční → Hradecká → Palackého →
Náměstí TGM → Bratří Čapků → Šafaříkova →
28. října → Podhráz → Dudychova (od kovošrotu
směr Podhráz) → Havlíčkova → Jungmannova
PAPÍR – středa
Dudychova (od kovošrotu směr centrum) →
Komenského → U Kapličky → Mládežnická →
Budovatelů → Zborovská → Družstevní → Tylova
→ Klicperova → Pardubická → Na Povětrníku →
Sadová → Kpt. Jaroše → Smetanova → Pod Parkem → Roveňsko → Vysokomýtská → Nerudova
→ Zahradní → Josefská → Mjr. Baumanna

Svozy odpadu malým
autem pro Koudelku,
Kamenec a Blažkovec
Do úzkých, hůře dostupných uliček v oblasti Koudelka, Kamenec a Blažkovec jezdí ODEKO svážet veškerý odpad malými vozy. Svoz odpadu je tam odlišný
od standardního svozu velkým popelářským autem,
ale stejný jako byl doposud.
Odpad je v těchto lokalitách tedy svážen takto:
– TKO + BIO každý sudý pátek
– papír úterý lichý týden
– plast + BIO čtvrtek lichý týden

Antigenní
testovací centra
Město Holice pro vás ve spolupráci s firmou Safres
připravilo možnost nechat se zdarma otestovat
na přítomnost viru SARS-CoV-2 na náměstí T. G. Masaryka v budově bývalé Komerční banky. Jedná se
o výtěr z úst, který je zcela bezbolestný. Výsledek
testu dostanete do 20 minut a v případě, že byste
byli pozitivní, můžete si okamžitě nechat odebrat
vzorek pro kontrolní PCR test.
Potvrzení z těchto antigenních testů je platné v zaměstnání, ve škole i všude tam, kde je to nutné z nařízení vlády. Na test se neobjednává. S sebou vám
stačí jen kartička zdravotního pojištění.
Otevírací doba:
• středa 14.00–18.00 hod.
• pátek 14.00–18.00 hod.
• neděle 8.00–12.00 hod.
Druhé testovací centrum vzniklo v Saunovém ráji,
které probíhá šetrným výtěrem z kraje nosu. Zde
je možná rezervace přes webové stránky www.reservatic.com, přijít můžete ale i bez rezervace.
Otevírací doba:
• pondělí 8.00–9.00, 13.00–18.00 hod.
• úterý 13.00–18.00 hod.
• pátek 8.00–18.00 hod.

Senior TAXI Holice
Od dubna 2021 došlo k znovuzavedení služby Senior
TAXI Holice. Služba je poskytována městem Holice
ve spolupráci s TAXI službou RICHARD KRANNICH.
Veškeré informace najdete na webových stránkách
města. Služba je zajišťována na základě telefonické objednávky předem, v případě volné kapacity je
možné využít službu ihned. Tel.: 602 453 452.
Barbora Štěpánová
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Co se mění
v Holicích
Možná si toho nevšímáte, pokud
se to neděje zrovna ve vaší ulici,
ale v Holicích se pořád něco děje,
mění, buduje a vylepšuje. Většinou o tom informujeme na Facebook stránce města, ale rozhodli
jsme se tento formát převést pro
naše čtenáře i do Holických listů.
Barbora Štěpánová

Nové zábradlí přes Ředický potok v ulici Na Balkáně

U Kapličky je v provozu nový výtah

Instalace nového osvětlení a realizace
mlatových cest v Městském parku

Jeden z panelů naučné stezky Od Holuba k Malichovi

Zrekonstruovaná kaple sv. Josefa ve Smetanově ulici

Oprava povrchu vozovky také ve Smetanově ulici

V ulici 1. máje na Starých Holicích jsou
zbrusu nové chodníky

Začala druhá etapa revitalizace Sokolského parku, při které dojde mimo jiné
k vybudování nádrže na dešťovou vodu
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Objevte Holice
na naučné stezce
Od Holuba k Malichovi
Celkem devět žlutých panelů rozsvítilo
na jaře celé naše město. Fungují interaktivně díky QR kódům a společně tvoří
4,3 km dlouhou procházku po pokladech našeho města. Na podrobnosti
jsem se zeptala radního pro oblast kultury, předsedy kulturní komise, ale především jednoho z autorů
stezky, Lukáše Pešky.
Koho vlastně napadlo ponořit se do realizace stezky, která by zájemce provedla po nejzajímavějších
místech v Holicích?
Nápad se zrodil ve více hlavách současně. Členové kulturní komise, kronikář města Václav Kment
a Jaromír Lohniský, přišli s myšlenkou poměrně podrobného a docela dlouhého památkového okruhu
po celém katastru města. Mojí představou byla spíše
kratší stezka nejen s památkami, ale i s jinými zajímavými místy a jejich příběhy. Po diskuzích i s dalšími lidmi nakonec vykrystalizovalo pestré, a já věřím,
že i chutné, menu o devíti chodech.
Kolik času uběhlo od prvotního nápadu po dokončení tohoto menu ochuceného historií, dobovými
fotografiemi a zajímavostmi, o kterých možná netušili ani holičtí starousedlíci?
Více jak rok a půl. Intenzivně jsme pak na obsahu stezky pracovali od loňského podzimu. Václav
Kment mě zásoboval rešeršemi a daty, já tvořil samotné texty. Rukama nám také prošlo nepřeberné
množství fotografií. Souběžně jsme cizelovali grafiku a obsah panelů, hledali místo pro jejich umístění
či tvořili tištěného průvodce. Na realizaci stezky se
ovšem podíleli, byť v rámci svých pracovních povinností, i další lidé. Všem za jejich práci děkuji.

chceme výsledek představit veřejnosti a propojit ho
s naučnou stezkou. Osobně pak zpracovávám podklady pro webovou aplikaci o holických zvonech.
Jiná partička zase tvoří na základě zadání od města
dvě únikové hry – o holickém povstání a cestovatelských aktivitách Emila Holuba.
O stezce se více dozvíte na webových stránkách
města v sekci Infocentrum > Turistické
trasy > Od Holuba k Malichovi nebo je
můžete navštívit načtením QR kódu.
Na YouTube kanále města Holic také
najdete rychlou videoprohlídku, kterou vás provede také Lukáš Peška.
Barbora Štěpánová

Věřím, že jsme tak přeci jen nevyčerpali vše, co je
v Holicích k vidění. Je tady naděje, že se bude stezka nějakým způsobem rozšiřovat nebo doplňovat
o další stanoviště?
Naučná stezka Od Holuba k Malichovi je uzavřeným
okruhem. Rozhodně se ale nabízí možnost dalších
okruhů a věřte, že některé nápady už máme na papíře. Představte si třeba trasy pražského metra – jsou
samostatné, ale v přestupních stanicích se protínají.
Proč tento model nevyužít u nás…
A nakonec standardní otázka, když jeden projekt
po dlouhé době plánování konečně spatří světlo
světa – jaké podobné projekty bychom v Holicích
ještě mohli očekávat?
S výše jmenovanými členy kulturní komise a s Hanou Faltysovou připravujeme průvodce po holickém
hřbitovu, takový holický Slavín. Vyhledáváme hroby
významných rodáků a občanů města a zpracováváme jejich medailonky. Do konce letošního roku
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HISTORIE

Kalendárium

10. července 1866 (155 let)

1. července 1741 (280 let)
Do Holic přišlo pruské vojsko, 900
mužů s 978 koňmi, kteří zde zůstali přes noc a udělali obci výlohy
za 805 zl.
1. července 1906 (115 let)
Firma H. Hirsch založila pro své
dělníky tovární spořitelnu s příspěvkem firmy k vkladům, aby
podpořila spoření dělnictva.
2. července 1951 (70 let)
Správa městských jatek byla převedena do národního podniku
Pardubický masný průmysl.
3. července 1866 (155 let)

Po osmé hodině večerní přijel
do Holic nejvyšší velitel poražené
armády Benedek s generálem
Gablenzem a mnoha důstojníky a přespali „U krále Jiřího z Poděbrad“. Té noci prošlo Holicemi
na 100 000 ustupujících vojáků.
6. července 1866 (155 let)
Ráno přijeli do Holic pruští kyrysníci, obklíčili školu s rakouskými
raněnými a zajali je. Později přijel
5. armádní sbor generála Steinmetze se 40 000 muži a 120 koni.
Byly rekvírovány veškeré potraviny, oves a seno, dobytek si zabíjeli
sami. Po dvou dnech Holice opustili. K odchodu jim nestačila úzká
ulice mezi starou poštou a Baladovým hostincem, tak použili
i dvůr hostince.
9. července 1901 (120 let)
V Holicích přednášel prof. T. G. Masaryk o Mistru Janu Husovi. Přednášku sledovalo na 400 posluchačů.
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Do Holic přijel pruský král Vilém I.
s kancléřem Bismarkem a na návrší za městem si prohlédli bojiště z roku 1758. Zároveň odjela
armáda, která sem přitáhla 8. a 9.
července. Ve městě nastala velká
drahota.
20. července 1941 (80 let)
Zemřel PhMr. Josef Thuma – lékárník, kulturní a veřejný pracovník v Holicích, též aktivní člen
Občanské besedy, ředitel Bia Sokol a mecenáš kultury. Narodil se
v Holicích 30. listopadu 1880.
24. července 1906 (115 let)

Narodil se Jaroslav Krátký – sezemický občan, mechanik a výrobce
jízdních kol zn. Ajax, aktivní závodní cyklista K. Č. V. Holice, cyklistický rozhodčí, trenér a cykloturista.
Zemřel 4. října 1963.
25. července 1846 (175 let)
Zemřela sestra Dr. Emila Holuba
Terezie Johana Carolina, která se
dožila pouhých deseti měsíců. Narodila se 27. září 1845.
25. července 1926 (95 let)

Holice navštívil tehdejší ministr
zahraničních záležitostí Dr. Edvard Beneš, pozdější druhý československý prezident a čestný
občan Holic.
28. července 2011 (10 let)

V Ann Arbor, Michigan, USA zemřel profesor Erich Stein. Světově
uznávaný znalec mezinárodního
a srovnávacího práva. V letech
1943 až 1946 sloužil v americké
armádě, v letech 1946 až 1955 působil ve službách ministerstva zahraničí USA, posléze se věnoval
vědecké práci. Je nositelem řady
ocenění za vědeckou práci, ale
i válečných vyznamenání. Je čestným občan Holic (2001). Narozen
8. července 1913 v Holicích.

HISTORIE

1. srpna 1931 (90 let)
Elektrické podniky města Hradce
Králové převzaly od Františka Holického přepravu osob autobusy
na trati Holice – Hradec Králové.
1. srpna 1971 (50 let)

Nastoupil do funkce ředitele Dětského domova v Holicích poprvé
muž, Josef Marek. Po jeho ročním
působení bylo zavedeno oslovení
teto a strejdo, které se ujalo a zůstává do dnešní doby. 31. července 1990
odešel Josef Marek do důchodu.
2. srpna 1886 (135 let)
Vyvrcholily nesnáze Dr. Emila Holuba u vesnice Galulonga, kde byl
jeho tábor přepaden výbojnými
Mašukulumby. Holub přišel o většinu sbírek, zásob, vědeckých přístrojů, nenahraditelných deníků.
Výprava navíc ztrácí dalšího člena
– Osvalda Söllnera.
2. srpna 1931 (90 let)

Na farské zahradě proběhlo svěcení dvou nových zvonů Václava (812 kg) a Martina (582 kg).
Zvony ulila firma R. Manoušek
a spol. z Brna – Husovic nákladem
37 305 Kč. O pořízení zvonů se zasloužil farář Fr. Anděl. Počátkem
roku 1942 byly oba zvony zrekvírovány a odvezeny do pardubického
sběrného dvora. Jejich další osud
již není znám.
2. srpna 1986 (35 let)
V Praze zemřel ak. sochař Vendelín Zdrůbecký – zasloužilý umělec,
absolvent AVU v Praze, člen Armádního výtvarného studia v Praze, autor památníků, plastik a sousoší s dobovou tématikou. Narodil
se 21. května 1923 ve Starých Holicích ve Vrchlického ulici.

ho sjezdu českoslovanského hasičstva o jubilejní výstavě v Praze.
14. srpna 1896 (125 let)
Konala se politická obchůzka
nově navržené tratě Holice–Borohrádek. V oddílu Moravany–Borohrádek stavbu vedl Ing. Bořkovec
a arch. Dvořák z Královských Vinohrad.
20. až 28. srpna 1936 (85 let)
V Holicích proběhla první výstava
ovoce a zeleniny zdejšího spolku zahrádkářů, která byla hojně
navštívena a sklidila velký obdiv
uspořádáním i množstvím exponátů.
22. srpna 1836 (185 let)
3. srpna 1891 (130 let)
Bylo usneseno prodat v dražbě cihelnu na Kamencích. Cihelna byla
obcí zřízena v roce 1866.
6. srpna 1906 (115 let)
Byla založena odbočka všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva. Účelem bylo organizovat dělníky na křesťanském podkladu a udílet podpory v nemoci,
nezaměstnanosti, stěhování či při
stávce. Měla 250 členů.
9. srpna 1926 (95 let)
Firma H. Hirsch zahájila opět výrobu pletených sandálů ve své továrně v Holicích a pobočných dílnách v Borohrádku, Kostelci nad
Orlicí, Hradci Králové a v Pardubicích a začala nabírat propuštěné
dělníky.
11. srpna 1946 (75 let)

Místní organizace KSČ uspořádala
v městském parku letní slavnost,
na které promluvil tehdejší ministr prof. Dr. Zdeněk Nejedlý.
14. až 16. srpna 1891 (130 let)
Sbor dobrovolných hasičů Holice
se zúčastnil počtem třiceti mužů
a čtyřiatřiceti hudebníků zemské-

Holicemi projel císař Ferdinand V.
Dobrotivý s manželkou Marií Annou při cestě ke korunovaci v Praze. Erární silnice se dlouho nazývala „korunovační“. Na přání císaře
jim byla na faře připravena hovězí
polévka, kterou pojedli v prvém
patře. Císař v modrém pokoji a císařovna v pokoji ke hřbitovu.
27. srpna 1946 (75 let)
Město předalo spolku Červeného
kříže sanitní auto pro záchrannou
stanici. Zdravotní službu zajišťovali lékaři ve svých soukromých ordinacích.
31. srpna 1936 (85 let)
Na radnici byla odhalena pamětní
deska T. G. Masaryka připomínající
jeho voličský projev v roce 1911.
Václav Kment
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Císařský hlad zahnala
hovězí polévka na faře
Když 7. září roku 1836 vkládal v chrámu sv. Víta
na Pražském hradě pražský arcibiskup Ondřej
Alois hrabě Ankwicz ze Skarbek-Poslawice společně s hrabětem Františkem Antonínem Kolovratem
Libštejnským na hlavu rakouského císaře Ferdinanda I. Svatováclavskou korunu, nikdo z hostů jistě netušil, že přihlíží poslední korunovaci českého
krále. S manželkou Marií Annou Savojskou se k ní
Ferdinand I. vypravil z Vídně 16. srpna po císařské
silnici, později nazývané též korunovační. Do Holic
dorazil 22. srpna – tedy před 185 lety.
Podrobný popis císařské návštěvy v Holicích, v nichž
se přepřahalo, se dochoval v Knize městských starých pamětí a díky kronikáři víme, že ve vyzdobeném
městě vítali císařský pár pod slavobránou u tehdejší
pošty (dnešní budova Kooperativy) „počestní pořádkové: řeznický, krejčovský, ševcovský a tkalcovský se
svými praporci, městští střelci s hudbou, měšťané
a školní mládež.“
Podle kronikáře přijel Ferdinand I. s chotí do Holic patnáct minut před polednem. Kdo by si v času
oběda nedal něco chutného? A protože i hlavy pomazané mívají hlad, projevil panovník přání „že by
něco polívky rád požil“. Děkan Karel Štěpánek se vypravil polévku obstarat. Dobrosrdečný Habsburk ale
nečekal a „s milenou choti svou, ruku v ruce, pěšky
do fary se odebral“ a tím vyvolal radost a jásot mezi
svými zdejšími poddanými. „Holičtí radostí nevýslovnou plesajíce doprovázeli do fary drahé tyto rodiče,
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Císařský pár pohostil na faře děkan Karel Štěpánek

kteří přirozenou dvoru Rakouskému vlídností bez
všeho odporu ruce sobě líbati nechali. Ve faře uhostěn byl zeměpán v pokoji modrém nalevo od sálu
a císařovna v pokoji ke hřbitovu, kdežto každý pro
sebe něco hovězí polívky požil.“ (jedná se o rohové
pokoje v patře fary – císařův směrem k náměstí a císařovnin ke kostelu – pozn. aut.) K dobrému chutnání
vyhrávala před farou hudba městských střelců a lid
provolával slávu. Po necelé půl hodině nastoupil císařský pár do kočáru a odjel do Hradec Králové. Před
odjezdem ještě císař poděkoval děkanu Štěpánkovi:
„Děkuji jim za jejich lásku a odporoučím se do jejich
modlitby.“ Když se rakouský císař Ferdinand I. vracel zpět do Vídně, putoval po císařské silnici již jako
čerstvě korunovaný český král Ferdinand V., později
označovaný Dobrotivý.
Lukáš Peška

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

S MAS Holicko
do vesmíru

mi školami z Holic. Sestavení rakety a příprava experimentu Přistání vajíčka na planetě byla pro děti
z Mateřské školy Holubova činnost, která nadchla
nejenom je, ale i pedagogy. Děti se aktivně podílely
na přípravě a s napětím očekávaly výsledek experimentu. Ten se povedl a obohatil tak děti o zajímavou
zkušenost a rozšířil jejich povědomí o vesmíru. Další
aktivity na sebe dlouho nenechají čekat a Vesmírní
Nápravníci budou na projektu pracovat i během léta.
Barbora Vohralíková

Registrace
na týmovou soutěž

MAS Holicko vyhlásila v březnu projektovou výzvu Dotkni se vesmíru týkající se polytechnického
vzdělávání pro všechny základní školy v území. Pro
zapojení do projektu bylo nutné vytvořit vesmírnou
prezentaci a kreativitě se meze nekladly. Místo bylo
pouze pro jednu školu a porota nakonec vybrala Základní školu Eduarda Nápravníka z Býště, jejíž prezentace dosáhla nejvyššího počtu bodů. Do přípravy
se zapojili žáci od 1. do 7. třídy a využili různé techniky
(malování, tvoření, natáčení videí, pokusy apod.).
Tým ZŠ dostal příznačné jméno – Vesmírní Nápravníci – a jejich cestu můžete sledovat na Facebooku
i YouTube. Vítěznou školu čekají v průběhu celého
roku vesmírné přednášky, workshopy a různé experimenty či pokusy. Na podzim škola vypustí stratosférickou balónovou sondu, která dokáže vyletět
až 30 km nad zemský povrch. Do sondy bude také
možné dát náklad o váze až 150 g. Součástí projektu je i následné hledání sondy po jejím přistání
zpět na zemi. Do hledání se může zapojit i veřejnost
– o této možnosti bude škola informovat na Facebooku.

Individuální a týmové soutěže s pivní tématikou
patří neodmyslitelně k Pivním slavnostem Holice.
Ani letos tomu nebude jinak a každý má možnost
se zapojit. Individuální soutěž v pití piva na rychlost
se sice bude vyhlašovat až v den konání slavností,
ale registrace do týmové soutěže je spuštěna.
Stačí vytvořit čtyřčlenný tým, registrovat se, zaplatit startovné (500 Kč za celý tým) a 21. srpna 2021 se
přijít bavit. Hlavní výhra je poukaz na sud piva (30
litrů) a další ceny pro všechny týmy. Bližší informace o soutěži a podrobná pravidla najdete na webu
www.dokd.cz.

Vesmírní Nápravníci v rámci pokusů a experimentů
spolupracují také s mateřskými školami a základní-
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Se Zlatou Peckou míří
do Holic Epoque Quartet
Hudební festival Zlatá
Pecka míří opět do Holic. Město totiž pokračuje
ve spolupráci přerušené
v loňském roce pandemií a je i nadále partnerem
festivalu. Co tedy Hudební festival Zlatá Pecka přinese holickým posluchačům?
„V neděli 29. srpna se v sympatickém sále Základní umělecké školy Karla Malicha představí sestava
vskutku výjimečných hudebníků, a sice multižánrový Epoque Quartet. Jako hosty večera přivítáme
mladou mezzosopranistku s již skvělou kariérou Marii Svobodovou a skladatele, dirigenta a brilantního klavíristu Jana
Kučeru, jenž se v Holicích představil už při
recitálu Dagmar Peckové před dvěma lety.
Všichni zúčastnění mají
mimořádný dar šířit kolem sebe kromě krásné
hudby i dobrou náladu,
a proto se má publiMarie Svobodová
kum v Holicích opravdu
na co těšit,“ zve radní města Holic pro oblast kultury
Lukáš Peška.
Letošní ročník chrudimského festivalu, zapsaného
jako významná událost do dokumentu Tvář Pardubického kraje, pořadatelé věnují operní divě Marii
Callas. Uskuteční se ve dnech 21. až 30. srpna, a kromě večerních koncertů a představení nabídne také
každý pracovní den od 17 hodin Festivalové podium
na chrudimském náměstí. „Pro Holice je festival významnou příležitostí, jak prezentovat naši kulturní
energii ve společnosti vynikajících umělců,“ říká radní Lukáš Peška.
Epoque Quartet, držitel prestižního ocenění Classic
Prague Awards a ceny České televize Klasika roku
za rok 2019, si za více jak 20 let od svého založení
našel pevné místo na české a evropské hudební
scéně. Výrazně posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový soubor, který je
zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků
z různých odvětví muzikantské branže. Z výčtu nejzajímavějších projektů jmenujme turné s Danem
Bártou a Ilustratosphere, spolupráci s kapelami
Monkey Business, Tatabojs, Clarinet Factory, nebo
koncerty a nahrávky s Michalem Pavlíčkem, Gregory Porterem, Lenkou Dusilovou, Robertem Balzarem, Dashou, Ondřejem Brzobohatým, Tomášem
Klusem, Kamilem Střihavkou, Lucií Bílou, Ewou Farnou, Gabrielou Vermelho, na poli klasičtějším pak
s Dagmar Peckovou, Radkem Baborákem, Ivanem
Klánským, Ludmilou Peterkovou a dalšími.
Vstupenky a další informace získáte na www.zpfestival.cz/vstupenky a v Kulturním domě města Holic.
Petr Drahoš
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Epoque Quartet

Náčelnický vagón
chloubou DTJ Holice
Zázemí holického DTJ se často říká jen „vagón“. Po zakoupení čtyř arů louky totiž členové na pozemek postavili vyřazený náčelnický vagón, který už dnes téměř nepoznáte. Členové jednoty ho proměnili v chatu
a považují ho za svou chloubu.
Tento rok jsou v plánu terénní úpravy, vysazení zeleně
a úprava interiéru vagónu. „Na tuto činnost jsou zapotřebí také nemalé finanční částky. Tímto bychom
chtěli za finanční pomoc poděkovat Svazu DTJČ, nejrůznějším firmám a holickému městskému úřadu,
bez jejichž finanční pomoci i darů bychom nemohli
fungovat vůbec,“ říká bývalý starosta DTJ Milan Štěpánek.
Barbora Štěpánová

Kameny zmizelých
i v Holicích
Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, doslova
„kameny, o které je třeba klopýtnout“, jsou dlažební
kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy, odkud byly deportovány oběti holokaustu a nacistického režimu. Často to bylo též jejich
trvalé bydliště. Původně šlo o projekt německého
umělce Guntera Demniga. Pokládány jsou dnes
po celé Evropě.
U nás v Holicích se povedlo získat od pana Demniga
první dva kameny pro Irenu a Arnolda Neumannovy,
kteří měli v Holicích i tajnou školu pro židovské děti. Byla
v kuchyni jejich, nyní již neexistujícího, domku s obchodem s knihami a školními a kancelářskými potřebami.
Vzhledem k tomu, že dcera těchto obětí, Hana Sternlichtová žije v Kiryat Gat v Izraeli, byla na naši prosbu
výroba kamenů ze tří let zkrácena na jeden rok, a to
díky paní Hermíně Neuner ze spolku Stolperstein.
Nyní může Hanička kameny dne 16. července 2021
v 15.00 hod. osobně položit.
Na akci také zazpívá Svatomartinský sbor.
Diana a Milan Prouzovi

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Podnikáte, či plánujete
podnikat?
Nabízíme pomocnou ruku

Nejčastější otázky, které jsou pokládány v souvislosti
s Pardubickým podnikatelským inkubátorem a jeho
službami jsme položili Haně Štěpánové, předsedkyni
správní rady P-PINK a projektové manažerce pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi
na území Pardubického kraje. Organizace pracuje
pro území celého Pardubického kraje. Aktivity jsou
hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem Pardubice.
Můžete nám krátce představit, co jste za organizaci?
Jsme inkubátor, ale mimina nejsou naším zájmem.
Celý název je Pardubický podnikatelský inkubátor,
z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích a naším úkolem
je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměstnanců, které to v současné práci nebaví a chtěli
by začít podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné
studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat
„na svém“.
Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by to
zkusit uplatnit jako podnikání, ale neví jak na to?
Při této otázce mne napadá takový příklad – nějaká
žena dovede péct úžasné trubičky, všichni to chválí
a ona neví, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to. Tak
podobným lidem nabízíme Akademii začínajícího
podnikání.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda najde tato žena
odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrává na smeč. Zájemce nemusí ani opustit
svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek od zkušených lektorů z praxe. Pokud
nebudou mít zájemci čas poslouchat přednášku
„na živo“, tak si ji mohou vyslechnout ze záznamu.
Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik
času věnovat školením před začátkem podnikání,
je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru
v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, absolvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. Kontaktovat
nás můžete na info@p-pink.cz.

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek PODNIKÁNÍ od A do Z. Přednášky probíhají online každé třetí úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy
od 9.00 hodin. Tématy jsou například: podnikatelský
plán, finance, komunikace, právo, marketing offline,
pojištění, měkké dovednosti,
obchod a marketing online.
Přihlásit se můžete přes naše
webové stránky nebo využijte
přiložený QR kód. Na váš e-mail pak zašleme informace
k probíhajícím akcím i již proběhlé přednášky rovněž zájemcům rádi zašleme.
Máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný
„špíček“?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro intenzivní,
komplexní a dlouhodobější systematickou práci
s konkrétním projektem, kde výsledkem je prosperující firma.
Informací je spousta, ale co když potřebuji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se přihlásím
na jakýkoli webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt
na nás, tak sledujte naše stránky www.p-pink.cz
a náš Facebook P-PINK. Nabízíme i další služby jako
například sdílené kanceláře, jednací místnosti, virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik zájemci o služby P-PINK
zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého
kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři
směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb
je zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem
za velmi přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje v místě
svého sídla podnikatelům placené zázemí formou
sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný
pronájem jednací místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme také zřízení
virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti předávali dál,
mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mohou tak předávat dál své získané zkušenosti.
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Léto v Holoubku
Letní týdny v Holoubku pro přihlášené děti školkové
a po první třídě se uskuteční 19. až
23. července a 26. až 30. července. 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 tel.: 733 141 960 či
606 911 379.
Plánovanou hru do lesoparku Procházka s rodinou
za Holoubkem musíme opět posunout, a to na září
až říjen. Nejdříve v parku obnovovali osvětlení, nyní
opravují povrch silnice vedoucí kolem parku a v létě
budou dělat nové cestičky. Tak se v babím létě budeme moci sejít ve vylepšeném prostředí parku.
Přejeme všem krásné a sluníčkové léto, prázdniny,
dovolenou....
Po prázdninách začínáme ve středu 1. září volnou
hernou a od druhého zářijového týdne postupně
otevíráme pravidelné programy Holoubka. Těšíme
se na vás.

budou pokračovat od září 2021 do června 2022. Více
na www.rovnopravnostsrozumem.cz.

Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete
na našich webových stránkách a Facebooku. Vzdělávací aktivity projektu Rovnoprávnost s rozumem

Čekání na prázdniny
v ZŠ Komenského

Jana Majcová

I na Základní škole Komenského se blíží prázdniny.
Všechny děti se moc těší. Čekání na prázdniny se
snaží zkrátit různými výlety a exkurzemi, které byly
celý školní rok zakázané.
Hned 1. června se stali naši prvňáčci čtenáři. Byli
pasovaní na čtenáře, dostali na památku knížku
a stali se platnými členy místní knihovny. Hned poté
knihovnu navštívili, aby se seznámili, jak to v takové knihovně funguje. Vystřídali je druháci, kteří už
knihovnu dobře znají.
Děti z prvního ročníku 3. června navštívily Africké
muzeum Dr. Emila Holuba a absolvovaly prohlídku
expozice. Také absolvovaly sportovní pětiboj, který
byl velmi napínavý.
14. června nám odjeli na školu v přírodě žáci 3.A
a 5.A. Jsou ubytováni na chatě v Příchovicích, kde se
odehrávají lyžařské kurzy dětí z 2. stupně. Počasí se
velmi vydařilo a děti si školu v přírodě užily.
V pátek 18. června se čtvrťáci a třída 3.B vydali na výlet do zábavního parku Mirakulum u Milovic. Jedná
se o obrovský park s různými atrakcemi, jehož centrem je krásný dřevěný hrad.
21. a 22. června se naši žáci zúčastní programu Zdravá pětka, který se zabývá zdravým životním stylem.
Těsně před vysvědčením se některé třídy vydaly
na Hlubák, aby si zasportovaly a zahrály si v přírodě.
Už se těšíme na příští školní rok, který bude jistě lepší než rok 2020/2021. Krásné prázdniny.
Mgr. Helena Žižková
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Úspěchy žáků
ZUŠ Karla Malicha

šek Machač) a Pavel Slezák (p. uč. František Machač)
úspěšně složili přijímací zkoušky na Konzervatoř P. J.
Vejvanovského v Kroměříži. Gratulujeme a přejeme
hodně sil a vytrvalosti při studiích.
Všem žákům z obou oddělení přeji krásné a pohodové prázdniny.
Ondřej Lisý

Zahraniční studenti
na gymnáziu i v době
koronavirové

Žáci dechového oddělní Základní umělecké školy
Karla Malicha nezahálí ani v letošním školním roce,
který se téměř celý nesl v duchu nelehké distanční
výuky.
První červnovou neděli zamířila čtveřice žáků naší
školy na Mezinárodní interpretační soutěž ve hře
na dechové nástroje, kterou už od roku 1973 každé
dva roky pořádá Konzervatoř Brno. Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát žáků hrajících na dechové hudební nástroje.
Kateřina Šandová z tubové třídy p. uč. Ondřeje Lisého si vybojovala 1. cenu a také cenu za absolutního
vítěze oboru. Antonín Študent hrající taktéž na tubu
ve třídě p. uč. Ondřeje Lisého získal 2. cenu. František
Machač ml. ze třídy p. uč. Františka Machače a p. uč.
Tomáše Pavíčka hrál na dva nástroje – za hru na tenor získal 3. cenu a ve hře na trombon obdržel čestné
uznání druhého stupně a cenu za nejmladšího trombonistu. Ve hře na lesní roh získala čestné uznání
prvního stupně Jolana Šmejdová ze třídy p. uč. Ondřeje Lisého.
Obrovské poděkování patří obětavým korepetitorům – pí uč. Tereze Vostřelové a p. uč. Pavlovi Kupčákovi, za hodiny příprav, ale především za podporu
a oporu všem hráčům.
V půli května vyhlásila Komorní filharmonie Pardubice 1. ročník soutěže Hraj online!, pro žáky základních uměleckých škol sídlících na území Pardubického kraje. Naši školu v soutěži reprezentovala Kateřina
Šandová, která se úspěšně probojovala až do druhého kola. Předsedou finálové poroty bude přední český houslový virtuos pan Václav Hudeček.
Soutěžícím gratuluji k úžasným výsledkům a děkuji
jim za vzornou reprezentaci školy na národní i mezinárodní úrovni. Také bych chtěl poděkovat všem
svým kolegům z dechového a bicího oddělení za příkladnou přípravu a komunikaci v rámci distanční výuky. Na výsledcích soutěží a postupových zkoušek je
vidět, že obě oddělení mají velmi pevný základ a žáci
se nezaleknou konkurence.
Žáci dechového oddělení - Kateřina Šandová (tuba,
p. uč. Ondřej Lisý), Petr Slezák (trubka, p. uč. Franti-

Přestože téměř celý letošní školní rok probíhal
v holickém gymnáziu na dálku přes počítače
na platformě Teams, výuky se účastnily i studentky mezinárodního programu AFS, které pobývaly
v hostitelských rodinách. Se svými spolužáky mohly být osobně jen v září a krátce před Vánocemi,
ale po celou dobu mohly komunikovat za pomocí
nejrůznějších interaktivních nástrojů používaných
ve výuce a také se alespoň někdy scházet po vyučování. Naštěstí s příznivější pandemickou situací se už od května setkávají se spolužáky ve škole
a s příchodem příhodnějšího počasí podnikají nejrůznější výlety, volnočasové aktivity a kulturní akce
s rodinou, ale i v komunitě středoškolské mládeže.
Od září do května s námi byla německá studentka
Tosca Gruner u rodiny Valachových, která se ve druhém pololetí sice přestěhovala do Frýdlantu nad Ostravicí, ale stále byla studentkou naší školy ve třídě
6.C. V červnu se definitivně vrátila do vlasti.
Honduraská studentka Angelica Castro se k nám
kvůli koronavirové situaci dostala až ve druhém pololetí, s o to větším nadšením se vrhla jak do distanční
výuky, tak do všech činností kolem. Její báječná rodina Sochůrkova, která má s pobytem studentů AFS již
bohaté zkušenosti, je jí velmi nápomocná ve všem,
co tento program obnáší. Angelica je cílevědomá,
talentovaná a otevřená studentka se zájmem o veškeré dění kolem ní, ochotná se účastnit všeho, co se
nabízí. A tak ji studenti 7.C i dalších tříd ochotně berou na výlety a další akce. Je potěšující sledovat, jak
se vzájemně obohacují nejen v kulturním rozhledu,
ale i v mnoha jiných oblastech, zvláště jazykových.
Angelica bude na naší škole do listopadu 2021
a od září se budeme těšit na další studentku, tentokrát ze slunného Španělska.
Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

HODINOVÝ MANŽEL V HOLICÍCH
Údržba a opravy v bytech, domech, chatách, chalupách i zahradách.
Údržba domácí a zahradní techniky.
Parní a chemické čištění radiátorů a digestoří.
Lze i formou dárkového poukazu pro vaše blízké.
Tel.: 604 975 177
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Prázdniny
v Artykadle

Po náročném školním roce se jistě všichni těšíme
na prázdniny. U nás v Artykadle ale nebudeme zahálet a díky zlepšující se situaci vás konečně budeme moci pozvat na společná tvořivá setkání. Hned
první červencovou sobotu si tak můžete přijít vyzkoušet malbu na hedvábí. Věnovat se vám bude
celé sobotní odpoledne zkušená lektorka Hanka.
Pod jejím vedením si osvojíte základní techniky malby na hedvábí včetně zapouštění soli nebo batikování a domů si odnesete svůj krásný šátek nebo šál.
Ve čtvrtek 8. července pak v Artykadle poprvé přivítáme ženský taneční kruh. Tří až čtyřhodinový blok
určený ženám bude plný emocí a jejich sdílení skrze
tanec. Žádná taneční průprava není třeba, workshopem vás provede lektorka Lucka.
A konečně 17. až 18. července se dočkají všichni milovníci kreslení, neboť v tyto dny se bude konat oblíbený kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Myslíte si, že neumíte kreslit? Kreslení je dovednost,
která se dá naučit. Pomocí řady různých cvičení pomalu zapojíte na našem kurzu i pravou mozkovou
hemisféru a výsledkem bude realistický portrét namalovaný vámi. Kurz je vhodný pro dospělé a větší
děti od dvanácti let.
Závěrem července se pak můžete těšit na dva zajímavé workshopy. Dne 22. července mají v Artykadle
sraz všechny milovnice krásných ručně vyráběných
šperků. Lektorka Katka vás naučí, jak obšívat rivolky
Swarovski a vytvořit tak krásné jedinečné náušnice.
Nedělní dopoledne 25. července bude potom věnováno keramice. Můžete si přijít vytvořit dekorativní
keramické koule, ale s rezervací neváhejte, místa se
rychle plní.
Po celé léto se pak v Artykadle budou bavit, vzdělávat a tvořit vaše děti na různých příměstských táborech. Pro aktuální nabídku zbývajících volných míst
nás prosím kontaktujte na info@artykadlo.cz.
Závěrem vám přejeme krásné slunečné léto plné zážitků.
Michaela Kaplavková
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Parlament ZŠ Holubova
na síti
Další školní rok máme téměř za sebou, uteklo to jako
voda. Letošek byl pro fungování klubu předsedů velmi specifický. Kvůli všem opatřením jsme se nemohli
ani jednou sejít „tváří v tvář“, a proto jsme zvolili variantu online potkávání. Celkem jsme se takto připojili
třiadvacetkrát. Pro naši práci to bylo celkem složité,
ale když jsme překonali všechny technické problémy,
naučili jsme se nestydět, zapínat si mikrofon i kameru,
byly už téměř Vánoce. Přes všechna úskalí jsme se nakonec přenesli a začali tvořit zajímavé projekty. Založili jsme školní skupinu, kam jsme dávali různé příspěvky pro pobavení ve chvílích, kdy jsme do školy stále
nemohli. Přes Vánoce proběhla soutěž, kde měly děti
plnit zadané úkoly spojené s vánočními tradicemi.
V tomto čase jsme začali realizovat náš největší projekt, a to talentovou soutěž Hvězdy z Holubovky.
V dnešní době točí na YouTube kdekdo, proto nás
napadlo ukázat naše žáky i v jiném světle. V kategorii sport a tanec nás nejvíce nadchla Terka Diblíková
se svou taneční sestavou, a také Verča Tomášková
s gymnastikou. V kategorii mazlíčků nás rozesmála
cvičená andulka Tomáše Sháněla. Kategorie zpěv
a hudební nástroje nás nezklamala, protože víme,
že na naší škole jsou velmi nadané děti. Určit vítěze
bylo opravdu obtížné. Nakonec se jím stal Matyáš
Novotný se svou hrou na klavír. Poslední kategorii
jsme pojmuli volně, děti sem mohli přispět téměř
vším, ale opravdu se nám ani nesnilo, že by někdo
natočil animovaný film. Ten někdo byli kluci Edwin
Tobiáš Gruntosh a Šimon Trnka. Tato soutěž skončila na konci prvního pololetí, ale udílení cen a odměn se účastníci soutěže dočkali až v květnu.
Když už začalo téměř jaro, pořád jsme měli naději, že
bude líp, a proto jsme i nadále pokračovali v aktivitách
zaměřených na naše spolužáky. Připravili jsem dvě velikonoční výzvy, jak děti vytáhnout ven. U rybníka Hluboký a Blažkovec jsme rozmístili obrázky a úkoly, u kterých se měly děti vyfotit, splnit úkol a napsat do naší
společné školní skupiny, jak a s kým se na výpravu vydaly a kolik měřila trasa. Měli jsme radost, že jsme naše
spolužáky se svými rodinami vytáhli ven na čerstvý
vzduch, hlavně pryč od otravných monitorů.
Na konci dubna jsem se konečně dostali do školy,
sice jen rotačně, ale i tak nás to moc těšilo. Připravili
jsme pro naše spolužáky venkovní otevřenou galerii,
kam mohli přidávat obrázky spojené se Dnem země.
Naší poslední aktivitou v tomto školním roce byla
spolupráce s florbalovým týmem IBK Holice. Společně jsme připravili QR-kódovou trasu, která vede
po různých místech Holic a okolí. Principem trasy je
zaplnění nových krmítek pro ptáčky, které zakoupilo
město Holice, ale nebojte, můžete si u toho i zasoutěžit. Více informací se dozvíte na stránkách IBK Holice www.ibkholice.eu/sportuj-a-pomahej/
Teď nám už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám za tým klubu předsedů krásné
prázdniny.
Martina Kubíčková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

A co děti?
V Holicích si mají kde hrát. Kam v Holicích vyrazit s vašimi ratolestmi, aby se pořádně vyřádily? Na webo-

vých stránkách města najdete přehled všech dětských hřišť včetně provozních řádů i vybavení.
>> https://www.holice.eu/zivot-ve-meste/sportoviste-a-hriste/
Barbora Štěpánová

Dětské hřiště a lanové centrum u kulturního domu

Dětské hřiště u mateřské školy Staroholická

Dětské hřiště a víceúčelové hřiště Mládežnická

Dětské hřiště v areálu Domu dětí a mládeže

Dětské hřiště na sídlišti Muška u gymnázia

Dětské hřiště v městské části Koudelka

Dětské hřiště na sídlišti Muška, Ottmarova ulice

Dětské hřiště v ulici 9. května
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Cyklobusy budou v provozu
celé léto
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky, cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce
v provozu od 29. května do 28. září a budou jezdit
opět každou sobotu a neděli, navíc také o svátcích 5. až 6. července a 28. září. Od letošního roku
se na území Královéhradeckého kraje setkáte povětšinou se zcela novými autobusy, v některých
případech i s novými dopravci. S tím přichází
i řada novinek, například v odbavení v autobusech objednávaných Královéhradeckým krajem.
Od 7. března 2021 je možné platit jízdné nejen hotovostí a bezkontaktní čipovou kartou, ale také
platební kartou. Nově je možné také odbavení
papírové přestupní jízdenky QR kódem. Tímto
odpadá nutnost vlastnit bezkontaktní čipovou
kartu při přestupech mezi spoji. V autobusech
na LCD obrazovkách uvidíte i aktuální dopravní
informace.
Po loňském uzavření hranic je v letošním roce v opět
provozu mezinárodní linka z Nového Města přes Náchod a Polsko. V rámci vlastních spojů oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním změnám.
Jedná se zejména o úpravu jízdních řádů z důvodu
uzavírek, například díky opětovné rekonstrukci ko-
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munikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na Mezivrší,
ale jede na Šerlich přes Bartošovice a Neratov. V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky, a tak
ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální online
informace o spojích. K tomu vám slouží také mobilní
aplikace IDS IREDO. Aktuální polohu spoje a případné zpoždění autobusu můžete sledovat na www.tabule.oredo.cz. I nadále můžete využít QR kódy na zastávkách nebo informační linku IDS IREDO. Veškeré
informace o veřejné dopravě v kraji naleznete na novém webu www.dopravakhk.cz.
Euroregion Glacensis v oblasti Orlických hor za poslední dva roky vybudoval množství nových rozhleden. Jedná se o rozhlednu na Velké Deštné, rozhlednu na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách,
rozhlednu na Šibeníku v Novém Hrádku a rozhlednu
na Vrchmezí. Další pak stojí v sousedních Bystřických horách na nejvyšším vrcholu Jagodna a na vrcholu Czerniec. Veškeré stavby jsou spolu propojeny
dálkovou pěší trasou s názvem Česko-polská Hřebenovka a dostanete se k nim i na kole. Podrobné informace můžete získat také v nově otevřených infocentrech v Neratově a v Novém Hrádku nebo na našich
stránkách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme
pevné zdraví, krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis

INFORMACE ZE SPORTU

Historický úspěch holického
basketbalu – v Holicích se
bude hrát extraliga juniorů

mi, jednoznačně prohráli s Opavou, byla závěrečná tabulka následující.
1 BK Jižní Supi
4
3
1
282 : 165 7
2 BVK Holice
4
2
2
314 : 283 6
3 BK Opava
4
2
2
296 : 287 6
4 BK Tygři Praha
4
2
2
290 : 300 6
5 BL Levharti Chomutov 4
1
3
263 : 310 5
O umístění na druhém postupovém místě nakonec
rozhodovalo vzájemné skóre z utkání mezi týmy
umístěnými na druhém až čtvrtém místě se stejným
počtem bodů, a to měli holičtí junioři nejlepší. Sen se
tak stal skutečností a generace hráčů ročníků 2003
a 2004 bude v kronice holického basketbalu zapsána zlatým písmem.

Pandemie Covid-19 byla v uplynulém období pro
všechny sporty doslova pohromou. V případě
basketbalu se žádné soutěže v sezóně 2020/2021
vůbec nehrály. Z neodehraných soutěží tudíž nikdo nesestupoval ani nepostupoval. Holičtí junioři
měli v této sezoně hrát celostátní ligu U19, což je
druhá nejvyšší soutěž v České republice pro tuto
věkovou kategorii. Česká basketbalová federace
využila uvolnění vládních opatření v oblasti sportu
na přelomu května a června a vyhlásila kvalifikaci
do Extraligy U19. Cílem této kvalifikace bylo, aby
si Extraligu – nejvyšší dorosteneckou soutěž v ČR,
mohly zahrát kluby, které nedostaly příležitost
se do ní probojovat v průběhu řádně odehrané
soutěže. Do kvalifikace se přihlásilo deset týmů
z celé republiky a holičtí junioři do toho šli odvážně také. Kvalifikace byla rozdělena na dvě skupiny
po pěti týmech a z každé skupiny pak postupovali první dva. Los holickým juniorům přisoudil
skupinu, která se hrála o druhém červnovém víkendu v Opavě. V prvním sobotním utkání k údivu
všech zúčastněných porazili domácí Opavu 88:72
(23:24 46:42 74:58). Následovalo utkání s BK Supi
Praha. Pro holické hráče to bylo už druhé utkání
v jednom dni a pro soupeře teprve první, což se
nakonec ukázalo jako rozhodující. Holickým juniorům v závěru utkání došly síly a prohráli o pět
bodů 75:80 (22:17 44:33 47:62). V neděli pak v dopoledním utkání jednoznačně přehráli hráče BK
Chomutov 85:54 (23:17 40:36 66:43). V druhém
odpoledním utkání pak nastoupili proti čerstvým
soupeřům BK Tygři Praha a situace s chybějícími
silami v závěru utkání se opakovala. Porážka 66:77
(25:15 42:31 58:53) znamenala, že holičtí junioři získali v kvalifikačním turnaji dvě vítězství a dvě porážky. Když pak v posledním utkání kvalifikačního
turnaje pražští Tygři, vyčerpaní z utkání s Holice-

O historický úspěch se zasloužili:
Horní řada zleva – Pavel Dvořák (asistent trenéra),
Martin Votava, Josef Pluhař, Tomáš Ulrych, Adam
Mikuláš, Štěpán Vlček, Jan Chmelík, Tony Adamec,
Pavel Welsch (trenér)
Dolní řada zleva – Martin Šindelář, Filip Horký, Martin
Kamitz, Petr Kouba, Michal Priessnitz, Jan Topinka
Všem jmenovaným patří velké poděkování za reprezentaci klubu a města Holice. Pro samotný klub pak
tento úspěch znamená, že před funkcionáře je postavena laťka mnohem výše, než byla doposud. Například podle regulí musí být utkání Extraligy juniorů
přenášena přímým obrazovým přenosem na internetové stanici TVCOM atd.
Pavel Welsch

SK HOLICE –
okresní fotbal se vrací
Konečně po mnoha měsících fotbalové nečinnosti
se kopaná vrátila na nově zrekonstruovaný městský
stadion. Po měsících nečinnosti opět ožily fotbalové
trávníky. Všechna mužstva SK Holice si již vyzkoušela krásně udržovaný pažit. Začaly tréninky, začala
přátelská utkání. Jako první si „mistrák“ vyzkoušelo
B mužstvo dospělých. Začátkem června odstartoval TOP CENTRUM Okresní pohár, dříve Letní turnaj
o pohár senátora Antla. Šestnáct fotbalových týmů
z Pardubicka se rozdělilo do čtyř skupin. Skupina A:
TJ Jaroslav, SK Holice B, SK Nemošice, SK Pardubičky B. Skupina B: Sokol Ostřetín, TJ Sokol Staré Hradiště, TJ Paramo Pardubice, SK Býšť. Skupina C: SK
Starý Máteřov, FC Mikulovice, SK Sokol Dříteč, AFK
Ostřešany. Skupina D: TJ Jiskra Rybitví, TJ Přelovice,
TJ Sokol Rohoznice, TJ Bukovka. Po odehrání zápasů
ve skupinách bude následovat finálový turnaj čtyř
vítězů skupin o celkové umístění. Dosud odehraná
utkání SK Holice: TJ Jaroslav 0:2, SK Nemošice 3:0, SK
Pardubičky B 7:3 (do uzávěrky HL nebyl znám konečný výsledek turnaje). Okresní fotbaly se rozjely naplno, amatérští fotbalisté si rozvolnění užívají plnými
doušky. A co na závěr říci? Všichni naši hráči se těší
na vás, na naše věrné fanoušky.
Ing. Vladimír Faltys
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Historie holického basketbalu
– pokračování
Po čtyřech letech strávených v zámořské NBA se
Jiří Welsch vrátil do Evropy,
kde postupně hrál čtyři roky v euroligovém týmu
Unicaja Málaga, jeden rok v Estudiantes Madrid, následně pak jeden rok v belgickém Spirou Charleroi.
Na závěr kariéry se vrátil zpět do České republiky
do mistrovského týmu Nymburka, se kterým získal
pět titulů mistra České republiky. Svoji úplně poslední mistrovskou sezónu odehrál v klubu BK Pardubice, ve kterém kdysi profesionální kariéru začínal.
Po celou svoji kariéru byl Jiří Welsch stálým členem
reprezentačního týmu mužů České republiky. Určitou raritou je pak skutečnost, že je jediným českým
hráčem, který reprezentoval samostatnou Českou
republiku na všech mistrovstvích Evropy, kterých se
národní tým mužů zúčastnil. Jeho úspěchy v nejlepší basketbalové soutěži světa byly několikrát oceněny i v tradiční domácí basketbalové anketě „Nejlepší
basketbalista České republiky“.
Výsledek práce s druhým mládežnickým družstvem
oddílu basketbalu byl tedy také úspěšný a přinesl
své ovoce, když hráči Ladislav Effenberk a Vladimír
Valenta se po získávání zkušeností na hostováních
ve vyšších mládežnických soutěžích nakonec stali
oporami družstva mužů.
Další družstva mládeže již začínala svoji éru tak, jak
si to moderní přístupy ke sportovní výchově mládeže začaly vyžadovat – již v kategorii minižáků, tzn.
ve věku osmi až devíti let. I v těchto družstvech se
objevili talentovaní hráči, kteří se prosadili v rámci
hostování do BK Pardubice v prvoligových mládežnických soutěžích České republiky. Byli to zejména
Jiří Effenberk, Marek Strnad, Pavel Harčár a Vítězslav
Trojan. Víťa Trojan se navíc v sezóně 2002/2003 stal
s družstvem mladších dorostenců BK Pardubice mistrem České republiky v této věkové kategorii. Nejdále z nich to ale dotáhl Pavel Harčár, který reprezentoval Českou republiku ve všech mládežnických
kategoriích a s týmem mužů BK Pardubice získal
bronzovou medaili v nejvyšší basketbalové lize České republiky. Poté působil v nejvyšší slovenské lize
v týmu Pezinku. Po návratu do České republiky hrál
nejvyšší českou basketbalovou ligu za BK Svitavy
a svoji profesionální kariéru zakončil v dresu Kolína,
kde strávil nejdelší část své kariéry.
V sezóně 2003/2004 dosáhli starší dorostenci do té
doby největšího týmového úspěchu holického mládežnického basketbalu, když s jedinou porážkou
obsadili konečné první místo v tabulce a stali se přeborníky Východočeské oblasti. Družstvo tvořili tito

Holické listy:

hráči: Lukáš Kantor, Petr Pávek, Petr Kšáda, Vítězslav
Branda, Vítězslav Trojan, Pavel Harčár, Kamil Štěrba,
Michal Jedlička, Lukáš Mládek, Jan Romanec, Tomáš
Kárník, Petr Skála, Jan Vohralík, Tomáš Faltys, Ondřej
Záleský, Tomáš Rychlík, David Vopršal a Pavel Sokolovič. Hráči Petr Pávek, Petr Kšáda, Lukáš Kantor a Kamil Štěrba se následně prosadili i v družstvu mužů.
Víťa Branda se po vysokoškolských studiích v Olomouci následně usadil v Opavě, kde se stal základním kamenem opavského „B“ týmu v 1. lize mužů.
Přechodem hráčů z tohoto mládežnického družstva
do kategorie mužů byla pak kompletně dokončena
generační výměna celého týmu mužů a stará garda
– průkopníci basketbalu v Holicích, tak mohli odejít
do zaslouženého basketbalového důchodu. Původní
družstvo mužů, které bylo celá dlouhá léta tvořeno
tzv. basketbalovými samouky, bylo nahrazeno hráči,
kteří již prošli komplexní basketbalovou přípravou.
Rok po založení prvního družstva žáků bylo v roce
1987 založeno v oddíle basketbalu také družstvo dívek. Družstvo bylo rovněž po roční přípravě přihlášeno
do oblastní soutěže žákyň východočeského kraje a postupně prošlo všemi věkovými kategoriemi až do staršího dorostu. Přes množství, v mnoha případech drtivých porážek, si dívky vytvořily velmi dobrou partu.
Basketbal se jim zavrtal pod kůži, a i když se z nich
nakonec nepodařilo vytvořit družstvo žen a položit
tak základy ženského basketbalu v Holicích, zůstaly
všechny holickému basketbalu věrné a rády se zúčastňují všech basketbalových akcí, zejména pak vánočního turnaje. Družstvo tvořily hráčky Eva Teplá, Denisa
Opplová, Šárka Jedličková, Renata Dalecká, Daniela
a Lucie Trojanovy, Hana Bolehovská, Lada Kašparová,
Kamila Komárková, Darina Minaříková, Vendula Voříšková a Tereza Brandejsová. Osobního úspěchu dosáhla Eva Teplá, která se prosadila do družstva Spartaku
Hradec Králové, kde hrála 1. dorosteneckou ligu.
Neúspěch se založením ženského basketbalu v Holicích členy oddílu basketbalu neodradil a pokusy stále
přetrvávají. V podstatě s každým novým mládežnickým družstvem chlapců se připravovalo, a i v současnosti stále připravuje, několik dívek. Bohužel jejich
počty jsou nedostačující k vytvoření samostatného
týmu. Přesto vyrostlo v Holicích několik dalších hráček basketbalu, jakými jsou Martina Kroutilová, Barbora Záleská, Kateřina Valentová a zejména pak Aneta Půlpánová. Tato velmi talentovaná hráčka hrála
ligové soutěže mládeže v SŠB Pardubice a následně
v Sokole Hradec Králové, kde získala několik dorosteneckých titulů mistryně ČR a reprezentovala Českou
republiku ve všech mládežnických kategoriích. Následně pak působila v týmech žen v nejvyšších basketbalových soutěžích v České a Slovenské republice.
Pokračování příště…
Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan
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