
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte po-
děkovat všem z  vás, kdo 
jste přišli volit ve  volbách 
do  zastupitelstva města. 
Každý hlas v tomto svátku 
demokracie byl důležitý, 
a  to bez rozdílu, ke  které 

straně či sdružení směřoval. Zvolené zastupitelstvo 
již svou práci pro město započalo a věřím, že nasta-
vená spolupráce bude ve  prospěch občanů města. 
Možnost svobodné volby máme již 33 let. Tolik času 
uběhlo od sametové revoluce a myslím, že demokra-
cii se stále učíme. V  listopadu si též připomeneme 
i  jedno výročí holické – před 130 lety byla zahájena 
výuka v Základní škole Holubova. Doba se nám kva-

pem blíží k Adventu, a kromě všech pozlátek, který-
mi jsou již dnes zdobeny obchody, je to doba, která 
má být radostným očekáváním. Nezapomínejme 
proto na to, aby tato doba byla skutečně radostnou 
a tuto radost hledejme i v maličkostech a nebojme 
se ji předávat dál. Drazí spoluobčané, děkuji vám 
za podporu a prosím vás o spolupráci při řešení běž-
ných radostí i  starostí, které řízení města provázejí. 
Věřím, že společnými silami dokážeme naše město 
rozvíjet tak, aby se nám zde žilo ještě lépe než dosud.

Ondřej Výborný
starosta města

Sbírka a makové pole 
připomenou válečné veterány

V pátek 11. listopadu si připomeneme Den válečných 
veteránů. Slaví jej celý svět, a to v den, kdy skončila 
první světová válka. Symbolem tohoto svátku se sta-
ly květy vlčího máku, které pokrývaly hroby vojáků 
padlých na západní frontě. Lidé si je proto v listopa-
du připínají na hruď jako symbol úcty těm, kteří své 
životy položili ve válečných konfliktech. Od 1. do 30. 
listopadu se také koná sbírka na podporu válečných 

veteránů. Pořádá ji společnost Post Bellum, která 
současně příběhy hrdinů natáčí a  uchovává v  ar-
chivu Paměť národa. Již podruhé najdete sbírkové 
kasičky s  květy máků i  v  Holicích, a  sice na  poda-
telně MÚ Holice, v  městské knihovně, kadeřnictví 
Craft hairdesign, Artykadle, Oční optice Pro vaše oči 
a Café Zemánek. Od 10. do 18. listopadu pak můžete 
vlčí máky zapíchnout i do makového pole u plastiky 
Republiky na Náměstí. T. G. Masaryka. Je jen na nás, 
aby se na hrdiny a jejich příběhy nezapomnělo. Více 
najdete na webu www.denveteranu.cz.

Lukáš Peška
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KÁVA SE STAROSTOU
Pondělí 14. listopadu 2022 od 16.00 do 18.00 hod.

Zasedací místnost městského úřadu



Zpráva z jednání Rady města Holic 
19. září 2022

Rada města schválila 18. rozpočtovou změnu v  roz-
počtu města na  rok 2022, výpůjčku pozemku v  uli-
ci Holubova za  účelem zřízení odběrového místa pro 
PCR testování, zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
v místní části Podhráz, pořadník uchazečů na městské 
byty na třetí čtvrtletí roku 2022 a navýšení platů ředite-
lů příspěvkových organizací. Rovněž schválila jako do-
davatele venkovních žaluzií pro MÚ Holice firmu SGT, 
s.r.o., jako zpracovatele žádosti o dotaci na fotovoltaic-
kou elektrárnu společnost Enovation s.r.o. a  uzavření 
smlouvy se společností ABM stavby, s.r.o. na stavební 
úpravy ZŠ Komenského. Rada rovněž přijala dopo-
ručující usnesení. Zastupitelstvu města doporučila 
schválit směnu pozemku v  ulici Staroholická, prodej 
pozemku v  místní části Podhráz, odprodej pozemku 
v  ulici Šrámkova, bezúplatný převod části pozemku 
v ulici Vysokomýtská Oblastní charitě Pardubice. Dále 
rada doporučila zastupitelstvu schválit zvolený postup 
opravy objektu Polikliniky Holice. Ostatní usnesení 
rady k  projednávaným záležitostem během tohoto 
jednání jsou dostupná na  webových stránkách měs-
ta>> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
3. října 2022
Rada města Holic schválila 19. rozpočtovou změnu v roz-
počtu města na  rok 2022. Rovněž schválila firmu ILIOS 
s. r. o., Brno jako zhotovitele projektové dokumentace pro 
fotovoltaické elektrárny na  budovách MŠ Holubova, MŠ 
Staroholická, MŠ Pardubická, Školní jídelna a MÚ čp. 1, Ho-
lice. Ostatní usnesení rady k projednávaným záležitostem 
během tohoto jednání jsou dostupná na webových strán-
kách města>> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic 20. června 2022
Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcných břemen 
v ulici Hradecká, Bratří Čapků a Jungmannova za účelem 
umístění nového kabelového vedení nízkého napětí. Dále 
zastupitelstvo schválilo postup prací zahrnujících úpravy 
na kulturním domě, uložení finančních prostředků města 
do spořícího, vkladového či termínovaného účtu u ban-
kovních ústavů a  v  rámci přípravy optických sítí podpis 
smlouvy se společností OMcom s.r.o. V  rámci jednání 
zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracování analýzy veřej-
ných prostranství a zprávu o zabezpečení voleb do obec-
ních zastupitelstev v  roce 2022. Ostatní usnesení zastu-
pitelstva k  projednávaným záležitostem během tohoto 
jednání jsou dostupná na webových stránkách města>> 
www.holice.eu.

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic 19. září 2022
Na zasedání zastupitelstva města byla schválena směna 
pozemku v  ulici Staroholická, prodej pozemku v  míst-
ní části Podhráz, odprodej pozemku v  ulici Šrámkova, 

bezúplatný převod části pozemku v ulici Vysokomýtská 
Oblastní charitě Pardubice a bezúplatný převod tří kusů 
sloupů se signalizačním zařízením do  vlastnictví Hasič-
ského záchranného sboru Pardubického kraje. Rovněž 
zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene v  ulici 
Mjr.  Baumanna, Staroholická, Nádražní a  v  místní části 
Koudelka za účelem umístění nového kabelového vedení 
nízkého napětí. Zastupitelstvem bylo dále schváleno po-
dání žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu a podání 
žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Kamenec. Zastupi-
telstvo města Holic naopak neschválilo zveřejnění záměru 
odprodeje pozemků v ulici K Zastávce. V rámci zasedání 
zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o zhodnoce-
ní finančních prostředků a postup přípravy opravy Polikli-
niky Holice. Ostatní usnesení zastupitelstva k projednáva-
ným záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná 
na webových stránkách města>> www.holice.eu.

Iva Lázničková

Volby do Zastupitelstva města Holic 
– konané ve dnech 23.–24. září 2022
V Holicích bylo voleno celkem 21 zastupitelů. 
Složení Zastupitelstva města Holic
Mgr. Ondřej Výborný PRO Holice
Mgr. Lukáš Peška PRO Holice
Mgr. Dana Půlpánová PRO Holice
Mgr. Jana Koudelová, DiS. PRO Holice
Rostislav Škrba PRO Holice
Petr Sopoliga PRO Holice
Bc. Filip Moučka PRO Holice
Milan Matys PRO Holice
Vratislav Karel, DiS. PRO Holice
Petr Kačer ODS
MUDr. Petr Skála ODS
Roman Hlava ODS
Mgr. Ladislav Effenberk 3PK – pro město Holice
Bc. Lenka Chotěnovská 3PK – pro město Holice
Radek Chotěnovský 3PK – pro město Holice
Josef Bartoníček 3PK – pro město Holice
Ing. Marek Duba, PhD. 3PK – pro město Holice
Petr Bajer  Soukromníci a  nezávislí 

pro sport a kulturu
PaeDr. Václav Vojtěch, CSc.  Soukromníci a  nezávislí 

pro sport a kulturu
Josef Branda  Soukromníci a  nezávislí 

pro sport a kulturu
Jiří Růžička  Soukromníci a  nezávislí 

pro sport a kulturu
Volební období 2022–2026
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 
17. října 2022, byl starostou města zvolen pan Mgr. Ond-
řej Výborný a místostarostou pan Petr Kačer. Dále byla 
zvolena Rada města Holic. Ve  volebním období 2022-
2026 bude rada města pracovat v následujícím složení: 
Mgr. Ondřej Výborný, Petr Kačer, Mgr. Dana Půlpánová, 
Mgr.  Jana Koudelová, DiS., Mgr.  Lukáš Peška, Roman 
Hlava a  Petr Sopoliga. Na  závěr zasedání byl za  před-
sedu finančního výboru zvolen Petr Bajer. Funkci před-
sedy kontrolního výboru bude vykonávat Mgr. Ladislav 
Effenberk. 

Iva Lázničková
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Aktuálně z odpadového 
hospodářství města

Kongres sdružení komunálních služeb
Pod záštitou Ministerstva životního prostředí a také 
Pardubického kraje se ve  dnech 12.–14. října 2022 
konal již 60. Kongres sdružení komunálních služeb. 
V rámci kongresu převzal ředitel Technických služeb 
Holice gratulaci k  1. místu za  nejefektivnější třídění 
odpadu v Pardubickém kraji. V  letošním roce měs-
to Holice zvítězilo v  soutěži o  „Perníkovou popelni-
ci“, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM 
ve  spolupráci s  Pardubickým krajem. Finanční od-
měna za  1. místo činila 80  000 Kč a  bude využita 
na úpravu kontejnerového stání Na Mušce a zabez-
pečení kamerovým systémem. 

Iva Lázničková

Ukončení svozu biologického odpadu
Letošní svoz BIO odpadu bude ukončen ve  dnech 
23.–25. listopadu 2022. Poslední den svozu proběh-
ne ve stejný den, jak jste na svoz BIO odpadu zvyklí 
ve vaší ulici. 

Iva Lázničková

Pozvánka
Tak jako každoročně, i  v  letošním roce vás město 
Holice a výbor seniorů zve na posezení s písničkou. 
Kulturní akce se uskuteční v pátek 25. listopadu 2022 
od 17.00 hod. v klubovně v prvním patře Kulturního 
domu města Holic. Vzhledem k omezenému počtu 
míst je potřeba nahlásit svou účast, abyste měli za-

jištěn stůl a  místa k  sezení. Pokud máte zájem se 
akce zúčastnit kontaktujte pana Janebu na tel. +420 
775  122  915. Občerstvení i  tombola jsou zajištěny. 
Vstupné je 50 Kč. V první části do 19.00 hod. vystoupí 
paní Bubilková a pak následuje volná zábava za při-
spění harmoniky. Bude možné si i zazpívat. Přijďte si 
zpříjemnit odpoledne. 

Za výbor seniorů, Antonín Janeba

Linka důvěry 
Ústí nad Orlicí děkuje 
a informuje
Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT 
Ústí nad Orlicí, která zřizuje krajskou Linku důvěry 
Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat městu Ho-
lice za finanční podporu, kterou nám v roce 2022 po-
skytlo. Této podpory si velmi vážíme. 
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje by-
chom nemohli poskytovat služby v  neomezeném 
provozu již 27 let. 
Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit 
a krátkodobě provést člověka trápením, které přesa-
huje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc 
poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail. 
Bližší informace o  naší službě naleznete na  webo-
vých stránkách www.linkaduveryuo.cz. Zajímavé 
odkazy k řešení různých životních situacích mohou 
případní zájemci o  naši službu zjistit také na  face-

bookových stránkách „Linka důvěry Ústí nad Orlicí“.
V  roce 2022 se na nás lidé obraceli nejen s osobní-
mi, vztahovými a dalšími otázkami, ale také s tématy 
spojenými s aktuálním děním na Ukrajině.

Přejeme vedení města Holice a  občanům pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2023. 

Sylva Heulerová
Vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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KALENDÁRIUM
1. listopadu 1862 (160 let) bylo 
v Praze založeno Náprstkovo mu-
zeum, v  němž je dnes uložena 
i část sbírek Dr. Emila Holuba.

1. listopadu 1892 (130 let) bylo za-
hájeno vyučování v  nové budově 
Měšťanské školy, dnešní Základ-
ní škola (ZŠ) v Holubově ulici. Vy-
svěcena však byla až 1. září 1896, 
kvůli sporu města se stavitelem 
Potůčkem. Učit se začalo ve dvou 
přízemních třídách učiteli Františ-
kem Rosůlkem a Al. Rožkem. Ote-
vřením školy byly rozděleny holic-
ké školy na dívčí a chlapeckou.

1. listopadu 1952 (70 let) v  holic-
kém kině, tehdy ještě v  sokolov-
ně, byla uvedena premiéra filmu 
„Velké dobrodružství“ o  životě 
a díle Dr. Emila Holuba. Premiéry 
se zúčastnil režisér Miloš Makovec 
a  představitelé hlavních rolí: Oto-
mar Krejča (Dr. Emil Holub) a An-
tonie Hegerliková (Růžena Holu-
bová).

5. listopadu 1917 (105 let) osm-
desátiletý majitel hotelu U Krále 

Jiřího, Bedřich Kašpar, se rozhodl 
hotel i s pozemky prodat své hos-
podyni Anně Řehořové, toho dne 
byla mezi nimi uzavřena smlou-
va za  trhovou cenu 70  000 Kč. 
Bedřich Kašpar si vykázal v  pro-
daném domě společný byt s ku-
pující a  ona se zavázala prodá-
vajícímu poskytovat doživotní 
řádnou a slušnou výživu.

5. listopadu 1932 (90 let) na  jed-
nání městského zastupitelstva 
byla kladně vyřízena žádost Vác-
lava Synka, hostinského Na  Špici, 
o  udělení koncese na  výletní re-
stauraci u rybníka na Kamenci.

5. listopadu 1957 (65 let) byl v Par-
dubicích na  náměstí Republiky 
odhalen památník Rudé armá-
dě, pomník Rudoarmějce, dílo 
holického rodáka sochaře Josefa 
Malejovského (*19. dubna 1914, 
†20. prosince 2003). Vybudovaný 
z  iniciativy pracujících Synthesia 
Semtín, kteří na  něj věnovali vý-
těžky pracovních brigád.

8. listopadu 397 (1 625 let) zemřel 
sv. Martin – patron našeho kos-
tela. Narodil se v  roce 316 v  po-
sádkovém městě Sabarta v  Hor-
ní Panonii (dnes Szombathely 
v  Maďarsku) jako syn důstojníka 
římské armády a  dostal jméno 
po  římském bohu války – Marti-
nus, tedy zdrobnělině malý Mars. 
Měl pohanské rodiče.

10. listopadu 1812 (210 let) se v Ho-
licích narodil Jan Jaroslav Křičen-
ský (†74), učitel, spisovatel, dra-
matik, autor románů a  povídek, 
osvětový pracovník, pracoval 
a učil v Holicích, kde se stal zakla-
datelem místní knihovny. Působil 
rovněž v Praze, Jičíně, Kolíně a po-
sléze v  Novém Jičíně, kde zemřel 
16. dubna 1886.

13. listopadu 2012 (10 let) zemřel 
Václav Kyncl (†83), všestranný 
sportovec, v  mládí byl aktivním 
sokolem, později starostou Sokola 
Holice a  člen předsednictva So-
kolské župy východočeské, nositel 
mnoha ocenění. Poslední rozlou-
čení měl v sokolovně 17. listopadu 
2012. Narodil se 6. dubna 1929.
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21. listopadu 1872 (150 let) se 
v  Baumagartenu (Rakousko) na-
rodil Antonín Šafařík (†76), učitel, 
spisovatel, historik, vlastivěd-
ný pracovník, kronikář města, 
veřejný činitel, autor drobných 
statí o  Holicku, s  Otokarem Po-
spíšilem spoluautor knihy „Holi-
ce, obraz vývoje a  současnosti“ 
(1911), rovněž napsal „Pověsti Ho-

lic“ (1920), působil v Holicích jako 
učitel a  ředitel měšťanské školy 
a  učitel živnostenské školy, jeho 
jméno nese jedna z místních ulic. 
Zemřel 9. září 1948 v Holicích.

27. listopadu 1917 (105 let) se v Dra-
helicích, u  Nymburka narodil 

prof.  Josef Severa (†94). Absol-
voval vojenskou hudební školu, 
hrál na  několik nástrojů. Působil 
v  Brně, Bejrůtu (Libanon), Praze 
a asi třicet let v Holicích, kde také 
dirigoval místní dechový orchestr. 
Zemřel z 20. na 21. října 2011.

28. listopadu 1917 (105 let) c. k. 
centrální komise ve  Vídni jakož-
to státní památkový úřad zaslala 
stanovisko k historicko–umělecky 
chráněným varhanám. Dle této 
komise byly ze seznamu vyňa-
ty varhany mimo jiné v  Holicích, 
Chvojně, Horní Rovni, Dašicích 
a v pěti kostelech v Pardubicích.

29. listopadu 1982 (40 let) po spo-
lečném zasedání MěstNV a měst-
ského výboru Národní fronty 
byl otevřen zrekonstruovaný sál 
Na Špici.

Václav Kment
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Upozornění občanům Holic

Vážení občané města Holic,
rád bych Vás v  tomto dopise informoval o  tom, co se 
děje v našem městě. Myslím si, že o záměru firmy BV 
Elektronik provozovat ve  svém závodě lisovnu cívek 
a jako vedlejší produkt vypouštět do vzduchu karcino-
genní styren, by měli vědět všichni občané města Ho-
lic, nejen účastníci stavebního řízení. Odpovědné úřady 
v Holicích, včetně pana starosty, který o tom byl písemně 
informován, nepovažují za důležité tuto závažnou infor-
maci veřejně prezentovat obyvatelstvu, aby je ochránili.
O co se blíže jedná?
Firma BV Elektronik zažádala o změnu užívání svého 
výrobního objektu. V hale C1 bude lisovna stykačových 
cívek pro firmu Schneider. Výroba je přesunuta z provo-
zovny z Hlinska. V projektové dokumentaci je uvedena 
spotřeba lisovací hmoty 270 tun za rok. Lisovací stroje 
používají hmotu, která obsahuje styren v koncentraci 
1–12 %. Tzn. že za rok se průměrně při výrobě uvolní 0,6 
tun styrenu, nebo i více. Vzduch, který bude obsaho-
vat uvolněný styren, sice projde přes filtrační komoru 
s kapsovým filtrem typu G4 COARSE, ale i přes toto 
opatření bude část styrenu unikat do ovzduší. Tato li-
sovna bude v provozu minimálně 16 hodin, nebo i 24 
hodin denně. Jak dlouho se výroba bude provozovat, 
nikdo neví a neví se také ani, jak dlouho budeme dý-
chat v Holicích styren a v jakém množství?
Co je styren?
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) 

řadí styren mezi karcinogeny skupiny 2 B – tedy „po-
dezřelý karcinogen pro člověka“. Styren má i narko-
tické a lokálně dráždivé účinky.
Za běžných podmínek jde o bezbarvou až nažloutlou 
kapalinu pronikavě nasládlého zápachu. Po uvolnění 
do ovzduší se styren mění v benzaldehyd a formal-
dehyd, karcinogen skupiny 1 – tedy „prokázaný kar-
cinogen pro člověka“. Studie udávají, že poločas jeho 
setrvání v ovzduší jsou 2–9 hodin. 
Krajský úřad Pardubického kraje – oddělení ochra-
ny ovzduší a odpadového hospodářství vydalo sou-
hlasné stanovisko se zahájením zkušebního provozu 
lisovny v obytné zástavbě. Na dotaz ohledně půso-
bení styrenu na prostředí však nedokázali ani odpo-
vědět, co je to styren.
Zkušební provoz v délce šesti měsíců by měl ověřit 
reálné emise, případně úniky těkavých organických 
látek (styrenu) spojených s nadměrným zápachem, 
obtěžujícím obyvatelstvo. Již nyní obyvatelé okol-
ních ulic registrují silný zápach.
Termín zkušebního provozu byl stanoven na období 
1. září 2022–28. února2023. 
Tak co, občané! Neustále jsme vyzýváni k třídění od-
padů a ekologickému chování a za odměnu budeme 
dýchat STYREN? Necháme si tohle líbit nebo chce-
me, aby zástupci města podnikli kroky k ochraně na-
šeho zdraví?

Miloš Kopecký

Vyjádření stavebního úřadu, Městský úřad Holice
Stavební úřad vydal dne 2. prosince 2021 rozhodnutí, 
kterým schválil stavební záměr „Změna užívání vý-
robního objektu BV elektronik s přístavbou k hale C1 
+ C2“ společnosti BV elektronik s.r.o. Změna užívání 
spočívá v úpravě provozu elektrotechnické dílny, kde 
jsou umístěny lisovací stroje, které používají lisova-
cí hmotu z nenasycených polyesterových pryskyřic 
obsahujících styren. K  vydání společného povolení 
(rozhodnutí) bylo doloženo souhlasné závazné sta-
novisko Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ 
– oddělení ochrany ovzduší a  odpadového hospo-
dářství a  souhlasné závazné stanovisko Krajské hy-

gienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Par-
dubicích (KHS). Na  základě podmínek souhlasných 
závazných stanovisek nařídil stavební úřad zkušeb-
ní provoz v délce 6 měsíců zahrnující měření hluku 
a  měření expozice škodlivin (mimo jiné i  možného 
styrenu) k  ověření, zda při ustáleném provozu této 
stavby nebude styren nebo jiné látky zdrojem emi-
sí nadměrně obtěžujících obyvatelstvo zápachem. 
Dne 5. září 2022 oznámil stavebník stavebnímu úřa-
du zahájení zkušebního provozu. 

Helena Sedláková 

Vyjádření odboru životního prostředí, Městský 
úřad Holice
Odbor životního prostředí po  spuštění zkušební-
ho provozu zaznamenal několik žádostí o  informa-
ci v  rámci zápachu z  areálu společnosti BV elek-
tronik s.r.o. V  rámci ovzduší však povolení nespadá 
do kompetence Městského úřadu (MÚ) Holice, nýbrž 
je v gesci Pardubického kraje. Další oznámení doru-
čená na  Odbor životního prostředí MÚ Holice ved-
la k  předvolání zástupce společnosti BV elektronik 
s.r.o., který doložil nápravná opatření. Krajský úřad 

ve  svém sdělení uvedl, že v  dané věci probíhá dal-
ší řešení vzniklé situace a Česká inspekce životního 
prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, opě-
tovně provedla kontrolu provozu. Z uvedených sku-
tečností vyplývá, že i  přes nepříslušnost učinil Od-
bor životního prostředí MÚ Holice v rámci dané věci 
všechny možné kroky ve spolupráci s orgány, do je-
jichž kompetence šetření spadá.

Zdeňka  Poláková
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
Kulturní kalendář na měsíc listopad 2022

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
5. 11. – 6. 11.   Národní přehlídka jednoaktovek
   Podrobný program divadelní přehlídky nejúspěšnějších amatérských souborů je uveden 

na samostatném plakátu. Srdečně zveme širokou veřejnost.  zdarma
9. 11.  19.00   PODZIMNÍ KONCERT
středa    Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice. V  programu zazní skladby Carla 

Marii von Webera, Bohuslava Martinů, Sergeje Kusevického a Julese Massneta.
   S průvodním slovem dirigenta Symfonického orchestru Tomáše Židka.
   Bonus pro předplatitele ABO 2022/2023.  150 Kč
11. 11.  17.00   Kája a Bambuláček – BAMBULKOVÁ ŠOU
pátek    Představení plné písniček, tanečků a soutěží s Kájou a Bambuláčkem.
  Předprodej v síti Ticketportal nebo také v předprodeji KD Holice.  299 Kč
   Pořadatelem koncertu je Kawaii Production s.r.o.
26. 11.  19.30   Torben Betts – KOČKA V OREGÁNU
sobota    Jedna z  nejúspěšnějších současných komedií nabízí spoustu humoru i  vážného citu 

a velké příležitosti pro čtyřlístek herců. Střet jemných velkoměstských intelektuálů s ven-
kovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a také vzájemné předsudky.

   Hra se stala hned po své premiéře obrovským diváckým hitem.
   Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen.
   V režii Lídy Engelové uvádí Divadlo Kalich Praha.
   Zařazeno v předplatném ABO 2022/2023. 430 – 410 – 390 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
1. 11.  19.30   Indián
úterý    Ondřej je tvrdý obchodník a workoholik. Na pracovní cestě do Ameriky přelétá letadlo 

nad rezervací, kde probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána narazí do letadla 
a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. Ondřej se však nezvanému návštěvníkovi nehodlá 
jen tak vzdát… Režie: Tomáš Svoboda.

   Hrají: Karel Roden, Vica Kereres, Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka a další.
   Žánr: komedie. Délka 94 minut.  120 Kč
8. 11.  17.00   Princ Mamánek
úterý    Filmová pohádka o  princi, který musel dospět. Rozmazlený princ Ludvík se musí vydat 

do světa, aby zjistil, jak vypadá opravdový svět. A tak ho čekají věci, o kterých zatím jen četl. 
Potká čaroděje, čarodějnice a možná najde i lásku svého života… Režie a scénář: Jan Budař.

   Hrají: Jan Budař, Ondřej Vetchý, Martin Huba, Jana Nagyová, Veronika Khek Kubařová.
   Žánr: pohádka. Délka 100 minut.  120 Kč
15. 11.  19.30   Planeta Praha
úterý    Tvůrci filmu se tentokrát vydali na výpravu do džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu 

žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž dobrodružství filmaři zaznamenali díky moderním 
technologiím z blízkosti. Kde se v Praze vzali mufloni? Do jaké skrýše se na Petříně scho-
vá roztomilý plch? Vydejte se na vzrušující výpravu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, 
kteří tajně žijí v naší metropoli. Režie: Jan Hošek.

   Žánr: dokumentární. Délka 85 minut.  100 Kč
22. 11.  19.30   Spolu
úterý    Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů k mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému 

klukovi zajatém v dospělém těle. Máma pořád žije jen pro svého syna. Tereza má pocit, že 
by máma měla myslet víc na sebe a taky na ni. A tak se rozhodne udělat krok, po kterém 
už nikdo nebude taký, jaký byl... Režie: Martin Müller, David Laňka.

   Hrají: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Kamila Janovičová, Marek Němec, Václav Kopta.
   Žánr: drama. Délka 120 minut.  120 Kč
29. 11.  19.30   Za vším hledej ženu 
úterý    Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena. A přesto je mezi 

nimi nejpevnější pouto. Irena touží po vlastním domě, Marta po moderování v rádiu a Alex 
se bezhlavě zamiluje do staršího šéfa nadnárodní firmy a brzy narazí na jeho tvrdou slupku. 
A tak kamarádky vymyslí past. Ovšem osud si se vztahy zahrává a přináší překvapení….

   Režie: Miloslav Šmídmajer.
   Hrají: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Zlata Adamovská, Zuzana Pillmann.
   Žánr: komedie/ drama. Délka 105 minut.  120 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
14. 11.  16.00   Nikdy není pozdě – cestopisná přednáška o Chile a o tom, že začít cestovat bez cestovky
pondělí   se dá i po padesátce. Přednáší Jiří Kafka.  50 Kč.

GALERIE – VÝSTAVA
1. 11. – 29. 11.   Ředické rozjímání – fotografie Františka Koubka
   Vernisáž výstavy dne 1. 11. 2022 od 17 hodin
1. 11. – 23. 12.   Sny v hlavě Dominika – autor Dominik Práchenský
   Vitríny I. poschodí
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Kulturní dům města 
Holic – výročí
Den otevřených dveří

U příležitosti letošního výročí šedesáti let od otevře-
ní budovy Kulturního domu města Holic jsme uspo-
řádali akci Den otevřených dveří, a to hned dvakrát. 
První termín byl v březnu v rozsahu dvou dnů a pro 
velký zájem jsme se rozhodli pro druhý termín v září.
Na všechny dny jsme měli objednané v dopoledních 
hodinách na prohlídky děti z mateřských a základ-
ních škol a na odpoledne ze školních družin. Mezitím 
jsme samozřejmě provázeli i návštěvníky z řad veřej-
nosti, a to všech věkových generací.
Prohlídka začala vždy ve  sklepení, které je pod ce-
lou budovou, a tudíž je opravdu rozsáhlé. Přední část 
byla postavena jako protiatomový kryt s řadou ma-
lých místností a  původní telefonní ústřednou. Nyní 
je v  jedné z  místností umístěna expozice kina. Dvě 
původní promítací mašiny a  kilometry filmových 
pásů všechny návštěvníky velmi zaujaly. Exponáty 
v podobě původních vstupenek do kina, domácích 
promítaček aj., zapůjčené od pana Václava Kmenta, 
expozici skvěle doplňují. Pokračovali jsme prohlíd-
kou současné kabiny techniků, velkého sálu včetně 
jeviště a zázemí za jevištěm. Ve druhé části sklepení 
si všichni návštěvníci mohli prohlédnout sklady kulis 
a  rekvizit pro místní ochotnické soubory. Prohlídka 
byla doplněna o popis fungování divadel jak ochot-
nických, tak zájezdových. Zrekonstruované herecké 
šatny v prvním patře slavily úspěch a vidět depozitář 
knihovny bylo pro všechny také moc zajímavé. Ná-
sledovala prohlídka částečně obnovené učebny, po-

hled na jeviště z balkónu a prohlídka všech kluboven 
včetně klubovny U Holuba, kde je několik exponátů 
z Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Prohlídka byla 
zakončena buď v knihovně, nebo v malém sále, po-
dle zájmu a času návštěvníků.
Všichni odcházeli překvapeni prostory, o  kterých 
neměli tušení, potěšeni příjemným výkladem a děti 
si nadšeně odnášely kousek filmového pásu na pa-
mátku. Zájemce, kteří den otevřených dveří ani v jed-
nom termínu nestihli, jsme provázeli ještě v  druhé 
půlce září při individuální prohlídce. Umožnili jsme 
tak řadě občanů vidět Kulturní dům města Holic, 
včetně běžně nepřístupných částí, zřejmě naposledy 
před plánovanou rekonstrukcí a  podle odezvy vím, 
že to všichni velmi ocenili. Za zájem děkujeme a těší-
me se na setkání při divadelních představeních či ji-
ných kulturních a společenských akcích, v knihovně, 
v půjčovně kostýmů či v Africkém muzeu Dr. Emila 
Holuba.

Eva Hlaváčková
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Na Dr. Emila Holuba 
nezapomněli ani v Lusace
Letošní výročí Emila Holuba si připomnělo i  velvy-
slanectví ČR v Lusace společně s afrikanistkou PhDr.
Marií Imbrovou a  řadou hostů z  etnik Tomga, Lozi 
a Ilala. Pro ně byla připravena panelová výstava v pro-
storách muzea v Livingstone a následná přednáška, 
kterou navštívilo přes 50 hostů. Součástí celého od-
poledne bylo předání více jak 20 publikací o  životě 
Emila Holuba, včetně průvodce Africkým muzeem 
Emila Holuba v  Holicích a  živá diskuze s  velvyslan-
cem Pavlem Procházkou o další spolupráci v oblasti 
muzejnictví. 

Marie Imbrová

Neskutečný zážitek
Je 15. října večer a jdu domů. Jdu domů a nevěřícně 
kroutím hlavou. Jdu z kulturáku z koncertu S dech-
nou vážně/nevážně a  nechápu. Nechápu, jak něco 
takového můžu zažít v  našich malých Holicích. Jak 
něco takového dokáže skupina hudebních nadšen-
ců natrénovat a  secvičit. Parta lidí, kteří každý den 
chodí do  práce, mají své rodiny, nebo kteří studují 
a plní si své školní povinnosti. 
Sedíte v hledišti a kolem vás zní hudba, kterou znáte 
z televize nebo rádia v podání velkých symfonických 
orchestrů a  světoznámých interpretů. A  teď vám ji 
s naprostou lehkostí a profesionalitou servírují holic-
ký dechový orchestr a oblastní pěvci. Žádné m-caca, 
které se všem ve spojení s dechovkou vybaví, nýbrž 
„profláklé“ operní árie a  notoricky známé skladby 
klasické hudby. Posluchačsky nic náročného. Každé-
mu jsou ty melodie povědomé, každý si je v duchu 
pobrukuje, aniž by vždy věděl, jestli je to zrovna Ver-
di, Mozart, Puccini nebo třeba Smetana. A  je to tak 
dobře. Nejde totiž o vědomostní soutěž, ale o zážitek. 
A ten rozhodně byl!
Nemůžu si odpustit ještě poznámku na adresu mo-
derátora Karla Krále, který jako vždy dodal progra-

mu punc originality. Perfektně připravené průvodní 
slovo obsahovalo nejen fakta z hudební historie, ale 
také nezvyklé množství neotřelých vtipů o muzikan-
tech, což výborně uvolnilo atmosféru. 
Mám tedy zážitky dva. Hudební a  rétorický. Pevně 
věřím, že nás takových bylo víc. 

Pavla Picková

P.S. Nejsem nikým zaplacená. Píšu, protože jsem 
prostě nadšená. Smekám přede všemi!

Martinská jízda vozítek 
s pedály
Klub vozítek s pedály pořádá na Městském stadionu 
v  Holicích dne 12. listopadu 2022 od  10.00 do  12.00 
hod. na in-line dráze

Martinskou jízdu vozítek s pedály

Na  tuto určitě zajímavou podívanou zveme přede-
vším rodiny s dětmi.

Na závěr se budou moci zájemci i v netradičním vo-
zítku projet.

Milena Vohralíková
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Národní přehlídka 
jednoaktovek

Když přišel na konci roku 1997 Míla Kučera s tím, že 
bychom mohli pořádat Národní přehlídku jednoak-
tových her, málokdo tehdy tušil, že se od roku 1998 
tato vrcholná událost amatérského divadla v  Holi-
cích tak zabydlí, že dneska nikdo neuvažuje o tom, že 
by mohla být někde jinde.
Letos tedy již po dvanácté vystoupí nejlepší ochot-
nické soubory z celé republiky, aby ukázaly své umě-
ní. Přehlídka se koná každé dva roky, a pokud vám 
to nevychází, tak je to dáno tím, že před dvěma lety 
nám to zkazila pandemie covidu. O nic však nepři-
jdete, protože soubory, které si tenkrát vybojovaly 
postup na krajských přehlídkách, budou hrát letos.
 Přehlídka proběhne v sobotu 5. listopadu 2022. Po za-
hájení v  10.00 hod. uvidíme Divadlo na  ulici Praha, 
které sehraje hru „Já tě (ne)chci!“. Po nich následuje 
domácí soubor s hrou Seana O´Caseyho „Uspořená 
libra“. Po přestávce na oběd nastoupí ve 13.00 hod. 

na  jeviště soubor z Horšovského Týna, který uvede 
hru Vladimíra Zajíce „Maryško naše“. Poté uvidíme 
soubor z Hodonína, aby nám předvedl hříčku Jeana-
-Michela Ribese „Monika“. Ochotnický spolek ŽUM-
PA z  Nučic postoupil s  hrou Jakuba Kolára „Klub“. 
Programový blok uzavře Divadlo JakoHost z  Plzně, 
který sehraje představení Kathrine Kressmann Tay-
lor „Adresát neznámý“. Po večeři pak uvidíme ještě 
dvě představení. První z nich bude hra našeho býva-
lého prezidenta Václava Havla „Vernisáž“ v provedení 
divadelníků z Libice nad Cidlinou. Soutěžní část pak 
uzavře Divadelní studio D3 z  Karlových Varů, které 
nám předvede hru „Kvůli čemu se nevraždí“. 
Přehlídka pokračuje ještě v neděli 6. listopadu zá-
věrečným hodnocením poroty. Ještě před koneč-
ným vyhlášením výsledků a předáním cen oceně-
ným budeme moci (zhruba v 11.00 hod.) zhlédnout 
představení Divadla Exil z Pardubic „Do zdi“ od Ni-
colase Bedose. Pokud se vám bude chtít, přijď-
te, budete vítáni. Vše je zdarma! Sice to píšu kaž-
dým druhým rokem, ale bohužel hlediště zůstává 
prázdné…

Pavel Hladík

Zemřel mecenáš města 
Vladislav Křepelka
Ve švýcarské Basileji zemřel 12. května tohoto roku 
v  nedožitých 96 letech Vladislav Křepelka, jeden 
ze soudobých mecenášů našeho města. Křepelka 
se sice 8. července 1926 v  Holicích narodil, ale vět-
ší část života prožil v exilu. Na rodné město přesto 
nezapomínal a  po  sametové revoluci se do  Holic 
pravidelně vracel. Díky pomoci Vladislava Křepelky 
a sbírce, kterou uspořádal mezi svými basilejskými 
spolufarníky, získala zdejší farnost při opravě kostela 
v polovině 80. let kvalitní fasádní barvu, která jeho 

zdi zdobí dodnes. V roce 2003 pak Křepelka nechal 
v sokolském parku vybudovat pomník upomínající 
na  návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v  roce 1922 
v Holicích. Dne 27. května 2003 pomník odhalil prezi-
dent Václav Klaus, který do našeho města přijel prá-
vě na pozvání Vladislava Křepelky. Odkazy na  rod-
né Holice najde čtenář i  ve  sbírce V  peřejích věků, 
kterou se Křepelka zařadil mezi básníky. Poslední 
rozloučení s ostatky zesnulého se konalo 2. června 
v basilejském chrámu St. Marien-Kirche. V Holicích 
se s Vladislavem Křepelkou rozloučíme při zádušní 
mši v den poutní slavnosti zdejšího kostela sv. Mar-
tina v neděli 13. listopadu v 9.30 hod. Requiescat in 
pace.

Lukáš Peška

Roubíčkovi
Ve středu 5. října se konala v Orlickém muzeu Choceň 
vernisáž výstavy s  projekcí a  přednáškou na  téma 
Osudy rodiny Roubíčkových, na pozadí událostí ho-
lokaustu a  Kameny zmizelých obětem holokaustu. 
Výstavu připravila studentka Kateřina Nejedlá a paní 
Hana Vavřinová. Rodina Roubíčkových byla v  září 
1941 nuceně přesídlena z  Chocně do  Holic čp. 168. 
Manželství Roubíčkových bylo smíšené, tím jejich 
děti požívaly ochranu do  věku 14 let. Otec budoval 
s ostatními Židy cestu v  lese, tzv. „Židovku“, pak ho 
Němci poslali na  práci do  Pardubic. Postupně část 
rodiny skončila v  Terezíně a  následně v  Osvětimi. 
Sourozenci Roubíčkovi dnes žijí v Argentině.
 Na výstavě jsou i dva panely týkající se Holic z obdo-
bí 40. let. Dne 25. listopadu budou všechny materiály 
přemístěny do Gymnázia ve Vysokém Mýtě (do 22. pro-
since). Příští rok mají vyjít použité dokumenty knižně.

Václav Kment
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V Holicích přibyly další 
Kameny zmizelých

Stolpersteiny (odvozeno z německých slov stolpern 
= klopýtnout, Stein = kámen) jsou pamětní kostky 
s  mosazným povrchem nesoucí životopisné úda-
je o obětech nacistického režimu. Bývají vsazovány 
do chodníku před domy, jejichž obyvatelé byli donu-
ceni je v důsledku rasové perzekuce opustit. Převáž-
ná část Židů z Holic byla odvlečena dne 9. prosince 
1942 transportem Cg z Pardubic do Terezína. Po válce 
se do města téměř nikdo nevrátil. Odhalení kamenů 
k uctění památky rodiny Friedovy a Freiovy se kona-
lo dne 22. září 2022 za účasti kantora Židovské obce 
pana Daniela Vaňka. Současně byl uložen kámen 
za paní Hanu Sternlicht a doplnil tak již dva stávající 
v Holubově ulici, které jsou věnovány jejím rodičům. 
Hana Sternlicht holokaust přežila a nyní žije v Izraeli. 
Osobně toho dne do Holic bohužel přijet nemohla, 
ale přesto se pietního aktu po celou dobu účastnila, 
a to prostřednictvím videohovoru. Velké poděkování 
patří organizátorům akce ze Státního okresního ar-

chivu Pardubice, všem čestným hostům, kteří jsou 
jakkoli spjati se zmíněnými rodinami, a  především 
paní Haně Faltysové, která shromáždila veškeré pub-
likované informace o židovských rodinách v Holicích 
a vydala knihu s názvem Hrst vzpomínek… židovské 
rodiny Holicka.

Iva Lázničková

Houbaření podle 
táty
Tak se přeci jenom ta houbařská sezona letos po-
vedla. Každý, včetně mě, kdo vyrazil do  blízkých 
nebo i vzdálenějších lesů, si přinesl plný košík, v nej-
horším případě igelitku. Já jsem si v lese vzpomněl 
na svýho tátu. On byl první, kdo mě vzal na houby, 
jezdili jsme na Staré Holice, autem se mohlo hlubo-
ko do lesa, což mu nadmíru vyhovovalo a on mi ten-
krát dal první dobrou radu. „Sbírej jenom ty houby, 
které bezpečně znáš.“ Já se této rady držím dodnes. 
Druhou jeho zásadu již nedodržuji, ale plně ji chá-
pu. Vždycky tvrdil, a  taky se tím řídil: „Do  lesa mě 
dříve jak v  září nedostanete, to je teprve to pravé 
houbaření.“ Měl pravdu. V září rostou nejhezčí hou-
by, pěkně se jim lesknou hlavičky a jsou vidět na dál-
ku. Nemusíte se prodírat roštím, protože ony jsou 
všude, na každého se dostane a co je nejdůležitější, 
v lese je nádherně a po příjezdu domů káva chutná 
dvojnásob. Všechno dobré má ale jeden háček. Co 
s takovým množství hub? Kyselo? No dobře, dvakrát 
do roka. Smažák? Třikrát, ale ani o trochu více. Bram-
boračka? Ta je dobrá, ovšem vývar je vývar. Kotleta 
na  houbách? Dobrý, ale po  bramboračce raději ří-
zek. Takže to odnese opět mrazák a kdo má štěstí, 
tak příbuzní z Prahy, pokud ovšem nemají chalupu 
na Šumavě jako ti moji.
O  tom jsem ale nechtěl psát. Chtěl jsem jen vzdát 
hold všem svátečním houbařům jako jsem já a jako 
je můj otec. Já totiž doufám, že houbaří někde jinde, 
a že je to rozhodně až v září. V září je v lese nejkrásně-
ji, ať jste, kde jste.

Petr Kačer

Autorkou nejlepší české 
detektivky je spisovatelka 
z Holic

Povědomí o  holické spisovatelce Kristýně Trpkové 
stále roste. Nejen, že dostává nabídky na  rozhovo-
ry v různých médiích, ale za svou tvorbu už získává 
prestižní ocenění. Její kniha s  názvem Stvůra byla 
vyhodnocena jako nejlepší detektivka loňského roku 
a Kristýna za ni obdržela Cenu Jiřího Marka. Ve svých 
26 letech se tak stala nejmladší držitelkou tohoto 
ocenění v České republice. Cena je každoročně udě-
lována českou sekcí Mezinárodní asociace autorů 
detektivní literatury. Další kniha Kristýně vychází 
na  jaře příštího roku a  podle recenzí na  dosavadní 
dva díly z  plánované trilogie se fanoušci kriminální 
literatury mohou těšit na další zajímavý kousek. 

Iva Lázničková
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K.Č.V. HOLICE V ROCE 2022 

Nastal podzim a  přišel čas bilan-
covat letošní cyklistickou sezonu. 
Klub českých velocipedistů Holice 
si letos vedl velice dobře, i  vzhle-
dem k  velikosti naší členské zá-
kladny. Posuďte sami.

1. ledna – sraz cyklistů pod Kuně-
tickou horou, kterého se zúčastnil 
Jiří Valenta.
3. dubna – byla v  Regionálním 
muzeu ve  Vysokém Mýtě zahá-
jena cyklistická výstava „Hrom 
do pedálu“, na kterou Tomáš For-
mánek zapůjčil některé exponáty, 
včetně jednoho kola. Po vernisáži 
se na  zdejším náměstí jel závod 
vysokých kol, ve  kterém zvítězil 
Jiří Valenta. Jiří zde ještě obdržel 
cenu za  jízdu v  časovce družstev 
na vysokých kolech na 4 km, který 
jel v družstvu Ostravy na Velodro-
mu v  Brně – „Rekord Ovál 2021“ 
a zápis do knihy čs. rekordů v Pel-
hřimově.
8. května jsme již tradičně ucti-
li na  hřbitově památku padlých 
v holickém povstání.
14. května se konal cyklovýlet 
Praskačka – Hrádek u  Nechanic 
a  zpět s  prohlídkou „Musea bed-
nářství“ našeho člena Pavla To-
mánka. O  týden později jsme jeli 
z Opatovic na rozhlednu Milíř. 
4. června jsme se zúčastnili opět 
ve  Vysokém Mýtě „Sodomkova 
Mýta“. Zde v  závodě žen potřetí 

v řadě zvítězila Tereza Tománková, 
před další naší členkou Jelenou 
Šmahelovou.
18. června jsme se zúčastnili vy-
jížďky „Novobydžovský čtverec“.
19. června se Jiří Valenta zúčastnil 
Mistrovství Evropy vysokých kol 
v  Brně ve  výstavním areálu BVV, 
na kterém zvítězil a o minutu pře-
konal své loňské vítězství.
24. června se v  Holicích kona-
la akce „Noc sokoloven“, na  kte-
rou jsme si připravili výjimečnou 
ukázku, tzv. cyklistický rej. Hned 
další den, v sobotu, v rámci měst-
ských slavností obdrželi naši dva 
členové Cenu města Holic. Jiří Va-
lenta za  dlouholeté sportovní vý-
sledky a reprezentaci města Holic 
a Václav Kment za práci městské-
ho kronikáře.
26. června jsme se zúčastnili 
ukázkové jízdy a  zaváděcího kola 
na  holickém náměstí při ME šla-
pacích vozítek.
26. – 30. července se Jiří Valenta 
zúčastnil 10. ročníku Metrostav 
handy maratonu na  2  222 km 
za 111 hodin.
27. srpna se naši členové před-
vedli v Hradci Králové na 19. mezi-
národním „Nábřeží páry“.
3. září naši jezdci uspořádali spo-
lu se Sokolem Holice v  rámci 160 
let Sokola vyjížďku rodičů s dětmi 
do Borohrádku, s opékáním buřtů 
ve Velinách.

3. září v  odpoledních hodinách 
jsme jeli „Tour de Opatovice“.
10. září se naši historičtí cyklisté 
prezentovali v Liberci na 7. ročníku 
„Okolo liberecké přehrady“. Zde 
Tomáš Formánek zvítězil v  ka-
tegorii kol do  roku výroby 1900 
a v kategorii torpédová kola zvítě-
zil Honza Klepáč jedoucí za  naše 
barvy. 
11. září jsme se zúčastnili v Hradci 
Králové jízdy „Město na kolech“. 
17. září se konala naše největší 
akce - 12. ročník „Setkání histo-
rických kol v Holicích“ s účastí 22 
jezdců na  trase Javůrka, Ostřetín 
a Uhersko.
24. září byli čtyři jezdci na  „Dni 
otevřené dálnice“ D35 Časy – Os-
trov.
1. října jel Jiří Valenta s  rodinou 
„Biskupické kaléšek“. Jiří zde 
na vysokém kole zvítězil.
8. října jsme byli v  sokolovně 
i s naším praporem na Památném 
dni sokolstva.
Do  konce roku nás ještě v  říjnu 
čeká memoriál truhláře Levinské-
ho z  Vysokého Mýta do  Přelouče 
a v listopadu závěrečná společen-
ská akce – ples v Následovicích.

Děkujeme všem svým členům, 
Sokolu Holice i příznivcům za ak-
tivní účast a přejeme hodně úspě-
chů i v následujícím roce.

K.Č.V. Holice



Památný den 
sokolstva

Památný den sokolstva jsme si 8. října připomněli 
v  Sokole v  Holicích pietním aktem. Uctili jsme pa-
mátku téměř patnácti set bratrů a sester, kteří byli 
v  noci ze 7. na  8. října 1941 během několika hodin 
zatčeni gestapem na rozkaz zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Byli mučeni a ná-
sledně deportováni do koncentračních táborů, kde 
většina z nich zemřela. Velmi si vážíme, že naše po-
zvání přijali plk. Ing. Petr Holý, ředitel KVV Pardubi-
ce a velitel posádky, místostarosta města Holic Petr 
Kačer, vzdělavatel bratr Jaroslav Novák ze Župy Or-
lické, pan Milan Cimfl ze Župy Východočeské-Pippi-
chovy, bratr Petr Čížek ze Župy Orlické, bratr Radek 
Vorel z  Československé obce legionářské a  bratři 
ze Sokola Horní Ředice. Průvodce pietním aktem 
Lukáš Peška ve  své řeči vzpomenul jména 11 brat-
rů, kteří v roce 1941 byli členy Župy Orlické a v rámci 
„Akce Sokol“ byli zatčeni. Jedním z nich byl i starosta 
Sokola Holice František Pilný, učitel a později před-
seda místního národního výboru. Byl poprvé zatčen 
24. října 1941, vězněn v Pardubicích, Terezíně, Dráž-
ďanech, Litoměřicích, Šumperku. Dne 24. října 1943 
byl propuštěn a  podruhé zatčen 24. března 1945 
a vězněn v Hradci Králové. Nakonec byl propuštěn 
24. dubna 1945.
 „Celý pietní akt byl důstojnou vzpomínkou na hrdin-
ské činy, které jsou i po tolika letech tak obdivuhod-
né. Je potřeba si tyto události z naší historie připomí-
nat, aby si i mladší generace uvědomila, že svoboda 
a demokracie nejsou samozřejmostí. Vaše sokolovna 
je unikátní a krásná budova, která celému odpoled-
ni dodala historický nádech. A to, že máte v budově 
i kavárnu, to vám opravdu závidím.“ To jsou slova bra-
tra Jaroslava Nováka.
 Po pietním aktu se na sále sokolovny sešlo 35 mla-
dých bojovníků a  2 hodiny se během Nerf bitvy 
prakticky nezastavili. Od  jedné maminky jsme do-
stali zpětnou vazbu: „Bylo to zase skvělé. Kluci přišli 
domů nadšení, spokojení a  unavení.“ Den jsme za-
končili zapálením svíček před sokolovnou, která byla 
nasvícena do barev české vlajky. 

Renata Urbánková
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PODZIM V HOLOUBKU
Ve čtvrtek 3. listopadu od 16.00 do 19.00 
hod. je připraven druhý interaktivní se-
minář Jak žít ve spokojené rodině v po-
dání lektorky Mgr. Kláry Bartoníčkové, 
v přednáškové místnosti v 1. patře Ho-
loubka, vstupné 100 Kč.
V  úterý 15. listopadu od  16.00 do  18.00 hod. srdeč-
ně zveme na Seznámení s HypnoPorodem, kterým 
vás provede Michaela Klementová – dula, terapeutka 
a vedoucí lektorek HypnoPorodu. Michaela Klemen-
tová přinesla HypnoPorod® přímo od autorky meto-
dy M. Mongan do ČR. Byla též žákyní Michela Ode-
nta & Liliany Lammers (dula), Debry Pascali Bonaro 
(DONA Int. & Orgasmický porod) a Angeliny Martinez 
Mirandy (práce s  rebozo). Její životní touha se stala 
jejím posláním – své klientky směřuje k posilujícímu 
porodnímu prožitku, pro jejich děti se zasazuje o co 
nejlaskavější a nejbezpečnější vstup na svět. Přihlá-
šení přes přihlašovací formulář na  webu Holoubka. 
Vstup zdarma.

Tradiční podzimní vzdělávání seniorů v  Holoubku 
je připraveno. Pondělí 14., 21. a 28. listopadu od 8.45 
do  10.30 hod. je na  programu pro babičky a  dědy 
oblíbený Trénink paměti s  Mgr.  Ludmilou Valešo-
vou. Ve středu 9. listopadu od 8.30 do 10.30 hod. si 
můžete užít Keramiku s Radkou Dostálovou. Vstup-
né 50 Kč za  lekci. Zájemci se prosím hlaste na  tel. 
+420 733 141 960, +420 606 911 379 nebo přímo v Ho-
loubku.
Od  listopadu otevíráme Ruční tvoření pro dospě-
lé – šití, háčkování, pletení. Vždy jednou za  měsíc 
od 17.00 do 19.00 hod. s Janou Izaiaszovou. Poprvé se 
sejdeme 21. listopadu při šití kuchyňských chňapek. 
Šíti budeme v dolní tvořivé dílně a vstupné je 60 Kč. 
Další setkání plánujeme na  12. prosince. Více infor-
mací na tel. +420 733 141 960.
Letos přijde Mikuláš za  dětmi do  Holoubka v  úterý 
6. prosince dopoledne. Na setkání s Mikulášem plné 
písniček, tanečků, povídání a  nadílky je třeba se 
předem přihlásit přímo v  Holoubku nebo tel. +420 
733 141 960, +420 606 911 379.
Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na našich webových stránkách a Facebooku. Kontak-
ty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: +420 
733  141  960, e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, 
www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz

Jana Majcová



Elce pelce, přijeli 
Strzelce!

Jak všichni jistě víte, naší partnerskou školou je Zá-
kladní škola č. 4 z  polského města Strzelce Opol-
skie. Spolupráci, která trvá již mnoho let, výrazně 
omezila na  téměř dva roky proticovidová opatře-
ní. Naštěstí se situace uklidnila a  my jsme mohli 
na naší škole opět přivítat skupinku dvaceti „teen-
agerů“ s  paní učitelkou Helenou Wójcik a  s  paní 
ředitelkou Anetou Czarny. Návštěva se uskutečnila 
od 21. do 23. září a je počátkem nového ekologické-
ho projektu „Reuse – Reduce – Recycle“, na kterém 
budeme společně s třídou 7.B pracovat celý školní 
rok. Zatím jsme se seznámili, ukázali jsme našim 
hostům Holice, Muzeum Dr. Emila Holuba, navští-
vili jsme pana starostu, společně jsme se vypravili 
do  Pardubic na  zámek a  do  Aquacentra. Ve  ško-
le jsme vytvářeli návrhy na  logo našeho projektu, 
začali jsme sepisovat eko-slovníček v  angličtině, 
polštině a  češtině a  také jsme se naučili písničku 
„Going Green“
Tři dny byly málo. Utekly jako voda a  než jsme se 
nadáli, stáli jsme u autobusu a mávali našim novým 
kamarádům na rozloučenou. A kdy se znova setká-
me „live“? Pokud vše dobře dopadne, tak za rok tou-
to dobou bychom se my z Holic měli rozjet do Pol-
ska. Už teď se moc těšíme a děkujeme všem, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu celé akce – sdružení 
SPŠ na naší škole a městu Holice, kteří zaštítili akci 
finančně, všem učitelům, kteří se podíleli na realizaci 
personálně, a  také všem rodičům, kteří nás celé tři 
dny zásobovali různými domácími super dobrotami 
sladkými i slanými.
Díky tomu všemu jsme si návštěvu parádně užili 
a  těšíme se na  další společné akce s  kamarády ze 
„Strzelců“.

Pavlína Novotná
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ASPV Jiskra Holice 
informuje
Cvičení rodičů a  dětí a  také Cvičení předškoláků 
a dětí z 1.třídy z oddílu ASPV Jiskra Holice, z.s. jsou 
již v  plném proudu. V  úterý 4. října 2022 jsme se, 
již tradičně, sešli na hřišti v ulici 9. května k příleži-
tosti společného pouštění draků. Odpoledne bylo 
zahájeno sportovně. Děti plnily pohybové úkoly 
na osmi stanovištích motivované podzimem. K je-
jich plnění jsme využili brambory, kukuřici a  do-
konce i dýně. Po získání všech barevných tiskátek 
do  hrací karty nám nad přilehlým polem vzlétlo 
mnoho veselých draků. I sluníčko na nás vykouklo, 
byla to nádhera na nebi. Následovalo opékání špe-
káčků. Za zajištění ohniště děkujeme technickým 
službám Holice. Na památku povedeného odpole-
dne si děti odnesly pamětní list a malého dráčka se 
sladkým ocáskem. Společně trávený čas v přírodě 
kladně přispěl ke stmelení kolektivu a získání no-
vých přátel z oddílu.

Těšíme se na další akce. 
Krásný zbytek podzimu přeje

 tým cvičitelů ASPV Holice



Gymnázium v Holicích vypustilo 
svoji sondu na hranici vesmíru! 

Gymnázium Dr.  Emila Holuba se letos zapojilo 
do  projektu Dotkni se vesmíru, v  jehož rámci stu-
dentské týmy po celé republice sestavují svoji vlast-
ní sondu, kterou následně vynese héliem napuště-
ný balón do stratosféry, konkrétněji do výšky okolo 
30 kilometrů. Tam balón praskne a sonda se snese 
zpět na zem. Studentům tento projekt umožní po-
řídit nestandardní fotografii naší planety a  zjistit 
spoustu zajímavých dat, se kterými mohou dále 
pracovat a porovnávat je.
Tým GyholiX, jak se jmenujeme, má 13 členů včetně 
tří pedagogů. Naše sonda s názvem Holub9 odstar-
tovala 6. října 2022 okolo druhé hodiny odpoledne 
z  Českého hydrometeorologického ústavu v  Praze. 
Celá akce proběhla úspěšně. Balón se vznesl do výš-
ky 33 kilometrů. Největší naměřená rychlost padají-
cí sondy byla 75 m/s, což je vyšší rychlost, než jakou 
průměrně jezdí Formule 1! Dále zabudovaná kamera 
vyfotila několik pozoruhodných snímků. Můžeme 
sledovat zemskou atmosféru pozvolna přecházející 
do temného, nekonečného vesmíru. Mimo jiné mě-
řila sonda vlhkost vzduchu a  jeho teplotu. Nejnižší 
naměřená teplota byla zhruba -40 °C. Celý let trval 
dvě hodiny a sonda dopadla zpět na zem nedaleko 
Trutnova. Tam byla bez větších problémů nalezena 
naším pátracím týmem. Nyní už máme vyhodnoce-
ná některá data a  pracujeme na  dalším výzkumu. 
V  případě zájmu o  bližší informace a  aktuální dění 
sledujte Instagram @holub_9 nebo Facebook Stra-
tosférický balón – Holub 9.
Pro všechny zúčastněné bylo vypuštění stratosfé-
rického balónu jedinečná a  obohacující zkušenost. 
Jsme neskutečně vděční za  možnost vlastnoručně 
sestavenou sondu dopravit až na  hranici vesmíru. 
Dalo nám to spoustu práce, ale stálo to za to.

Za tým GyholiX Terezie Fefko

Uctění památky Dr. Emila 
Holuba ve Vídni

Dne 7. října si připomínáme narození významného 
rodáka města Holic, jehož jméno nese i naše gym-
názium. Tento český lékař, cestovatel, kartograf a et-
nograf je pohřben na centrálním hřbitově ve Vídni, 

kam v sobotu 1. října zamířila skupinka žáků našeho 
gymnázia spolu s občany Holic. Poté, co byla uctě-
na památka Dr. Emila Holuba, jsme si prošli centrum 
Vídně a  navštívili mnohé památky. Sídlo Habsbur-
ků Hofburg, dominantu centra města Štěpánský 
chrám, Kapucínskou kryptu, parlament, univerzitu, 
radnici, přilehlé parky nebo třeba i divoký architek-
tonický počin Hundertwasserhaus. Ti nejaktivněj-
ší z  nás stihli i  prohlídku přírodovědného muzea či 
ochutnávku tradičního Sacher dortu. Naše několika-
hodinová zastávka ve  městě na  břehu Dunaje byla 
inspirací pro další a snad i delší návštěvu. Už teď se 
těšíme! Děkujeme KD Holice za  organizaci tohoto 
výletu.

Jana Doskočilová

 

Den otevřených dveří 
na gymnáziu

Srdečně zveme všechny zájemce o  studium v  naší 
škole na den otevřených dveří, který se bude konat
ve středu 23. listopadu 2022 od 15.00 do 18.30 hod.
Přijďte si prohlédnout školní areál a získat informace 
o přijímacím řízení a možnostech studia v osmiletém 
i čtyřletém oboru. K dispozici vám budou vyučující 
i současní studenti, kteří rádi odpoví na vaše dotazy.

ZŠ Komenského v Portugalsku

Na  začátku října se naše škola v  rámci projektu 
Erasmus +, From tradition to innovation“ zúčastnila 
výměnného pobytu v  Portugalsku, kde se potkaly 
všechny partnerské školy. Kromě Portugalska jsme 
se rádi viděli s přáteli z Litvy a z Polska. Pro členy škol-
ních klubů Erasmus + jsou výjezdy hrazené z dotace 
Erasmus+. Cílem projektu je ukázat dětem různá od-
větví a  možnosti evropského trhu práce a  připravit 
našim žákům pozitivní zážitky s  angličtinou, které 
výrazně zvyšují přirozenou motivaci k  učení cizího 
jazyka. Zažili jsme týden plný sportu (kanoe i plach-
tění) a poznávání místního průmyslu (šperky, korek, 
mořeplavectví, výzkum oceánů i  pletení tradičních 
svetrů). Děkujeme.

Lenka Nováková
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Podzim v MŠ Pardubická

Krásný barevný podzim nás všechny okouzlil, proto 
jsme si ho užívali, co to šlo. Tvoření ve třídách z pří-
rodnin, poznávání a ochutnávání různých druhů ovo-
ce a zeleniny, pouštění draků, hrabání a zametání lis-
tí, hra s barvami i sběr kaštanů z našeho obrovského 
jírovce. Na vycházkách jsme poznávali Holice a obdi-
vovali podzimní úrodu a práce na zahrádkách.
Naše společné tvoření „Podzimníčků“ bylo prezento-
váno na posvícenské výstavě holických zahrádkářů.
Děti viděly v MŠ pohádková představení, 21. září Bu-
dulínek Mandelinka a 12. října 2022 Tygřík Péťa. Kon-
cem září předškoláci přijali pozvání od školní družiny 
ZŠ Komenského. Paní vychovatelky dětem přichys-
taly dopoledne plné sportovních soutěží a  děti si 
za odměnu za své výkony odnesly medaile.
Začátkem října začaly děti navštěvovat zájmové 
kroužky – taneční, sportovní, dětský aerobik a ang-
ličtinu.
Všechny naše třídy se podílely na  podzimní hallo-
weenské výzdobě holického náměstí. Od TS Holice 
jsme obdrželi velké dýně, a tak jsme s velkou radostí 
dlabali, zdobili a tvořili.

Příjemný a slunečný podzim přejí děti a zaměstnan-
ci MŠ Pardubická.

Monika Hálová

Z Holic až do Superligy

Datum 6. října se nesmazatelně zapsalo do holické 
florbalové historie. V  pouhých 17 letech nastoupili 
místní odchovanci ke svému premiérovému utkání 
v nejvyšší české florbalové soutěži. Ondřej Machatý 
i Jakub Šimák odstartovali v Holicích hráčské kariéry 
už v raném věku. Od roku 2015, kdy došlo k registra-
ci tehdejšího DDM Holic, se aktivně účastní soutěží 
Českého florbalu. SOKOL Pardubice si Ondru vytáhl 
v létě 2019 po úspěšné sezoně, ve které zaznamenal 
99 bodů. Svůj poslední zápas odehrál v  holickém 
dresu ještě jako starší žák s dorostenci a pomohl jim 
k  titulu ve  3. lize. Společně s  Kubou, který i  nadále 
pokračoval v rodném klubu, si opět zahráli už po půl 
roce, ne však na klubové úrovni. Oba se totiž coby re-
prezentanti pardubického kraje dostali na Turnaj re-
gionálních výběrů U15 v Plzni. V srpnu 2021 pak i Ja-
kub přestoupil do východočeského velkoklubu. Byť 
byli věkem pouze dorostenci, hráli v sezoně 2021/22 
pravidelně i za juniorský tým Sokola.

S  příchodem nového ročníku, a  tedy přesunem 
do  juniorské kategorie, se oběma odemkla mož-
nost zasáhnout do Livesport Superligy. Asi ani jeden 
z nich však nečekal, že by debut mohl přijít už takhle 
brzy. V rámci pátého kola hostili SOKOLI do té doby 
neporažený celek 1. SC TEMPISH Vítkovice, v  čele 
s  reprezentanty jako Adam Delong nebo Jiří Besta. 
Jakub Šimák odehrál celé utkání ve  druhé obraně, 
Ondřej Machatý pak ve třetím útoku. Domácí drželi 
s favoritem krok a po gólu v poslední minutě mohli 
slavit vítězství 5:4.
Gratulujeme našim odchovancům k tak úspěšné su-
perligové premiéře a přejeme mnoho dalších úspě-
chů.

Tomáš Faltejsek

Parní čištění radiátorů
Profesionální odstranění prachu 

z nepřístupných prostorů radiátorů 
 zajistí správnou cirkulaci ohřívaného 
vzduchu a sníží náklady na vytápění 

 
Práce hodinového manžela

 
Telefon 604 975 177
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Výsledky basketbalových 
mistrovských soutěží

V druhé polovině září se rozběhly 
nové basketbalové soutěže sezo-
ny 2022/2023. BVK Holice do  ní 
vstoupil se šesti týmy. V mládež-
nických kategoriích to jsou žáci 
U11, U12, U13 ve východočeských 
přeborech, žáci U15 v  celostát-
ní lize a  junioři U19 rovněž v  ce-
lostátní lize. Holičtí muži pak 
budou opět hrát v  2. celostátní 
lize. Kaňkou pro novou sezonu 
zůstává odstoupení holického 
„béčka“ z  východočeského pře-
boru. Důvodem je skutečnost, že 
hned čtyři hráči týmu, studující 
vysoké školy, získali v  průběhu 
léta možnost studovat v  násle-
dujícím školním roce v  zahrani-
čí. Zbytek týmu v  počtu sedmi 
hráčů v  tomto případě nedával 
jistotu, že v  sezoně bude vždy 
k  dispozici dostatečný počet 
hráčů ke každému utkání. Sezo-
na je dlouhá a případná zranění, 
nemoci, studijní a  pracovní po-
vinnosti zbylých hráčů by mohly 
být příčinou kontumací někte-
rých utkání a  tomu chtěl klub 
předejít. 
Velkou neznámou budou také 
v  letošní sezoně výsledky týmu 
mužů v  2. lize. V  klubu jsme se 
rozhodli podpořit další sportov-
ní rozvoj hned pěti osmnáctile-
tých juniorů ročníku 2004, kteří 
se v  loňské sezoně významným 
způsobem prosazovali i v druho-
ligovém týmu mužů. Celá pětice 
těchto nadějných hráčů přestou-
pila do  vrcholového sportovního 
centra BK Pardubice, kde hra-
jí extraligu juniorů a  současně 
1. celostátní ligu mužů. Basketba-
lové řády ale bohužel umožňují 
zpětné hostování do  původního 
klubu jen třem mladším hráčům. 
Tým mužů tak nebude moci vyu-
žít dva z nich. Bohužel jsou to ro-
zehrávač reprezentačního týmu 

ČR do 18 let na letošním ME v Tu-
recku Radovan Mrázek a  další 
člen širšího kádru tohoto repre-
zentačního týmu Adam Mikuláš. 
Dalším a velkým oslabením týmu 
mužů je odchod rozehrávače To-
máše Dvořáka do  Hradce Králo-
vé. Královští Sokoli hrají nejvyšší 
basketbalovou soutěž v  ČR Ko-
operativa NBL. Pro Tomáše je to 
tedy velká výzva prosadit se jako 
další holický odchovanec na nej-
vyšší úrovni českého basketbalu. 
Tomáš spojil svůj další basket-
balový rozvoj se studiem vysoké 
školy v  Hradci Králové a  my mu 
všichni držíme palce na nově na-
stoupené životní cestě. 

Celostátní 2 liga mužů:

Slavoj BK Litoměřice – BVK Ho-
lice 
75:66 (24:17 32:36 50:50)
Žaba 17, Vlček 16, Ulrych 14, Josef 
Pluhař 12, Bartheldi 5 

BK Brandýs nad Labem – BVK 
Holice 
74:72 (20:24 39:30 60:45)
Ulrych 19, Žaba 18, Vlček a  Trojan 
14, Bartheldi 5, Josef Pluhař 2 

BVK Holice – Sokol Praha Žižkov
66:89 (20:20 34:43 44:72)
Trojan 16, Vlček 12, Josef Pluhař 
a Žaba 9, Rolenc 8, Kolář a Ulrych 
4, Drahoš 3

BVK Holice – Sokol Pražský
70:83 (16:18 30:46 57:62)
Žaba 18, Josef Pluhař 14, Ulrych 12, 
Drahoš a  Rolenc 7, Kolář 6, Vlček 
4, Trojan 2 

Celostátní liga juniorů U19:

BVK Holice – BK Brandýs nad La-
bem 

67:72 (19:18 34:35 46:54)
Ulrych 24, Šindelář 20, Kubánek 
16, Kamitz 6, Vtípil 1

BVK Holice – TJ Sokol Praha 
Kbely 
20:00 Původní výsledek utkání 
byl kontumován pro neoprávněný 
start tří hráčů soupeře

BVK Holice – BK ADFORS Basket 
Litomyšl 
81:59 (23:15 47:33 64:44)
Ulrych 30, Šindelář 16, Kamitz 14, 
Kubánek 11, Ondřej Krejčík 7, Ho-
lub 3 

Tesla Pardubice – BVK Holice 
66:80 (19:25 33:49 53:62)
Ulrych a Šindelář 22, Kubánek 16, 
Kamitz 12, Holub 8

Basket Poděbrady – BVK Holice 
88:83 (23:26 49:45 69:60)
Ulrych 27, Šindelář 23, Kamitz 17, 
Kubánek 15, Vtípil 1

Celostátní liga žáků U15:

BVK Holice – Královští Sokoli 
Hradec Králové 
49:78 (16:12 28:30 41:59)
Horák 17, Hemerka 9, Motl a  Vít 
Pokorný 6, Štembera a  Vojtěch 
Pokorný 4, Novák 3 

BVK Holice – Basket Poděbrady 
85:79 prodloužení (22:17 35:26 
57:45 68:68)
Hemerka 39, Horák 21, Vojtěch Po-
korný 11, Vít Pokorný 6, Ducheček 
4, Motl a Fecko 2 

BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí 
69:64 (18:16 27:34 47:48)
Horák 27, Hemerka 17, Novák 10, 
Motl 8, Ducheček 4, Vojtěch Po-
korný 3 

Univerzitní sportovní klub Praha 
– BVK Holice 
94:51 (21:9 42:29 70:40)
Horák 20, Hemerka 15, Vít Pokorný 
5, Novák 4, Fecko 3, Motl a Vojtěch 
Pokorný 2 

Basketbalová akademie Nym-
burk – BVK Holice 
95:48 (32:17 53:20 74:36)
Horák 12, Hemerka 11, Novák 8, Vít 
Pokorný 7, Vojtěch Pokorný 5, Du-
cheček 3, Motl 2 



INFORMACE ZE SPORTU

19

Východočeský přebor žáků U13:

TJ Spartak Rychnov nad Kněž-
nou – BVK Holice
46:69 (11:20 22:38 29:51)
Lukáš Suchý 30, Caletka a Pamá-
nek 8, Richard Minařík 7, Pokorná 
a Divíšek 5, Pitra a Douša 2 

v odvetě 44:73 (16:20 27:36 37:56)
Lukáš Suchý 25, Douša 10, Caletka, 
Divíšek a  Richard Minařík 6, Voj-
těch Krejčík a Pokorná 5 

Východočeský přebor žáků U12:

BK Vividbooks Pardubice – BVK 
Holice 
97:27 (28:3 51:11 80:19)
Divíšek 10, Vlastimil Voborník 6, 
Abel 4, Pamánek 4, Potočný 2, Pa-
řízek 1

v odvetě 90:33 (25:4 49:13 79:17)
Divíšek 15, Pamánek 10, Vlastimil 
Voborník 4, Potočný a Pařízek 2 

BVK Holice – BK Přelouč
18:114 (2:27 9:58 14:84)
Divíšek 10, Caletka 6, Bartoníček 2

v odvetě 36:109 (7:23 10:54 22:87)
Caletka 14, Divíšek 10, Potočný 
a Pamánek 6

Východočeský přebor žáků U11:

SŠB Pardubice – BVK Holice 
26:86 (14:16 14:34 18:62)
Potočný 30, Urbánková 18, Abel 16, 
Lukáš Voborník a  Mikuláš Jandík 
6, Znamenáček a  Branda 4, To-
meš 2 

v odvetě 38:55 (4:16 18:26 28:41)
Potočný 22, Urbánková a  Lukáš 
Voborník 10, Abel 5, Mikuláš Jan-
dík 4, Znamenáček a Pajer 2

Umístění jednotlivých týmů 
v  tabulkách jejich soutěží mů-
žete sledovat na  drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská 
basketbalová oblast (oblastní 
soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketba-
lová federace (ligové a extrali-
gové soutěže).

Pavel Welsch

TJ Jiskra Holice, z.s. – oddíl 
florbalu SKOROMISTŘI
TJ Jiskra Holice, z.s. – oddíl florba-
lu SKOROMISTŘI děkuje všem fa-
nouškům a hráčům, kteří dorazili 
si zahrát a zafandit na našem říj-
novém florbalovém turnaji pořá-
daném 30. října 2022.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat 
na Vánoční florbalový turnaj 
2022, který se uskuteční v pon-
dělí 26. prosince 2022 v městské 
hale v Holicích. Těšit se můžete 
na florbalové týmy z Holické Flor-

balové Ligy, ale i na další týmy, 
které mají zastoupení v ligových 
soutěžích.

Začínáme v 8.00 hod. Těšíme se 
na vaši účast i případnou podpo-
ru! 

TJ Jiskra Holice, z.s. – oddíl florbalu 
SKOROMISTŘI moc děkuje městu 
Holice za podporu našeho sportu.

Tomáš Bartoníček
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Zdravíme všechny příznivce našeho malého míčku. 
Naše stolně tenisová sezóna pomalu začíná, v  naší 
modré aréně je vidět větší ruch a každý se těší už si 
zase zatrénovat. V době prázdnin byl čas na odpoči-
nek, nabírání sil na novou sezonu a hurá, může vše 
začít.

Jako první do nové sezony vstoupilo naše mužstvo 
„A“ posílené o navrátilce Vojtěcha Koubka. Jak bylo 
vidno, kvalita se zlepšila a tomu také odpovídá výsle-
dek. První říjnový víkend jsme na domácích stolech 
přivítali soupeře ze Stěžer a Kolína.
TJ Jiskra Holice „A“ – TJ Sokol Stěžery „A“ 10:2
(Jelínek 3,5; Mádlo 3,5; Koubek 2; Bako 1)
TJ Jiskra Holice „A“ – ST EUROMASTER Kolín „A“ 10:3 
(Jelínek 3,5; Mádlo 2,5; Koubek 2; Bako 2)
Výsledek vypadá vcelku jednoznačný, ale ve skuteč-
nosti to byla pěkná bitva plná výměn. V obou tábo-
rech hostů jsou hráči s ligovými parametry, ale naši 
borci byli prostě lepší. 

Pochvala pro Michala Jelínka, který nenašel víkendo-
vého přemožitele. 
Tímto vás chci pozvat na další domácí zápasy, které 
jsou naplánovány na tato data:

12. listopadu 2022 – 15.00 hod. – TTC Říčany „A“
13. listopadu 2022 – 10.00hod. – Elizza Praha „D“

Na  začátku měsíce září jsme ihned provedli prv-
ní zahřívací trénink mládeže. Přivítali jsme děvčata 
a chlapce z minulé sezony a zároveň se nám přihlá-
silo několik nováčků, ať už zkušenějších nebo úplně 
začínajících. Momentálně trénuje v naší modré aré-
ně 14  mládežníků, 2x týdně ve  třech tréninkových 
dnech. K dispozici máme čtyři tréninkové stoly a vel-
mi často, hlavně v začátcích, využíváme robota. I ob-
sazení trenérů jsme pokryli z vlastních řad, více méně 
to jsou zkušení hráči, kteří mají mládežníkům co dát. 
V minulých letech to byl velký problém a všem, kteří 
se „motají“ okolo mládeže tímto moc děkuji. 

Abychom mohli všechny tyto naše aktivity provozo-
vat a zároveň reprezentovat město Holice, musíme 
mít k tomu odpovídající prostředky. Za sebe mohu 
říci, že je máme. Letošní rok byl bohatý na pořádá-
ní různých akcí, turnajů, oslavy 50. výročí založení 
oddílu a různých drobných maličkostí, které nejsou 
ani vidět. Tímto bych chtěl poděkovat městu Holi-
ce, v čele s panem starostou Výborným, kteří se vý-
znamně podíleli na  uspořádání těchto akcí a  patří 
jim velký dík. 

René Koubek


