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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu končí
a děti vyrážejí do školních
lavic. Přeji jim, aby kolektiv, ve kterém budou trávit
většinu svého času, pro
ně byl obohacujícím a aby
na školu i po letech vzpomínaly jako na čas, který je připravil na život. Není to
jednoduchý úkol pro učitele a pevně věřím, že se ho
zhostí s elánem. Velkým tématem života obcí a měst
v celé republice budou zářijové volby do zastupitel-

stev. Pro nás Holičáky může být i zajímavou shodou
náhod, že se uskuteční v den, kdy tomu bude přesně
sto let od návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Holicích. Je volbou každého občana, komu dá svůj hlas.
Prosím, jděte k volbám a svůj hlas odevzdejte tomu,
komu důvěřujete, že bude naše město spravovat
po další čtyři roky nejlépe.
Bylo mi ctí, že mi vaše důvěra dovolila být po uplynulé čtyři roky ve vedení města. Děkuji vám za ni a přeji
městu do dalších let jen to nejlepší.
Nezapomínejme, že přes všechny nepříjemné okolnosti běhu světa (Covid, válka na Ukrajině, zdražování…) nám nikdo nemůže vzít to nejdůležitější pro
život města – pospolitost a vzájemnou podporu.
Ondřej Výborný

KÁVA SE STAROSTOU
Středa 14. září 2022 od 16.00 do 18.00 hod.
Zasedací místnost městského úřadu
Holičtí hasiči zasahovali
v Hřensku
V pondělí 1. srpna časně zrána vyjela na žádost HZS
Pardubice holická jednotka požární ochrany na pomoc s hašením požáru v Českém Švýcarsku. Zásahu se účastnil velitel Zdeněk Meliš a hasiči Marek
Kabrhel, Pavel Kopecký a Robert Pivka. S vozidlem
Scania byli přiděleni na úsek č. 1 nad obec Hřensko,
kde prováděli hašení požáru a kyvadlovou dopravu
vody, další dny probíhalo dohašování ohnisek a doplňování hadicového vedení. Zásahy probíhaly ve vel-

kých vedrech při teplotě půdy okolo 100 °C. Naše
vozidlo dodalo celkem cca 350 tisíc litrů vody na požářiště. Po celou dobu náročných prací bylo o členy
naší jednotky výborně postaráno (od ubytování až
po stravu). Jednotka setrvala v Českém Švýcarsku
až do 4. srpna. Po návratu do Holic provedli spolu
s ostatními členy jednotky důkladný úklid ve vozidle
a čištění vybavení. Scania musela v dalších dnech
odjet do servisu, kde byly odstraněny závady, způsobené vykonaným zásahem v Hřensku. Všichni naši
hasiči dorazili domů vyčerpaní, ale naštěstí bez zranění. Děkujeme jim za obětavou práci.
Aneta Šišánová Rychlíková
1

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

Zpráva z jednání Rady
města Holic 20. června 2022
Rada města schválila 13. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022, ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v ulici Palackého
a zveřejnění záměru na pronájem těchto prostor.
Rovněž schválila užití znaku města Holic na nových
dresech sportovců T.J. Sokol Holice. Na svém jednání rada naopak neschválila finanční příspěvek organizaci Záchranná stanice Lipec z.s. Na vědomí vzala
rada města zprávy z veřejnosprávní kontroly Kulturního domu města Holic, Základní umělecké školy
Karla Malicha a Mateřské školy Pardubická, a také
zpracování analýzy veřejných prostranství města.
Rada přijala také některá doporučující usnesení.
Zastupitelstvu města doporučila schválit v rámci
přípravy Optických sítí v Holicích podpis smlouvy se
společností OMcom s. r.o., o budoucí smlouvě o zřízení veřejné komunikační sítě. Dále zastupitelstvu
doporučila schválit uložení finančních prostředků
města Holic do spořícího, vkladového či termínovaného účtu a pověřit starostu města uzavřít smlouvy
týkající se jejich zhodnocení. Ostatní usnesení rady
k projednávaným záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná na webových stránkách města
>> www.holice.eu.

Zpráva z jednání
Zastupitelstva města Holic
23. května 2022
Zastupitelstvo města na svém zasedání udělilo Cenu
města Holic panu Václavu Kmentovi a panu Jiřímu
Valentovi. Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků
v ulici Vrchlického, Mládežnická a Tyršova v Holicích.
Schválilo v rámci přípravy Optických sítí v Holicích
podpis smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a ECOMP spol. s.r.o. a také realizaci rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu
a kanalizace ZŠ Holice Komenského v roce 2023.
Dále schválilo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřního vodovodu a kanalizace
MŠ Holubova Holice. Ostatní usnesení zastupitelstva
k projednávaným záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná na webových stránkách města >>
www.holice.eu.

Po čtyřech letech nás v září
opět čekají komunální volby
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022
volby do obecních zastupitelstev. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. V Holicích byly pro
komunální volby 2022 zaregistrovány tyto čtyři volební strany: PRO Holice, Občanská demokratická
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strana, Soukromníci a nezávislí pro sport a kulturu
a 3PK.
U komunálních voleb nestačí jen vhodit volební lístek v úřední obálce do hlasovací urny. Je nutné zakřížkovat buď číslo politické strany, které dáváte svůj
hlas, nebo jednotlivé kandidáty, případně oba způsoby kombinovat, s tím, že označíte křížkem jednu
stranu a následně kandidáty jiných stran. Maximální počet křížků je totožný s voleným počtem členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo města Holic bude mít
i na další volební období 21 členů. V komunálních
volbách není možné volit na voličský průkaz. Pokud
tedy chcete volit zastupitele města Holic, je nutné
se v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.
Přijďte k volbám a podpořte své kandidáty.
Iva Lázničková

Co je v Holicích nového?
Obnova dětských hřišť
Obdobně jako v loňském roce, probíhají i letos práce
na obnově dětských hřišť. Zejména za vydatné pomoci brigádníků jsou broušeny dřevěné a ocelové
části herních sestav a inventárních prvků s následným provedením ochranných nátěrů. Následuje vytrhání a vykopávka plevele z ohraničených dopadových ploch a jejich obnova novou vrstvou písku, kůry
nebo praného drobného kamene. Konečný praktický i vizuální efekt utvrdí finální úklid.
Touto proměnou již prošla v průběhu července a srpna hřiště v ulici Mládežnická, Holubova u kulturního
domu, Staroholická a mantinel multifunkčního hřiště „na Lipáku“. Rozpracovaná a před dokončením
jsou hřiště na konci ulice 9. května a na Koudelce.
Velké poděkování patří brigádníkům, kteří vypleli
antukové hřiště, jež je součástí dětského hřiště v ulici
Staroholická a provedli finální úpravu novou vrstvou
antuky se zapracováním. Hřiště je opět veřejnosti
přístupné k široké škále míčových sportů.
Realizace chodníků
Z letošního plánu se jeden z rekonstruovaných chodníků nachází v ulici 5. května, kde po výměně vodovodního řádu, kterou provádí Vak a.s. Pardubice, zahájily Technické služby Holice celkovou rekonstrukci
spočívající ve výměně nosné skladby a nové zámkové dlažby. Zároveň také provádíme změnu prostorového umístění dešťových vpustí a bude vybudována
nová dešťová vpusť v ulici Mírová. Další rekonstrukci chodníku začaly technické služby provádět v ulici
Staroholická, která bude pokračovat po dokončení prací v ulici 5. května. Průběžně dojde k opravě
chodníku v ulici Husova. Zde bude provedena jen
částečná oprava nejvíce problematických míst úpravou podloží a výměnou poškozených dlaždic. V této
ulici je plánována generální oprava chodníků v nejbližších letech.
Ondřej Dobrovolský, ředitel TS

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Fejetony Petra Kačera
Čím bych chtěl být
Počasí přeje, a tak často vyrážím do okolí našeho města na kole. Musím se přiznat, čím jsem starší tím se
mně region, ve kterém bydlím, víc líbí. Jednou z výhod
jízdy na kole je i ta, že máte spoustu času přemýšlet
o různých věcech. Pokud vůbec přemýšlet chcete. Jelikož již nastal podzim mého života a zima se neúprosně blíží, přemýšlel jsem o tom, čím bych chtěl být v budoucím životě, pokud by nějaký existoval. O tom, čím
bych nechtěl být, psát nebudu, nerad bych někoho
urazil. Takže, mně by se hrozně líbilo být výtvarníkem,
nejvíc asi malířem, mám mezi nimi dost známých,
někteří jsou trochu podivíni, někteří se moc nehodí
do běžného života, ale u nich se to dá tolerovat a mě

to i baví. Oni mají svůj svět, kterému my laici nemůžeme rozumět, ten svět musí být určitě krásný. Nebo
takový spisovatel. Dovedu si představit chalupu v nějakém podhůří, nedaleko od ní les a na druhé straně
menší říčka. Psal bych pohádky, protože ty mají dobrý
konec. Čas od času bych napsal nějakou veselou povídku, abych se v tom dětském světě úplně neztratil.
Pilot letadla. Teď mě všichni „zelení“ asi odsoudí, emise jsou hrozná věc a letadla se na nich podílejí velkou
měrou, ale já si nemohou pomoci. Létání mě hrozně
baví, i když mám velký respekt a jsem vždy šťastný,
když mám pod nohama pevnou zem. Jenže zážitek
vždy převáží nad obavami a nemohu se dočkat dalšího letu. S čistě ekonomického hlediska bych chtěl být
krásnou a chytrou ženskou. To už ale je asi trochu přes
čáru, takže dál budu snít o prvních třech variantách.
Petr Kačer

Iva
Před mnoha a mnoha lety (1999) jsme hráli báchorku
Marie Kubátové „Jak přišla basa do nebe“, tenkrát pod
režisérskou taktovkou Josefa Korába. V jedné scéně
bylo jeviště plné hořících svíček, jejichž plamínky zpodobňovaly lidský život. Říkali jsme si, že každý z nás
tam má tu svoji svíčku, a ta nesmí nikdy zhasnout. Bohužel na tomhle světě nic není pravdou na věky. Ivě
Skálové ta její svíčka dohořela v neděli 19. června.
Když jsem dopsal tečku za předchozím řádkem, přepadl mne neodbytný pocit, že tomu vlastně pořád
nevěřím, že to nemůže být pravda, že se mi něco ošklivého zdá. Vždyť přeci jsme jí v únoru přáli k šedesátým narozeninám! Po chvíli si však uvědomuji, že
se mi nic nezdá, že tahle dobrá víla holických ochotníků, ale i všech v Holicích a okolí, nám zamávala
na rozloučenou.
A tak sedím nad klávesnicí a přemýšlím, co všechno
o Ivě napsat a zjišťuji, že by mi na to nestačily ani celé
Holické listy. Zažili jsme s ní spousty nezapomenutelných chvil, nejen na prknech holického kulturáku,
ale i jiných divadelních sálů, ba i na jevišti přírodním
nebo kostelním. Vyjmenovat všechny její role by trvalo dlouho, proto tak nečiním. Sluší se však napsat,
že dokázala zahrát naivku i venkovskou holku, dámu
i princeznu, dračici i rozvernou manželku, selku i císařovnu. Prostě, co si režisér umanul, to sehrála. A ještě
přidala něco navíc. Jenom Iva dokázala prachovkou
pucovat skla v okně a vzápětí ji tím oknem prohodit,

Kdo se pamatuje
na Hedviku Pacovskou?
Jsem historička holocaustu na britské University of
Warwick, která bádá o Neugrabenu, hamburské pobočce KT Neuengamme. Mezi zářím 1944 a únorem
1945 zde bylo vězněno 500 židovských žen, které
sem nacisté deportovali přes ghetto Terezín a Osvětim. Jednou z nich byla Hedvika Pacovská, rozená
Schmolková. Narodila se v roce 1912 v Kutné Hoře,

čímž diváctvu sdělila, že tam žádné sklo není a že to
pucování sehrála opravdu báječně. Nebo sedět v šatně a pěkně si špitat s kolegyní v době, kdy už má být
dávno na scéně. Takových příhod bych mohl napsat
nepočítaně. Dalo by se třeba vyprávět o jejím chlebíčkovém apetitu před představením nebo vzpomínat na léčbu kolegyň a kolegů, které sklátil zimní čas
před prosincovou premiérou.
Zákeřná nemoc však zapříčinila, že Iva musela divadelní prkna opustit a bojovat na jiném poli. Bojovala
statečně, rvala se jako lvice. Nemoc však nakonec
byla nad její síly.
Teď už, v andělském rouchu, si vykračuje po nebeském jevišti. V ruce se scénářem nové hry od svatého Petra se učí svoje repliky. Ale nechodí po jevišti
sama, má kolem sebe spoustu holických ochotníků.
A celá nebesa se těší na premiéru.
Luděk Kaplan
vzala si nežida Rudolfa Pacovského a měla s ním
dceru Zdenku. Rudolf a Hedvika se během okupace
rozvedli a Hedvika byla v červnu 1942 deportována
do Terezína. Přežila a vrátila se do Kutné Hory, kde
ještě v roce 1997 bydlela. V říjnu 2000 už bydlela
v Holicích v Čechách. Pamatujete si na paní Pacovskou nebo máte kontakt na její dceru Zdenku?
Pokud ano, kontaktujte mne, prosím, na e-mailu
anna.hajkova@warwick.ac.uk.
Děkuji.
Anna Hájková
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Kalendárium
ZÁŘÍ

hé světové války v letech 1939–
1945. Odhalení se zúčastnili Hana
Sternlicht (roz. Neumannová) z Izraele, Eva Pytelová, starosta Holic
Ladislav Effenberk, starosta Židovské obce Praha František Bányai, Jan Kačer a Svatomartinský
sbor za řízení Lukáše Pešky. Dále
Hana Faltysová a Lenka Šindelářová, které jsou autorkami knihy
„HRST VZPOMÍNEK...židovské rodiny z Holicka“ z roku 2009.
12. září 1872 (150 let) se v Holicích
narodil stavitel Karel Kašpar, radní
a starosta Sokola v Pardubicích.
Syn stavitele Václava Kašpara, se
kterým stavěl pardubickou radnici. Byl také členem Aviatického
družstva v Pardubicích.

6.–7. září 1952 (70 let) se v Holicích
konala I. krajská slavnost SČSP
(Svaz Československo – sovětského přátelství).
9. září 1967 (55 let) při slavnostním
večeru v Kulturním domě podepsali předseda MěstNV Holice, Oldřich Čečka (*11. 3. 1911, †7. 2. 1976)
a starosta francouzského města
Laguepie, Golbert Regourd smlouvu o družbě obou měst. K faktickému podepsání smlouvy došlo
následující den v budově MěstNV.

9. září 2012 (10 let) byl na holickém
židovském hřbitově slavnostně
odhalen Památník k připomínce 76 Židů z Holic, Bělečka a Vysokého Chvojna, kteří byli umučeni v koncentračních táborech
v Osvětimi, Terezíně, Sobiboru,
Mauthausenu, Izbici a v lodžském
ghettu nebo zemřeli během dru4

12. září 1877 (145 let) nedlouho
po svém založení se osvědčil holický hasičský sbor při ohni v Poběžovicích, kde tento den kolem
desáté hodiny večerní vypukl
oheň v domku Františka Poláka
čís. 24. Vzájemně pojišťovací spolek ve vesnici Spy u Nového Města n. Metují udělil sboru 10 zlatých
za uhájení dalších objektů a zachránění svršků z hořícího domu.
12. září 2007 (15 let) proběhla
v předsálí KD slavnostní instalace
foto galerie kulturních osobností
města Holic. Čestné místo zaujalo
jedenadvacet portrétů osobností
spjatých s uměním – Jindřich Balík, Vojtěch Cach, Mirko Eliáš, Jan
Holinka, Karel Holík, Čeněk Holub,
Jan Holub, Bohuslav Horák, Jan Jirauch, Josef Johanides, František
Juračka, Jan Kačer, Marie Kratochvílová, Václav Lohniský, Josef
Malejovský, Karel Malich, František Ottmar, Jiří Platenka, Antonín
Šafařík, Jaroslav Šafařík a Vendelín Zdrůbecký. Galerie osobností je
průběžně doplňována.
14. září 1987 (35 let) rada MěstNV
projednala průběh výstavby hotelu U krále Jiřího, elektrokotelny, kavárny, jídelny a trafostanice hotelu.
Zástupci OSP (Okresní stavební
podnik) Holice a investor RaJ (Restaurace a jídelny) Pardubice
prohlásili, že do konce roku 1987
bude prostavěno plánovaných
1 600 000 Kčs. Práce byly zahájeny
v srpnu 1986. Původně měla být

provedena částečná rekonstrukce,
tj. ponecháno přízemí a vyměněna stropní konstrukce. Při demolici však bylo zjištěno, že základy
nejsou dostatečné pro výstavbu
čtyřpodlažního objektu. Proto
byl objekt zbourán celý. Stavba
byla rozdělena do tří etap. První
v hodnotě 9 954 000 Kčs, druhá
3 305 000 Kčs a třetí 1 744 000 Kčs.
Hotel měl být čtyřpodlažní. V přízemí restaurace (68 míst), kavárna
(62 míst), kuchyně a sklady. V I. patře 11 dvoulůžkových pokojů, ve II.
patře 15 pokojů a ve III. patře 8 pokojů. Ubytovací kapacita celkem
tedy 68 lůžek a 37 přistýlek. Byl
předpoklad, že hotel bude předán
svému účelu v roce 1991.
16. září 1917 (105 let) se měly v Holicích a Sezemicích konat schůze
obuvnických dělníků, na nichž
měla být projednána mzdová
situace a požadavek lepšího zásobování. Ve městě se vydávalo
jen 100 g. chleba na osobu a den.
Schůze však byla Okresním hejtmanem zakázána.
18. září 1982 (40 let) chovatelskou
výstavou bylo otevřeno středisko
Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva v Puškinově
ulici. Stavba byla zahájena v roce
1980 a postavena brigádnicky členy spolku.

20.–21. září 1947 (75 let) se v Holicích konal I. sjezd partyzánské
brigády Mistra Jana Husa. K této
příležitosti byl vydán dřevěný
pamětní přívěsek. Druhý den se

Z HISTORIE

28. září 1947 (75 let) se konaly oslavy 100. výročí narození Dr. Emila
Holuba za osobní účasti manželky
Růženy Holubové. V sále hotelu
U Krále Jiřího byla v 10.00 hod. zahájena výstava, kde paní Holubová provedla zápis do Pamětní knihy domu U Krále Jiřího, ve 20.00
hod. se konala přednáška Dr. Jindřicha Dlouhého se světelnými
obrazy v sále Na Špici.

sjezdu zúčastnili ministři Václav
Nosek a Bohumil Laušman. Velitelství partyzánské brigády udělilo Františku Černému (*1906),
Jaroslavu Černému (*1932) a Františku Černému (*1933) odznak
partyzánské brigády Mistra Jana
Husa – bojovníkům za osvobození
ČSR v roce 1939–1945.

21. září 1952 (70 let) druhý ročník
motokrosu byl provázen smůlou.
Celý týden před závodem pršelo a déšť nepřestal ani v průběhu
závodu. Řada jezdců (a bylo jich
o deset méně než při premiéře),
závod na svých primitivně upravených strojích nedokončila. Vítězem se stal technicky dobře vybavený Milan Pavlíček z Chotěboře.
Nepříznivý liják však pořadatelům
přinesl zkušenost, že holický terén
je sjízdný za každého počasí, což
se potvrdilo i při několika dalších
ročnících.

24. září 1922 (100 let) po návštěvě Dolní Rovně přijel asi v 15.00
hod. prezident T. G. Masaryk také
do Holic, v doprovodu ministra
národní obrany Františka Udržala,
jeho choti, ministra vnitra A. Černého [dle záznamů z 24. září 1922,
Hrst vzpomínek na zájezd presidenta T. G. Masaryka do okresu

Holického, za účasti redakční komise upravil Otokar Pospíšil, nákladem okresní správní komise
v Holicích 1923, str. 30, (39)], kancléře Přemysla Šámala, JUDr. Alexandra Vaníčka a ceremoniáře
prezidenta plukovníka Viktora
Hoppeho a dalších. Po prohlídce
radnice, kde se podepsal do městské kroniky a sokolovny promluvil
ve Fügnerových sadech (Sokolský
park) ke shromážděným občanům ohledně probíhající průmyslové krizi, která těžce dopadala
na zdejší obuvnické dělníky. Z Holic pan prezident odjel do Dobříkova.

27. září 1797 (225 let) se v Holicích
narodil učitel a loutkář František
Vinický, nejúspěšnější dramatický
spisovatel své doby. Žil v Hříškově
u Loun, patřil do skupiny buditelských loutkářů 19. století.

29. září 1952 (70 let) dramatický
odbor závodního klubu TOS Holice – nástupnický klub divadelního spolku „Klicpera“, sehrál první
divadelní představení I. A. Krylova „MODES ROBES“, režie Blanka
Sedláčková. Jednu z hlavních rolí
hrál např. Pavel Kačer.
29. září 2012 (10 let) holičtí fotbalisté získali posilu, hráče černé pleti
jménem Togbe, útočníka, který
hrál naposledy třetí francouzskou
ligu. V žákovských letech nastupoval v dresu Paris St. Germain,
dorosteneckou ligu si vyzkoušel
na britských ostrovech v kádru Filhamu. Jeho debut u nás však měl
jepičí život, ve 3. minutě šel po odraženém míči, ale do cesty se mu
postavil hráč ze Semil. Výsledek
byl, že Togbeho kotník nevydržel.

30. září 1977 (45 let) zemřel v Holicích František Ottmar (†75), městský důchodní, archivář a kronikář,
holický patriot, upravovatel spolkových kronik, vlastivědný pracovník, činitel památkové péče
a ochrany přírody Holicka, správce muzea, autor statí o Holicku
a o Dr. Emilu Holubovi, člen družstva pro postavení divadla, člen
Studentského spolku v Holicích,
podílel se na budování památníku
Dr. Emila Holuba. V roce 2003 byla
po něm pojmenována ulice v lokalitě „Muška“. Narodil se 22. dubna 1902 v Novém Hradci Králové.
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100 let návštěvy
T. G. Masaryka v Holicích
V sobotu 24. září si připomínáme sté výročí návštěvy
našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka (* 7. 3. 1850, † 14. 9. 1937) v Holicích. Do slavnostně vyzdobených Holic přijel se svým doprovodem
z Dašic a Dolní Rovně, kde poobědval u ministra
národní obrany Františka Udržala. V Holicích na náměstí u slavobrány se mu o třetí hodině odpolední
dostalo vřelého uvítání od všech občanů, spolků,
Sokolů, legionářů, hasičů, státních zaměstnanců,
školních dítek a mnohých dalších. Pan prezident byl
dále uvítán před radnicí okresním starostou p. Tužilem, náměstkem starosty města Holic K. Vohralíkem
(starosta města MUDr. Čeněk Zemánek rezignoval),
velitelem čestné roty legionářů, majorem ruských
legií br. Hanušem, lesmistrem z Chvojna, četnickým
strážmistrem J. Kissevetrem, velitelem zdejší četnické stanice a dvěma malými školáky, jako zástupci
školní mládeže.
Pan prezident Masaryk se zde i podepsal do městské kroniky a v zasedací síni radnice ho uvítali členové obecního zastupitelstva, členové městské rady
se zástupci úřednických, učitelských a náboženských korporací. Masaryk zde obdržel jako dar knihu:
Šafařík a Pospíšil „Holice – obraz vývoje a současnosti“ v umělecké vazbě. Dále vystoupila deputace učitelstva vedená ředitelem školy V. Králem a K.
Kalhousem. Následoval rada zemského soudu Dr. J.
Šafránek, P. Ferdinand Zajíček a farář církve československé Fr. Hohlmann.
Dále prezident pokračoval pěšky k sokolovně, kde
byl též uvítán krojovanými Sokoly v čele s br. starostou L. Kratochvílem. Ve výborovně přijal zástupce všech korporací, např. legionáře (nadporučík K.
Tuček), zástupce dělnictva, zástupce místních továrníků (V. Kačera a Fr. Brandu), zástupce válečných
poškozenců (V. Sedláčka a B. Ruttrovou). Po zápisu
do pamětní knihy a prohlídky sokolovny vyšel ven
a v sokolském parku, tehdy Fügnerovy sady, krátce
promluvil k přítomným občanům. Poté se vypravil
do Dobříkova, s dvěma krátkými neplánovanými zastávkami v Ostřetíně a ve Vysoké. Tím skončila jeho
návštěva Holicka.
Tuto jeho slavnou návštěvu (první prezidentskou –
byl zde totiž celkem čtyřikrát) připomínal pamětní
kámen s tabulkou osazený 24. května 1925 v Sokolském parku, na místě, kde hovořil ke zdejším občanům.
Masaryk jako prezident navštívil Holice ještě jednou
krátce 24. května 1929, při své cestě z Dolní Rovně
(byl zde na svatbě dcery Fr. Udržala) do Hradce Králové. V Holicích ho uvítal starosta města Ing. Flanderka a zástupci všech korporací. Jako dar obdržel
ukázky zdejší obuvi od f. Hermann Hirsch.
Masaryk kromě těchto dvou prezidentských návštěv
přijel do Holic ještě dvakrát. Prvně to bylo 9. července 1901 když zde jako profesor přednášel o Mistru
Janu Husovi, přednášku sledovalo asi 400 účastníků
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(v Pardubicích Masaryk poprvé přednášel až 16. dubna 1904, kde jako profesor pražské univerzity promluvil o Janu A. Komenském). Další jeho návštěva se
zde uskutečnila 23. dubna 1911 o osmé hodině večerní, když se zúčastnil voličské schůze bývalého říšského poslance, prof. Dr. Františka Drtiny v sále hotelu
U Jiřího z Poděbrad, též jako bývalý říšský poslanec.
Program byl: „České politické strany a volby do říšské
rady“. Tuto voličskou schůzi svolala Pokroková strana. Hojně navštívenou schůzi zahájil Antonín Wíšo,
předseda této strany v Holicích (v letech 1892–1901
starosta města). Po skončení programu odjeli oba
přednášející kočárem do Hradce Králové. Chladným večerem doprovázel vzácnou návštěvu Antonín
Wíšo, který cestou zapůjčil T. G. Masarykovi kabát.
Václav Kment

KULTURA

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
Kulturní kalendář na měsíc září 2022
SPOLEČENSKÉ AKCE A KONCERTY

datum hodina program
vstupné
15. 9.
9.00
Den otevřených dveří
čtvrtek		Pro velký zájem opakujeme. Pokud jste nestihli návštěvu při minulé akci, můžete se přijít
podívat do zákulisí kulturního domu v časech od 9.00 do 18.00 hod.
		Kulturní dům města Holic.
zdarma
16. 9.
19.30	
Koncert u příležitosti 60. výročí Kulturního domu města Holic
pátek		Na tomto koncertu se představí holickému publiku již známé kontrabasové kvarteto The
Pink Elephants. Tento jedinečný Bass band hraje převážně klasickým způsobem úpravy
populárních skladeb, muzikálů, swing a rock, ale i vážnou hudbu. Na koncertech The Pink
Elephants vládne vždy vlídná atmosféra a publikum se dobře baví.
		Proto neváhejte a přijďte s námi oslavit kulaté výročí kulturního domu.
		Srdečně zve Kulturní dům města Holic.
90 Kč
23. 9.
17.00	
Koncert slovácké dechové hudby Šohaji
pátek		Koncert nejmenší slovácké dechovky Šohaji se sólisty Alenou Rapáčovou a Liborem Cupalem se uskuteční ve společenském sále ZUŠ Karla Malicha v Holicích.
		Srdečně zve město Holice a výbor seniorů.
120 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
13. 9.
17.00	
Ježek Sonic 2
úterý		Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším video herním legendám a zazářil i na filmovém plátně. Do kin se vrací s dalším novým dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného pronásledovatele – Doktora Robotíka, ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese.
		Režie: Jeff Fowler.
		
Žánr: komedie/ dobrodružný. Délka 122 minut.
90 Kč
20. 9.
19.30	
Prezidentka
úterý		Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcena prací. Občas by si chtěla v klidu odpočinout. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu
kousku. Vezme si paruku a v noci se potají vytratí z hradu. Seznamuje se se sochařem
Petrem, který nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena ve skutečnosti je.
		Režie a scénář: Rudolf Havlík.
		Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj a další.
		Žánr: romantická komedie. Délka 97 minut.
120 Kč
27. 9.
19.30
Po čem muži touží 2
úterý		Ve dvojce poznáváme Irenu Kopáčovou, specialistku na partnerské vztahy. Také ona neprožívá dobré období. Dostává výpověď z nájemní smlouvy, kde má ordinaci a vzápětí
přistihne přítele při nevěře. Nejlepším lékem na trable je vyrazit s kamarádkou na víno.
Kroky opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany, ke vysloví osudové přání: Chci
bejt chlap! Ráno se pak ocitá v podobné situaci jako Karel...
		Režie: Rudolf Havlík.
		Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha a další.
		Žánr: komedie. Délka 95 minut.
120 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
1. 9.–29. 9.	
Miloslav Holča – KYJEV
		Výstava fotografií.
1. 9.–29. 9.	
ZŠ Komenského Holice se představuje
		Vitríny I. poschodí.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Kulturní dům města
Holic – výročí
Další hudební počiny
Kromě dechového orchestru působila v kulturním
domě i jiná hudební tělesa. Byť se jednalo o samostatné subjekty, využívaly zázemí této instituce a bez
její podpory by jejich existence nebyla možná. Pojďme se s některými z nich seznámit.
Průkopníci jazzu
U příležitosti 50. výročí založení Gymnázia Dr. Emila
Holuba se v roce 2004 zformoval původně sedmičlenný jednorázový projekt, který se po prvotních
úspěších změnil na trvalou kapelu o dvou ženách
a sedmi mužích z Holic a Pardubicka, jež vešla ve známost jako JG Dix. Ve své tvorbě se zaměřovala na dixielandové skladby dále obohacené o swingové evergreeny, jazzové standardy či písně Osvobozeného
divadla a divadla Semafor. Skupina se záhy stala pravidelným vystupujícím na nejrůznějších městských
akcích, zahrála si na Kulturním létu v Senátu, dvakrát
se vypravila do německého Frohburgu a reprezentovala Holice v partnerských městech Strzelce Opolskie
v Polsku, východoslovenském Medzevu i Veselí nad
Moravou. Účinkovala na jazzových festivalech v Chocni či Brandýse nad Labem nebo na prestižním United
European Jazzfestu. Pořádala též populární Jazzové
Velikonoce s JG Dix, vytvořila hudební kulisu k divadelní hře Těžká Barbora, nahrála dnes již pozapomenutou znělku kulturního domu a u příležitosti 5. a 10.
výročí své existence připravila dva hojně navštívené
galavečery. Poté, co oslavila dekádu svého vzniku,
došlo k významným personálním změnám, jež jednoznačně zvýšily hudební úroveň tělesa, na druhou
stranu ale znamenaly přesun těžiště jeho činnosti
do Kostěnic. Částečně se změnil i hudební styl s větším důrazem na populární písně let minulých, znovuobnovené Jazzové Velikonoce začaly být tematicky
laděné. S JG Dix jste se mohli v Holicích naposledy
setkat při loňských městských slavnostech a věřme,
že ho budeme na místních pódiích vídat i nadále.
Od koled ke špičkovému bandu
Advent roku 2008 ozvláštnila produkce Vánočního
reje synkop, přibližně patnáctihlavého projektu, který s vokálním doprovodem Svatomartinského sboru
prezentoval tradiční české a moravské koledy v neobvyklých jazzových úpravách. Právě v hlavách některých jeho členů uzrála myšlenka vytvořit stálý bigband o cca 20 lidech, který byl pojmenován Factorial!
Orchestra. Toto uskupení se svým žánrovým zaměřením poněkud vymykalo, když hrálo náročné skladby
zejména soudobých autorů a dále písně v rytmu funky či latinskoamerických tanců. Kromě místních se
do jeho činnosti v hojnější míře zapojili muzikantky
a muzikanti z dalších míst Pardubického a Královéhradeckého kraje. Premiéra proběhla v červnu 2009
na Dnech Holicka. Kromě svého tradičního repertoáru byl připravený speciální program pro předvánoční
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čas, vítaná zpestření představovaly populárně naučné výchovné koncerty pro školní mládež. I tento ansámbl zavítal do Strzelcu Opolskich či Valdštejnské
zahrady Senátu Parlamentu České republiky. Na přehlídce jazzových orchestrů v Děčíně a České Kamenici získal bronzové pásmo, uspořádal také koncert se
známým jazzmanem a multiinstrumentalistou Jiřím
Stivínem. Postupem času Holičáků v sestavě ubývalo, naopak začali převažovat hudebníci z Královéhradecka, proto bylo na přelomu let 2013 a 2014 logickým
krokem kvůli úspoře nákladů na dojíždění přesunutí
činnosti právě do krajského města nad soutokem
Labe a Orlice. V této době převzal post kapelníka
od saxofonisty Jiřího Havránka pozounista, bubeník
a aranžér Zdeněk Borecký. Právě jím vytvořené originální, neotřelé a svěží úpravy rockových i popových
melodií společně s jeho autorskými kompozicemi
nyní tvoří základ repertoáru Factorial! Orchestra. Rozlučku s „rodným městem“ představoval na jaře 2014
koncert k 5. výročí vzniku tělesa, které se následně
do Holic vrátilo třeba při pivních slavnostech nebo
pořadu Slavíme republiku. Orchestr si trvale udržuje
vysokou úroveň a patří mezi absolutní špičku (dost
možná nejen) východočeské scény.
Dechaři s duší rockerů
Netradiční spojení dechových nástrojů a rockových
či metalových pecek od Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, ACDC, Kiss, Rolling Stones, Twisted
Sisters a dalších legend nabídl Rockový dechový
orchestr neboli RoDeO. Těleso čítající cca 35 členek
a členů z Holicka, Pardubicka, Chrudimska a Královéhradecka vkročilo rázně na koncertní pódia na jaře
2014, kdy o jeho vzniku informoval i renovovaný rockový magazín Spark. Svoje vystoupení podle možností doplňovalo i o působivou ohňovou show. Za vrchol jeho činnosti lze považovat dvojnásobnou účast
na festivalu Kmochův Kolín, kde při jeho produkci
„pařilo“ plné zdejší náměstí. Udržovat v chodu takto početný ansámbl a neztratit přitom kvalitu se ale
postupem času jevilo jako čím dál náročnější úkol.
V září roku 2016 tak byla činnost orchestru přerušena
a svoji (prozatím) poslední kapitolu před veřejností
napsalo RoDeO ve Zlíně na festivalu FEDO.
V Kulturním domě města Holic samozřejmě zkoušela i řada kapel jiných žánrů. O nich však až někdy
příště.
Karel Král

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Hledáme hrdiny, kteří
věnují svůj čas dětem
s autismem
Organizace Rodinné Integrační Centrum, která pomáhá rodinám s dětmi s autismem v Pardubickém
kraji, hledá hostitele pro službu homesharing.
Homesharing lze přeložit jako sdílení domova. Jde
o komunitní službu, při které si vyškolený laik, neboli
hostitel, bere dítě s autismem k sobě domů a věnuje
mu svůj volný čas. V době, kdy o dítě s poruchou autistického spektra pečuje, mají rodiče dítěte prostor
zajít si k lékaři, nakoupit nebo si odpočinout a věnovat se svým dalším dětem. Dítě ke svému hostiteli
dochází pravidelně. Hostitelem se může stát kdokoliv, kdo má zájem a chuť pomáhat, je ochotný nabídnout svůj volný čas a energii potřebným. Nabízí dítěti
především vztah a nové zkušenosti, které děti velmi
potřebují.
Více informací naleznete na našich stránkách
https://www.ric.cz/obsah/homesharing
nebo na našem facebooku https://www.facebook.
com/homesharing.ric.

TANEČNÍ KURZY PRO
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ,
podzim 2022
Taneční studio Hany Flekrové
a Tancklub Holice pořádá 26. ročník kurzu společenského tance
a společenského chování pro mládež.
Páteční lekce, zahajujeme 9. září,
závěr sobota 3. prosince.
Sál Základní umělecké školy Karla Malicha.
Poslední volná místa pro chlapce a páry. Závazné
přihlášení pouze na základě úhrady kurzovného,
nejpozději do 4. září.
PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFO NA:
TANECNIVHOLICICH.CZ
Dále připravujeme:
podzimní kurz tance pro dospělé, zahájení 21. října, přihlášky do 30. září individuální taneční lekce
pro jednotlivce i páry svatební solo – choreografie
na přání taneční hrátky pro nejmenší – říjen, listopad
ve sportovním tanci Holický kramflíček – 27. ročník.
WWW.TSHF.CZ
Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Ing. Eva Černá, Ph.D., tel. +420 730 570 806
Anežka Vavřinová, Dis., tel. +420 703144 483
e-mail: homesharing@ric.cz

Anežka Vavřinová

Týdny pro duševní zdraví
v Pardubicích a dalších městech
V září a říjnu budou Pardubice patřit již 27. ročníku
Týdnů pro duševní zdraví. Přijďte na koncerty, přednášky, besedy, workshopy, dny otevřených dveří
a další.
Všechny akce mají jeden cíl – upozornit na téma duševního zdraví, vyvrátit mýty, které se často vážou
k duševnímu onemocnění a současně podpořit osoby, kterým do života duševní onemocnění vstoupilo.
V Divadle D29 (12. září 2022) se bude konat vernisáž
výstavy východočeské autorky Kristýny Všetulové.
Autorka začala s malováním již v raném dětství a zůstává i v současnosti samoukem. Poslední čtyři roky
kreslí hlavně myšlenky, které nás brzdí. Vernisáž zahájí ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví
Mgr. Petr Pavlíček. Dále proběhne Výměňák (14. září
2022), tradiční akce pro rodiny s dětmi u Café Robinson v Polabinách či beseda Moje jméno není diagnóza
(13. září 2022 v D29). Můžete si také přijít zacvičit jógu
do Centra Kosatec (15. září 2022) a mnoho dalšího.
Akce pořádá nezisková organizace Péče o duševní
zdraví, která v Pardubicích provozuje centrum duševního zdraví. Sociální pracovníci a zdravotníci podporují klienty, aby i přes omezení způsobená duševním onemocněním, mohli žít plnohodnotný život.
Týdny pro duševní zdraví se konají pod záštitou primátora Pardubic Martina Charváta a Pavla Šotoly,
radního Pardubického kraje.
Kompletní program v Pardubickém a Královehradeckém kraji a další informace o festivalu najdete na FB.
com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.tdz.cz.
Magdalena Plivová
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Holice se baví...na cestách
– očima pořadatele
Stalo se již tradicí, že město Holice chystá pro své
občany městské oslavy a podařilo se je uskutečnit
i v době pandemie covidu-19. Ty letošní proběhly
v termínu 24.–26. června 2022 a nesly se v cestovatelském duchu u příležitosti výročí holického rodáka
Dr. Emila Holuba.
Akce takového rozsahu se začíná plánovat a připravovat téměř rok dopředu. Vymyslet program tak, aby
zaujal co nejvíce diváků není nikdy snadné. Běžné je
také řešení situací, kdy vám účinkující zruší účast pár
dnů před datem konání. Sehnat rychle odpovídající
náhradu a napasovat do programu je kolikrát opravdový adrenalin. Nezbytnou součástí je i doprovodný
program, který byl letos opravdu bohatý. Mohli jste
si mimo jiné vyrobit lapače snů, nechat se vyfotit
ve foto koutku, pro děti bylo připraveno malování nejen na obličej, lunapark, pletení copánků a bublinová
show. Pro dospělé pak malování hennou nebo výstava automobilů. Bohatý program byl připraven i v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba. Perličkou letošních
oslav byla přítomnost Dr. Emila Holuba s jeho chotí,
který osobně pokřtil nástěnný kalendář, pro děti měl
připravenou soutěž a všichni se s ním mohli vyfotit.
Spolupráce s Technickými službami města Holic je
nedílnou součástí pořádání městských slavností.
S přípravami začínají s několikadenním předstihem.
Je potřeba posekat trávu, upravit keře, uklidit okolí
místa konání, zajistit uzavírky a ráno v den konání postavit pódium, navozit lavičky a zapůjčené pivní sety,
postavit párty stan, zajistit dostatek popelnic a domluvit pravidelné služby úklidu během akce. V neděli zajistit vše v opačném rázu, odvézt lavičky a pivní sety, zabalit pódium, vše uklidit. Oslavy samotné
jsou již jen třešinkou na dortu a pro pořadatele, je
největší odměnou váš potlesk a úsměvy na tváři.
Do letošního programu se zapojilo 298 dětí a 111 dospělých z Holic a okolí. Jejich řady doplnily desítky
profesionálních účinkujících. Moderátor Vlasta Korec
se svého úkolu zhostil výborně, byl vtipný, pohotový
a skromný. Taktéž i pan Vladimír Hron, který se několik hodin před vystoupením pohyboval mezi diváky, bavil se s nimi a fotografoval. Součástí programu
bylo tradiční udílení Ceny města Holic, kterou letos
obdržel pan Václav Kment a pan Jiří Valenta. Nezbývá než připojit velkou gratulaci.
Za pořadatele mohu říct, že akce vyšla na jedničku!
Diváci přišli, účinkující přijeli včas, nedošlo k žádnému zádrhelu či problému a počasí bylo v sobotu přímo ukázkové. Déšť v pátek v noci potrápil především
zvukaře, který musel techniku sušit fénem, my jsme
ale program stihli ještě před deštěm. Dovolte mi
tedy touto cestou zaslat velké díky za bezchybnou
spolupráci všem účinkujícím, pořadatelům z řad zaměstnanců KD Holice a spolupořadatelům (Ondřej
Výborný, Lukáš Peška, Vlasta Korec, Technické služby města Holic, SDH Holice, ZUŠ Karla Malicha, DDM,
ZO ČSCH Holice, zvukař Richard Michalec a řada dalších).
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Fotografie ze slavností si můžete prohlédnout na:
https://kdholice.rajce.idnes.cz/. Videozáznam je dostupný na Youtube kanále města Holic.
Eva Hlaváčková, ředitelka KD Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

ZÁŘÍ V HOLOUBKU
Milí návštěvníci Holoubka, zdravíme
vás v měsíci září, v novém školním roce
a těšíme se na společné chvíle s dětmi a vámi prožité v Holoubku. Prvního a druhého září vás zveme do volné
herny zdarma od 8.30 do 11.30 hod.
Od druhého týdne se postupně otevřou jednotlivé
programy a aktivity Holoubka. Na říjen plánujeme
zajímavé přednášky a setkání. Nyní pro vás upravujeme prostory herny a chystáme další věci pro nový
školní rok. Léto v Holoubku (týden v červenci a týden v srpnu) proběhlo ke spokojenosti dětí a rodičů.
Za horkých dnů jsme využívali příjemné prostředí
herny a stín na zahradě.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete
na našich webových stránkách a Facebooku. Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:
+420 733 141 960, e-mail: holoubek@charitapardubice.
cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.
Jana Majcová

Výbor seniorů informuje
Zájezd na Moravu neměl chybu.
Dne 25. května 2022 se uskutečnil zájezd seniorů na zámek Židlochovice a posezení ve vinném sklípku Božetice Kraví Hora u manželů Pazderkových. Autobus zcela
obsazen 49 seniory vyrazil ráno v 8.00 hod., aby v 11.00
hod. přijel do Židlochovic. Zde jsme navštívili myslivecký zámek, jenž patří k nejzachovalejším v Evropě. Pro
myslivce jako dělaný. Kastelán ve více jak hodinovém
výkladu seznámil přítomné s historií zámku. Po shlédnutí jsme odjeli do Božetic, kde jsme měli oběd a na večer obložené talíře. Pro dobrou náladu hrál harmonikář
a vínečko teklo proudem. A víte proč? Protože jsem
vyjednal s majitelem, že víno nechá zdarma. Musím
podotknout, že nikdo si nestěžoval na kvalitu. Posezení bylo od 14.30 do 18.30 hod. Podle ohlasu seniorů
to nemělo chybu a znovu by se měl podobný zájezd
uskutečnit. Je vidět, že podobné akce vítají jako možnost odreagování se od všedních problémů. Touto cestou děkujeme za finanční příspěvek města Holic. Ale
musím dodat, že většinu výdajů si hradili senioři sami.
Antonín Janeba

TJ Jiskra Holice z.s.
v novém školním roce
Se začátkem školního roku se opět zahájí cvičení
všech oddílů patřících pod TJ Jiskru Holice. Cvičení
pro dospělé cvičence ASPV, volejbalového oddílu,
oddílu stolního tenisu a oddílu florbalu bude probíhat ve stejné frekvenci a ve shodných časech jako již
mnoho let. Trenéři mládeže se těší na již známé dětské tváře a připravují se na setkání s novými sportovci
a jejich rodiči. Opět se rozběhnou následující cvičení
pod ASPV: cvičení rodiče a děti, cvičení pro předškoláky, atletika, gymnastika, roztleskávačky Cheerleaders Spark (kadetky, juniorky, děti a přípravka).
Více informací zájemci získají na letácích ve školkách
a ve školách, na webových stránkách www.jiskraholice.cz, ve vývěsní skříňce u Qanta, na Facebooku
ASPV a na e-mailové adrese holiceaspv@seznam.cz.
O možnostech mládeže hrát pravidelně stolní tenis
budete informováni na webových stránkách www.
jiskraholice.cz. Těšíme se na všechny aktivní děti
a uděláme vše pro to, aby jejich cvičení byla zajímavá a tréninky se staly pevnou součástí jejich školního
roku. Dospělí, kteří by chtěli rozšířit členskou základnu zdravotního cvičení žen, cvičení mužů, volejbalového družstva žen, hrát stolní tenis nebo florbal, jsou
vítáni.
Marie Hybšová

Pozvánka
Město Holice, výbor seniorů, Kulturní dům města Holic a ZUŠ Karla Malicha si vás dovolují pozvat na vystoupení moravské slovácké dechovky dne 23. září
2022 od 17.00 hod. do ZUŠ Karla Malicha. Vystoupení
potrvá do 20.00 hod. Vstupné 120 Kč. Sál bude otevřen od 16.00 hod. Přijďte si zpříjemnit odpoledne,
zazpívat krásné moravské a české písničky slovácké
dechovky Šohaji.
Všichni jste srdečně zváni. Pro více informací můžete kontaktovat pana Janebu z výboru seniorů na tel.
+420 775 122 915.
Antonín Janeba
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Malé ohlédnutí
Je to tady! Nový školní rok Gymnáziu Dr. Emila Holuba začíná. Někdo se do školy těší (z různých Důvodů),
někdo to bere jako jasnou věc, nad kterou moc nepřemýšlí, najdou se i tací, kteří se netěší (z různých
důvodů). Doufejme, že covidová situace běžný způsob výuky nenaruší a všichni se ve škole budeme
setkávat. Mnozí ze studentů se v loňském školním
roce aktivně zapojili do různých soutěží a projektů,
ne o všech jsme se v Holických listech zmínili.
Pojďme se ohlédnout z těmi, které vrcholily v červnu, před prázdninami.
Naši studenti získali ocenění Pardubického kraje
Letošní ceny Mladý talent Pardubického kraje 2022
získali opět studenti našeho gymnázia. Prvním oceněným je Benedikt Mrázek ze 7.C za úspěchy v četných soutěžích v humanitních oborech, z nichž je asi
nevětším úspěchem druhé místo v celostátním kole
Středoškolské odborné činnosti. Ben je rovněž členem Karate Lions Pardubice z.s. a letošní sezóna se
mu skutečně vydařila. K jeho posledním úspěchům
patří například druhé místo na mistrovství Evropy
v kumite Ippon shobu v kategorii junioři, které se
uskutečnilo v Bulharsku.
Dalším mladým talentem z naší školy je Natali Shejbalová z 2.C, kterou na ocenění nominovala ZUŠ
Karla Malicha v Holicích. Natali většinou známe jako
výbornou klavíristku, avšak tentokrát získala Pamětní list za úspěchy v soutěžích: za druhou cenu v Mezinárodní kontrabasové soutěži Františka Černého
a Jana Geissela a také za druhou cenu v Celostátní
soutěži smyčcových nástrojů O cenu společnosti
AKORD KVINT ve Františkových Lázních.
Benovi a Natali k jejich úspěchům blahopřejeme
a přejeme úspěšný start na dalších soutěžích.
Aleš Kotyk
1. místo v celostátní soutěži pro Ivana Hlávku
Úřad vlády České republiky v březnu letošního roku
vyhlásil literární soutěž pro žáky základních a středních škol o nejlepší esej na téma Evropská unie
v době moderní. Soutěže se zúčastnili tři studenti naší školy – Eva Suchanová z 3.A, Eva Hlaváčková
a Ivan Hlávka (oba 5.C). Vítězem celostátní soutěže
pro střední školy se stal Ivan Hlávka.
Ivanovi srdečně blahopřejeme.
Eva Pýchová
Vyslanci Evropského parlamentu – 2. místo!
Dne 10. června 2022 jsme se my, studenti zapojení
do projektu Vyslanci Evropského parlamentu, vypravili na závěrečnou ceremonii, ukončení a vyhodnocení celoročního projektu, při kterém jsme se snažili
vzdělávat sebe i ostatní o Evropské unii.
Naší cílovou destinací byla Praha, kde jsme společně
s dalšími zapojenými školami odprezentovali svou
celoroční aktivitu. Na programu dne byla i debata
s poslankyněmi Evropského parlamentu na téma:
Aktuální dění v Evropském parlamentu. Navštívit nás
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tak přišly poslankyně Markéta Gregorová a Veronika
Vrecionová. Poté následovalo vyhlášení výsledků.
Do projektu se na začátku zapojilo 18 středních škol
z celé republiky a celý program dokončilo škol 10.
Vyhlašování bylo pro nás velice napínavé a s postupným odtajňováním míst jsme byli čím dál více nervózní. Nakonec jsme si odvezli krásné druhé místo
a také velkou odměnu, která nás čeká na podzim
tohoto roku.
Závěrem celého dne byl závěrečný Kahoot o obecných vědomostech o EU, kde se Ivan Hlávka umístil
na krásném 2. místě.
Jsme velice vděční, že jsme se tohoto projektu mohli
účastnit, děkujeme paní učitelce Martincové za to, že
nás dovedla až ke zdárnému konci a byla nám celý
rok metodickou i psychickou podporou. Věříme, že
jsme se toho hodně naučili nejen my, ale i studenti
zapojení do našich aktivit.

Vyslanci EP – Eva Hlaváčková, Ivan Hlávka (5.C), Tereza Feltlová (1.A), Patrik Jakubík, Lukáš Vtípil (2.A),
Zuzana Matějová (3.A), Karolína Zikmundová (7.C)
Eurorebus 2021/2022 – 1.C poprvé ve finále
Letošního 27. ročníku vědomostní soutěže se dobrovolně zúčastnili někteří žáci ze tříd 1.C, 2.C, 3.C, 5.C
a několik jednotlivců z 3.A a 7.C. Od září do března
proběhlo celkem 23 elektronických kol, ve kterých
žáci sbírali body nejen za sebe, svou třídu, ale i za celou školu. Po této kvalifikační fázi jsou nejúspěšnější
třídy ve své kategorii pozvány do celostátního finále. Z naší školy se podařilo postoupit třídě 1.C, kterou
odjela reprezentovat trojice děvčat Adéla Krejčíková, Anna Skořepová a Lada Švárová. Finále se konalo v pondělí 13. června ve Vencovského aule Vysoké
školy ekonomické v Praze. Naše děvčata soutěžila
ve své nejmladší kategorii poprvé a zatím spíše sbírala zkušenosti. Zlatý pohár pro nejúspěšnější školu
za nasbíraných 1 487 500 bodů obdrželo Gymnázium
Ch. Dopplera v Praze. Tady máme ještě velké rezervy!
A jak si vedly naše zapojené třídy v kvalifikační fázi
a kteří žáci přispěli největším počtem bodů?1. místo:
3.C (43 800 bodů) – M. Šebek (5 525 b.), K. Hojková
(5 475 b.), P. Hlávková (5 450 b.)
2. místo: 1.C (31 600 bodů) – A. Skořepová (4 450 b.), A.
Krejčíková (4 350 b.), L. Švárová (3 625 b.)
3. místo: 5.C (12 875 bodů) – I. Hlávka (5 100 b.), A. Panušová (2 000 b.), M. Lacinová (1 625 b.)

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Nebo se alespoň podíváme k jeho pomyslnému
okraji. Naše škola se již před nějakou dobou zapojila
do projektu Dotkni se vesmíru, který našim žákům
umožní sestrojit si vlastní sondu, kterou společně
s balónem vypustíme do zhruba 35–40 km. Náš tzv.
stratosférický balón se jmenuje Holub9 a náš team
GyholiX již na něm pár měsíců usilovně pracuje.
Pokud máte zájem sledovat průběh příprav samotného letu, tak nezapomeňte sledovat naše sociální
sítě! Zůstaňte v obraze skrze náš Instagram nebo
Facebook.
Eva Hlaváčková
Závěrečná konference CO2 ligy

Děkuji všem zapojeným žákům za zodpovědný přístup k soutěži po celý školní rok, děvčatům z 1.C
za vzornou reprezentaci školy ve finále a věřím, že
příští rok se zúčastníme ještě ve větším počtu.
Veronika Rožková
Poletíme do vesmíru

Dne 22. června jsme se v doprovodu pana učitele
Dvořáčka účastnili závěrečné konference celoročního
projektu CO2 ligy. Jako šestičlenný tým z 6.C a pětičlenný tým z 2.A jsme byli pozváni do Valdštejnského
sálu Senátu Parlamentu České republiky, kde jsme
měli možnost prezentovat a obhájit svoji celoroční
práci, díky které jsme o problematiku klimatických
změn obohatili nejen sebe samé, ale i své okolí.
Po prezentacích všech týmů jsme se také zúčastnili
rautu i prohlídky historických prostor
Valdštejnského sálu. Celou akci jsme si moc užili
a doufáme, že náš postup inspiruje další studenty
našeho gymnázia k účasti v CO2 lize.
Magdaléna Bulánková (6.C)
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Propagační výstavka a pozvání na posvícenskou výstavu
u chovatelů

Vážení čtenáři Holických listů, stejně jako v minulých
letech tak i letos přispěli holičtí chovatelé svojí výstavkou zvířat ku příležitosti městských oslav, které
se uskutečnily ve dnech 24.–26. června 2022. Červnový termín není příliš vhodný pro vystavování, protože
zvířata špatně snáší letní vedra. Přesto se snažíme
výstavku zvířat uspořádat. V sobotu ráno se sešla
parta členů našeho spolku a převezla všechen potřebný materiál do parku u sokolovny. V dopoledních
hodinách chovatelé našeho spolku naplnili klece zvířaty a návštěvníci začali chodit. Nadšeni byli hlavně
ti nejmenší, když si mohli pohladit malá kuřátka, králíčky nebo mohli zvířatům podat trs trávy k zakousnutí. Navečer jsme areál uklidili a vše odvezli domů.
Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce KD Holice
za zastíněné prostory pod stromy, které nám a zvířatům plně vyhovují, a věříme, že jsou s místem spokojeni i návštěvníci. Také děkujeme představitelům Sokola, že nám každoročně umožňují využití umýváren
a toalet v sokolovně.
Povedlo se zase zpropagovat náš koníček a radost
z kontaktu návštěvníků se zvířaty nás naplňovala.
Věříme, že se výstavka při městských slavnostech
návštěvníkům líbila.
Rádi bychom vás pozvali na mnohem obsáhlejší
a tradiční posvícenskou výstavu, kterou společně
pořádají tři holické organizace – Český svaz chovatelů, Český svaz zahrádkářů a Svaz včelařů. Tato výstava, konaná také za podpory města Holic, proběhne
během posvícenského víkendu 17. a 18. září 2022
v areálu chovatelů u nádraží ČD. Oba dny bude otevřeno od 8.00 do 17.00 hod. Bude zde vystaveno až
300 králíků nejenom od chovatelů z okresu Pardubice. Proběhne zde i soutěž králíků o mistra okresu
Pardubice. Na počest bývalého holického chovatele
Františka Provazníka proběhne 6. ročník samostatné
expozice plemene českých černopesíkatých králíků,
o jehož vyšlechtění se zasloužil.
Využijte posvícenské atmosféry a přijďte se na chvíli odreagovat od běžných starostí. Tato akce je pro
všechny generace. Kromě králíků mnoha plemen
uvidíte vodní a hrabavou drůbež, dále holuby různých
plemen a barevných rázů. Všechna plemena budou
označena popiskou se základními informacemi, což
ocení nejen zvídavé děti, ale i jejich rodiče. Po celou
výstavu vám budou k dispozici zkušení chovatelé
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a rádi vám s případným chovem poradí. Můžete si
zde zvířata za výhodné ceny i nakoupit a tím svůj
chov rozšířit, případně chov založit. Kromě již zmíněných zvířat uvidíte i ovce a kozy, pestrobarevné exotické ptactvo, morčata, nutrie a další. Pro děti budou
připraveny výherní soutěže. V zahrádkářské sekci si
prohlédnete různé odrůdy ovoce a zeleniny, květiny
i vazby květin. I zde vám ochotně poradí zasvěcení
zahrádkáři a můžete si tady koupit rostlinky do vlastní zahrádky. Velmi poutavá bude i ukázka včelařství,
kde se můžete podrobně seznámit s chovem včel
a zpracováním medu, který tu také zakoupíte.
V letošním roce slavíme 40 let od zprovoznění chovatelské haly, která se veřejnosti slavnostně otevřela
v roce 1982 právě posvícenskou výstavou.
Potěší nás vaše návštěva této ojedinělé posvícenské
výstavy. Na vaši účast se těší zástupci všech tří organizací a děkují městu Holice za podporu této mimořádné akce.
Pavel Syrůček

Holičtí babytenisté zazářili
v krajské soutěži družstev
Naši babytenisté nenašli v soutěži družstev přemožitele a zaslouženě se umístili na 1. místě. Všichni
hráči Filip Machek, Sebastien Hartman, Alžběta Štejnarová, Věra Vajčnerová, Liliana Strnadová a Sofie
Machatá měli výbornou formu a ukázali, že je tenis
baví. Do zápasů promítli vše, co se při tréninku naučili. I mladším žákům se v soutěži družstev dařilo.
Skončili na skvělém 3. místě. Během pěti utkání se
prostřídali hráči Daniel Machek, Kryštof Šrámek, Jakub Bartízal, Jakub Černý, Nela Velinská, Collia Valeria a Sára Sakařová. Děkuji kapitánům obou družstev panu Kohoutkovi a panu Machkovi za podporu
a fandění. Je skvělé, že v klubu máme obětavé rodiče, kteří rádi s organizačními věcmi pomohou.
Renata Urbánková
Sportovní přípravu mládeže finančně podporuje Pardubický kraj z dotačního programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit město Holice.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Marek opět mistrem
Evropy

Třetí červencový víkend se v Lokti nad Ohří uskutečnil
závod mistrovství světa v motokrosu, jehož součástí
bylo i mistrovství Evropy třídy do 85 ccm. Titul v této
kategorii obhajoval člen AMK Holice Vítězslav Marek.
V první rozjížďce Víťa špatně odstartoval, ale po vynikající stíhací jízdě dojel těsně druhý. Ve druhé již
nenechal nikoho na pochybách, kdo je v loketských
stráních nejrychlejší, suverénně zvítězil a obhájil loňské prvenství, které vybojoval na Sardinii. „Já jsem
si to v Lokti hodně užil,“ říká staronový mistr Evropy
a pokračuje, „diváci byli fantastičtí, vytvořili krásnou
atmosféru, hnali mě dopředu a já je nechtěl zklamat.
Nakonec to bylo celkem těsné, ale povedlo se.“ Zbytek
sezony měl Víťa v plánu strávit na silnější „stopětadvacítce“ v seriálech mistrovství Evropy, Německa a České republiky, ale krátce po úspěchu v Lokti na ME 85
ccm nevyloučil ještě svoji účast na jednorázovém závodě mistrovství světa juniorů ve třídě 85 ccm, které
se pojede poslední prázdninový víkend ve Finsku.
Petr Kačer
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Holická stopa na mistrovství světa

Cyklistika k městu Holice patří
stejně jako Dr. Emil Holub. Známé
jsou výsledky skupiny na historických kolech, letitou tradici mají
cykloturistický oddíl i řada spor-

Činnost DTJ Holice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s činností DTJ Holice. V roce 1991 byla
naše DTJ zaregistrována na Ministerstvu vnitra. Jelikož nám nebyl
vrácen náš majetek, museli jsme
začít od začátku. Koupili jsme
louku, na kterou jsme postavili
železniční náčelnic vagon. Pozemek jsme oplotili a vagon jsme
nahodili fasádou a dali mu novou
střechu. Dnes máme pěkný areál,
kde pořádáme různé akce, jako
např. pěší turistiku, cykloturistiku, závodně naši hrají kulečník.
V našem areálu pořádáme též
dětský den ve spolupráci s ASPV.
Pro zaměstnance MÚ Holice pořádáme sezení před prázdninami. DTJ tam pořádá valnou hromadu.
V pátek před slavnostmi Holic
pořádáme přátelské posezení se
zástupci družstevních měst Strzelce Opolskie v Polsku a Medzev
na Slovensku. Do naší kroniky nám
za toto posezení napsal poděkování Tadeusz Goc-Burmistrz i Matej
Smorada – primátor města Medzev.
Oba nám popřáli hodně úspěchů
v naší práci.
Přeji naší DTJ hodně úspěchů
i v příštích letech.
Milan Štěpánek
16

tovních týmů, jejichž členové se
pravidelně vrací s cennými kovy.
Zdá se, že je Holičákům jedno,
jestli to bude ze závodů na silničních nebo horských kolech, v časovce, olympijském cross country nebo maratonu. Kolo prostě
máme v krvi.
V našem klubu BIKE FREAKS HOLICE se před časem objevila trochu zvláštní kola, a to na cyklotrial.
Tuto technickou disciplínu mají
jako doplněk k MTB tři naši jezdci.
Čtvrtý, Vojta Hendrych, se na trial
specializuje. Jeho snažení začalo
po třech letech přinášet ovoce.
V Českém poháru se postupně
prokousal až na druhou pozici. Při
nedávném mistrovství České republiky získal titul vicemistra a tím
i vstupenku do reprezentace.
O letošní vrchol sezóny se postaraly
polské Wadowice, kam se sjelo 165

závodníků z 16 zemí. Nás na UCI TRIALS WORLD YOUTH GAMES 2022
zajímá hlavně nejstarší kategorie
– kluci 15–16 let. Všech 40 Kadetů
nastupuje do sobotního propršeného semifinále, ze kterého vzešla
dvanáctka nejlepších, jedoucích
v neděli finále o titul mistra světa.
Konkurence obrovská, překážky
kluzké a rozhodčí nekompromisní. Vojta byl s každou překonanou
brankou odvážnější a odvážnější.
Když se na světelné tabuli rozsvítilo konečné pořadí a č. 14 byli jsme
velmi příjemně překvapeni, šťastní, ale zároveň i trochu smutní, že
to o kousek nedalo.
V závěru bych rád poděkoval
za podporu městu Holice, konkrétně panu starostovi, firmě Penta servis i kolegům z týmu, kteří
zjevně drželi palce, co mohli.
Jiří Hendrych

INZERCE
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Nová basketbalová sezona
2022/2023 je na startu
V době, kdy vznikal
tento článek, tedy
v druhé polovině srpna, zahájily všechny
mládežnické holické basketbalové týmy letní přípravu na novou basketbalovou mistrovskou sezonu. Již
33 let je v basketbalovém klubu tradicí, že všechna
mládežnická družstva začínají přípravu na novou sezonu týdenním soustředěním mimo Holice, a ani letošní rok není výjimkou. Před třiatřiceti lety jsme tuto
tradici začali na bývalé „Tosácké“ chatě v Herlíkovicích, následně pak pokračovali v Kamenici nad Lipou
a posledních 27 let stále nacházíme ideální podmínky v prostředí zámečku v Hlušicích. Zámeček byl
v minulém režimu stavebně přebudován na učiliště.
Vzniklé přístavby sice hodně necitlivě poznamenaly
jeho architekturu, nicméně z pohledu našich potřeb
je zde vše soustředěno na jednom místě. Sportovní hala, ubytování přímo v hale a kvalitní stravování
ve školní jídelně. Sportovní halu máme vždy po celý
týden k dispozici od rána do večera a k tomu venkovní prostory na hřišti v zámeckém parku. Pro všechny týmy jsou tedy vytvořeny ideální podmínky pro
třífázový trénink. Po absolvování letního soustředění
mají děti a mládež vždy týdenní volno a tréninkový
proces pak pokračuje až do letních prázdnin následujícího roku včetně hraní mistrovských soutěží.
V následující mistrovské sezoně budou v basketbalových soutěžích reprezentovat město Holice družstva
žáků U11, U12 a U13 ve východočeských přeborech.
Žáci U15 a junioři U19 v celostátní Lize. V mládežnických kategoriích bude tedy mít BVK Holice v mistrovských soutěžích celkem 5 týmů.
V kategorii mužů pak bude město Holice reprezentovat „A“ tým v celostátní 2. lize a „B“ tým ve východočeském přeboru. Informace k těmto týmům přineseme v příštím čísle.
V předprázdninovém vydání holických listů jsme psali
o našich odchovancích Radovanu Mrázkovi a Adamu
Mikulášovi, kteří byli vybráni do širší přípravy reprezentačního družstva ČR v kategorii U18 pro mistrovství Evropy. Po dvou covidových letech, kdy se mládežnická ME nehrála, se letos ME v kategorii U18 divize
A uskutečnilo v tureckém Izmiru. Oba naši odchovanci
měli v přípravě smůlu, když Adam onemocněl zánětlivou chorobou a Radovan si zvrtnul kotník. Oba tak
část přípravy museli nuceně vynechat. Do závěrečné
nominace pro ME se nakonec dostal jen Radovan.
Český tým měl za úkol hlavně udržet účast v nejvyšší A divizi této věkové kategorie i pro své následovníky v příštím roce. To se mu nakonec podařilo, když
skončil ze šestnácti zúčastněných týmu na desátém
místě. Desátá příčka v Evropě je známka té nejvyšší
basketbalové kvality. Radovan se v prvních utkáních
v základní skupině trochu hledal. Bylo na něm vidět,
že postrádal potřebné sebevědomí, zaviněné čtyřtýdenním tréninkovým výpadkem v přípravě. Postupně
se ale dostával do své formy a v rozhodujících utká18

ních s Anglií a Německem už spolehlivě řídil národní
tým z pozice rozehrávače číslo jedna. Na obou vítězstvích, která rozhodovala o konečném umístění národního týmu na ME, měl lví podíl.
Holický basketbal měl v závěru srpna ještě jedno
želízko v ohni. Do přípravy národního týmu mužů
se zapojil další odchovanec holického basketbalu,
Viktor Půlpán. Viktor měl v závěru uplynulé sezony
obrovskou smůlu. V utkání play-off Kooperativa NBL
utrpěl zlomeninu na ruce a byl tak vyřazen ze hry až
do konce sezony. Avšak jeho výborný výkon v únorovém kvalifikačním utkání pro mistrovství světa proti
Bulharsku reprezentační trenér Ronen Ginzburg ocenil a pozval ho do závěrečné přípravy pro ME. Jedna
ze skupin tohoto ME, které se uskuteční na začátku
září, se hraje v Praze. Přejeme Viktorovi, aby se do závěrečné nominace pro ME probojoval a my ho tak
mohli v Praze sledovat při utkáních národního týmu
na vlastní oči. Jak Radovanovi, tak i Viktorovi děkujeme za reprezentaci holické basketbalové školy a přejeme jim hodně úspěchů na jejich další basketbalové
pouti. Kluci, v našem klubu jsme na vás pyšní.
Pavel Welsch

Radovan Mrázek č. 16 v utkání proti Německu

Viktor Půlpán
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SK Holice – kalendář utkání
na domácím hřišti
SK Holice A – krajský přebor
So 20. 8. 2022
17.00 hod.
So 3. 9. 2022
17.00 hod.
So 17. 9. 2022
15.30 hod.
St 28. 9. 2022
17.00 hod.
So 1. 10. 2022
15.00 hod.

Litomyšl
Přelouč
Heřmanův Městec
Svitavy
Lanškroun

SK Holice B – okresní přebor
Ne 21. 8. 2022
17.00 hod.
Pá 2. 9. 2022
18.00 hod.
Pá 16. 9. 2022
18.00 hod.
Pá 30. 9. 2022
18.00 hod.

Torpédo Pardubice
Přelouč B
Býšť
Sezemice

SK Holice dorost – krajský přebor
So 20. 8. 2022
14.00 hod.
Hlinsko
So 3. 9. 2022
14.00 hod.
Moravany
So 17. 9. 2022
12.30 hod.
Heřmanův Městec
So 1. 10. 2022
12.00 hod.
Lanškroun
SK Holice starší a mladší žáci – krajský přebor
Ne 28. 8. 2022
9.30 a 11.30 hod.
Nemošice
So 10. 9. 2022
9.30 a 11.30 hod.
Choceň
St 28. 9. 2022
9.30 a 11.30 hod.
Žamberk
So 1. 10. 2022
9.30 a 11.30 hod.
Slatiňany
Vladimír Faltys
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SK Holice – kopaná se
nám zase vrátila
Začátek prázdnin byl ve znamení dvou žákovských
turnajů. V sobotu 18. června 2022 proběhl letní turnaj
mladších žáků, ročník 2009 a mladší. O Pohár firmy Erwin Junker se ve dvou základních skupinách
po pěti mužstvech (systém každý s každým, následně zápas o celkové umístění) utkalo celkem deset
mužstev. Počet hráčů 6 + brankář, hrací doba 2 x 11
minut. Pořadí turnaje: 1. SK Solnice, 2. TJ Sokol Třebeš
I., 3. FC Slovan Hlohovec, 4. TJ Baník Švermov, 5. TJ
Třebeš II., 6. FK Neštěmice, 7. SK Slavia Jesenice, 8. SK
Holice – červená, 9. TJ Dynamo Rosice, 10. SK Holice
– modrá. První tři týmy obdržely medaile a poháry,
ostatní týmy drobné ceny. Z rukou zástupců firmy
Ervin Junker získali ceny i nejlepší hráč turnaje – Eva
Večíková z Hlohovce, nejlepší střelec s šesti brankami David Oberreiter ze Solnice. Nejlepším brankářem se stal Samer Asaad z Neštěmic.
V sobotu 25. června 2022 a v neděli 26. června 2022
proběhl na místním stadionu 51. ročník mezinárodního žákovského turnaje Viktoria Cup – memoriál
Ládi Vojíře. Základní skupina „A“ hrála 2x15 minut
ve složení SK Vysoké Mýto, MOS Strzelce Opolskie
(PL), Energy School Prievidza (SVK), SK Slaný, TJ Tatran Podbořany, SK Holice. Základní skupina „B“ hrála
2 x 18 minut ve složení TJ Valašské Meziříčí, TJ Tatran
Sedlčany, FK Motorlet Praha, SK Horní Suchá, MFK
Chrudim. Všechna utkání řídili rozhodčí z KFS Pardubice a Hradec Králové. První den se hrálo v jedné šestičlenné a jedné pětičlenné základní skupině
systémem každý s každým. Druhý den z odehraných
základních skupin postoupila do finálové osmičky
první čtyři mužstva z tabulky. Ostatní hráli o 9. až 11.
místo. Zde hráli i domácí SK Holice, kteří nakonec
obsadili 10. místo. Třetí místo obsadili naši polští přátelé, kteří v utkání o bronz porazili Vysoké Mýto až
na penalty. V normálním čase zápas skončil 1:1. Ve finálovém utkání zvítězila slovenská Prievidza nad
MFK Chrudimí 1:0 a tak se Slováci stali vítězi 51. ročníku žákovského turnaje. Z rukou zástupců OFS a KFS
Pardubice obdržely první tři týmy medaile a poháry,
ostatní mužstva drobné dárky. Nejlepším brankářem byl vyhlášen polský Michal Olechnowicz, za nejlepšího hráče trenéři vybrali Slováka Alexe Lajčiaka.
SK Holice B – okresní přebor
Vítězem soutěže III. třída Koberce Strnad 2021/2022
se stala rezerva Holic, která nasbírala sedmdesát
bodů, s nejlepšími střelci – Jakub Černý a Tomáš
Kopřiva (oba po 28 brankách). Na podzim proto zaslouženě začne kopat naše „béčko“ nejvyšší okresní soutěž. V sobotu 30. července 2022 se naši borci

představili v rámci přípravy divákům ve Chvojenci.
Zde se uskutečnil II. ročník fotbalového Memoriálu
Luďka Kotfalda. Pohár vítěze si odvezlo naše „béčko“ (7 bodů, skóre 10:6). Druhé místo obsadil domácí
Chvojenec (7 bodů, 6:3), bronz si odvezly Moravany
B (3 body, 2:7). Poslední, čtvrtou příčku obsadily Lukavice (0 bodů, 2:10). V nastávající nové sezoně v prvním kole 14. srpna 2022 vyjela naše rezerva do Kříčně
(výsledek až po uzávěrce HL).
SK Holice A – krajský přebor
V sobotu 6. srpna 2022 odstartovalo první kolo nejvyšší krajské soutěže fotbalistů. V soutěži se představí čtyři nováčci, přičemž tři z pardubického okresu
(Libišany, Lázně Bohdaneč a Přelouč). Krajský přebor
bude mít tak celkem sedm zástupců Pardubického
okresu. Mimo domácí Holice ještě TJ Sokol Moravany, SK Pardubičky a FK Horní Ředice. V úvodním kole
krajského přeboru 2022/2023 si 6. srpna 2022 fotbalisté z SK Holice zajeli do České Třebové. Zde vyhráli
2:1. V novém mistrovském ročníku bude nadále platit
povinnost klubů natáčet utkání. Vzhledem k nedobrému stavu technického vybavení však na podzim
nebude vyžadováno živé vysílání.
Kádr podzim: Brankáři: Petr Laksar (1997), Ondřej
Holeček (2002), Matyáš Viktora (2003). Obránci: Lukáš Hanč (1992), Miloš Chvála (1990), Tobias Pitter
(2001), Matěj Roček (2000), Štěpán Černý (2003),
Tomáš Sochůrek (2003), Viktor Valenta (2003), Liviu
Mocanu (1982). Záložníci: Jan Rosůlek (1993), David
Lát (1998), Jakub Jedlička (1989) – kapitán mužstva,
Emanuel Rožek (1999), Daniel Fotul (1996), Jan Novotný (2000), Petr Prokopec (1994), Jakub Tlučhoř
(2003). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989), Radek Řezníček (2001), Marek Habas
(2003). Realizační tým SK Holice A: Trenér: Kamil Řezníček. Vedoucí mužstva: Zdeněk Nývlt. Změny v kádru – odchody: Jan Řezníček, Marek Řehák, Marek
Netušil, David Semínko. Příchody: Ondřej Holeček
(Slavia HK), Tobias Pitter (Rohovládová Bělá), Radek
Řezníček (Pardubice), Štěpán Černý (Chrudim), Marek Habas (Vysoké Mýto), Novotný (Žiželice), Matyáš
Viktora, Jakub Tlučhoř, Viktor Valenta, Tomáš Sochůrek (z dorostu). Ohlasy před novým ročníkem nejvyšší krajské soutěže mužů: konkrétní cíl nemáme, opět
bychom se rádi pohybovali v popředí tabulky a hráli
pohledný fotbal, ze kterého budou mít radost naši
příznivci. A hlavně kompletně odehrát celý ročník,
aby nás nezastavilo nějaké covidové opatření.
Pohár hejtmana Pardubického kraje
Novou sezonu krajského fotbalu tradičně otevřela
úvodní kola Poháru hejtmana Pardubického kraje.
Předkolo 23. července 2022 Janov – Holice 2:4, 1. kolo
30. července 2022 Holice – Choceň 3:2.
Vladimír Faltys
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