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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v květnových dnech byla
dokončena analýza veřejných prostranství města
Holic, do které se mnozí
z vás zapojili. Děkuji vám
za to a zároveň zvu na její
veřejné projednání v úterý
14. června od 18.00 hod. v ZUŠ.
Nestává se tak často, aby město naší velikosti mohlo
být hrdé na autora knihy, která přesahuje jeho hranice. Přesto v minulém měsíci vyšly hned dvě takové.
První knihu s názvem „Vesnice“ křtila autorka Kristýna Trpková. Jde o její druhou detektivku s fiktivním
příběhem a kladné ohlasy čtenářů zvou k ponoření
se do jejího děje.
Druhá kniha, která se dočkala v minulém měsíci křtu, pak popisuje životní osudy čestné občanky

„Východočeský McGyver“ projel
na Čezetě půlku světa, vydal se
i po stopách Dr. Emila Holuba.
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města paní Hany Sternlicht. Název „Hančina cesta“
s podtitulem „Z Holic až do Svaté země“ odkazuje
na nelehké osudy rodiny Neumannovy. Jsou popisovány nejen z pohledu paní Hany, ale naleznete zde
i úryvky z deníku pana Arnolda Neumanna – tatínka
paní Hany, který se nevrátil z koncentračních táborů.
Tato kniha není lehkým čtením, ale jak praví autorka:
„Tuto knihu věnuji příštím pokolením, aby pamatovala a nezapomněla…“.
Porozumění minulosti je důležité i dnes. Protože pokud se z minulosti nepoučíme, tak děláme stejné
chyby, jako naši předkové. A je jedno, zda se jedná
o přešlapy, které ovlivní jen náš život, nebo takové,
které zasahují do osudu ostatních. Poučme se z minulosti, hledejme hodnoty, kterými jsou smíření, solidarita a pomoc druhým. Pak bude naše společnost
spokojenější a příjemnější pro každého, kdo v ní žije.
A takovou společnost našemu městu ze srdce přeji.
Ondřej Výborný
starosta města

Gymnázium Dr. Emila Holuba
Maturitní ples v červnu?
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Anketa k veřejným prostranstvím města Holic
Od února do konce března roku 2022 probíhala
v Holicích anketa týkající se veřejných prostranství.
Anonymně se zapojilo celkem 347 respondentů.
Pomocí aplikace hlasovalo 107 dotazovaných a 240
prostřednictvím tištěných formulářů. Cílem bylo
získat podněty týkající se kvality, potenciálu či celkového vnímání veřejných prostranství města Holic
ze strany široké veřejnosti.
Všem zúčastněným za podněty děkujeme. Získané

informace se nyní zpracovávají a jsou cenným podkladem pro vyhodnocování současného stavu veřejných prostranství a návrhu pro jejich zkvalitnění.
V úterý 14. června 2022 od 18.00 hod. proběhne
v sále ZUŠ Karla Malicha veřejné slyšení, kde vás seznámíme s konečným výstupem celé analýzy týkající se koncepce.
Iva Lázničková

Pozvánka na oslavy města, které se uskuteční 24.–25. června
2022 na prostranství mezi KD a ZUŠ Karla Malicha Holice.
Letošní oslavy města ponesou název Holice se
baví...na cestách, neboť si připomínáme významná výročí Dr. Emila Holuba.
Na páteční večer je připravena mimo jiné kapela
Vaťák – revival kapely Kabát a místní kapela Guapa
Fea.
Sobotní program bude převážně tematický. Nema-

lá část programu bude věnována vystoupení dětí,
žáků ZUŠ a místním tanečním skupinám. Sobotním programem nás provede známý moderátor
Vlasta Korec. Samozřejmostí je bohatý doprovodný program – například malování Hennou, pletení
copánků, fotokoutek, pouťové atrakce, malování
na obličej, výstava chovatelů aj.
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Zpráva z jednání Rady
města Holic 25. dubna 2022
Rada schválila na základě poptávkového řízení zhotovitele solárního LED osvětlení ve směru na Podlesí
a uložila odboru správy majetku a výstavby města
uzavřít smlouvu o dílo se společností ELPO s.r.o. Dále
rada schválila Technickým službám Holice, na základě výběrového řízení, nákup nového samojízdného
stroje MULTICAR M 31 od společnosti Auto SAS s.r.o.,
Základní umělecké škole Karla Malicha v Holicích
schválila nákup klavíru značky YAMAHA GB1 K PE
od společnosti CMI Melodia, a.s., a také schválila
firmu AV MEDIA SYSTEMS, a.s. jako dodavatele AV
techniky do Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Dále
rada schválila účelový finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na uspořádání Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 2022. Ostatní
usnesení rady k projednávaným záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná na webových
stránkách města >> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Rady
města Holic 9. května 2022
Rada vyslechla a vzala na vědomí zprávu o stavu
na úseku veřejného pořádku a dopravy za rok 2021
v Holicích. Tento bod proběhl za účasti zástupců
Policie České republiky, Městské policie Pardubice
a Jednotky dobrovolných hasičů Holice. Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy společnosti Hradecká pekárna, s.r.o. na nájem prostor na nám. T. G.
Masaryka 9 do 31. prosince 2022 a zároveň uzavření
dodatku k nájemní smlouvě se společností Pekařství
a cukrářství Sázava, s.r.o., kde budou upraveny termíny předání prostor během ledna 2023. Dále rada
doporučila zastupitelstvu města schválit v rámci přípravy optických sítí v Holicích podpis smluv se společnostmi T-Mobile Czech Republic, a.s. a ECOMP,
s.r.o. Ostatní usnesení rady k projednávaným záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná
na webových stránkách města >> www.holice.eu.
Iva Lázničková

Připomenutí
Městský úřad Holice jako správce
místního poplatku upozorňuje občany na blížící se termín splatnosti místního poplatku za odpady a místního
poplatku ze psů. Poplatky je potřeba
uhradit do 30. června 2022. Připomínáme, že při nezaplacení do data splatnosti, může
být poplatek v souladu s čl. 8 odst. 2 Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, navýšen až na trojnásobek. Pokud si nejste jisti výší poplatku nebo
zda jste poplatek uhradili, je možné provést kon2

trolu na webových stránkách města
po zadání rodného čísla bez lomítka >>
www.holice.eu/mesto-a-urad/e-sluzby/
poplatky/. Přístup na webové stránky
města můžete urychlit načtením QR
kódu.
Iva Lázničková

Umístění defibrilátoru
u vchodu do budovy
Městského úřadu v Holicích

V dubnu 2022 byl u vchodu do městského úřadu
instalován defibrilátor, který je určený pro veřejnost
v případě mimořádného zdravotního problému. Je
označen mezinárodně sjednocenou značkou – bílé
srdce se symbolem blesku uprostřed, které je umístěno v zeleném čtverci. Vše doplněno o písmena
AED. Na skříňce je umístěna klávesnice, kterou se vytočí číslo 155 a při komunikaci se záchrannou službou
obdrží dotyčný volající čtyřmístný kód. Tento kód se
zadá na klávesnici a potvrdí fajfkou. Následně dojde
k odemčení skříňky a defibrilátor je volně přístupný.
Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn hlasovými
pokyny k poskytnutí potřebných kroků. Po ukončení
podání pomoci je nutné defibrilátor předat záchranné službě, která přijela na místo.
Iva Lázničková

Domov u fontány v Přelouči
Domov u fontány, který se nachází v Přelouči, poskytuje pobytové služby seniorům a osobám s onemocněním demence. Je také vyhledávanou organizací pro zajištění odlehčovací služby, díky které
si může pečující rodina odpočinout a načerpat nové
síly, neboť péči o jejich blízkého převezmou na předem domluvený čas pracovníci Domova u fontány.
Protože je Domov u fontány příspěvkovou organizací Pardubického kraje, najdou tu svůj druhý domov
všichni ti, kteří v kraji žijí. Výjimkou nejsou ani občané
města Holic, kteří si Domov u fontány vybrali ke svému dalšímu životu. Město Holice je pravidelným přispěvatelem této organizace, a také v roce 2022 poskytlo Domovu u fontány finanční dotaci.
Daniela Stráníková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Ochrana životního
prostředí je pro naši
společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze
jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení
však obsahují množství materiálů, které pocházejí
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru
a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL.
Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu
prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše
město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se
dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí
a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje
přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2021.

Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných
elektrozařízení, celkem 17 733 kg, jsme uspořili 230,11
MWh elektrické energie, 21 748,94 l ropy, 1 029,53 m3
vody a 11,35 t primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 15,14 t, a produkci SO2 (který zapříčiňuje okyselování prostředí)
ekv. o 842,00 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří
10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu.
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem,
kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně
životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life
Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní
prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
Vlastimil Zrůst

Velikonoční setkání pro
uprchlíky aneb Ukrajinci sobě
V sobotu 23. dubna 2022 se u příležitosti pravoslavných Velikonoc konalo v areálu u ZUŠ Karla Malicha
v Holicích velikonoční setkání pro ukrajinské uprchlíky. Akci uspořádali manželé Jurkivovi, kteří v Holicích
žijí již více jak dvacet let. Je skvělé vidět, že ti, kdo
dlouhodobě v Čechách bydlí, pracují a mají finanční
možnosti dokáží svým krajanům zpříjemnit chvíle,
které pro ně nejsou lehké. Programu zaměřeného
především pro děti se zúčastnila asi stovka Ukrajinců, kteří našli útočiště před válečnou vřavou v jejich
otčině v našem městě a blízkém okolí. S radostí jsem
sledoval, jak spontánně a kreativně si samotní návštěvníci program v průběhu setkání utvářeli. Žádný
nápad ani příspěvek ke společné zábavě nezapadl.
Akci podpořili a pomohli připravit firma Junker a její
zaměstnanci, Restaurace Corona, cukrárna Valma,
zaměstnanci stavební brigády Opatovice, město
Holice, Technické služby Holice, Kulturní dům města
Holic, Základní umělecká škola Karla Malicha Holice,

Stvůra
Znáte román Stvůra od holické spisovatelky Kristýny Trpkové? Dobře vymyšleno, že? Zaplať bůh jen
vymyšleno. V naší ulici bohužel žije skutečná stvůra.
Reálná zrůda, která o letošních Velikonocích připravila o život hned několik chlupatých miláčků.
Marně jsme hledali krasavici Kiki Z, mladičkou Micku P, čerstvě kastrovanou, K-ovu Číču s obojkem,
statečného Macíka, který přežil dříve 2 útoky. Místo
toho jsme našli něčí krásnou černobílou kočku, ho-

Dům dětí a mládeže Holice, Sbor dobrovolných hasičů Holice, paní Kašparová, sestry Kristýna a Karolína Beranovy, Marcel Chaloupka, Miloš Klikar, Tomáš
Přibyl a Stanislav Ulrych. Všem ze srdce děkuji. Mám
radost, že se nám společně dílo podařilo. Radostné
úsměvy dětí i jejich maminek nám byly, byť to může
znít jako klišé, opravdovým poděkováním. Přejme
jim je a sami sobě přejme, abychom se nikdy do podobné životní situace nedostali.
Lukáš Peška
zenou v nádobě na bioodpad, a bílozrzavý kocour
dokonal na veterině, kam ho laskavě zavezla paní H.
Zatímco majitelé koček marně prochodili kilometry,
lepili prosby o pomoc při hledání a chytali se stébla
nadějí, stvůra byla nejspíš spokojená, potěšená vraždami o svátcích.
Takové je krásné jaro, ale v ulici Sadová teď hezky
není.
Tady totiž žije a my ji potkáváme. STVŮRU.
obyvatelka ulice Sadová
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc červen 2022
SPOLEČENSKÉ AKCE A PŘEDNÁŠKY

datum hodina program
vstupné
1. 6.
18.00	
Noc v muzeu
středa		
Hlavním tématem večera bude muzikoterapeutický příběh „Cesta k vodopádům“
Mgr. Soni Therové. Přijďte si k nám zahrát a zatančit v rytmu afrických bubnů.
		Vítány jsou masky afrických zvířat, či domorodců – každou masku čeká malá odměna.
		Pro děti jsou připraveny další drobné aktivity.
		Zve Africké muzeum Dr. Emila Holuba.
zdarma
7. 6.
17.00	
Beseda s Kristýnou Trpkovou
úterý		Beseda s mladou spisovatelkou – autorkou knih Stvůra, Vesnice a Rozsudek smrti.
		Prostory Městské knihovny v Holicích.
50 Kč
24. 6.
17.50	
Holice se baví … na cestách
pátek		Program městkých slavností je uvedený na samostatném plakátu.
zdarma
25. 6.
14.00	
Holice se baví … na cestách
sobota		Program městkých slavností je uvedený na samostatném plakátu.
zdarma

KINO

datum hodina program
vstupné
7. 6.
19.30	
Srdce na dlani
úterý		Láska se na věk nebo místo neohlíží. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici,
v parku. Josef se těší, že se po odchodu do důchodu konečně stane pouličním klaunem.
Svým šarmem okouzlí ráznou majitelku pojízdné kavárny. Není na osudovou lásku přeci
jen pozdě? Navíc se k Josefovi do vily stěhuje jeho dcera Anička s pětiletým Honzíkem.
		Režie a scénář: Martin Horský.
		Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Boleslav Polívka, Jana Pidrmanová,
Veronika Khek Kubařová a další.
		Žánr: komedie. Délka 95 minut.
110 Kč
14. 6.
17.00	
Ušák Chicky a Zlokřeček
úterý		Malý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh.
Chicky však chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný
nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život
touží zažít pořádné dobrodružství. A jedno opravdu velké na něj právě čeká!
		Žánr: animovaný/ komedie. Délka 95 minut.
90 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
2. 6.–30. 6.
2. 6. - 30. 8.
		

Jan Venzara – PŘÍRODA OLEJEM
Výtvarné práce žáků 1. stupně ZŠ Komenského Holice
Vitríny I. poschodí

Znovu vydařené 8. setkání harmonikářů 23. dubna 2022
v ZUŠ Karla Malicha v Holicích
Pan Antonín Janeba přivítal přítomné jménem Městského úřadu v Holicích, výboru seniorů, kulturního
domu a ZUŠ Karla Malicha. Sál naplnilo 149 přítomných, z toho 35 harmonikářů a zpěváků z pěti krajů.
Z nejvzdálenějších to byl Václav Bohuš z Mostu, Mirek Ondráček z Hodonína či Václav Janeček, operetní zpěvák z Českých Budějovic. Možno konstatovat,
že o setkání v Holicích je z řad harmonikářů zájem
a je tedy z čeho vybírat. Posluchači hodnotí akci velmi pozitivně, a proto si rádi přijdou i zazpívat. Věřím,
že to dělá dobré jméno i Holicím. Děkujeme městu
za finanční podporu a také sponzorům, firmě Feifer
a Oční optika Oliva. Ať žije 9. setkání v dubnu 2023.
Antonín Janeba za výbor seniorů
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„Východočeský McGyver“ projel
na Čezetě půlku světa, vydal se
i po stopách Dr. Emila Holuba
Cestou necestou, savanou až
k Holické rokli
Určitě jste zaregistrovali, že rok
2022 je v našem městě rokem
Holuba. Mimo jiné si připomínáme 150 let od jeho první expedice
do Afriky.
V duchu expedic, cestovatelských
úspěchů a dobrodružství se rozhovor s Vojtou Hlásným jevil jako
ideální příležitost. Dr. Emil Holub
se po Africe pohyboval převážně
s koňským povozem. Vojta to pojal stylem pro něj zcela typickým
a africký kontinent brázdil na motorce. A ne ledajaké. S Čezetou
po stopách Dr. Emila Holuba byla
jeho již desátá velká cesta na motocyklu, o které mimochodem
vyšla i kniha se stejným titulem.
Málokomu jsou Vojtova cestovatelská dobrodružství neznámá.
Někdo je považuje za fascinující,
někdo nad nimi nevěřícně kroutí
hlavou a jeho odhodlání a touhu
po poznání spíše připisuje naprostému šílenství či zbytečnému
hazardu. Já myslím, že ve Vojtově
podání získává cestování jiný rozměr a buďme rádi, že si své zážitky
nenechává pro sebe. Umění opravit motorku bez náhradních dílů
uprostřed ničeho nebo jen tak
na chodníku před hotelem, připomíná hrdinu amerického seriálu
z devadesátých let. Všechno se dá
zvládnout, pokud jste pro danou
věc dostatečně zapáleni. A to Vojta bezesporu je.
Vojto, pamatuji si většinu tvých
cestovatelských přednášek, které trvaly i třeba několik hodin.
To trvají pořád. (smích)
Přednášel jsi ale i na cestovatelském festivalu v Praze, kde byl
čas pro prezentaci vymezený.
Jak jsi se na to připravoval?
Takové prezentace občas dělám,
ale musím to uchopit úplně jinak.
Jiný koncept. Pokud mám promítání celovečerní, tak je to o vyprávění příběhu té cesty a když
je to v úzkém časovém koridoru,

tak vyberu pár fotek, zlomek, 100
nebo 300 (smích), a k těm fotografiím povídám konkrétní příhody nebo zajímavosti, které se s tím
pojí.
Pokračuješ ještě v cestovatelských přednáškách?
Ano. Ale kvůli koroně byla trochu
delší pauza a spoustu plánovaných přednášek jsme neuskutečnili. V roce 2019 jsem podnikl cestu
s Čezetou do Kyrgyzstánu a zpět,
což je nějakých 17 000 km. V zimě
2019/2020 jsem začal s přednáškami, které měly pokračovat na jaře
2020, ale už se neuskutečnily.
Od konání toho festivalu v Praze
uplynul již nějaký čas. Přednášel
jsi od té doby na nějaké další významné cestovatelské události?
Občas mě na nějaký festival zvou.
Když mě někdo osloví, tak se snažím vyhovět. Vždycky je lepší jet
tam, kde na mě čekají, než se někam vnucovat. Ale nemám tyhle
velké akce moc v oblibě. Navíc
se nepovažuji za profesionálního cestovatele. Také mi vadí, že
ti, které za ně považujeme, mají
potřebu si své cesty přikrášlovat,
aby se „lépe prodali“. A na základě
toho i mě lidé kolikrát podezírají,
že si něco přibarvuji nebo dokonce vymýšlím. Ale já to nedělám.
Kde jsi prezentoval svou cestu
Po stopách Dr. Emila Holuba?
Všechno si nepamatuju, bylo toho
moc. Zrovna tato přednáška je
hodně populární. I kvůli tomu, že
o tom vyšla knížka, ve které se lidé
mohou dozvědět i něco víc, nejen
o cestě jako takové, ale i o samotném Dr. Holubovi.
Odkud kam tedy vedla tvá cesta
po stopách Holuba?
Cesta byla průřezová z Kapského města v JAR do Botswany,
Zambie a zpět přes Zimbabwe
do Johannesburgu. Ale nebyla to
výprava vědecká, která by vedla
exaktně ve šlépějích Holubových.

Byla to moje cesta, tak jak je dělám, akorát jsem ji s Holubem provázal. Čím víc jsem se o něm dozvídal jako o člověku a osobnosti,
tak o to víc jsem byl rád, že tu svou
aktuální cestu mohu použít jako
takový „talíř, na kterém lidem naservíruji tématiku Dr. Emila Holuba, která by se k nim jinak dostávala komplikovaně.
Četl jsi jeho cestopisy před odjezdem do Afriky?
Trošku jsem se s jeho knihami seznámil, než jsem vyrazil, ale hlavně jsem je četl přímo na cestě. Naschvál jsem si je vzal s sebou, když
už tam budu, tak abych se položil
přímo do děje a četl si popis místa,
na kterém jsem aktuálně byl. Nejlepší byla asi ta Holická rokle.
A něco necestovatelského. Kolikrát tě chtěli v Africe oženit?
pokračování na straně 6
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Člověk si nemůže pamatovat
všechno. Ale takhle implicitně se
mi to přímo nestalo. Ovšem kdybych chtěl, tak se tam můžu oženit
v každé vesnici, tím jsem si úplně
jistý. I takový nezajímavý materiál
jako já by tam našel uplatnění.
Závěr nasměrujeme k tvým motorkám. Účastníš se srazů veteránů tady v České republice?
Nebo plánuješ, že bys nějaký
sraz zorganizoval?
Jezdím málo, nemám na to moc
čas. Vlastním poměrně velkou
sbírku motorek a většina těch

Kalendárium
ČERVEN
6. června 1937 (85 let)

proběhla na holickém náměstí
slavnostní vojenská přehlídka, při
které byla připnuta stuha města
Holic na prapor pěšího pluku č. 30
Aloise Jiráska z Vysokého Mýta.
Na této akci též zazpíval pěvecký
sbor Hlahol.
7. června 2007 (15 let)

strojů, které jsou na srazech k vidění, tak mám. Často tam bývají
i repliky motorek, které já mám
v originále. Jezdím ale na srazy
do zahraničí. Spojím to s výletem
na motorce a potkám se s kamarády. Jezdili jsme do Běloruska,
i jako sponzoři velkého srazu. Teď
nás čeká Litva, možná Německo.
Letos na začátku června pořádáme na Hlubáku sraz motorek Jawa
našich zákazníků. Ale přijít může
kdokoli samozřejmě. Součástí
programu bývá orientační závod,
během kterého se lidi stejně dokážou ztratit, i když je to na trase

Holice – Poběžovice – Chvojno, tak
půlka vyjede v Borohrádku. A to
jim dělám mapky. Spíš ty srazy
v zahraničí podporuji materiálně,
než abych je navštěvoval, to má
větší význam. Ale na ten na Hlubáku se těším.

začala výluka na železniční trati
Holice – Moravany. Byla to plánovaná akce, související se stavbou
silničního obchvatu Holic. Kolejiště bylo jakousi „výhybkou“ posunuto, aby na původním místě
mohl být instalován železniční
nadjezd a současně vyhlouben silniční podjezd trasy obchvatu.

manství v Pardubicích žádost
o schválení zřízení hřbitova na již
zakoupeném pozemku.

9. června 1957 (65 let)
začaly na JSŠ (Jedenáctiletá střední škola) v Holicích první maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení se
konalo v sále kina U krále Jiřího
za přítomnosti rodičů maturantů, zástupců školy, představitelů
ONV (Okresní národní výbor), MNV
(Místní národní výbor), ČSM (Československý svaz mladých), SRPŠ
(Sdružení rodičů a přátel školy)
a patronátního podniku TOS (Továrny obráběcích strojů) Holice. Předsedou první maturitní komise byl
Václav Vojtěch z Litomyšle (jistě jej
tehdy nenapadlo, že se právě dostavil do školy, kde bude jednou jmenován ředitelem). Z 25 maturantů
prospěli dva s vyznamenáním.

13. června 1957 (65 let)

9. června 2007 (15 let)
přestože SK (Sportovní klub) Holice prohrál zápas s SKP (Sportovní
klub policie) Moravská Třebová 0:1,
postoupily Holice do divize. Oslav
se zúčastnilo na 500 diváků, kteří
také shlédli dechovku, mažoretky
ze ZŠ Dolní Roveň a dále i seskok
parašutistů z letadla L-60 z výšky
1 200 metrů.
10. června 1912 (110 let)
Židovská náboženská obec v Holicích napsala Okresnímu hejt-
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Setkání s Vojtou Hlásným jsou
po všech stránkách nezapomenutelná, a i kdybyste se bránili, stejně ve vás jeho vyprávění vzbudí
dobrou náladu a odcházet budete
s úsměvem. Ani tentokrát tomu
nebylo jinak.
Iva Lázničková

10. a 11. června 1967 (55 let)
se v Holicích konal první ročník
„Femina Rallye“, byla to československá premiéra automobilové
soutěže žen.

se jelo v Holicích první mistrovství republiky v motokrosu, absolutním vítězem se stal Miloslav
Souček.
15. června 1947 (75 let)
se v Holicích konal Slet sokolské
župy Orlické. Průvodu se zúčastnilo na 4 500 Sokolů, z toho 2 800
cvičenců. Průběh sletu sledovalo
na stadionu Slavoje 6 000 diváků.
pokračování na straně 7
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končen. Hrál se v náhradním termínu 6. září 2002.

17. června 1907 (115 let)
se narodil František Dudych (+
76) ochránce přírody a památek
v Holicích, znalec umění a osvětový pracovník. Zemřel 6. června
1983.
18. června 1967 (55 let)
Automotoklub holického Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou) uspořádal na holickém náměstí přebor závodu motokár.

21. června 2002 (20 let)
v 18.00 hod. bylo slavnostním
přestřižením pásky dáno do užívání zrekonstruované náměstí T.
G. Masaryka. Tohoto aktu se ujali
hejtman Pardubického kraje Michal Rabas, senátor František Bartoš, starosta města Ladislav Effenberk a místostarosta Pavel Hladík.
Od 19.30 hod. má město Holice
v užívání nové městské symboly
– znak a prapor. Při slavnostním
večeru ve velkém sále kulturního
domu z rukou místostarosty Pavla
Hladíka oba symboly převzal starosta Ladislav Effenberk. Ve 20.00
hod. se zde konal koncert Filharmonie Hradec Králové, k 666.
výročí města, za řízení Jaroslava
Šafaříka, před zcela zaplněným
sálem. Po zaznění prvních osmi
taktů předehry Antonína Dvořáka
„Můj domov“ vlivem větrné smršti
došlo k výpadku el. energie a slavnostní koncert již nemohl být do-

28. června 2002 (20 let)
v rámci oslav 666 let města se konaly Dny Holic, v sokolovně proběhla vernisáž výstavy „Holické
proměny“ autorů Václava Kmenta,
Ladislava Formánka a Lukáše Pešky. V malém sále kulturního domu
byla vernisáž výstavy Holičtí výtvarníci, kde byla zastoupena díla
autorů: Kamila Bendy, Bohuslava
Horáka, Františka Juračky, Josefa
Malejovského, Jana Holinky, Blanky
Šklíbové, Petra Špačka, Vladimíra
Mandyse a Stanislava Weigla. Poté
byl zahájen slavnostní večer ve velkém sále KD. Starosta města Ladislav Effenberk představil zástupce
družebních měst, program pokračoval kulturním vystoupením.
30. června 2002 (20 let)
pokračovaly oslavy 666 let Holic
třetím dnem. Nejprve u stadionu
byl závod historických kol. Utkáním století byl nazván fotbalový
zápas holických zastupitelů proti
holickým hostinským a obchodníkům (1:2). Oslavy byly zakončeny večerním divadelním představením na ploše vedle kulturního
domu.

Fejetony Petra Kačera
Jak jsem hubnul
Znáte to, venku krásně zpívají ptáci, den se probouzí a sluníčko si
našlo cestu do vašeho příbytku.
Prostě krásné ráno až do doby,
než jsem se kouknul do zrcadla
a zhrozil se, co to z něho na mě
kouká za tlustýho chlapa? O svojí
figuře jsem nikdy neměl nějaké
valné mínění, ale to, co jsem spatřil onoho rána, mě dost vyděsilo.
K snídani místo tří vajíček jsem
si umíchal jenom dvě a při jejich
konzumaci jsem přemýšlel, co
s tím udělám. Nejdříve mě napadla nejjednodušší cesta, odstraním
ono hnusné zrcadlo, protože určitě fixluje a budu mít pokoj.
Odpoledne jsem navštívil dceru,
a ta se mi pochlubila, že se zeťákem v tombole vyhráli osobní
váhu. Je pravda, už jsem se dlouho nevážil, nedonutil mě ani můj

obvodní lékař a nějak mi to ani
nechybělo. Chvíli jsem přemýšlel,
vzpomněl jsem si na zrcadlo a se
slovy: „Nejsem přeci srab,“ jsem
vlezl na váhu. Na displeji se objevilo číslo, na které jsem chvíli nevěřícně zíral a uvědomil si, že mám
stejnou váhu, jakou měla prasata, která jsem doma kdysi zabíjel
a řezník z nich posléze dělal chutné produkty. Mám jateční váhu,
jsem jako prase, zrcadlo nelhalo,
do prdele co s tím?
Rozhodl jsem se, že zhubnu deset kilo. Večer do sebe přestanu
cpát sladký, nebudu si kupovat
slazenou vodu, do kafe si místo
dvou cukrů dám jeden a začnu se
víc pohybovat. Kromě kola, budu
chodit, prý je to zdravé a kromě
nových kecek to nic nestojí. Oslovil jsem jednoho známého (velký
turista) s dotazem, jaké si mám

koupit kecky? Odpověď: „Tobě by
stačily od Vietnamců“, mě moc
nepotěšila a hlavně neuspokojila
a po mém dalším naléhání mi doporučil jistý obchod. Trochu toto
vyprávění zkrátím. Týden jsem nepil slazenou vodu, do kafe si dával
jeden cukr, večer jsem se necpal
sladkým a každý den absolvoval
minimálně hodinovou procházku.
Týden mně bylo těžko od žaludku,
na nic jsem neměl chuť, a co bylo
horší, i pivo mně přestávalo chutnat. Opět jsem navštívil dceru, vlezl na váhu a zjistil, že mám o půl
kila víc.
Jaké jsem si z toho vzal ponaučení? Koupil jsem si nová trička, je
na nich o jedno X více a kolem
zrcadla chodím se zavřenýma očima. Nechcete někdo celkem drahé a zánovní kecky?
Petr Kačer
7
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Kulturní dům města Holic
– výročí
Ochotníci v kulturáku
Jak by to bylo jednoduché napsat: „Když se před šedesáti lety v neděli 4. února poprvé otevřely levé i pravé dveře do velkého sálu kulturního domu, když nedočkaví diváci poprvé dosedli do křesel hlediště, když
se z orchestřiště vznesly první tóny předehry k Prodané nevěstě, začala se psát historie nejen kulturního
domu, ale i ochotnického divadla v Holicích.“ Jenže…
Historie ochotničení v Holicích se začala psát dávno
a dávno před rokem 1962. Podle tradice byla prvním ochotnickým divadlem hra „Svatý Jan“ o životě
a utrpení Jana Nepomuckého, která byla pod režisérským vedením Václava Čermáka sehrána v roce
1843. Nemohu vás ochudit a vynechat historku z tohoto představení, jak byla tehdy zaznamenána: „Při
kuse zastupovaly Vltavu necky, do kterých hostinský Hašpl nepozorovaně nalil vody. Z tragédie stala
se fraška, když Jana Nepomuckého hodili do Vltavy
a ten promáchaný rychle z ní lezl dávaje průchod
svému rozhorlení slovy ne právě vybranými.“ Vidíte,
už tehdy se na jevišti sem tam provedla nějaká lumpárna k pobavení publika, což ostatně trvá dodnes.
Ochotnické divadlo v Holicích neskončilo tímto představením. Jít na ochotníky patřilo a patří k Holicím
stejně, jako kdysi jít na motokros. Za ta léta vzniklo
několik ochotnických souborů či spolků, které často ochotničily souběžně a jistě by si zasloužily podrobnější vyprávění. Asi nejznámějším byl „Spolek
divadelních ochotníků Klicpera“, který po několika
„štacích“ zakotvil v roce 1887 v restauraci „Na špici“.
Dalšími soubory byly: „Dramatický vzdělávací kroužek Jirásek“ – restaurace „U koníčka“; „Dramatický
spolek Tyl“ – restaurace Na Trandě“; „Dramatický
kroužek Máj“ – restaurace na Kamenci. Dále pak politické divadlo „Maják“ (1932 -1939) a dramatický soubor „Studentského spolku“.
Pomalu se blížíme k otevření kulturního domu.
V roce 1956 vznikla při Domu osvěty „Estrádní umělecká skupina“ a odtud byl už jen skok do roku 1962.
V tomto roce se všechny soubory spojily v „Divadelní
soubor KD“, ze kterého vyrašily mnohé odnože – studentské divadélko „Kachle“, posléze „Imprese“, „Dětský divadelní soubor Klíč“ nebo „Divadelní soubor
mladých“.
Do dnešních dnů prošlapalo prkna jeviště kulturního domu několik desítek hereček a herců, na židlích
v portálech se nad scénářem krčilo mnoho nápovědek (nápovědu opravdu nepamatuji), se světly a zvuky zápolilo mnoho techniků (techničku opravdu
nepamatuji. Vyjmenuji alespoň držitele „Zlatého odznaku J. K. Tyla“, nejvyššího ochotnického ocenění,
jsou jimi Josef Koráb, Libuše Straková a Pavel Hladík. Z holických ochotníků vzešlo několik úspěšných
a známých herců či režisérů – Václav Lohniský, Jan
Kačer a Michal Dalecký.
O tom, že se holičtí ochotníci činili, svědčí počet premiér. Věřte nebo ne, od roku 1962 jich bylo rovných
136! A teď pozor – v poslední době byly tři z nich do8

konce světové! Postarali se o ně Pavel Hladík a Víťa
Welsch, kteří pro náš soubor napsali divadelní komedie, které měly premiéru na kulturáckých prknech,
a ta při nich skutečně znamenala svět.
Holické publikum je publikum, které má své ochotníky rádo. O tom svědčí naplněné sály při každém
představení a dlouho trvající aplaus, při kterém jde
opona několikrát nahoru a dolů, tedy v Holicích
vlastně do portálů a z portálů. Není divu, že získávají i mnohá ocenění, a to nejen na Národní přehlídce
jednoaktovek, kterou kulturní dům pořádá drahně
let ve spolupráci s SČDO, ale i ocenění mimo domovskou scénu – na Čochtanově Třeboni, Zákrejsově Poličce, Audimaforu, nebo na Krajské přehlídce v Červeném Kostelci a dalších.
Kulturnímu domu je šedesát let, holickým ochotníkům téměř třikrát tolik. Věkový rozdíl je však věc
nepodstatná, protože jeden bez druhého nemohou
být. Oběma do dalších let popřejme, aby jim to klapalo tak, jako dosud. A „ZLOMTE VAZ!“
Fanda
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Letos slaví nejen kulturní dům, ale i dlouholetý člen
místního ochotnického souboru. Františkovi Běhounkovi bude 4. června osmdesát sedm let.
Jak už to u zasloužilých ochotníků bývá, nelze vyjmenovat všechny jejich role, činím tedy tak i u Fandy.
Na jevišti byl postavou nepřehlédnutelnou. V jakémkoli kostýmu byl jako doma.
Samostatnou kapitolou jeho herectví je paměť. Příliš
jí nevěřil, takže portály byly oblepeny papírky s textem, občas byl tahák skrytě připevněn i na scéně.
Nezapomenu na situaci, kdy v jedné hře mu role
s dlouhým textem kázala chodit sem a tam před
horizontem, za kterým s ním paralelně chodila kolegyně a četla mu jeho text. Reakce jednoho z diváků po představení byla: „Všimli jste si, jak to ten
Fanda dneska pěkně uměl?“ Musím ale říci, že se
vždy dokázal s výpadkem textu srovnat. Dovolím si
uvést ještě jednu situaci (snad se ne mě Fanda nebude zlobit), kdy měl Ivě Skálové pohrozit za nějakou
nepřístojnost, ovšem dostal ze sebe jenom: „Ty, ty,
ty,ty….“ To už jsme všichni kolem trnuli, co bude, ale
František plynně navázal: „Ty, ty, sojko jedna!“ A bylo.
Nepamatuji se, že by měl špatnou náladu, vždycky
z něj vyzařovala pozitivní energie. Nyní nás pozorně
sleduje už jen z hlediště, a nakonec nás vždycky pochválí.
Fando, všichni ti přejeme, abys nás chválil ještě dlouho a dlouho.
Luděk Kaplan

On by to napsal líp
Tak jsem dostal za úkol napsat něco o Milanovi (to správné jméno Miloslav se objevuje snad jen
na úředních papírech) Vohralíkovi, který se už bohužel na nás dlouhou řadu let dívá tam někde ze shora.
Chvíli jsem přemýšlel, jak začít. A kupodivu jsem došel k názoru, že vůbec to nejlepší je začít od začátku.
Tedy od doby, kdy jsme se poprvé potkali.
Bylo to někdy na přelomu května a června roku 1965.
V té době totiž pan učitel Jaroslav Kuchař dával dohromady celek starších žáků na spartakiádu v Praze.
Z roveňské školy jsme se přihlásili dva a tak jsme jeli.
V Praze to bylo dobré a já si vzpomínám, že přes uličku vedle mě měl lehátko jistý Vohralík z Holic. Mimo
jiné tam byl také Petr Hlavatý, ale to jsme divadlo
opravdu ještě neřešili.
Přenesme se tak o pět let dále a opět se naše cesty
s Milanem protnuly. Já jsem tehdy miloval Álu a on
její spolužačku a kámošku Mirku. A tak nás čtyři bylo
možno vídat nejen v Holicích, ale i na Vranovské přehradě, či na pochodu do Prčice. Když dostudoval novinařinu, byl ve službách krajských novin Pochodeň,
kde se pilně věnoval zemědělství. Pro někoho to bylo
překvapení, protože jeho dva velcí kamarádi ze studií Vláďa Drbohlav a Petr Vichnar zůstali sportu věrni
dodnes.
A poté přišlo setkání třetí a já bych řekl, že to nejdůležitější. A sice setkání divadelní, tedy na prknech, kte-

rá znamenají svět. Oba už jsme měli něco za sebou.
Když jsem se vrátil z vojny, zaplul jsem do divadelního souboru mladých při Kulturním domě v Holicích.
Tehdy totiž Valda Holický jezdil do Prahy do školy,
a tak jsem přebral jeho roli nebo spíše roličku. Milan byl tehdy s Radkem Musílkem hvězdou souboru,
ve kterém se už uplatňovala i jeho sestra Jitka, dnes
známá jako Juračková.
Od začátku sedmdesátých let, století minulého, aby
bylo jasno, patřil Milan Vohralík mezi stálice holických ochotníků. Na každou zkoušku jezdil z Hradce
Králové, kde bydlel, a já si opravdu nepamatuji, že by
někdy chyběl. Nikdy si role nevybíral, vždy perfektně
připravený a nápověda si mohla udělat pauzu, jemu
napovídat bylo totiž zbytečné. Vyjmenovat všechny
role, ve kterých jsme ho měli možnost vidět, by sice
bylo hezké, ale vlastně proč. Jedno mě doteď mrzí,
že jsem neviděl jeho poslední představení v Horníčkově hře „Tři Alberti a slečna Matylda“. Těšil jsem se
na reprízu, leč ta nebyla. Milan Vohralík totiž 5. srpna
2003 náhle zemřel. Snad by se slušelo ještě se zmínit
o jeho působení v Radioklubu Holice, kde patřil mezi
zakladatele CB neboli síbíčkářů. Ale u toho jsem nebyl, takže to nechám jiným a povolanějším. No ale
mezi námi – on by to napsal líp.
Pavel Hladík
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Oslavy 50 let založení
stolního tenisu v Holicích
Dne 2. února 1972 byl založen oddíl stolního tenisu TJ
Jiskra Holice. Na počest této oslavy byl dne 15. dubna
2022 ve velké sportovní hale uspořádán již 45. ročník tradičního Velikonočního turnaje. Poslední dva
roky jsme ho museli kvůli covidu zrušit, takže to konečně vyšlo. Turnaj byl určen pro hráče krajských,
okresních, odborářských, neregistrovaných soutěží
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ale nebyl
takový klasický, vše probíhalo v duchu oslav založení 50 let stolního tenisu. Turnaj byl zahájen úvodním
slovem starosty města Holic, Ondřejem Výborným,
který nám popřál hodně štěstí a ať se nám klání
i oslavy vydaří. My na oplátku jsme mu předali pamětní plaketu, kterou jsme si k tomuto výročí nechali vyrobit.
z Heřmanova Městce 3:2. Bronz získali Mark Wágner
(Heřmanův Městec) a Dominik Ulrich (DELTA Pardubice). Družstva okresní úrovně ovládli hráči již zmiňovaní, Jan Černík s Markem Wágnerem.
Zlatý hřeb naší oslavy byla exhibice Milan Orlowski
– Jindřich Panský. Tito pánové dříve reprezentovali
Československo ve stolním tenise a nyní baví diváky po celém světě. Se svojí „show“ byli snad všude
a nyní dorazili právě do Holic. Turnaj byl na 1 hodinu
přerušen a před plnou tribunou městské sportovní
haly mohla exhibice začít. Myslím si, že každý přítomný divák musel smeknout před uměním těchto
borců, kteří i v tomto věku dokáží takto bláznit. Hráli s pálkou hodně malou či hodně velkou, paličkou
na maso, s pánvičkou, botou, dělali hvězdy, skákali
po stole a ukazovali mnoho dalších stolně tenisových
„tríčků“. Po této exhibici následovala autogramiáda
a nějaká fotečka. Pánové dostali též pamětní plaketu od hráčů města Holic a Velikonoční turnaj mohl
pokračovat. Celou tuto exhibici je možno shlédnout
na webových stránkách TJ Jiskra Holice – www.ostjiskraholice.cz.
Na Velikonoční turnaj dorazilo celkem 72 hráčů, kteří
byli rozděleni na hráče krajské a okresní. Bojovalo se
do večerních hodin a každý si myslím zahrál požehnaně. Vítězem dvouhry krajské úrovně se stal Tomáš
Dočekal (Linea Chrudim), který v nervy drásajícím
utkání porazil Matěje Stránského (TJ Sokol Borová)
3:2. O bronzovou příčku se podělili hráči DTJ Hradec
Králové Martin Skákal a Riccardo Tesolín. Vítězem
dvou-členných družstev se stali borci Sokola Stěžery Matěj Hanzl a Vojtěch Kotland. Vítězem dvouhry
okresní úrovně se stal Michal Krupa (Ústí nad Orlicí), který udolal mnohem zkušenějšího Jana Černíka
10

Tento den si zapíšeme do dějin stolního tenisu v Holicích a posíláme tam nahoru Janu Švecovi, že jedeme dál. Toto výročí měl Honza v hlavě dlouho dopředu, přemýšlel o tom, ale bohužel se toho nedočkal.
Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na této
významné akci. Ať už se jedná o Chládek a Tintěra
Pardubice, Ekoizol Hradec Králové, Annabis Olomouc, ale především město Holice. Ještě jednou
díky.
René Koubek
TJ Jiskra Holice
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20. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL Klub vozítek s pedály v Itálii
HOLICKÉHO REGIONU
Ve dnech 30. května – 3. června 2022 pořádá DDM
Holice ve spolupráci s městem Holice již 20. ročník
Olympiády žáků škol holického regionu. Tato akce
má velký ohlas mezi školní mládeží a širokou veřejností. Do programu jsou zařazeny soutěže v atletice,
tenisu, stolním tenisu, fotbalu, basketbalu, volejbalu
a cyklistice. Soutěží se účastní 6 škol holického regionu, a to ZŠ Holice Komenského, ZŠ Holice Holubova, Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice, ZŠ Býšť, ZŠ
Dolní Roveň, ZŠ Moravany. Olympiáda žáků se bude
konat na těchto sportovištích: městská sportovní
hala, stadion a tenisové kurty. Akci podporuje svou
účastí Český klub olympioniků. Na organizaci spolupracují sportovní kluby a oddíly. Předpokládaný počet soutěžících je 350, pořadatelů 80 a diváků 1200.
Tato akce dává dětem prostor ke sportování, soutěživosti a podporuje myšlenku olympijské výchovy.
Zároveň je prevencí před patologickými jevy, neboť
ukazuje dětem cestu smysluplného využívání volného času.

Ve dnech 7. a 8. května 2022 se zúčastnila posádka
Klubu vozítek s pedály Pardubický kraj závodů v rámci
Evropského šampionátu v Italské Faenze a Cotignole.
Šlapací vozítko Večerníček reprezentovalo nejen Pardubický kraj, ale i město Holice. Ve velké konkurenci
25 klasifikovaných posádek vozítek převážně z Itálie,
ale i Francie, vybojovala ve své kategorii v Cotignole
11. místo. Ve Faenze 15. místo se 7. nejrychlejším kolem. Oba závody se uskutečnily na cyklistických drahách a svojí polohou byly velmi náročné. Celý seriál
Evropského šampionátu pokračuje v České republice
ve dnech 25. června 2022 v Hradci Králové a 26. června v Holicích 2022. Tímto zveme veřejnost v neděli
26.června 2022 na holické náměstí a začátek závodu
je ve 13.30 hod. Šlapací autíčka se svými posádkami se
budou těšit na vaše povzbuzování.
Milena Vohralíková za KVPPK

Rámcový časový pořad
Pondělí 30. května
8.00 hod.
Slavnostní zahájení u KD
8.45 hod.
Fotbal
8.40 hod.
Volejbal
Úterý 31. května
8.00 hod.
Basketbal dívky
8.30 hod.
Tenis
Středa 1. června
8.00 hod.
Basketbal chlapci
8.30 hod.
Tenis – případný II. den
Čtvrtek 2. června
8.00 hod.
Stolní tenis
9.00 hod.
Cyklistika
Pátek 3. června
8.30 hod.
Atletika
11.00 hod.	Předání medailí a slavnostní zakončení u KD
Za organizační výbor Pavel Hojka, ředitel DDM Holice
11

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Červen v Holoubku
Ve středu 13. dubna Holoubek oslavil
krásné 11. narozeniny. Děkujeme všem,
kdo jste si s námi užili odpoledne v Holoubku na Jarmarku s tvořivými dílnami pro děti, na divadelní pohádce,
ochutnali narozeninový dort, a to vše
za krásného slunečného počasí. Též velké díky všem,
kdo nám s akcí pomáhali.
Od pondělí 23. května do 6. června je pro celé rodiny
připravena hra v lesoparku v Holicích (park směrem
na Roveň) nazvaná „Procházka s rodinou za Holoubkem“. Obálku s informacemi o „Procházce“ si můžete vyzvednou v RVC Holoubek, Dudychova ulice
782, Holice, v krabici za brankou na plynové budce
ve dnech 23. května – 6. června během celého dne.
Cestou po parku potkáte 6 malovaných zvířátek
a u každého vás čeká úkol a část odměny. Přejeme
vám pěknou procházku parkem.
Prázdninové „Léto v Holoubku“ plánujeme na tyto
týdny: 25. – 29. července a 1. – 5. srpna. Určeno pro
předškolní děti a pro děti ve věku do 7 let. Využívat
budeme naši hernu a zahradu, chodit na blízká hřiště, navštívíme Africké muzeum, budeme hrát stolní
hry, malovat, tvořit...budeme si hrát.
Více informací a přihlášení na mobil: +420 733 141 960,
+420 606 911 379.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete na našich webových stránkách a Facebooku:
RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: +420
733 141 960, e-mail: holoubek@charitapardubice.cz,
www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.
Jana Majcová

Který z posledních bezplatných kurzů projektu
RORO zaujme právě vás?
Zveme vás do Holoubka (Dudychova 782, Holice)
na kurzy:
Co: První krůčky v grafickém programu Canva
Kdy: 3. června 2022 od 13.00 do 16.00 hod.
Kdo: lektoruje Ing. Kateřina Jindrová
Co: Jak na Facebook
Kdy: 7. června 2022 od 8.00 do 16.30 hod.
Kdo: lektoruje Renata Kašparová
Co: Z krásné ještě krásnější
Kdy: 27. června 2022 od 9.00 do 12.00 hod.
Kdo: Světlana Čiberová, intuitivní celostní vizážistka
Přihlaste se na www.rovnopravnostsrozumem.cz,
informace na tel. +420 603 566 141.
Projekt Rovnoprávnost s rozumem s rč. CZ.03.1.51/0
.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz.
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Za 11 let fungování tým Holoubka vytvořil a získal
dotace na realizaci celkem 6 vzdělávacích projektů.
Příležitost absolvovat bezplatné vzdělávací kurzy:
počítačové, jazykové a různé kurzy osobního rozvoje
využilo více než 1000 lidí.
Vladimíra Krejčíková

Blahopřání a poděkování
Dne 6. května 2022 se paní Emílie Černá z místní části Blažkovec dožila krásných 90 let. Některé životní
aspekty nebyly k oslavenkyni příznivé, ale statečně
se pere s osudem. Ztratila manžela i jediného syna,
o to víc se raduje ze dvou vnuků, a pár dobrých přátel. Paní Černá je na svůj věk poměrně vitální, sama
si vaří i peče, což dává jejímu životu silný náboj. Také
děkuje Městskému úřadu Holice a členkám Sboru
pro občanské záležitosti za milou návštěvu a pozornost. Do dalších let jí všichni přejeme především
pevné zdraví a životní energii.
Kmentovi – Holice
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Slunečné počasí vylákalo
rodiče a děti z ASPV
do přírody

Na malý cyklovýlet jsme společně vyrazili 26. dubna. První zastávka byla na hřišti v ulici 9. května.
Pokračovali jsme směrem na Staré Holice. V areálu
DTJ děti plnily úkoly, společně s rodiči si procvičily
význam dopravních značek a malá svačina dodala
všem sílu vyjet k poslední zastávce našeho výletu –
školní zahrada MŠ Staroholická. Paní ředitelka Lucie
Sedláková nám ochotně umožnila pohrát si na pískovišti a prozkoumat všechny kouty jejich zahrady.
Tímto velice děkujeme.

SOKOLGYM je mezisletový projekt České obce sokolské. Letos se ve dnech 17. – 19. června 2022 poprvé
uskuteční i v Pardubicích. Zúčastní se ho sokolové
z tělocvičných jednot Pardubického kraje, včetně T.J.
Sokol Holice, a dalších míst České republiky.

V úterý 3. května jsme se sešli na placu u DDM, kde
jsme si uspořádali atletické závody nanečisto, které
nám posloužily jako trénink na opravdovou soutěž
v atletickém víceboji předškolních dětí v Pardubičkách. Ve čtvrtek 19. května několik našich cvičenců
závodilo ve skoku z místa, běhu na 20 metrů a v hodu
tenisovým míčkem. Děkujeme všem za účast a rodičům za spolupráci.
Venku jsme také cvičili i 10. května, a to v parku před
sokolovnou a 17. května v prostranství u ZUŠ Karla
Malicha. Využili jsme i lanové hřiště.
Cvičení rodiče a děti a Cvičení předškoláků chystá pro své členy DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční
3. června v areálu DTJ na Starých Holicích od 16.00
hod. Děti se můžou těšit na zvířátkovou cestu
za pokladem, čeká je několik sportovních disciplín
– odměnou dětem budou barevná tiskátka, balíčky
s drobnostmi, diskotéka,… Na závěr si opečeme buřtíky na ohni.
Těšíme se na společně strávený čas. Přejeme všem
krásné léto a mnoho, nejen sportovních, zážitků.
Zase v září na viděnou.
kolektiv ASPV –TJ Jiskra Holice, z.s.
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Chceme přinést do Sokola v Holicích nové
impulzy a obnovit kulturně–společenský život
v naší sokolovně
Sokolovna prošla v posledních letech citlivou rekonstrukcí a je opět
ozdobou centra našeho města.
Máme touhu ji zapojit vedle sportovních aktivit i do společenského
a kulturního života.
Výjimečnost této budovy neunikla Adamovi Gebrianovi, českému
architektovi a kritikovi architektury. Ten se svým pořadem Překvapivé stavby přijel natočit reportáž
o naší sokolovně. A nezůstalo jen
u natáčení. Adam Gebrian přátelsky pohovořil s Lukášem Horským a ocenil jeho práci, kterou
rekonstrukci budovy věnoval. Celý
díl s názvem Holice – Sokolovna
a Zemánkova vila je ke shlédnutí
na Mall TV https://www.mall.tv/
gebrian-prekvapive-stavby/holice-sokolovna-a-zemankova-vila.
Ale zpět k naší sokolovně. Její velkou výhodou je, že spojuje tři vel-

mi zajímavé prostory pod jednou
střechou. A to tradiční tělocvičnu
s nářaďovnou, moderní kavárnu
a nyní i společenskou místnost,
která byla nedávno zrekonstruována. A právě takovéto propojení
nabízí spoustu možností k využití
prostor sokolovny, o kterých možná řada Holičáků nemá tušení.
Již několik malých oslavenců si
u nás užilo den se svými kamarády. Dort si rozkrojili ve společenské
místnosti a pak už pod dohledem
dospělých řádili v tělocvičně. Děti
byly z pohybu nadšené a musím
přiznat, že domů se jim rozhodně
jít nechtělo.
Kavárna s terasou a s krásným výhledem do sokolského parku je
také ideální pro uzavřenou společnost. V srpnu nás čeká svatba.
Dokonce i s obřadem před sokolovnou.

V květnu MAS Holicko využilo společenskou místnost pro sérii školení pro učitele ZŠ a MŠ. Paní Maříková uvítala, že mohou využít náš
dataprojektor, plátno i flipchart.
Specialitou byl SWAP pro ženy.
Když mě propagátorka SWAPu
Iva Prokopová z Pardubic oslovila, že tuto akci chce dělat u nás,
tak mě to potěšilo. „Náš SWAP je
zaměřený na výměnu dámského
oblečení, kabelek, doplňků a bižuterie. Vždycky je to takové dobrodružství, co ulovíte.“ Vysvětlila mi,
o čem celá akce je.
Myslím, že naše sokolovna si určitě
zaslouží pozornost veřejnosti, a to
nejen z pohledu architektonického. Však na svém počátku sloužila
jako kulturně-společenské centrum. Proč tuto tradici neoživit?
Renata Urbánková

Klub českých velocipedistů Holice v roce 2022
u Nechanic, s prohlídkou zámku
a Musea bednářství Jaroslava Tománka v Praskačce. Léto očekáváme bez zdravotních omezení,
a tak máme naplánováno mnoho
nádherných setkání a cyklovýletů po celé republice.

Letošní první cyklistická akce
Klubu českých velocipedistů se
konala již 3. dubna. Byl to závod
vysokých kol „Na jednu mejtskou míli“, kterého se zúčastnili
dokonce dva naši jezdci. Tomáš
Formánek jedoucí na originálním kole francouzské provenience a Jiří Valenta, který závod
vyhrál. Následovala vernisáž výstavy „Hrom do pedálu“ v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.
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Tuto výstavu Tomáš Formánek
obohatil o několik svých cyklistických historických exponátů. Další
pěkná akce, při které jsme položili kytici šeříků a zapálili svíčky
u pomníku padlých na holickém hřbitově, proběhla v neděli
8. května. Po pietním aktu následovala vyjížďka a volební schůze
klubu. V sobotu 14. května jsme
se zúčastnili jízdy historických
kol na trase Praskačka – Hrádek

A kde nás budete moci v dalších
měsících vidět?
Při příležitosti Noci sokoloven, kterou bude pořádat naše zastřešující
jednota Sokol Holice dne 24. června.
V září na další sokolské akci, tentokrát k výročí 160 let od založení
Sokola, kterou budeme spolupořádat. Bude to cyklovýlet pro rodiče s dětmi.
Hodně se těšíme na naši největší
akci – již 12. ročník Setkání historických kol v Holicích. Tu plánujeme
na 17. září.
za K. Č. V. Holice a Sokol Holice
Tomáš Formánek

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Závěr školního roku
na Holubovce
Dveře naší základní školy se předškolákům, kteří
v září tohoto roku zahajují svou životní cestu s aktovkou na zádech, otevřely ve čtvrtek a v pátek 8. a 9.
dubna. Budoucí prvňáčci si při zápisu vyzkoušeli
hravé úkoly, které byly zaměřené na předmatematické představy, verbální vyjadřování, prvouku a grafomotorické dovednosti.
Skvělého umístění se dostalo v anglické olympiádě
Alexandře Schejbalové z 9.A, která zvítězila ve školním kole a z okresního kola konaného v Pardubicích
si přivezla čtvrté místo. Své umělecké vlohy poměřovali žáci v recitační přehlídce 11. května. Vybíráme
také reprezentanty na olympiádu škol Holicka, jejíž
oheň bude pomyslně zažehnut 30. května.
Výlety, exkurze, školy v přírodě a sportovní kurzy jsou
již v plném proudu. Na začátku května se vydaly páté
ročníky poznávat naše hlavní město. Vybaveni řízkem
a chlebem páťáci prošli historické centrum, Petřín
a Hradčany. První školu v přírodě zahajují třeťáci a čtvrťáci již v půlce května, chystají se do Radvanic, následováni dalšími třídami prvního stupně v polovině června.
Ty budou objevovat krásy naší vlasti v Jánských Lázních a na Vysočině. Ani prvňáčci a druháčci nezůstávají
jen ve škole, čeká je totiž celodenní výlet na hrad Kost.
Osmáci a deváťáci už kupují pořádné boty, protože se
chystají na turistický kurz do Pecky u Nové Paky.
Jsme na konci školního roku okořeněného pravidelným antigenním testováním, distanční výukou
a nově i příchodem spolužáků z Ukrajiny. Utekl zase
jako voda, tentokráte jsme si ho však mohli mnohem
více užít, než nám bylo dopřáno v minulém roce.
Toliko zvěst z naší školy, přejeme vám krásné léto
plné sluníčka a odpočinku. Na všechny naše školáky
se budeme těšit ve čtvrtek 1. září 2022.
Lenka Horníková

Sportovní úspěchy
Holubovky
S jarem se opět rozjely sportovní soutěže. V březnu
se v Holicích uskutečnilo okresní kolo ve volejbalu, kde naše děvčata skončila na skvělém 2. místě
a chlapci na 4. místě. Druhá místa vybojovali i naši
žáci a žákyně 6. tříd ve vybíjené a obě družstva postoupila do okresního kola v Moravanech (výsledky
až po vydání článku). V dubnu proběhl v Pardubicích
20. ročník PARDUBICKÉ DEVÍTKY, které se účastnila
trojice našich žáků z 8.B (Anna Palaugari, Jan Hruban
a Vojtěch Novák), kteří v soutěži zúčastněných škol
obsadili skvělé 3.místo. Moc gratulujeme. Velkého
úspěchu dosáhl náš žák 9.B Jakub Sedlák, který se
stal MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY v řeckořímském
zápase. Za měsíc se uskuteční Sportovní olympiáda
Holicka. Našim žákům přejeme úspěch a skvělé výkony.
Naďa Harčárová

McDonald´s Cup je zpátky

Po téměř dvou letech se vrátila do škol největší sportovní soutěž, do které se v historii zapojilo více než
1 500 000 dívek a chlapců z celé České republiky. McDonald´s Cup je zpátky! A s ním se na hřiště v Sezemicích vrací i mladí fotbalisté Holubovy školy. Letos
ve dvou kategoriích, mladší žáci 2.–3. třída, starší žáci
4.–5. třída. Okrskového kola se celkem zúčastnilo
sedm základních škol. Kluci vzali svou reprezentaci
opravdu vážně a na hřišti bojovali, co jim síly stačily. Turnaj má každým rokem vyšší úroveň a všichni si
přáli vyhrát. Mladší žáci konečně prorazili naši smůlu
z minulých let a vítězstvím na penalty získali 3. místo. Zde musíme vyzdvihnout práci Sebastiána Velinského z 2.B, který nejen vychytal penalty, ale i vstřelil
závěrečnou vítěznou branku. Starším žákům se také
dařilo, dvakrát remízovali, dvakrát vyhráli a jednou
prohráli. Součtem bodů nakonec obsadili pěkné
2. místo. Posláním fotbalového turnaje je nabídnout
dětem sportovní zážitky, radost z pohybu, pohodu
s kamarády, hru fair play a motivaci dostat ze sebe
to nejlepší a posouvat své hranice. A tak se těšíme
na další ročník.
Jana Kopřivová
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Přehlídka tvorby výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha
Dne 6. května 2022 byla vernisáží zahájena výstava
výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha v Kulturním
domě města Holic. Výstava je přehlídkou výtvarných
prací žáků, které vznikaly pod taktovkou výtvarnic
ZUŠ během celého školního roku. Vaše oko může
potěšit nejen množství rozmanitých námětů, ale i široká škála použitých výtvarných technik.
Poděkování patří kytarovému oddělení naší školy za hudební vystoupení, které obohatilo program
vernisáže. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří
se na výstavě podíleli a přišli nás podpořit.
Výstava potrvá do konce měsíce května v galerii,
v předsálí a v 1. patře ve vitrínách. Srdečně vás zveme
a přejeme příjemný zážitek.
Za kolektiv výtvarnic ZUŠ Lenka Jandová Prokešová

ZŠ Komenského
Květen na naší škole
Měsíc květen je na naší Základní škole Komenského
plný akcí. Na začátku měsíce jsme se fotografovali.
Žáci druhého ročníku navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích, kde viděli muzikálové představení
pohádky „Princezna ze mlejna“. Ve stejném týdnu se
žáci 2.A na pozvání pana Pavla Vajčnera byli podívat
ve Střední škole automobilní v Holicích. Prohlédli si školu a zkusili si programování robotů, 3D tisk
a mnoho dalšího.
Tradiční Květinový den zaměřený na podporu léčby
rakoviny se konal 11. května.
V pátek 13. května se žáci 4.A vydali na Hlubák. Tam
se zúčastnili programu, který byl zaměřen na zlepšení vztahů v kolektivu a rozvoj příznivého klimatu
ve třídě.
Ve čtvrtek 19. května proběhl vzdělávací program
pro 1. stupeň o recyklaci a třídění odpadů s názvem
„Tonda obal“.
Ve stejném dnu se konalo školní kolo přírodovědné
soutěže. Soutěž byla určena pro děti 3.–5. ročníku.
Nejlepší soutěžící postupují do okresního kola.
Recitační soutěž se konala 27. května. Proběhlo nejdříve třídní a poté školní kolo soutěže. Nejlepší soutěžící získali krásné odměny.
Konec měsíce května byl věnován besedě s Policií
ČR. Zúčastnili se jí žáci 4. a 5. ročníku.
Helena Žižková
Monika to zase dala
Dnes máme úžasnou zprávu ze ZŠ Komenského!
Monika Tichá, žákyně devátého ročníku naší školy, která se nedávno stala vítězkou okresního kola
olympiády v anglickém jazyce, byla opět úspěšná.
Zvítězila i v krajském kole a postoupila do ústředního. Moniko, přejeme hodně štěstí.
Blanka Málková
16

Dočkali se
Po dvouleté přestávce způsobené covidem se členové Erasmus klubu na naší škole konečně vydali
do zahraničí. Po letech, kdy mohli se svými partnerskými školami komunikovat pouze prostřednictvím
internetu, se na výjezd do Polska všichni opravdu těšili. Společné aktivity, poznávání cizích zemí a využití
angličtiny jako společného dorozumívacího jazyka je
pro děti velkým přínosem.
Blanka Málková

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Gymnázium
Dr. Emila Holuba
Antisemitismus

Slovo, s nímž se v jednadvacátém století již příliš
nesetkáte. Nicméně, jde o téma stále aktuální, ač
se o něm příliš nemluví. Avšak toto slovo by se nám
rozhodně nemělo vytratit ze slovníků a z paměti,
protože události spojené s tímto termínem jsou tak
bolestné a ukrutné, že by bylo hříchem je z historie
vymazat naším zapomněním.
V rámci boje proti antisemitismu se naše škola i letos, po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu,
zapojila do projektu Kulturou proti antisemitismu.
Skupina sedmi žáků, ve složení Veronika Knížková,
Benedikt Mrázek, Aneta Solníková, Marek Vít (7.C),
Zuzana Matějová (3.A), Simona Knížková (6.C) a Ivan
Hlávka (5.C), se za pedagogického doprovodu paní
učitelky Evy Pýchové vydala do Prahy na několikadenní exkurzi se speciálním doprovodným programem. Ve dnech 9. – 12. dubna jsme měli jedinečnou
příležitost být součástí programu, který nám osvětlil
hrůzy holocaustu a umožnil nám více nahlédnout
nejen do problematiky antisemitismu, ale i samotného semitského náboženství. Pod záštitou české
pobočky spolku ICEJ jsme se spolu s několika dalšími českými a německými školami účastnili speciálního programu pro střední školy a díky účasti
zahraničních škol jsme měli i jedinečnou možnost
navázat nové kontakty a procvičit naše komunikační
dovednosti. Samotný program pak zahrnoval například prohlídku Terezína, Židovského muzea a též staré židovské čtvrti v Praze. Dále jsme se stali součástí
Průvodu dobré vůle, který procházel Prahou v neděli
10. dubna 2022. Velmi zajímavým a rozhodně nejvíce emotivním bodem byl rozhovor s pamětnicí Evou
Erbenovou, která přežila hrůzy koncentračních táborů Terezína a Osvětimi. Program byl velmi náročný,
nabitý a bohatý. Ovšem myslím si, že byl též velmi
přínosný pro nás všechny, protože věci, které jsme
se dozvěděli z výkladů kvalifikovaných průvodců
a z úst ženy, která to vše zažila na vlastní kůži, bychom z učebnic dějepisu rozhodně nevyčetli. Lidé
občas zapomínají na věci, o kterých se příliš nemluví,
což je v tomto případě naprosto špatně. Avšak díky

tomuto programu si jsem jista, že alespoň těch pár
vyvolených z naší školy nezapomene...
Veronika Knížková, 7.C

Maturitní ples v červnu?

A až po maturitě? To se jen tak nevidí! Bylo tradicí mít
ples v lednu či v únoru, ale letos nás pandemie donutila vyjet ze zajetých kolejí. Připravila nás i o spoustu
společných chvil, společných zážitků, třídní výlety
a například mnohými z nás očekávaný vodácký kurz.
Místo toho jsme čas trávili u počítačů při videokonferencích a při, jak se nám zdálo, nekončící práci
na úkolech. Občas videokonferenci oživil zvuk vysavače ze zapnutého mikrofonu či nějaká poznámka
mířená na sourozence. Čas běžel a najednou přišel
čtvrťák a s ním maturita, plánování stužkovacího večírku, maturitního plesu. Nikdo přesně nevěděl, jaká
opatření přijdou, naštěstí jsme stužkovací večírek
stihli uspořádat a moc si ho užít, ale ples jsme byli
nuceni přesunout. Všichni ho bereme jako takový
záchytný bod a sladkou tečku na závěr, po maturitě. Poprvé jsme se setkali s organizováním tak velké
akce. Museli jsme zajistit fotografy, kapelu, zábavu
pro diváky, najít někoho, kdo nám ples natočí, vyřídit vše potřebné s místem, kde ples pořádáme. Taky
sehnat zajímavé ceny do tomboly, přeci jen, je super
si z plesu přinést něco parádního. Nebylo to jednoduché, stálo nás to spoustu nervů, přibylo pár vrásek
na čele. Z původního lednového plesu se tedy stal
ples červnový. To však neznamená, že by se z plesu
stala jiná akce, dívky budou mít krásné dlouhé šaty
a chlapci obleky. Kdo ví, jestli neuvidíme více květů,
více barev…
Akce se bude konat 17. června 2022 v pardubickém
IDEONu. Program začne v 19.00 hod., sál se pro veřejnost otevře již v 18.00 hod. Můžete se těšit na bohatý
program, tematickou výzdobu ve stylu Highway to
hell, na kapelu Lucky Band a samozřejmě na vystoupení maturantů. Po půlnočním překvapení nám zahraje i DJ. Lístky lze zakoupit na stránkách ˃˃ 210122.cz,
případně budou k dostání na místě.
Srdečně všechny zveme.
Za maturanty Veronika Králová, 8.C
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Gymnázium
Dr. Emila Holuba
Benefiční koncert na Gyholi se podařil!
Ve čtvrtek 5. května proběhl na prknech jeviště auly
Gymnázia Dr. Emila Holuba slíbený benefiční koncert, v jehož programu byly především písně slavné
švédské kapely ABBA.
Akce byla zorganizována pedagogy gymnázia, ale
hlavními účastníky byli studenti, kteří během jednotlivých vystoupení ukázali pěvecký talent jak
ve sborových vystoupeních, tak sólových.
Ale stejně jako samotná hudba mohla být pro diváky i účinkující darem atmosféra celého koncertu. Pro
organizátory bylo velmi potěšující sledovat, s jakým
nadšením žáci zpívají a jak se jejich radost z hudby
přenáší i na posluchače, kteří se také tleskáním zapojili do několika písní jako rytmický doprovod. Publikum bylo početné, naplnilo celou aulu, a v závěru
koncertu dokonce odměnilo účinkující i potleskem
ve stoje! A nejen to. Publikum také pomohlo žákům

k dobrému skutku. Bylo totiž velmi štědré a za hudební produkci ohodnotilo žáky krásnou sumou
10 235 Kč, která může být odeslána do Afriky na vzdělání Clevelanda Ochienga Ogweno. Děkujeme všem
účinkujícím, organizátorům, podporovatelům a posluchačům za uskutečnění této hezké charitativní
akce!
S radostí Marie Filipová

SK HOLICE – podhoubí holického fotbalu
Covidové restrikce výrazně zasáhly a na dlouhou
dobu úplně utlumily sportovní aktivity. S odstupem
času začínáme bilancovat, jak se na nás tato doba
podepsala. Chodit bez roušky je přímo úleva. Teď už
se všichni zase vidíme a život má jasné podoby. Již
nejsme ve stresu, že jsme zapomněli náhubek na zakrytí úst. Nová doba přinesla také nová negativa.
Mezi ně patří trend v úbytku sportujících dětí, nehrají
fotbal, tenis, nechodí na atletiku. Prostě se vyhýbají
sportovním kroužkům a oddílům. Může za to bezesporu koronavirová doba. Nejčastějším důvodem je
ztráta zájmu o sport, která šla podle českých trenérů
ruku v ruce se zálibou v počítačových hrách. Dalším
velkým problémem pro každé sportoviště včetně
Sokola, tělovýchovných jednot a oddílů je nárůst cen
energií. Ty tvoří i více než třicet procent veškerých
nákladů. Postupně může docházet k navyšování
členských příspěvků. Domácnosti s napjatým rozpočtem budou hledat pro své děti levnější alternativy zájmové činnosti. V Holicích buďme rádi, že v řadách malých fotbalistů byl odliv minimální.
Výsledky SK Holice
Starší žáci U 15, krajský přebor. V desetičlenné skupině krajského přeboru SŽ – skupina A se nám v této
sezoně nedaří. Holičtí žáci nebyli zvyklí se pohybovat
na posledním místě tabulky. Bohužel skutečnost je
taková. Mladší žáci U 13, krajský přebor. Totéž platí
pro mladší žáky. Z deseti mužstev krajského přeboru MŽ – skupina A je to také poslední místo. K tomu
nám uvedl jeden z trenérů mládeže Pavel Beneš:
„Úbytek hráčů byl minimální, docházka přímo vzorová, ale na jaře nám herně chybí zimní absence haly.
Bohužel oddíly (akademie), které s námi hrají v kraj18

ském přeboru, mají nesrovnatelně lepší podmínky.
Vždyť nejbližší umělá tráva je v Ohrazenicích. Na jaře
se tréninkové manko těžko dohání. Vážná zranění
se nám vyhýbají. Klasickým klukovským zraněním
a chřipkám se nevyhneme. V současné době členský
příspěvek činí tisíc korun na půl roku. Tréninky jsou
stále dvakrát týdně.
Máme jasný úkol, přesvědčovat rodiče, že má velký
smysl vést děti ke sportu a k pohybovým aktivitám
v rámci organizovaných sportovních struktur, jako je
například náš domácí fotbalový oddíl SK Holice.
V sobotu 30. dubna se v Holicích odehrálo již desáté
kolo krajské soutěže elévů. Turnaje mladších a starších elévů se zúčastnily týmy Dolního Újezdu, Nemošic a Holic. Výsledky: starší elévové: Holice - Dolní
Újezd 11:7, Holice – Nemošice 2:5. Výsledky: mladší elévové: Holice – Dolní Újezd 6:17, Holice – Nemošice 5:13.
Na soupiskách týmů elévů se pro jaro 2022 nachází
celkem 45 hráčů ve věku od 6 do 11 let.
Přehled červnových utkání na domácím hřišti
A-tým krajský přebor
So 4. června 17.00 hod. Chrudim B
Ne 19. června 17.00 hod. Moravany
B-tým III.třída
Ne 5. června 17.00 hod. Dražkovice
Pa 10. června 18.00 hod. L.Bohdaneč B
Dorost krajský přebor
So 4. června 14.00 hod. Ústí n.O.
Ne 19. června 14.00 hod. Prosetín
Starší a mladší žáci
Ne 12. června 9.30 a 11.30 hod. Lanškroun
Vladimír Faltys
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Co nového ve stolním tenise?
Úspěšně a důstojně jsme oslavili 50 let založení stolního tenisu v Holicích. Zima je pryč a to znamená,
že naše stolně tenisová sezona je u konce. Všechna
mužstva statečně bojovala ve svých výkonnostních
kategoriích, někdo lépe, někdo hůře.
Mužstvo „A“, 3. liga – momentálně hrající republikovou 3. ligu. Kluci se umístili na krásném 4. místě
z celkových 13, což odpovídá kvalitě mužstva. Tahouny celé sezóny byli Michal Jelínek a Zdeněk Mádlo.
Co můžu už teď prozradit, mužstvo bude posílené
o našeho hráče, který tady 10 let nehrál a vrací se
do rodných Holic. Jedná se o Vojtěcha Koubka, který
v mládežnickém věku odešel sbírat zkušenosti a teď
přichází jeho chvíle. Držme všem palce.
Mužstvo „B“, Divize – tady se hraje divize Pardubického kraje. Mužstvo je složeno z hráčů, kteří už mají
něco odehráno, ale na víc už to není. V této sezóně jsme bojovali převážně sami se sebou. Zranění,
nemoc a pořád dokola. Konečné 9. místo z celkových 14 a udržení v soutěži pro další sezónu. Cíl splněn. I tady můžu prozradit, že od příští sezóny nás
v soutěži posílí mladý muž Michal Puchmeltr.
Mužstvo „C“ – hrající okresní soutěž 1. třídy. Tady je
problém, že zápasy se hrají ve všední den, což některým hráčům dost komplikuje život. I tady se vystřídalo hodně hráčů, ale konečné 5. místo v soutěži
s dalšími 10 celky je super. Na začátku sezony to vypadalo trochu rozpačitě, ale vše dopadlo dobře.
Mužstvo „D“ – jak bych to nazval, takový „prales
ve fotbale“. Kluci ten pinčes začali hrát v pozdním
věku, mají jasně nejlepší morálku v trénování a pořád se učí. Obsadili 7. místo z celkových 10, příště to
bude snad lepší.
Mládež – tady to bude ještě velký boj. Kluci chodí 2× týdně trénovat, někomu se daří více, někomu
méně. Zúčastnili se několika turnajů v rámci kraje,
zatím to na medailové pozice není. Uvidíme.
Přípravka – tady chodí pravidelně 5 kluků a jedna
dívka. Zatím nám vůbec nejde o hraní, soustředíme

se na fyzickou připravenost, obratnost, a hlavně mít
chuť chodit na trénink a pohybovat se.
Jak tedy tu sezónu zakončit a co ještě máme připravené? Mezinárodní turnaj veteránů se konal 14. května, kde se očekávala hojná účast. Byl to maratón
na osmnácti stolech.
Červen bude ve znamení tří turnajů se spřátelenými
mužstvy z Polska a Slovenska. My samozřejmě budeme také pořádat turnaj, a to 25. června 2022, který
se uskuteční v rámci městských slavností v Holicích.
Závěrem chci poděkovat všem hráčům, přípravářům, organizátorům, rozhodčím, trenérům a těm,
kteří se starají o chod oddílu. Užívejte si dovolenou
a na konci srpna zpět na značkách.
René Koubek, TJ Jiskra Holice

Nohejbal
Mistrovská utkání 2. ligy mužů se dostala do druhé
poloviny soutěže. Náš mužský tým složený výhradně
z mládežnických talentů si vede skvěle. Po šesti utkáních se radují z pěti výher. Pouze nestačili na tým NK
R.U.M Holubice. V tabulce jsou nyní na průběžném
1. místě.
Poslední zápas ve skupině budou muži hrát doma
4. června 2022 od 14.00 hod. Bude to odvetné utkání
s NK R.U.M Holubice, které určitě budou naši borci
chtít vyhrát.
Renata Urbánková
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Basketbalová sezona 2021/2022 skončila na přelomu
dubna a května. Dnes přinášíme výsledky holických
mužů v celostátní 2. lize.
Celostátní 2. liga mužů – konečná tabulka:
1

BA LYNX Liberec

22

21

1

1.934 1.311 43

2 BK NAPOS Vysoká
nad Labem

22

19

3

1.725 1.431 41

3 Tesla Pardubice

22

16

6

1.692 1.410 38

4 Kolínsko–
kutnohorský BK

22

14

8

1.665 1.535 36

5 Sokol Praha Žižkov

22

13

9

1.832 1.833 35

6 Sokol BK Chrudim

22

12

10 1.624 1.554 34

7 BVK Holice

22

10

12 1.670 1.644 32

8 BK Brandýs
nad Labem

22

9

13 1.528 1.678 31

9 Slavia Praha B

22

7

15 1.527 1.798 29

10 TJ Třebíč

22

4

18 1.464 1.678 26

11 BK Vlci Žďár
nad Sázavou

22

4

18 1.529 1.997 26

12 AŠ Mladá Boleslav

22

3

19 1.530 1.851 25

Silně omlazené družstvo mužů vstoupilo v uplynulé
sezoně do 2. celostátní ligy s obavami, jak se na podzim ještě sedmnáctiletí, resp. osmnáctiletí mladíci
vypořádají s dospělým basketbalem. Situace byla
o to složitější, že sezona 2021/2022 začínala po předchozí „covidové“ sezoně, kdy se vůbec žádné soutěže
nehrály a ani se nesmělo trénovat. Spousta starších
hráčů ve všech týmech v té době ukončila závodní
činnost, a tak nikdo nevěděl, co ho v nové sezoně
vlastně čeká. Za holické muže nastoupilo do nové sezony hned pět sedmnáctiletých mladíků, dva osmnáctiletí hráči a jeden devatenáctiletý. Všichni ještě
tedy v dorosteneckém věku. V první polovině sezony
se holičtí mladíci ještě rozkoukávali, ale v druhé části už se otrkali a dá se říci, že s přehledem druholigovou soutěž v Holicích udrželi, ba co víc, postoupili

do závěrečného play-off o postup do první celostátní
ligy. V prvním kole play-off se potom utkali systémem hraným na dvě utkání s druhým celkem tabulky z Vysoké nad Labem, která se netajila s přáním
do první ligy postoupit. Náležitě se k tomu také posílila. Z výsledků utkání vyplývá, že holičtí muži sehráli s ambiciózní Vysokou nad Labem dva vyrovnané
souboje, když obzvláště v druhém utkání na palubovce Vysoké byl celkový stav po třetí čtvrtině vyrovnaný. V závěru poslední čtvrtiny však domácí trefili
dvě šťastné trojky a rozhodli o svém postupu do druhého kola play-off.
I přes dvě porážky v prvním kole play-off však panuje
v klubu spokojenost s výsledkem celé sezony, zejména pak s předváděnou hrou mladých hráčů. Ukazuje
se, že dlouhodobá páce s mládeží má v klubu správný směr. Do budoucna uvidíme, kam až se mladí hráči ve svých výkonech posunou. Přejeme jim hodně
basketbalových úspěchů, ať už v dresu Holic nebo
v dresech jiných klubů ve vyšších soutěžích, tak jako
to dokázali jejich starší předchůdci v BVK Holice.
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
71:78 (11:23 29:43 50:59)
Mrázek 19, Dvořák 17, Rolenc 12, Vlček 8, Tomáš Půlpán 6, Ulrych 5, Mikuláš 4
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
73:67 (19:18 30:36 50:57)
Mrázek 23, Dvořák 16, Bartheldi 11, Rolenc 8, Mikuláš
6, Ulrych 2, Vlček 1

Oznamujeme holickým občanům, že v rámci dotačního programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2022 Rada Pardubického
kraje poskytla na pravidelnou sportovní činnost dětí
a mládeže v BVK Holice částku 30 000 Kč. BVK Holice jí za tuto její podporu veřejně děkuje.
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže)
nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).
Pavel Welsch
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