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Vážení  spoluob-
čané, sousedé,
máme  za  sebou 
další  měsíc  obdo-
bí, o kterém mnozí 
hovoří s podtitulem 
krize,  pandemie, 

hrozba  a  šíří  tak  okolo  sebe  strach  a  nepohodu. 
Současnou situaci není možné brát na lehkou váhu. 
Přijímaná opatření se nám nemusí líbit, ale dodr-
žujme je. Ochráníme tak nejen sebe, ale i své okolí.
Ale  i  při  všech  omezeních,  která  na  nás  dolé-

hají vás prosím – nepodléhejme trudomyslnos-
ti  a  špatné náladě. Vždyť každý den  je možné 
nalézt důvody k radosti a úsměvu na tváři. Vě-
nujme  se  sobě  navzájem  více  než  kdy  jindy. 
Podporujme se a buďme si oporou ve chvílích 
radostných i zlých. Pokud je v našem okolí ně-
kdo v karanténě či je nakažený – povzbuzujme 
ho alespoň na dálku ať ví, že nám na něm záleží. 
Buďme si navzájem oporou a útěchou.
A ze všeho nejvíce vás žádám – žijme dny svých 
životů  tak,  ať  se  za  ně  zpětně nemusíme  stydět. 
A vám, kdo se o toto budete snažit, ze srdce děkuji.

*5. 11. 1920 †18. 2. 1980
Je  pátek  5.  listopadu  roku  1920.  Den,  jako 
každý  jiný,  přesto  se  zapíše  do  historie  na-
šeho města mírou  vrchovatou.  Tento  den  se 
v dnešní Dudychově ulici, v domě číslo 135 
narodil Václav Lohniský. Nikdo  tehdy netu-
šil, že se narodil Smrťák, Chocholoušek, Hu-
jer a mnoho dalších postav a postaviček. Také 
ale uznávaný režisér.
Své dětství prožil v Holicích a v Úpici, kde ma-
turoval na gymnáziu. Na přání matky začal stu-
dovat bohoslovecký seminář v Hradci Králové. 
Po dvou letech ze studií „zběhl“. Ve skutečnosti 
byl pro svoji levicovou orientaci z této školy vy-
loučen. Jeho další kroky vedly do Prahy na Stát-
ní konzervatoř, kde v roce 1946 absolvoval obor 
herectví a v  roce 1948 režie. Ještě za války se 
uplatnil jako herec a režisér v divadle Větrník, 
po  válce  hrál  a  režíroval  v  divadle Disk,  poté 
v Divadle mladých pionýrů. Krátkou, ale výraz-
nou etapou jeho hereckého života byla angažmá 
ve Státním divadle v Ostravě a v Krajském ob-
lastním divadle  v Plzni. V  roce  1956  se  vrátil 
do  Prahy  a  svůj  další  osud  spojil  s  Divadlem 
S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmov-
kou),  kde  pracoval  jako  šéfrežisér  a  v  letech 
1958–1965  byl  zároveň  i  ředitelem. Na  všech 
svých „štacích“ vždy usiloval o žánrovou pes-
trost  –  v  Plzni  režíroval  i  opery,  v  Praze  pak 
uvedl řadu klasických i moderních her. Za jeho 
ředitelování působila v Divadle SKN celá řada 
vynikajících osobností českého divadelního ži-
vota a uskutečnila se zde řada československých 
premiér. Libeňské divadlo  tehdy patřilo  k  nej-
sledovanějším  v  Praze.  Jako  režisér  prezento-
val české divadlo také ve značné části Evropy, 
často  byl  zván  do  Polska,  režíroval  v  Bruselu 
nebo v Německu. V roce 1969 obdržel titul „Za-
sloužilý umělec“. Václav Lohniský dostal příle-
žitost hrát ve sto třiceti třech fi lmech a šestnácti 
seriálech. Z nich dva fi lmy a tři seriály natáčel 

v Německu. Film „Panenství a kriminál“ byl je-
diným, který režíroval a napsal k němu i scénář. 
Sám byl do hlavní role obsazen pouze  jednou, 
a  to  ve  slovenském fi lmu  „322“,  kde  hrál  po-
stavu muže, který se ocitá v nemocnici s pode-
zřením na vážnou chorobu a přehodnocuje svůj 
dosavadní život.
Jeho  manželkou  byla  herečka  Zora  Jiráková. 
Dcera  Michaela  Lohniská,  narozená  v  roce 
1946, je rovněž herečkou, později byla ředitel-
kou Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Manželství 
se Zorou Jirákovou však vydrželo pouhých šest 
let, Václav Lohniský se rozvádí a zakládá novou 
rodinu. Prodělal tři infarkty a zemřel 18. února 
1980  při  natáčení  fi lmu  „Krakonoš  a  lyžníci“. 
Pohřben je na Olšanských hřbitovech.
Vyhublý,  s  vysokým  čelem  a  pronikavým  po-
hledem, obdařený démonickým úsměvem, pod-
lézavý,  úskočný,  ale  i  dobrosrdečný  a  laskavý 
– takový byl Václav Lohniský.

Luděk Kaplan

Slovo starosty

VÁCLAV LOHNISKÝ

Začátkem měsíce  října,  respektive 2.  a 3.  pro-
běhly volby do zastupitelstev krajů a první kolo 
volby  do  Senátu  Parlamentu  ČR.  Druhé  kolo 
senátních voleb  se uskutečnilo o  týden pozdě-
ji. Jak jsme volili v Holicích? Krajských voleb 
se zúčastnilo 2104 voličů, kteří odevzdali 2074 
platných hlasovacích lístků, volební účast byla 
40,24 %.  Pro  porovnání:  v  krajských  volbách 
v roce 2016 k urnám přišlo 1859 voličů, volební 
účast byla 35,65 %. 
Jak jsme tedy volili? Hnutí ANO 2011 18,90 % 
(392  hlasů),  Koalice  pro  Pardubický  kraj 
15,38 %  (319),  Česká  pirátská  strana  14,08 % 
(292), ODS a TOP 09 13,89 % (288), 3PK-Pro 
prosperující Pardubický kraj 9,64 % (200), Tri-
kolóra a Strana soukromníků ČR 8,58 % (178), 
SPD 6,41 % (133), STAN 4,44 % (92), KSČM 
3,47 %  (72), Východočeši  2,12 %  (44). V  prv-
ním  kole  senátních  voleb  získal  nejvíce  hlasů 
JUDr. Miroslav Antl  (611 hlasů),  se 406 hlasy 
obsadil druhé místo Mgr. Jan Grulich, třetí nej-
vyšší počet hlasů v Holicích získala Mgr. Jana 
Drejslová (210). Prvně dva jmenovaní postoupi-
li do druhého kola, a tam byl počet hlasů násle-
dující: 398 hlasů dostal Mgr.  Jan Grulich, 329 
JUDr. Miroslav Antl.  Jak  jistě  víte,  senátorem 
se stal Jan Grulich. Druhého kola se v Holicích 
zúčastnilo  jen 729 voličů, což  je volební účast 
13,96 %.
A ke krajským volbám ještě pár čísel z jednot-
livých  holických  volebních  okrsků.  Největší 
volební účast 46 % měl volební okrsek č. 4 (vo-
lební místnost v MŠ Pardubická), nejmenší pak 
VO č. 9  (voliči z Koudelky v MŠ Staroholic-
ká), kam k urně přišlo jen 51 voličů, tj. 25 % , 
zde se asi projevilo, že voliči z Koudelky nově 
volili  v  prostorách MŠ Staroholická. Když  se 
podíváme na výsledky voleb, pak v pěti okrs-
cích zvítězilo hnutí ANO 2011, ve VO č. 2 (vo-
lební místnost  v  gymnaziu)  a VO č.  9  (voliči 
z  Koudelky)  byla  nejúspěšnější  Koalice  pro 
Pardubický kraj, v okrsku č. 3 (ZŠ Holubova) 
pak voliči upřednostnili Českou pirátskou stra-
nu a v okrsku č. 8 (voliči z Podlesí a Kamence) 
byla nejúspěšnější strana SPD Tomio Okamu-
ry. Celkově hnutí ANO 2011 získalo v Holicích 
392  hlasů,  ani  jeden  hlas  v Holicích  nedostal 
„neúnavný“  Pravý  blok  pana  Cibulky,  2  hla-
sy pak obdrželi Moravané od voličů z Podlesí 
nebo Kamence.

Jak jsme volili
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 21. září 
V pondělí 21. září proběhlo další pravidelné zasedání Rady města Holic. 
Rada města  schválila  18.  rozpočtovou  změnu  v  rozpočtu města  na  rok 
2020, nájemci bytu č. 15 v domě Holubova čp. 761 rada schválila splácet 
nedoplatek z nájmu a záloh na služby a z VSL 2019 po dobu 8 měsíců 
na základě splátkového kalendáře a schválila na základě podané žádosti 
ukončení nájmu k bytu č. 7 v domě Husova čp. 406 dohodou ke dni 30. 9. 
2020.
Rada města Holic schválila firmě Rádl, spol. s r.o. Plzeň povolení průjez-
du soupravy s nadměrným nákladem v termínu od 1. října do 30. listopa-
du ulicí Vysokomýtskou, náměstím T. G. Masaryka a ulicí Holubovou. 
Na  základě  výběrového  řízení  byla  schválena firma Chládek  a Tintěra, 
Pardubice  a.s.  jako  zhotovitel  akce  „Oprava  místní  komunikace  ulice 
Smetanova, Holice“, dle požadavku tajemníka úřadu rada schválila zříze-
ní dvou nových pracovních pozic Městského úřadu Holice, a to referen-
ta správního odboru pro úsek přestupků a referenta pro propagaci a styk 
s veřejností, s platností od 1. ledna 2021.
Rada  vzala  na  vědomí  zápis  sociálně  zdravotní  komise  ze  dne  9.  září 
a schválila pořadníky uchazečů o přidělení bytů v bytových domech Pa-
lackého 1131, U Kapličky 1042 a pořadník uchazečů o přidělení sociál-
ního bytu dle návrhu sociální komise. V souvislosti s rezignací pana Rad-
ka Mikuláše na členství v městském zastupitelstvu ho odvolala z funkce 
předsedy dopravní komise Rady města Holic ke dni 21. září 2020 a no-
vým předsedou dopravní komise Rady města Holic jmenovala pana To-
máše Formánka s platností od 21. září 2020.
Na závěr radní schválili nevyužít nabídku předkupního práva na zakoupe-
ní traktoru Valtra a vozu Nissan Double Cab 2,5 TDI od Lesního družstva 
Vysoké Chvojno.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 5. října 
Na pondělí 5.  října bylo  svoláno další pravidelné zasedání Rady města 
Holic.
Rada města  schválila  19.  rozpočtovou  změnu  v  rozpočtu města  na  rok 
2020 a zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 na rok 2021 ke Smlou-
vě o užívání sportoviště mezi městem Holice a SK Holice (provozování 
bistra na stadionu). Jako zhotovitele akce „Oprava kapličky v ulici Sme-
tanova“ schválila firmu Goldstav CZ s.r.o., jako zhotovitele akce „Opra-
va kaple na hřbitově“ firmu Goldstav CZ s.r.o.  a  jako zhotovitele  akce 

„Školní  jídelna Holice – zlepšení prostředí“ firmu Gipsmont spol. s.r.o. 
Chrudim. 
Rada  schválila  pořadník  uchazečů  o  přidělení  městského  bytu  na  III. 
čtvrtletí 2020 a smlouvu o uložení inženýrských sítí (optická síť k domu 
čp. 61 v ulici Bratří Čapků) se společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
Praha.
Rada města Holic schválila firmě DAN-CZECH SPECIALTRANSPORT 
s.r.o. Mělník  povolení  průjezdu  dvou  souprav  s  nadměrným  nákladem 
v  termínu  od  6.  do  31.  října  ulicemi Vysokomýtskou,  náměstím T.  G. 
Masaryka a ulicí Holubovou a této firmě další povolení na průjezd jedné 
soupravy s nadměrným nákladem v termínu od 6. do 31. října také touto 
trasou. Rada města schválila zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele 
akce:  „Holice  –  využití  srážkových  vod“  a  vzala  na  vědomí  informaci 
Technických služeb Holice o poskytnutí dotace ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR na nákup elektrovozidel v hodnotě 880 000 Kč. Na závěr 
jednání rada schválila smlouvu o dílo s Davidem Szsalayem ze Železného 
Brodu  na  zhotovení  kovové  plastiky  „Republika“  dle  návrhu Františka 
Juračky.

(informace z jednání městských orgánů a z městského úřadu připravil ing. Vladislav Branda)

Ukončení svozu biologického odpadu bude v pátek 
27. listopadu!!!
V  aktuální  informaci  o  odděleném  svozu  bioodpadů,  který  v  Holicích 
probíhá  již od  roku 2013 znovu apelujeme na občany,  aby do hnědých 
popelnic odkládali pouze biologický odpad a hlavně bez plastových sáčků 
a  tašek. Ke zkompostování  jsou určeny pouze sáčky rozložitelné (mož-
no je zakoupit v papírnictví na náměstí). Nejdůležitější informací je, že 
vzhledem k průběhu letošního podzimu jsme dohodli se svozovou firmou 
ODEKO ukončení odděleného sběru „hnědých popelnic“ s bioodpadem 
až v posledním listopadovém týdnu, to znamená, že poslední svoz bude 
proveden v pátek 27. listopadu.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
2. listopadu 2020
V pondělí 2. listopadu v 18.00 hodin se bude konat ve společenském 
sále  Základní  umělecké  školy Karla Malicha  další  veřejné  zasedání 
Zastupitelstva města Holic. 
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města k 30. září a schvále-
ní  rozpočtové změny. Zastupitelstvo města bude projednávat  smlou-
vu s Pardubickým krajem o dotaci na nákup nového hasičského auta, 
na zasedání zazní informace o průběhu a výsledcích krajských a senát-
ních voleb, pravidelným bodem budou převody nemovitého majetku 
města, změny územního plánu města, popřípadě projednání připomí-
nek zúčastněných zastupitelů či přítomných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů 
2. listopadu.

ÚŘEDNÍ DESKA 
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1.  listopadu 1895 (125 let) poprvé se v písemných pramenech objevuje 
jméno osady Koudelka.
1. listopadu 1925 (95 let) f. H. Hirsch zřídila další pobočnou dílnu na vý-
robu pletených sandálů v Kostelci n. Orlicí.
5.  listopadu  1920  (100  let)  se  v Holicích  narodil Václav Lohnický, 
divadelní,  filmový  a  televizní  herec  a  režisér,  čestný  občan  města 
Holic (2016). V r. 2003 byla po něm pojmenována jedna z místních 
ulic. Zemřel 18. února 1980 v Jilemnici při natáčení filmu Krakonoš 
a lyžníci.
7. listopadu 1895 (125 let) se v Holicích narodil Zdeněk Drtina, strážmistr 
finanční stráže, redaktor a spisovatel povídek. Zemřel 28. října 1926.
7.  listopadu  1960  (60  let)  se  zde  rozsvítilo  první  zářivkové  osvětlení 
v Gottwaldově ulici. Od roku 1979 je postupně zářivkové osvětlení na-
hrazováno sodíkovým.
8. listopadu 1925 (95 let) ve vestibulu Občanské záložny byla umístěna 
pamětní deska připomínající založení záložny dne 26. prosince 1860, kdy 
se sešlo 29 holických občanů a usneslo se zřídit v našem městě „záložní 
kasu“.
8. listopadu 1930 (90 let) se narodil Lubomír Josef Krátký, syn význam-
ného komunistického funkcionáře v Pardubicích. Student Obchodní aka-
demie, člen ČSM a KSČ. Dne 11.  ledna 1949 byl zastřelen neznámým 
pachatelem. V letech 1949 – 1990 byla jeho jménem v Holicích pojme-
nována jedna z ulic.
8. listopadu 2015 (5 let) navštívila naše město velvyslankyně Jihoafrické 
republiky v České republice paní Franki Verwey.
10.  listopadu 1895 (125 let) se v Borohrádku narodil Antonín Pfeifer, 
dlouholetý správce a  ředitel Okresní hospodářské záložny,  funkcionář 
hasičstva  (starosta  Hasičské  župy  holické),  veřejný  činitel,  starosta 
města v letech 1939–45. Za války podporoval partyzány, po osvoboze-
ní byl ve Svazu protifašistických bojovníků. Zemřel 18 prosince 1969 
v Holicích.
10. listopadu 1900 (120 let) se v Holicích narodila Marie Kratochvílová, 
autorka několika básnických sbírek s dělnickou a socialistickou  témati-
kou. Zemřela 30. května 1982 v Pardubicích.
11.  listopadu  1780  (240  let)  aby  se  město  vzpamatovalo  z  válečných 
pohrom, povolil městu císař Josef  II. pořádání čtvrtečních  trhů na přízi 
a obilí.
13.  listopadu 1895 (125  let) v Pitsburgu, USA se narodil  Josef Buchar, 
knihař, italský legionář, demobilozován 3. února 1919, knihař v Holicích, 
člen ČsOL v Holicích. 
14. listopadu 1975 (45 let) zemřel v Malšovicích bývalý legionář a také 
holický četník Josef Arazim. Podle jeho vzpomínek byl natočen televizní 
seriál z četnického prostředí „Četnické humoresky“. Narodil se 20. listo-
padu 1898 v Sedlčánkách u Českého Brodu.
20. listopadu 1880 (140 let) ochotnický spolek Klicpera uspořádal v hos-
tinci U koníčka slavnostní divadelní představení k poctě Dr. Emila Holu-
ba, veselohru od J. Nerudy - Ženich z hladu.
21. listopadu 1970 – zemřela ve věku 79 let učitelka Anna Zemánková, 
vdova po MUDr. Čeňku Zemánkovi. Pracovala v Sokole, Okresní péči 
o mládež a v jiných spolcích. Za okupace se zapojila do ilegální činnosti 
a podporovala válečné zajatce a partyzány.
22.  listopadu 1945 – opustili naše město poslední vojáci Rudé armády. 
Městský kronikář Ant. Šafařík napsal: „Rádi jsme je uviděli a rádi jsme 
se s nimi rozloučili“.
27. listopadu 1780 – se v Holicích narodil Ambrož Bečička, opat kláštera 
v rakouském Lilienfeldu, příznivec a mecenáš vědy a umění, nositel rytíř-
ského kříže řádu Leopolda, zemřel v roce 1861.
29.  listopadu  1880  –  město  Holice  udělilo  diplom  čestného  občanství 
svému rodáku Dr. Emilu Holubovi, rytíři řádu císaře Františka Josefa I, 
„za vzácné zásluhy o vědu, vlast a národ“.
30. listopadu 1880 – se v Holicích narodil lékárník PhMr. Josef Thu-
ma, kulturní a veřejný pracovník, člen obecního zasupitelstva, ředitel 
bia Sokol, starosta Grémia lékárníků. Zemřel 20. července 1941 v Ho-
licích.

Z archívu Václava Kmenta

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s duševním 
onemocněním ve východních Čechách prostřednictvím terénních sociál-
ních a zdravotních služeb již 25 let. 
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze 
v Pardubicích rozrostla na síť 8 poboček s více než 120 pracovníky po-
krývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizace se 
zaměřuje především na pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, 
jako je schizofrenie či afektivní poruchy. Řeší s nimi sociální a zdravotní 
problémy  a  snaží  se  je  podpořit  na  cestě  k  zotavení  z  nemoci. Dojíždí 
za lidmi tam, kam potřebují, protože služby jsou poskytovány nejen v am-
bulanci  na  jednotlivých  střediscích  organizace,  ale  především mobilně 
v terénu. 
V pardubickém okrese poskytuje organizace navíc od roku 2019 i služby 
Centra duševního zdraví, a zapojila do svého týmu mimo sociální pracov-
níky  a  peer  konzultanta  také psychiatra,  psychologa  a  zdravotní  sestry. 
Centrum nabízí intenzivní péči a snaží se předcházet nutnosti hospitali-
zací lidí v psychiatrických zařízeních. Zároveň se snaží o integraci dlou-
hodobě  hospitalizovaných  do  běžného  života.  Centrum  lidem  pomáhá 
s projevy nemoci, se zajištěním lékařské péče, s vyřizováním záležitostí 
na úřadech, s finančním hospodařením atd. 
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba 
5 000  lidmi využívajícími služby. Pokud  i vám zkřížila duševní nemoc 
cestu a potřebovali byste pomoci, neváhejte  se na pardubické středisko 
obrátit. Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle 777 454 573 či se přijít 
na adresu Bělehradská 389, Pardubice v pondělí od 9 do 11 hodin poradit 
osobně bez předchozího objednání. Činnost  organizace Péče o  duševní 
zdraví je spolufinancována městem Holice.

Michaela Venclová

Péče o duševní zdraví podporuje lidi
s duševní nemocí 25 let
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Programy  v Holoubku  přizpůsobujeme  podle  aktuál-
ně vydaných vládních opatření. Prosím, sledujte naše 
webové stránky, Facebook, kde naleznete aktuální in-
formace o programech.
Přednášku psycholožky Moniky Čuhelové z 22.  října 
Proměny generací posouváme. Nový termín včas ozná-
míme na webu a Facebooku Holoubka.
Ke které generaci patříme? A k jaké patří naše děti? Miléniáni, X, Y, sně-
hové vločky, Husákovy děti – co to všechno znamená?
Praktický  seminář,  v  němž  se  společně  podíváme  na  proměny  světa 
a s ním související proměny lidí, generací. Jak se v tom orientovat, proč 
bychom měli, jak to ovlivňuje výchovu a možnosti spolupráce? Co je ji-
nak a co stále platí? Vstupné 50 Kč.
Na listopad připravujeme tradiční Podzimní vzdělávání seniorů – Trénink 
paměti – úterý 3.října a 24. listopadu, práce na PC, Tvoření s Radkou…
Těšíme se na vás.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.

Za vzděláváním do Holoubka dojíždím z Olomouce
Paní Alena do Holoubka za vzděláváním v rámci projektu Rovnoprávnost 
s rozumem dojíždí se dvěma dětmi ze 120 km vzdálené Olomouce. Zají-
malo nás a tak jsme se zeptali. 
Čím vás cyklus rozvojových setkání RORO zaujal?
„Projekt RORO mě zaujal svojí náplní, že nabízí možnost sebepoznání, 
seberozvoje, ale třeba i kariérní poradenství. Zabývá se tématy, která se 
týkají snad každé maminky na mateřské. Všechna tato témata jsou krásně 
propojena, vysvětleny  jejich  souvislosti,  přicházíme  si  na  řešení  a  tipy, 
jak věci  změnit  nebo dělat  jinak. Kurz mě  zároveň  zaujal  svojí  délkou 
a intenzitou výuky a v neposlední řadě i možností zajistit hlídání dětí.“

Co vám vzdělávání přináší?
„Vzdělávání mi přináší to, co slibuje :) a uvítala bych možnost nějakého 
pokračování. Kurz mi umožňuje podívat se na věci  jinak a hledat nové 
možnosti. Myslím, že přínos kurzu spočívá především v tom, že ho tvoří 
a vedou vynikající lektorky.“
Hledala jste bezplatné vzdělávací příležitosti pro matky na rodičovské 
dovolené v Olomouci?
„Ano, ale řekla bych, že jsem snad pokaždé narazila na placené vzdělává-
ní, respektivě přednášky na jedno odpoledne a bez možnosti hlídání dětí. 
Nenašla jsem možnost kurzu s takovou délkou a intenzitou vzdělávání.“
„Moc mě mrzí současná situace spojená s covid-19. Osobní setkávání mi 
při on-line výuce chybí. Vzhledem k tomu, že mám doma malé děti,  je 
on-line výuka pro mě velmi náročná,“ říká účastnice projektu paní Alena.
Kontakt na koordinátorku: Vladimíra Krejčíková, tel. 603 566 141
Přihlašování přes www.rovnopravnostsrozumem.cz 
Projekt  s  rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605  je financovaný za po-
moci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operač-
ního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka

Jakmile jsme začali, vše skončilo

Začal již dlouho očekávaný začátek školního roku. Prvňáčci se nemohli 
své premiéry dočkat. Svůj první školní den začali v party stanu. Přestože 
bylo špatné počasí, první den ve škole si náležitě užili. Přivítaly je jejich 
nové paní učitelky, pan ředitel i paní družinářky. Po přivítání, které prožili 
i se svými rodiči, babičkami nebo i dědečky, zamířili do třídy, aby viděli, 
kam se můžou každý den těšit.
V září proběhlo v místní knihovně i Pasování na čtenáře, kterého se zú-
častnili letošní druháčci. Na konci školního roku bylo kvůli aktuální epi-
demiologické situaci Pasování zrušeno. Děti se pochlubily, že už umí číst 
a za svou snahu dostaly dárek – krásnou knihu.
Na konci září proběhla v 1. a 2. ročníku praktická ukázka chování v sil-
ničním provozu za přítomnosti Policie České republiky. Pro většinu dětí 
to byl zajímavé a poučné setkání.
Poslední akcí byl 30. září Český den proti rakovině, který byl také na jaře 
odložen. Nákupem žluté kytičky děti přispěly na boj proti rakovině, letoš-
ní téma je: Nádory ledvin a močového měchýře.
A pak vše skončilo. 14. října byl první stupeň Základní školy Komenské-
ho uzavřen spolu se všemi školami v České republice. Přešli jsme na di-
stanční výuku. Budeme si držet palce,  ať  se zase všichni brzy  sejdeme 
ve školních lavicích.

Mgr. Helena Žižková

Podzim v Holoubku
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Dlouho odkládané a také dlouho očekávané poslední projektové dny pro-
jektu  I KAP se ve  spolupráci našeho gymnázia a holických základních 
škol Komenského a Holubova ulice konečně uskutečnily. 

V pátek 11. září se nám podařilo uskutečnit odložený projektový den pro 
ZŠ Komenského v Holicích. Čtyři vyučující našeho gymnázia s kolegy ze 
ZŠ vybrali vhodné téma a připravili zajímavé aktivity pro žáky. Hlavním 
tématem byla  botanika.  Původně  jarní  termín  projektového  dne  by  byl 
býval z hlediska kvetoucích rostlin zajímavější, ale uzavření škol na jaře 
nám neumožnilo  setkat  se  dříve. Celý  projektový  den  probíhal  v  okolí 
rybníku Hluboký, kam žáci za doprovodu svých vyučujících dorazili pěš-
ky  i na kole. Byli  rozděleni do skupin, ve kterých se věnovali  systému 
a stavbě rostlin, studovali a sbírali jejich plody, dozvěděli se mnohé o eko-
logii rostlin, rostlinných patrech a výškových vegetačních stupních. Před-
vedli,  že dovedou pracovat a plánovat ve  skupině a umí  se zorientovat 
v terénu podle mapy. Vyzkoušeli si práci s mikroskopy, botanickými klíči 
k určování rostlin a dalšími pomůckami z projektu I KAP. Závěrečné shr-
nutí proběhlo formou reflektivních karet. Jelikož žáci botaniku probírali 
na jaře v době distanční výuky, projektový den posloužil nejen k rozšíření 
učiva, ale i k zopakování důležitých znalostí.

Další pátek, tentokrát 9. října, jsme se společně s deváťáky ze ZŠ Holu-
bova věnovali neživé přírodě. Jako už tradičně se žáci rozdělili na čtyři 
skupiny, které postupně prošly během dopoledne čtyřmi různými stanovi-
šti. První workshop probíhal v prostorách tzv. kamenné třídy – venkovní 
učebny přírodních věd. Byl zaměřen na paleontologii. Žáci prozkoumali 
vzorky rozmanitých zkamenělin a v praktické části zhotovili sádrové od-
litky trilobitů, amonitů, dinosauřích drápů a žraločích zubů. 
Na dalším workshopu jsme se věnovali tématu znečištění vody, konkrét-
ně znečištění hormony, fosfáty a biocidy. Žáci si vyzkoušeli skupinovou 
práci a metodu čtení s předvídáním. Ne všem se předvídání dařilo, ale to 
nebyl hlavní cíl. Každá skupina se zabývala  jedním druhem znečištění. 
Na závěr představili vlastními slovy texty ostatním skupinám a navrhova-
li řešení, jak znečištění vody omezit.
Třetí stanoviště bylo věnováno těžbě nerostných surovin v Čechách. Žáci 
si vyrobili vlastní učební materiál za pomocí nůžek,  lepidla, barevných 
fixů, a hlavně svých znalostí. Připomněli si bohatou historii těžby drahých 

kovů v Čechách, a především těžbu naší nejdůležitější energetické suro-
viny – uhlí. Měli možnost řadu nerostných surovin poznat také na vlastní 
oči  i hmat,  takže už všichni víme,  jak vypadáme, když držíme v rukou 
antracit. Na čtvrté stanoviště žáci zavítali do chemické laboratoře. Protože 
nerosty se těží, je třeba zjistit, co a v jakém množství obsahují. K tomu 
slouží analytická chemie. Žáci si vyzkoušeli plamenovou zkoušku pro dů-
kaz kationtů prvků alkalických kovů a kovů alkalických zemin.
Za to, že i přes složitější organizační podmínky projektové dny úspěšně 
proběhly, patří poděkování všem učitelům ze zmíněných holických škol 
a také jejich účastníkům – holickým žákům.
Závěrem  našeho  příspěvku  bychom  chtěli  pozvat  holickou  veřejnost 
i  všechny  zájemce  o  studium na den otevřených dveří,  který  se  bude 
konat, pokud to epidemiologická situace dovolí, ve středu 18. listopadu 
od 15.00 do 18.00 hodin.

za tým učitelů gymnázia Mgr. Jitka Valášková

V minulém čísle Holických listů jsme neuveřejnili příspěvek z Mateřské 
školy Staroholická, omlouváme se za to a přinášíme ho v listopadovém 
vydání.
Říkáte si,  jak asi vypadal začátek školního roku v naší mateřské škole? 
„Paní učitelko, my jsme byli o prázdninách u babičky, my na chatě, my 
u moře a my …“. No, byl velmi upovídaný. Aby zářijová rána nebývala 
jako slzavé údolí, nabízely paní učitelky nejen novým dětem vhodné akti-
vity, kdy čteme pohádky, zpíváme si, učíme se první básničky, tancujeme, 
cvičíme,  hrajeme  si,  poznáváme  všechny  kamarády  a  seznamujeme  se 
s pravidly naší školy. První den se dokonce rozdávaly medaile. A ne jen 
tak ledajaké, byly za statečnost právě pro nové děti. 
S prostředím se však seznamovaly i děti, které k nám chodily již minulý 
rok. Během léta byly všechny prostory mateřské školy vymalovány do no-
vých jemných barev a změnilo se uspořádání tříd, které teď více odpovídá 
potřebám dětí. Vše je na jiném místě a děti tak s nadšením prozkoumávaly 
staro- nové třídy. Krásné babí léto nám ve škole také zpříjemnily nově na-
instalované venkovní žaluzie. Vše bylo zrealizováno za finanční podpory 
města Holic, jemuž tímto děkujeme.
Další  pozitivní  letní  zprávou  je  schválená dotace Státního  fondu  život-
ního prostředí ČR na Přírodní zahradu. Pojetí zahrady se tak bude ubírat 
environmentálním směrem a budeme moci trávit více času objevováním, 
experimentováním a učením hrou na zahradě. Děti jistě nejvíce ocení tzv. 
bahniště, doufejme, že  i  rodiče budou sdílet nadšení, dále zde bude na-
příklad pozorovatelna, chodník pro bosé nohy, keře a záhony, o které se 
budou  děti  starat. Město Holice  hraje  v  realizaci  opět  velkou  roli,  tuto 
dotaci předfinancuje. Děkujeme také paní Ing. Vendule Maříkové z MAS 
Holicko, která za naši organizaci žádost podala.
Věřím,  že  i  přes  coronavirová  opatření,  pokyny  a  nařízení  si  společně 
s dětmi užijeme krásný školní rok plný zážitků.

Lucie Sedláková, DiS., ředitelka školy

Projektové dny „pod rouškou“

Návrat do mateřské školy

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Předvánoční čas v Artykadle
Po  nucené  přestávce  pokračujeme 
v  Artykadle  s  tradičními  jazykovými 
i  uměleckými  kurzy.  Navíc  jsme  pro 
vás  –  pokud  situace  dovolí  –  připravili 
řadu krásných workshopů. Ještě v  říjnu 
nás v Artykadle překvapila milá zpráva, 
kterou je veliký úspěch našeho fotogra-
fického kroužku pro děti. Na jaře tohoto 
roku se premiérově děti z kroužku účast-
nily 40. Národní soutěže amatérské foto-
grafie pod záštitou ministra kultury, kte-
rá se tradičně koná ve Svitavách. Nikdo 
z nás nečekal, že děti se svými pracemi 
získají hned první místo! Velké díky patří naší lektorce, paní Evě Stanov-
ské, která kroužek vede! A jaký je náš program na listopad?
Hned v pondělí  2.  listopadu  si  od 17.30 hodin můžete  přijít  vyzkoušet 
vyrobit vlastní domácí kosmetiku. Bylinkářka Radka vás zasvětí do tajů 
výroby bylinkové ekologicky nezávadné kosmetiky. Vše názorně předve-
de, společně vyzkoušíte a domů si své voňavé výrobky odnesete. Rezer-
vace míst nutná. V neděli 7. listopadu bychom vás rádi pozvali na tradiční 
a oblíbený kurz výroby originálního šperku s kamenem. Drahé kameny 
jsou v ceně kurzu, budete si moci vybrat na místě.
Předvánoční čas na nás dýchne o víkendu 14. listopadu, kdy se v Artyka-
dle sejdou malí kuchtíci na kurzu Zdobení medových perníčků pro děti. 
Společně si vánoční perníčky upečeme a nazdobíme. Školní děti mohou 
přijít samy, mladší v doprovodu rodičů. Každé dítě si odnese minimálně 
20 ks. perníčků s sebou domů. Zástěrky s sebou!
A abychom i v zimě vypadali stylově, nabízíme kurz šití barefoot koza-
ček a kožené kabelky, který se bude konat poslední listopadový víkend. 
Materiálem je přírodní činěná kůže, kterou si nabarvíte do požadovaného 
odstínu, k výběru je 25 barev. Na podrážky se používají obuvnické plot-
ny, a to několika dezénů, barev i tloušťky. Ať se vám chodí lehce nejen 
v měsíci listopadu.

Dita Valachová a Míša Kaplavková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Sedmnáctiletý Max Gőtzl závodí s rádiem řízenými modely a je v tom tak 
dobrý, že je několikanásobným mistrem republiky, pravidelným účastní-
kem mistrovství Evropy a startoval i v závodě mistrovství světa. To byly 
důvody, proč jsem továrnímu jezdci týmu XRAY položil několik otázek. 
Letošní sezona byla zvláštní, jak jsi ji prožíval ty a jak sis vedl?
Letošní sezóna se zajisté lišila v několika věcech oproti ostatním. Začalo 
to náhlým  rušením všech závodů od března a postupně  jsme  se dostali 
až  k  tomu,  že  jsem  si  trénoval  s  autem  doma  na  dvoře. Ale  vzhledem 
k tomu, že máme svoji dráhu v Horním Jelení, tak nebyl problém s tátou 
jezdit trénovat, abych to za toho skoro půl roku nezapomněl… Ve finále, 
když jsme opět začali závodit, jsem si vedl skvěle. Všechny závody zde 
v Česku jsem vyhrál a stal jsem se i mistrem České republiky v kategorii 
1/8 offroad spalováků a elekter.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch?
Za svůj životní úspěch ze závodního života považuji čtyřnásobný titul mi-
stra ČR z roku 2019 a následné obhájení dvou z nich i v roce 2020. Dále 
spoustu skvělých umístění v zahraničí. 
Kdy jsi se závodění s RC modely začal?
Můj  začátek  se  závoděním  byl  poněkud  zdlouhavý,  převzal  jsem  to 
od svého táty, ale prvně mě to vůbec nebavilo a odmítal jsem se něčeho 
takového účastnit. Později jsem však začal mít i nějaké úspěchy a začali 
jsme se tomu věnovat naplno asi v mých devíti letech.
Kdo je ve vašem sportu největší legendou v Čechách a ve světě?
V Čechách  to bude určitě Martin Bayer,  který  je  též  i  designér  a  team 
manager v týmu, za který jezdím, XRAY. Má na kontě mnoho titulů a i ví-
tězství po Evropě. Ze světa je to těžko říci, jelikož opravdu dobrých jezdců 
je hodně, ale vždy když dostanu tuto otázku, vybaví se mi Kanaďan Ty 
Tessmann, který vyhrál své první mistrovství světa už ve svých šestnácti 
letech a věnuje se tomuto sportu se svou rodinou na špičkové úrovni.

Jaké máš plány do budoucna?
Plány jsou zatím jasné, pokračovat se závoděním, ale do budoucna nevi-
dím. Určitě bude hrát velkou roli škola, hlavně vysoká a později práce, ale 
rád bych u toho vydržel co nejdéle.
Děkuji za tvůj čas a přeji ti, ať tě to závodění baví.

Petr Kačer

Max Gőtzl obhájil titul

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Vážení sportovní příznivci, ozýváme se po dlou-
hé době od jarního nástupu pandemie. Po letním 
uvolnění tvrdých opatření zahájili holičtí novou 
basketbalovou  sezónu  v  posledním  srpnovém 
týdnu  tradičním  týdenním  soustředěním  všech 
mládežnických  družstev.  Na  letní  soustředění 
do Hlušic odjelo celkem 43 hráčů od těch nej-
menších  až  po  juniory.  Týden  po  návratu  ze 
soustředění BVK Holice uspořádal tradiční me-
zinárodní turnaj pro kategorii U13. Turnaj splnil 
svůj účel a jeho výsledky jsou následující:
1. MKS Strzelce Opolskie
2. BA Sparta Praha
3. BVK Holice
4. BK Maják SVČ Vyškov
5. BK Bizoni Náchod
Nutno ale podotknout, že hráči ze Strzelců byli 
o rok starší, protože MKS tuto kategorii nemá.
Poté  pak  začala  příprava  jednotlivých  týmů 
na mistrovskou  sezónu 2020/2021. Obrovskou 
senzací je pak vznik družstva mužů B, které se 
přihlásilo  do Východočeského  přeboru. Vznik 
tohoto  družstva  byl  dlouhá  léta  na  spadnutí. 
Zabránil  tomu  vždy  odchod  hráčů  z  kategorie 
juniorů na vysoké  školy po  celé České  repub-
lice. Jejich víkendová dostupnost tak byla vždy 
velký problém. V letošním roce si tuto záležitost 
vzala na starost dvojice studentů Karel Kulhavý 
a Jiří Janoš a dotáhli tuto myšlenku do úspěšné-
ho konce. Patří jim za to velký dík a dosavadní 
výsledky týmu hovoří za vše. 
V době, kdy píšu tyto řádky už jsou zase všech-
ny mistrovské  soutěže  přerušeny. Nebudu  tedy 
rozebírat  jednotlivá  utkání  a  zmíním  se  pouze 
o Českém poháru. Los holickým basketbalistům 
přisoudil  ambiciózního  soupeře  z  Vysoké  nad 
Labem. Tamější firma NAPOS udržuje v  týmu 
poloprofesionální status, stále jej posiluje a jejím 
záměrem  je postup do 1.  ligy. V  letošním roce 
získali zvučné posily v podobě jmen Petr Andres 
a Tomáš Mahler, kteří  ještě na  jaře hráli profe-
sionálně nejvyšší basketbalovou soutěž za Hra-
dec Králové. Holičtí amatéři se jich ale nezalekli 
a  po  celý  zápas  udržovali  skóre. Dramatičnost 
vývoje  pak  potvrdil  hostující  trenér,  který  byl 
na konci zápasu zpocený víc jak jeho hráči.
Výsledky basketbalových mistrovských sou-
těží
2 liga mužů: 
BVK Holice – Tesla Pardubice
75 : 72 (14:19 29:41 52:63)
Baťa 19, Dvořák 15, Žaba 12, Půlpán 10, Trojan 
6, Boháček 5, Kratochvíl 4, Bartheldi a Rolenc 
2
BVK Holice – BK Chrudim
71 : 72 (15:18 41:35 55:49)
Dvořák 21, Baťa 10, Bartheldi a Žaba 9, Krato-
chvíl 8, Rolenc a Boháček 5, Trojan 3, Kolář 1
BK Mladá Boleslav – BVK Holice
75 : 62 (19:17 43:25 56:37)
Žaba  23,  Dvořák  9, Welsch  Michal  a  Půlpán 

Tomáš 7, Bartheldi 6, Kratochvíl 5, Skotálek 3, 
Kolář 2
BA LYNX Liberec – BVK Holice
77 : 51 (19:21 33:34 47:42)
Žaba  14,  Půlpán Tomáš  11,  Dvořák  6,  Krato-
chvíl 8, Boháček 5, Welsch Michal 2, Kolář 1

Český pohár:
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad La-
bem
83 : 91 (20:25 37:45 57:62)
Dvořák  25,  Baťa  13,  Bartheldi  12, Kratochvíl 
a Rolenc 7, Půlpán Tomáš 5, Boháček 4

Východočeský přebor mužů:
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice B
57 : 53 (14:11 29:25 36:40 49:49)
Horký Adam 22, Vrbický 16, Pataj 8, Vlasák 4, 
Michálek 2, Jechura 1
BVK Holice B – SK Týniště nad Orlicí
79 : 49 (15:12 38:21 61:32)
Jechura  14,  Kulhavý  a  Vlasák  po  12,  Horký 
Adam 10, Michálek a Vrbický 8, Kašpar Vojta 
7, Pataj 4, Hloušek Tomáš a Mergl 2
BVK Holice B – BK Skuteč
64 : 51 (22:13 30:27 42:32)
Horký Adam  16,  Jechura  a Vrbický  a  Kašpar 
Vojtěch 12, Maršálek 4, Kulhavý a Hloušek Ro-
bert 3, Vlasák 2

Celostátní liga juniorů U19:
BVK Holice – Basket Poděbrady
70 : 74 (20:21 42:44 60:58)
Chmelík 18, Horký Filip 16, Mikuláš 10, Plu-
hař  Josef 9, Kouba 7, Priessnitz 5, Adamec 3, 
Grodl 2
BVK Holice – Královští Sokoli Hradec Krá-
lové
73 : 56 (16:9 30:26 51:39)
Horký Filip 28, Mikuláš 14, Topinka 11, Kouba 
9, Chmelík a Pluhař Josef 4, Priessnitz 3

Celostátní liga kadetů U17:
BVK Holice – Basket Poděbrady
78 : 59 (25:15 47:34 70:46)
Šindelář  25,  Kamitz  13,  Holub  a  Brandejs  8, 
Krejčík 6, Patlevič 5, Adamec a Hanzlík 4, Bar-
cal 3, Pluhař Jan 2
BVK Holice – Brandýs nad Labem
66 : 89 (14:21 34:54 50:71)
Šindelář  17,  Brandejs  12,  Barcal  11,  Holub 
a Kamitz 5, Krejčík a Kubánek Jan po 4, Patle-
vič a Adamec 3, Pluhař Jan 2
BC Jihlava – BVK Holice
88 : 67 (23:13 43:28 63:48)
Kamitz 18, Holub 12, Barcal 11, Krejčík 7, Šin-
delář a Brandejs 6, Hanzlík 4, Vtípil 3
BK Lions Jindřichův Hradec – BVK Holice
60 : 49 (18:10 31:23 45:35)
Brandejs 13, Kamitz 9, Šindelář 8, Barcal 6, Ho-
lub a Kubánek Jan 4, Krejčík 3, Vtípil 2

Východočeský přebor žáků U14:
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad La-
bem
38 : 42 (12:16 20:2628:40)
Urbánek a Dostál Kryštof 10, Novák 6, Fecko 4, 
Johanová, Štembera, Rolenc a Libánský 2
v odvetě 27 : 29 (6:9 14:15 21:25) 
Štembera a Dostál Kryštof 6, Novák 5, Urbánek 
4, Johanová, Rolenc a Suchý Martin 2

Východočeský přebor žáků U13:
BVK Holice – BK Bizoni Náchod
77 : 27 (15:14 33:20 57:22)
Štembera 25, Pokorný Vojta 18, Urbánek 20, Jo-
hanová 11, Pokorný Vít 3
v odvetě 78 : 29 (18:8 39:16 56:18)
Urbánek 28, Pokorný Vojta 20, Štembera a Jo-
hanová 12, Pokorný Vít 6

Východočeský přebor žáků U12:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
69 : 35 (14:12 31:18 51:26)
Pokorný Vít 13, Pokorný Vojta a Dostál Antonín 
10, Suchý Lukáš 2
v odvetě 82 : 32 (21:8 37:13 57:27)
Pokorný Vojta 13, Pokorný Vít 10, Dostál Anto-
nín 5, Dvořáková 4

Východočeský přebor žáků U11:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
28 : 40 (6:12 14:20 24:32)
Suchý  Lukáš  22,  pokorná  6,  Krejčík  Vojta 
a Douša 4, Korunka a Voborník po 2
v odvetě 24 : 25 (10:8 14:18 22:22)
Krejčík Vojta 8, Suchý Lukáš 7, Bartoníček 6, 
Voborník 4 
Havlíčkův Brod – BVK Holice
9 : 100 (2:31 2:64 5:81)
Suchý Lukáš 31, Douša 17, Pokorná 14, Novot-
ný 10, Korunka 9, Bartoníček a Krejčík Vojtěch 
8, Potočný 2, Abel 1
v odvetě 22 : 99 (1:31 1:53 14:69)
Suchý  Lukáš  37, Krejčík Vojta  24, Douša  22, 
Novotný 6, Pokorná a Korunka 4, Bartoníček2
Oznamujeme  holickým  občanům,  že  v  rámci 
dotačního  programu  Podpora  v  oblasti  spor-
tu  a  volnočasových  aktivit  v  roce  2020  Rada 
Pardubického  kraje  poskytla  na  pravidelnou 
sportovní činnost dětí a mládeže v BVK Holice 
částku  15  000 Kč.  BVK Holice  jí  za  tuto  její 
podporu veřejně děkuje.

Umístění jednotlivých týmů v tabulkách je-
jich soutěží můžete sledovat na adrese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (li-
gové a extraligové soutěže).

Informace z holického basketbalu
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