
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
žijeme v  době, o  které 
mnozí říkají, že je uspě-
chaná, nemáme na  sebe 
čas a  chybí nám ochota 
zapojit se do chodu státu 
nebo města. Myslím, že 
to ale nebude tak hrozné, 

jak se mnozí domnívají.
Stačí se podívat jen o několik dnů zpět a vidíme, že 
u nás proběhla řada akcí, za které je třeba poděko-
vat – jenom namátkou např. Setkání radioamaté-
rů, Setkání harmonikářů, Kongres paliativní péče, 
Městské slavnosti a  mnoho dalších. Za  každou 
z nich je mravenčí práce, která možná není na prv-
ní pohled vidět, ale bez které by nebylo možné je 
připravit. Často je to práce lidí, kteří si nenárokují 
žádnou odměnu, prostě jen chtějí potěšit své oko-
lí. Takže – díky moc za  vše, co pro ostatní děláte. 

Vážím si toho, a i díky vám jsou Holice stále živým 
městem.
K  zapojení se do  rozhodování o  budoucí podobě 
města byli občané vyzváni i při hlasování o podobě 
lávky přes Ředický potok. Jsem rád, že zpětná vazba 
byla veliká. V příštím čísle Holických listů naleznete 
výsledky této ankety.
K zapojení občanů města do rozhodovacích proce-
sů patří i  nově zavedený a  schválený participativní 
rozpočet s názvem „Měníme Holice“. Zde mohou ob-
čané sami navrhovat, jak by šlo naše město vylepšit. 
Více naleznete uvnitř tohoto čísla, nebo na  webo-
vých stránkách města. 
V úplném závěru si vás dovoluji vyzvat k účasti při par-
lamentních volbách. Využijte prosím své volební právo. 
Čím bude účast vyšší, tím více bude výsledek voleb od-
povídat potřebám naší společnosti. Važme si toho, že 
můžeme svobodně zvolit nové vedení naší země. Záro-
veň však respektujme svobodnou volbu druhého.
Přeji vám všem příjemný podzimní čas a dobrou ná-
ladu.

Ondřej Výborný

Proč je paliativní 
péče důležitá?
Ve čtvrtek 9. září pořádala Oblastní charita Pardubi-
ce v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Holicích odbor-
ný kongres pod názvem Paliativní den Holice, jehož 
cílem bylo představit paliativní péči z různých pohle-
dů. U této příležitosti jsem si o paliativní a hospicové 
péči popovídala s ředitelkou pardubické Charity Ma-
rií Hubálkovou a  vrchní sestrou Domácího hospice 
Andělů strážných Holice Markétou Vaškovou.
Proč jste si jako místo konání Paliativního dne vy-
brali právě Holice?
MH: Protože tady máme mobilní hospic Andělů 
strážných, takže občany potřebujeme edukovat 
právě tady. Měli jsme radost, že ho navštívili lékaři, 
zdravotní sestry a sociální pracovnice, s kterými v re-
gionu pracujeme. Rádi bychom kongres zopakovali 
znovu v Holicích za dva roky.
MV: V Holicích jsme doma a letitá spolupráce s měs-
tem je opravdu vstřícná. I kdyby měl Paliativní den 
pomoci jednomu člověku, splnilo to svůj účel.
Co je zásadní pro paliativní a hospicovou péči?
MH: Potřebujeme, aby lékaři posílali pacienty do pa-
liativní ambulance včas. Mnohem dřív než doposud. 
Kdyby se dostali do  paliativní ambulance, kterou 
jsme v  Holicích nedávno otevřeli, už půl roku před 
smrtí, bylo by to mnohem lepší. Provést je tímto ne-

lehkým obdobím je pak s pomocí odborníků, které 
máme k dispozici, o tolik lehčí pro samotné nemoc-
né i jejich rodinu.
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pokračování na straně 9

Ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková
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Zpráva z jednání Rady
města Holic 16. srpna 2021

V  srpnu se rada města sešla v  budově městského 
úřadu dvakrát. Při svém prvním jednání schválila 
hospodaření příspěvkových organizací za  1. pololetí 
roku 2021 a valnou část jednání se poté diskutovalo 
o věcech majetkových.
Schválena byla dotace ve výši 50 000 Kč z Pardubic-
kého kraje z programu „Podpora budování infrastruk-
tury cestovního ruchu v  Pardubickém kraji“, z  které 
bude pořízena nabíjecí a servisní cyklostanice.

Zpráva z jednání Rady
města Holic 30. srpna 2021

Na  druhém srpnovém jednání byla rada informo-
vána o  činnosti sociálního odboru, sociální komise 
a zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR v roce 2021. Dále se jednání týkalo měst-
ských bytů a  mimo to rada doporučila zastupitel-
stvu schválit rozsah předložených prací nad rámec 
smlouvy o dílo při opravě místní komunikace ulice 
Smetanova.

Zpráva z jednání Rady
města Holic 13. září 2021

V  rámci jednání schválila rada města doporučující 
usnesení ve věcech majetkových pro následovné za-
sedání zastupitelstva. Na vlastní žádost rada odvola-
la z členství a funkce předsedkyně sportovní komise 
Mgr. Veroniku Markovou.

Zpráva z jednání
Zastupitelstva města Holic 
13. září 2021

Na  prvním zasedání zastupitelstva v  druhé polovi-
ně roku 2021 se valnou část hlasovalo o převodech 
majetku. Schváleno bylo podání žádosti o  dotaci 
ze SFDI na akci „Rekonstrukce komunikace Husova, 
chodník etapa I.“.
Zastupitelstvo odhlasovalo zpracování projekto-
vé dokumentace rekonstrukce budovy kulturní-
ho domu v  rozsahu vstupních prostor dle návrhu 
A  (kanceláře zůstanou v  přízemí budovy) a  ostatní 
prostory dle návrhu.
Zrušená usnesení týkající se nové sportovní haly 
komentuje starosta Ondřej Výborný v článku uvnitř 
tohoto vydání Holických listů. Workoutové hřiště, 
na které město nakonec nezískalo dotaci, bude i tak 
realizováno. Novinkou je také participativní rozpočet, 
který byl na jednání schválen a více se o něm dočte-
te opět uvnitř toho čísla.

Veškerá usnesení ze zasedání rady a  zastupitel-
stva jsou ke stažení na webových stránkách měs-
ta >> www.holice.eu.

Barbora Štěpánová

NA POŽÁRNÍ STANICI HOLICE 
HLEDÁME

HASIČE
Pro přijetí na funkci hasič požadujeme:
• české občanství
• věk minimálně 18 let
•  středoškolské vzdělání 

s maturitní zkouškou
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• osobnostní způsobilost
• fyzickou způsobilost
• řidičský průkaz skupiny C
•  praxe v řízení vozidla nad 

7,5 t výhodou

V rámci přijímacího řízení 
uchazeč absolvuje:
• osobní pohovor
• fyzické testy
• psychologické vyšetření
•  komplexní lékařskou 

prohlídku

v případě zájmu zašlete životopis
na e mail: marie.simunkova pak.izscr.cz
tel.: 950 570 133, 777 521 683



Okružní křižovatka/ 
křižovatky

Na  konci prázdnin nám před městským úřadem 
vyrostla nová okružní křižovatka (neboli postaru 
kruhový objezd). Investorem stavby je Ředitelství 
silnic a  dálnic (ŘSD) a  reagovalo touto úpravou 
na četné podněty z řad občanů i samotného měs-
ta Holic. Okružní křižovatka je v  tuto chvíli konci-
pována jako dočasná úprava provozu. ŘSD takto 
postupuje, aby bylo možné „vychytat mouchy“ 
v  provozu. Je domluveno, že nejpozději na  začát-

ku příštího roku proběhne vyhodnocení a násled-
ně bude realizována projektová dokumentace 
na  trvalé řešení situace v  tomto křížení silnic I/36 
s  III/2981. To by mělo být samozřejmě podstatně 
estetičtější než současné dočasné plastové „ba-
rikády“. Mělo by přinést i  výrazné ozelenění této 
velké asfaltovo-betonové plochy. ŘSD má v plánu 
rok 2022 věnovat projektové přípravě a  pokud to 
finanční situace dovolí, tak v roce 2023 stavbu rea-
lizovat. V roce 2022 by měla proběhnout komplet-
ní rekonstrukce ulice Bratří Čapků a v rámci ní by 
mělo dojít i  k  návratu plnohodnotného přechodu 
pro chodce. 

Když jsem před dvěma léty poprvé jednal s  ŘSD 
o  bezpečnějším automobilovém provozu ve  měs-
tě, tak hlavním tématem byl výjezd z města smě-
rem na  Roveň. Pro představu zde projede okolo 
90  000 automobilů týdně. Dle statistik Minister-
stva dopravy zde od otevření obchvatu do začátku 
roku 2020 zemřely 3 osoby, bylo zde 5 těžce zra-
něných a 55 lehce zraněných účastníků silničního 
provozu. V  teoretické rovině bylo proto probíráno 
několik variant, jak zde dopravu zklidnit a  přede-
jít tak řadě dopravních nehod, které zde za  dobu 
trvání byly. Úvahy o  vybudování okružní křižovat-
ky také zaznívaly a jsem rád, že v tomto roce bylo 
zadáno vypracování projektové dokumentace 
k  této stavbě a  tím se přiblížila i  možná realizace 
této stavby. I zde by investorem bylo v plném roz-
sahu Ředitelství silnic a dálnic. Samotná realizace 
zde však bude vázána na  dokončení dálnice D35 
do Ostrova. 

Pevně věřím, že obě okružní křižovatky přinesou ne-
jen zklidnění dopravy, ale i větší bezpečí pro občany 
města Holic i další účastníky silničního provozu.

Ondřej Výborný

Volby do Poslanecké sněmovny
Dne 8. a 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Holicích je celkem 9 voleb-
ních okrsků s následujícími volebními místy:

 Číslo volebního okrsku Volební místo, adresa

 1 Kulturní dům Holice, Holubova 768

 2 Gymnázium dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110

 3 ZŠ Holubova, Holubova 47

 4 MŠ Pardubická, Pardubická 992

 5 ZŠ Komenského, Komenského 100

 6 Dům chovatelů, Puškinova 1018

 7 MŠ Staroholická, Staroholická 236

 8 Kadeřnictví, Podlesí 91

 9 MŠ Staroholická, Staroholická 236

Pro další informace o volbách v našem městě sledujte webové stránky města.

Veřejné místo zpětného 
odběru odpadních pneumatik

Na sběrném dvoře je nově možnost odevzdávat zdar-
ma pneumatiky ke zpětnému odběru za podmínek 
podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Pneumatikou se rozumí pružná část sestavy kola, 
která je z  přírodního nebo syntetického kaučuku 
a vyztužujících materiálů bez ráfku.
Pneumatiky musí být:
• bez disku
• bez duše
• nepoškozené
• čisté

Stavební úřad bude 
2 dny v říjnu mimo provoz

6. a 7. října bude Stavební úřad MÚ Holice mimo pro-
voz. Děkujeme za pochopení.

ÚŘEDNÍ DESKA
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Participativní rozpočet 
MĚNÍME HOLICE

Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl schválen 
participativní rozpočet na realizaci návrhů občanů 
zaměřených na zkvalitnění života v Holicích ve sho-
dě s uvedenými pravidly. Pojďme společně změnit 
Holice tak, aby se nám tu všem žilo co nejlépe.

Co vám v našem městě chybí?
Zajímají nás vaše nápady. Co musí projekt splňovat?

• může takový projekt realizovat město?
•  je v  souladu se strategickým a  územním plánem 

a s plánovanými akcemi a studiemi města?
•  bude mít realizace projektu přínos pro občany Ho-

lic?
•  nepřesáhnou odhadované náklady pro realizaci 

150 000 Kč?

Návrh může podat občan s bydlištěm v Holicích star-
ší 15 let.

Z myšlenky realitou
Návrh musí být formálně správně proveden (dle 
bodu 4 Pravidel participativního rozpočtu MĚNÍME 
HOLICE) a  podpořen podpisy alespoň 10 obyvatel 
města Holic.
Návrh včetně všech povinných příloh je možné po-
dat elektronicky na  e-mailovou adresu menime-
holice@mestoholice.cz, nebo v  papírové podobě 
na  podatelnu městského úřadu. O  návrzích budou 
poté hlasovat občané města Holic starší 15 let přes 
aplikaci Mobilní rozhlas nebo osobně na  podatel-
ně MÚ Holice. Své návrhy projektů můžete podávat 
do 10. října 2021.

Rada města bere na  vědomí výsledky hlasování 
a schvaluje realizaci vybraných návrhů.
Pravidla participativního rozpočtu MĚNÍME HOLICE 
jsou navržena tak, aby byla platná i pro další roční-
ky participativního rozpočtu a nemusela se schvalo-
vat každý rok znovu. K plánované realizaci PR v roce 
2020 nedošlo vzhledem k nejasné situaci okolo co-
vid-19 a  jeho vlivu na  ekonomiku a  veřejné rozpo-
čty. Nyní jsou pravidla schválena zastupitelstvem 
města. Zároveň je rozpočtovou změnou vyhrazeno 
450  000 Kč, aby bylo možné zahájit sběr projektů, 
dle přiložených pravidel. Celkem budou realizová-
ny 3 projekty. Samotná realizace projektů by byla 
v roce 2022.

Máte nápad, který by si zasloužil zrealizovat? Nastu-
dujte si podmínky, vyplňte přihlašovací formulář, 
najděte pro svůj návrh podporu alespoň deseti Ho-
ličáků a nechte hlasovat o tom, jestli v Holicích něco 
podobného chybí.

Barbora Štěpánová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Holické nové webovky 
zabodovaly v soutěži 
Zlatý erb

Do  23. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 
2021 o nejlepší webové stránky a elektronické služ-
by měst a obcí se přihlásilo 6 obcí a 10 měst. Přihlá-
šena byla všechna velká města kraje, takže konku-
rence byla opravdu značná.
Holice a  jejich nový web i  tak vybojoval stříbrnou 
medaili a  skončil tak přesně mezi zlatou Litomyšlí 
a bronzovými Svitavami. Oběma umístěným gratu-
lujeme a přiznáváme se k velké radosti, kterou nám 
umístění ve Zlatém erbu udělalo.
Toto ocenění získaly Holice již za  minulé webové 
stránky v  roce 2011. Tehdy jsme krajské kolo soutě-
že vyhráli a navíc získali 3. místo v kategorii Nejlepší 
elektronická služba za databázi organizací ve městě 
Holice.

Barbora Štěpánová

Cena města Holic putuje 
do Frohburgu

Cena města Holic pro rok 2021 má svého držite-
le. Zastupitelé města ji udělili Blasorchestru FF 
Frohburg, a to u příležitosti 50. výročí družebních 
styků jmenovaného ansámblu s  Dechovým or-
chestrem Kulturního domu města Holic. Počát-
ky spolupráce, která vznikla spontánně, sahají 
do roku 1971 a díky ní dochází již půl století k pro-
pagaci a šíření holické kultury i povědomí o Holi-
cích jako takových nejen ve Frohburgu samotném, 
ale i  v  okolních saských městech. Družba navíc 
představuje významný impuls pro činnost holické-
ho dechového orchestru a v minulosti mu pomohla 
překlenout složité období jeho existence. Zástupci 
frohburgského orchestru převzali Cenu města Holic 
při městských slavnostech Holice se baví… ve stale-
tích 11. září z rukou starosty města Ondřeje Výborné-
ho a radního pro oblast kultury Lukáše Pešky.



a cenu Dawidov. Působil jako první hornista v České 
filharmonii, sólohornista Mnichovských filharmoni-
ků, u Bamberských symfoniků či u Berlínské filhar-
monie. S  řadou dalších zahraničních orchestrů vy-
stoupil jako sólista po celém světě.
S  oblibou se Baborák věnuje také hudbě komorní. 
Založil a umělecky vede soubory Baborak Ensemble, 
Český hornový sbor, Pražští komorní sólisté. Je čle-
nem Afflatus Quintet, na recitálech vystupuje v duu 
s  klavíristkou Yoko Kukuchi, varhaníkem Alešem 
Bártou a harfenistkou Janou Bouškovou. Je autorem 
mnoha televizních, rozhlasových a CD nahrávek.

Animalis – výstava 
nedělních dárků

Doslova pootevření dvířek do  intimity domácnosti 
Jitky a  Františka Juračkových nabízí výstava prací 
výtvarníka Františka Juračky v Galerii Karla Malicha 
v Kulturním domě města Holic. Návštěvníci se na ní 
pokochají pohledem na  díla se zvířecí tematikou. 
Hlavní část výstavy Animalis tvoří keramická díla 
z let 2000 až 2010, která Juračka tvořil jako dárečky 
manželce Jitce za nedělní obědy. Jedná se o drobné 
zvířecí zvonečky, ptáčky, ale i dary větších rozměrů. 
Právě ty autor tvořil postupně, díl po dílu, a na konci 
roku je jako puzzle poskládal a zarámoval. Z vysta-
vených „obědových dárků“ čiší nejen láska Františ-
ka Juračky k přírodě a ke své ženě, ale i jeho osobitý 
humor. Výstavu doplňují linoryty a dekorativní před-
měty. Jedinečnost expozice spočívá i ve skutečnosti, 
že všechna díla může veřejnost vidět prvně, a to až 
do 27. října.

Lukáš Peška

Zasloužilý hasič

Titul Zasloužilý hasič je nejvyšší výběrové ocenění 
dobrovolných hasičů, kteří svojí celoživotní prací 
přispěli k rozvoji hasičstva. Dlouholetý člen SDH Ho-
lice, Miroslav Vaniš, převzal toto významné ocenění 
dne 24. srpna 2021 v sále pardubického magistrátu 
z rukou starosty OSH Pardubice Bohuslava Cerma-
na, jeho náměstka Jiřího Bolehovského a primátora 
města Pardubic Martina Charváta. 
Miroslav Vaniš je dobrovolným hasičem již úctyhod-
ných 51 let, od roku 1975 vede kroniku našeho sbo-
ru a od roku 1983 zastává funkci jednatele. Více jak 
40 let byl aktivním členem holické výjezdové jednot-
ky. V současnosti pracuje ve výboru okrsku č. 11 a je 
vedoucím aktivu okresního sdružení pardubického 
okresu. Miroslav Vaniš se i v důchodovém věku účast-
ní všech pravidelných schůzí sboru a svou pílí a pra-
covitostí motivuje mnoho mladých kolegů k rozvoji 
dobrovolnické činnosti. Je duší a pamětí sboru, na-
ším milým bratrem, o kterého se vždy můžeme opřít. 
Míro, moc si Tvé práce vážíme a děkujeme za ni. 

Aneta Šišánová Rychlíková, kulturní referent  
SDH Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Radek Baborák čestným 
občanem města
Galerie čestných občanů města se rozrostla o další 
jméno. U příležitosti 45. narozenin udělili zastupitelé 
města Holic čestné občanství hornistovi a  dirigen-
tovi Radku Baborákovi. Světově proslulý hudebník 
převzal ocenění z rukou starosty města Ondřeje Vý-
borného a radního pro oblast kultury Lukáše Pešky 
v sobotu 11. září při městských slavnostech Holice se 
baví… ve  staletích, v  jejichž programu následně se 
souborem Baborak Ensemble předvedl své umění.
Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti 
světové klasické hudební scény. Pochází z  holické 
muzikantské rodiny a hru na lesní roh začal studovat 
v dětství u profesora Karla Křenka, pod jehož vede-
ním se stal absolutním vítězem rozhlasové soutěže 
Concertino Praga, získal 3. cenu na soutěži Pražské-
ho jara, 1. místo v interpretační soutěži soudobé hud-
by a stal se laureátem Grand Prix Unesco.
Na začátku 90. let studoval na Pražské konzervato-
ři u  profesora Bedřicha Tylšara a  během studií zví-
tězil na soutěžích v Ženevě, Markneukirchenu, ARD 
v  Mnichově, obdržel cenu Grammy Classic Award 
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Rekonstrukce nádražní 
budovy

Správa železnic realizovala ve  stanici Holice kom-
plexní opravu výpravní budovy. Práce začaly v po-
lovině roku 2020 a  o  rok později, během letošní-
ho června, byla stavba již kompletně dokončena. 
Po  vyklizení prostor a  odstranění přilehlého skla-
du provedla stavební fi rma obnovu hydroizolace 
budovy. Následně prošly opravou jak služební, tak 
veřejné prostory v  objektu. Opraveny byly rovněž 
veřejné toalety pro cestující.

Výraznou obnovu má za sebou obálka výpravní bu-
dovy. Řemeslníci vyměnili okna a  dveře, provedli 
opravu střechy a  pokryli ji novou krytinou. Nádraží 
dostalo také novou fasádu. V rámci akce byla záro-
veň provedena oprava venkovního přístřešku a při-
lehlých zpevněných ploch. Celkové náklady na obno-
vu nádražní budovy činí 15,3 milionu korun.

Správa železnic tak i v letošním roce pokračuje v in-
tenzivní obnově nádražních budov po celé republice. 
Zrekonstruuje nebo opraví celkem 114 objektů, které 
získávají moderní odbavovací prostory, bezbariérové 
přístupy a stávají se díky tomu příjemnějším a poho-
dlnějším místem pro tamní cestující i zaměstnance.

Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správce železnic

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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Městské slavnosti
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli bavit ve staletích. Přinášíme vám z letošních městských slavností krát-
ký fotoreport. Více fotografií z akce najdete na webu města v sekci Fotogalerie.

Foto: František Koubek

Slavnosti navštívily delegace z  partnerských měst 
i senátor Jan Grulich

Bohatý program probíhal také v hasičské zbrojnici

Historií města nás provedli holičtí ochotníci

O historický program se postarala umělecká agen-
tura Historicus

Středověký průvod městem zahájil víkendové oslavy

Holický rodák Radek Baborák zahrál se svým Babo-
rak Ensemble.



Středověkého zvonaře 
prozradilo písmo

U  zvonu Martin, nejstaršího a  ve  zvonici kostela 
dosud osamoceného zvonu z roku 1499, již známe 
jméno jeho autora. Jednoznačně můžeme určit, že 
je jím královéhradecký konvář, resp. zvonař Ondřej 
Žáček. „Použitý oktávový typ těžkého zvonového 
žebra, které bylo vyvinuto ve středověkých klášte-
rech a které bylo v době lití zvonu používáno celou 
řadou konvářských dílen, nám o  původu zvonu 
mnoho neprozradí,“ uvedl František John, kampa-
nolog olomoucké arcidiecéze, který přijel do Holic 
zvon Martin prozkoumat.
Je třeba hledat jinde a  řešením je plastická výzdo-
ba. A právě podle ní, konkrétně použitého typu pís-
ma, kterým je gotická minuskule, je možné usoudit 
na  královéhradecký původ zvonu „Abecední sadu 
k  přípravě předloh písma ze včelího vosku si mistr 
Ondřej opatřil nejpozději v roce 1496 a v tomto roce 
ji poprvé použil na zvonu Orel, litém pro kostel Sva-
tého Ducha v Hradci Králové,“ řekl John a současně 
doplnil, že Ondřej Žáček písmo kombinoval s typický-
mi liliemi značícími úvod nápisu či oddělujícími slova. 
Na Žáčka poukazuje také vlastní obsah latinské nápi-
sové legendy, která vychází z jeho oblíbené formula-
ce. Na zvonu v Holicích je text nápisového řádku uvo-
zen zmíněnou typickou lilií a zní: anno domini m cccc 
xc ix hec campana fvsa est ad lavdem dei et sancti 

martini ad holic, v překladu: Léta Páně 1499 je tento 
zvon ulit ke cti Boží a svatého Martina do Holic.
Kromě zvonu Orel najdeme stejný typ písma také 
na dalších Žáčkových zvonech. Jsou jimi zvony v Ústí 
nad Orlicí (1500), Dvoře Králové (1505), v místní části 
Kutné Hory Kaňk (1506), Hradci Králové (1509 a 1510), 
Černčicích (1512), Hradci nad Svitavou (1513) a v Rosi-
cích u Chrasti (1515). Všechny jmenované zvony jsou 
navíc Ondřejem Žáčkem signovány a tím je jeho au-
torství nezpochybnitelné. Mimo zvony je stejná gotic-
ká minuskule použita také na Žáčkem autorsky ozna-
čené křtitelnici, ulité v roce 1505 pro Dobrušku.
Na druhou stranu, Žáčkem používaná abeceda není 
doložena v díle žádného ze soudobých zvonařů, na-
příklad Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory, Jeronýma Hau-
bice z Brna, Jana z Olomouce či Jana z Prahy. „A to 
ani na zvonech samostatně litých konvářem Václa-
vem, který používal odlišný typ písma, přestože si ho 
Žáček pozval jako spolupracovníka k ulití zvonu Orel, 
na kterém poprvé svoji abecedu použil,“ řekl Franti-
šek John.
Dalším prvkem výzdoby, který odkazuje na  Žáčka, 
je zdobení uch závěsné koruny pomocí pletenců se 
stáčenými provazci po  stranách. Srovnáním s  jeho 
dalším dílem můžeme potvrdit, že k jejímu voskové-
mu modelu zvonař použil identické plastické formy. 
Provazce mají symbolický význam – pevnosti, s  ja-
kou je zvon připevněn k dřevěné hlavě.
Ve  světle odhalujícím Ondřeje Žáčka jako autora 
holického zvonu Martin můžeme s trochou nadsáz-
ky říci, že Martin je pomyslným bratrem největšího 
pozdně gotického zvonu a  podle váhy třetího nej-
těžšího zvonu v České republice. Tím je s průměrem 
věnce 206 cm a váhou asi 9 tun zvon Augustin v Bílé 
věži v Hradci Králové. Je sice o rovných 10 let mladší 
než Martin, ale kromě stejného autora oba pojí i  la-
dění. Augustinovo ladění c1 je přibližně o oktávu nižší 
než ladění Martinovo. Ondřej Žáček patřil mezi nej-
větší konváře, resp. zvonaře u nás. Jeho největším dí-
lem je monumentální soubor zvonů pro kostel, poz-
ději katedrálu, Svatého Ducha v Hradci Králové. Ten 
je největším pozdně gotickým zvonovým souborem 
v naší republice.

Lukáš Peška
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Lilie a za ní slovo Anno v nápisu na holickém zvonu 
Martin

„Mařenka“ ozdobila 
kapli na městském 
hřbitově

Starosta města Ondřej Výborný a  radní pro oblast 
kultury Lukáš Peška převzali do  majetku města dar 
od Jitky Juračkové, kterým je keramická glazurovaná 
a zlacená socha Panny Marie z dílny zdejšího výtvar-
níka Františka Juračky z roku 2009. Socha se stala tr-
valou součástí výzdoby hřbitovní kaple Nanebevzetí 
Panny Marie. Daru si velmi vážíme a děkujeme.

Foto: Barbora Štěpánová
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MV: Čas je velice důležitý. Postupně si vším prochá-
zet je nutnost, protože navalit vše na pacienta, který 
přijde poprvé, nelze. Hospic, polohovací postel nebo 
morfin jsou pro mnohé velmi silná slova, naším úko-
lem je komunikovat to tak, aby to vnímali jako po-
moc. A na to všechno je potřeba čas.
Jak se pozná ten správný čas, kdy jít do paliativní 
ambulance?
MH: Lékař to pozná. Když mně samotné umíral táta, 
šla jsem za paní doktorkou a zeptala se, kolik máme 
času. Odpověděla, že máme tři měsíce a táta přes-
ně za  tři měsíce umřel. Lékař to dokáže díky svým 
zkušenostem přibližně odhadnout, zeptejte se jich 
narovinu. A domácí péče může tuto dobu dokonce 
v některých případech prodloužit.
Proč je smrt takové tabu?
MH: Slovo smrt a umírání jsou v dnešní společnosti 
vnímány skoro jako sprostá slova. Za totality se to, že 
zemřeme, úplně vytěsnilo, a i v současnosti se o tom 
lidé bojí mluvit. A  je to chyba, každého z  nás smrt 
čeká. Člověk by vlastně měl žít tak, aby se připravo-

val na smrt – co nejlépe podle svého svědomí dělat 
dobro, a pak se nemusí bát smrti.
MV: Hospic je společenské stigma. Pojďme ho toho 
zbavit a já můžu jít do důchodu (smích). Hospic po-
mohl i mně osobně ve smíření se smrtí.
K dispozici má paliativní péče kromě zdravotnic-
kého personálu i  psychologa, psychoterapeuta, 
sociálního pracovníka ale také duchovního. Myslí-
te tedy i na věřící klienty a jejich rodiny?
MH: Duchovní je tu pro věřící i  nevěřící. Spirituální 
potřeby jsou otázky o  smyslu života, které si klade 
každý člověk. Z  mnoha let praxe v  hospicové péči 
vám mohu říct, že jsem se nikdy nesetkala s ateistou. 
V ouzkých se každý modlí.
MV: Člověk je jeden celek a  jedna potřeba se bez 
druhé neobejde. Musí to jít ruku v ruce.
Odpověď na  otázku, kterou jsme si pokládali hned 
v titulku tohoto článku je tedy jasná. Paliativní péče 
je přístup zaměřený na zvyšování kvality života paci-
entů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující 
nemoci. O smrti nás nikdo moc mluvit neučí. O kolik 
horší pak musí být, když se s ní setkáme tváří v tvář 
u sebe nebo svých nejbližších. Paliativní péče je tu 
pro nemocné i  jejich blízké. Žijeme ve  stresujícím 
světě plném shonu. Pokud máme tu možnost, do-
přejme svým blízkým dostatek času na to, aby se při-
pravili na svůj odchod. Nebuďte na to sami.

Barbora Štěpánová

Koncert pro přátele a fanoušky 
hudby Dalibora Jandy

Hudební skupina GEMINI vznikla před čtyřmi lety 
vlastně úplně náhodou. Při jedné zkoušce na  pleso-
vou sezónu si náš bubeník chtěl zazpívat jednu píseň 
od Dalibora Jandy a nápad byl na světě. Díky tomu, že 
barva jeho hlasu je podobná s Daliborovým, sestavi-
li jsme koncertní program skoro všech známých hitů 
Dalibora Jandy. Náš zpěvák a  vlastně celá kapela se 
osobně zná s Daliborem a jeho kapelou Prototyp a klu-
ci s naším nápadem souhlasili. Pomáhají, radí a co je pro 
nás nejdůležitější – fandí. Snažíme se o co nejvěrnější 
interpretaci Daliborových písní. Tomu jsme přizpůso-
bili nejen scénu, ale i zvuk, jako jsou legendární bicí SI-
MMONS SDS5 a KLONE KIT známé z Daliborova klipu 
(Všechno na Mars). Tyto bicí k jeho písním neodmys-
litelně patří. Tímto vás srdečně zveme na náš koncert 
do sálu ZUŠ v Holicích dne 16. října 2021 od 19.00 hod. 
Vstupenky budou v  předprodeji v  kulturním domě 
za 150 Kč. Možnost zakoupení bude i před koncertem. 
Přijďte se s námi vrátit v čase a zavzpomínat na osm-
desátá léta s písněmi jako jsou – Kličkovaná, Hurikán, 
Kde jsi, Deset prstů pro život, Všechno na Mars a další.
Těšíme se na vás!

Richard Kmoch a Gemini

pokračování ze strany 1

Zlatá Pecka zvedla 
posluchače ze židlí

Chrudimský festival Zlatá Pecka nabídl na  konci 
letních prázdnin našemu městu opět skvělý hu-
dební zážitek v  podobě koncertu světoznámého 
souboru Epoque Quartet. Spolu s ním se na podiu 
velkého sálu Základní umělecké školy Karla Mali-
cha posluchačům představila mezzosopranistka 
Marie Svobodová a  klavírista, dirigent a  hudební 
skladatel Jan Kučera. Program koncertu nabídl ne-
jen klasiku, ale i současnou scénickou hudbu, stej-
ně jako bravurní výkon účinkujících. Když pak jako 
tečka zazněla jiskrným hlasem Marie Svobodové 
proslulá melodie z  westernu Tenkrát na  západě, 
posluchači umělce odměnili mocnými ovacemi 
ve stoje.

Lukáš Peška



Co by Holičáci měli vědět 
o muzeu Dr. Emila Holuba
Sezóna Afrického muzea Dr.  Emila Holuba začíná 
prvním dubnovým dnem a  posledním říjnovým 
dnem končí. Bohužel jsme tento fakt v  roce letoš-
ním, stejně jako v  roce loňském, nemohli ze zná-
mých důvodů dodržet. Otevřít nám bylo dovoleno 
v pondělí 3. května a naše muzeum bylo tím úplně 
prvním, které této možnosti využilo.
Po  opatrném květnu přišel červen a  ten tradičně 
patří školním zájezdům. Holické školy nás mohou 
po domluvě navštívit kdykoliv a zdarma. Jsme rádi, 
že se tak i děje a my máme možnost našim nejmen-
ším, holickým žákům a studentům představit osob-
nost Dr. Emila Holuba, přidat trochu z historie města 
nebo zmínit další slavné rodáky města.
Prázdninové měsíce jsou pro nás vrcholem sezóny. 
V  červenci a  srpnu nás letos navštívilo v  průměru 
přes 70 osob za den. Rekordním se stal 27. srpen, kdy 
jsme u  nás přivítali 138 návštěvníků. Těší nás velmi 
kladné reakce na  expozici muzea, nejen pochvala 
návštěvníků při odchodu, ale i krásné zápisy v naší 
pamětní knize.
V sobotu 11. září jsme se jako loni připojili k akci Holi-
ce se baví.... ve staletích. Pro zájemce, kterých k nám 
nakonec zavítalo na  400, bylo muzeum otevřeno 
zcela zdarma. Prohlédnout si návštěvníci mohli také 
stále probíhající výstavu k 55. výročí muzea. Pro děti 
byla připravena odměna v podobě pastelek s logem 
města a balónky.

Před námi je poslední měsíc sezóny a ten je tradičně 
spojen s  akcí Holubovy Holice. Podrobný program 
je součástí Holických listů a my vás co nejsrdečně-
ji do muzea zveme. Připravena je přednáška Vojtě-
cha Hlásného, který se v roce 2016 vydal po stopách 
Dr.  Emila Holuba. Přednáška PhDr.  Marie Imbrové, 
Victoria Falls – od zastávky vlaku po turistické cen-
trum, bude součástí Africké soboty, stejně jako stá-
nek a dílnička Ing. Hany Kylarové, kde si krásné šper-
ky budete moct nejen zakoupit, ale i vyrobit.
Koncem měsíce října ofi ciálně končí sezóna muzea, 
ale ani tak u nás není zavřeno. Listopadové víkendy 
máme otevřeno od  13.00 do  16.00 hod., skupinové 
zájezdy se mohou objednat kdykoliv. Pokud bude 
situace příznivá k pořádání akcí, budeme tu pro vás 
první adventní neděli a snad se uskuteční i oblíbený 
Štědrý den v muzeu.

Petra Hrubanová
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Podpora rodinám s dětmi
a osobám s poruchami
autistického spektra

Rodinné Integrační Centrum z.s. poskytuje sociální 
služby pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami auti-
stického spektra.
Zájemcům o službu nabízíme tyto sociální služby:
-  raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistic-

kého spektra, poruchami komunikace a sociální in-
terakce (pro děti ve věku od 1 roku do 7 let)

-  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s po-
ruchami autistického spektra (pro děti ve věku od 8 
do 18 let)

-  sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autis-
tického spektra (ve věku od 16 do 64 let)

Našim klientům z celého Pardubického kraje nabízí-
me pomoc v otázkách výchovně vzdělávacího pro-
cesu, podporu psychomotorického a sociálního vý-
voje, posílení kompetencí rodiny v oblasti integrace 
a prevence před sociální izolací.
Realizaci tohoto projektu podpořilo Město Holice.

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka RIC
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Pro občany Holicka  
otevíráme nové 
FINANČNĚPORADENSKÉ 
CENTRUM

Hledáme nové posily  
do týmu na pozici
SPECIALISTA PÉČE 
O KLIENTY

Pojďte s námi budovat  
novou moderní pobočku!

Ušetříme váš čas i peníze

NAVŠTIVTE NÁS
Jsme tu pro vás každý všední den v Holicích na Nám. T. G. Masaryka 24  
nebo na čísle 465 420 262 a pm.holice@partners.cz

Zavolejte nebo rovnou pošlete  
svůj životopis a motivační dopis.

E-mail: jana.kyselova@partners.cz
Telefon: Jana Kyselová 777 330 513

Komplexní a dlouhodobé finanční poradenství je srdcem našeho podnikání a základem 
našeho vztahu s klientem. Vždy se přizpůsobujeme potřebám konkrétního klienta 
a hledáme řešení, které respektuje jeho plány a finanční situaci. 

Spolupracujeme s většinou finančních institucí v České republice. 

inzerce_Holice_2021.indd   1 13.09.2021   14:17
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Dopravně-servisní 
a prezentační den

pořádaný Střední školou automobilní Holice

na náměstí T. G. Masaryka v Holicích 
a v areálu školy

středa 6. října 2021 od 9.00 do 16.00 hod.

Žáci a učitelé automobilní školy zde budou zdarma 
provádět pro širokou motoristickou veřejnost kon-
trolu a drobné seřízení osobních automobilů, před 
nadcházející zimní sezónou.
Součástí servisního dne bude i seřizování a drobné 
opravy jízdních kol všech typů.
Propagační stánek s  motoristickou tématikou zde 
bude mít organizace BESIP.

Pojišťovna Generali představí oblíbený simulátor 
převráceného automobilu.

LoZS ČR zde představí svůj lokalizační záchranný 
systém.

Policie České republiky bude v rámci prevence pre-
zentovat svoji činnost v oblasti dopravy a využívání 
technického zařízení při dopravních kontrolách.

Hasiči předvedou ukázku vyprošťování osob z hava-
rovaného vozidla. 

Změříte si své schopnosti v ovládání závodních mo-
delů osobních vozidel v terénu.
V areálu školy bude servisní den doplněn o nová i ve-
teránská osobní vozidla: motocykly, elektrokola, au-
tobusy, sportovní a terénní automobily. 

Pozvánka na 73. výstavu 
trampského muzea

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat 
na  73.  výstavu Tramp-
ského muzea, která se 
uskuteční v  hangáru RZ 
Tramtáryje v Horním Jelení 
ve dnech 1. až 2. října 2021. 
V současné době je to nej-
větší expozice trampských artefaktů na  světě (čítá 
cca 25 000 exponátů) ze stoleté historie trampingu. 
Tramping vznikl spolu se založením československé-
ho státu v roce 1918.
Výstava bude otevřena v  pátek od  12.00 do  18.00 
hod. a v sobotu od 8.00 do 17.30 hod. Vstup je dobro-
volný. Ve 13.30 budou odhaleny nové panely tramp-
ských osobností. Pro děti jsou připraveny drobné 
soutěže s  cenami a  pro všechny jsou připraveny 
drobné upomínkové předměty Trampského muzea 
a dále zdarma na rozebrání knihy českých autorů.
Vstup do  expozice je pouze s  respirátorem nebo 
rouškou, možno i  zakoupit u  vstupu do  hangáru, 
v souladu s nařízením vlády.
Pořadatelé, tým Trampského muzea, si dovolují sr-
dečně pozvat všechny příznivce trampingu, tramp-
ských písní, ale i  širokou veřejnost k  návštěvě této 
ojedinělé největší trampské výstavy u nás i v cizině.
Těšíme se na vaši návštěvu – tým Trampského mu-
zea KFTP.

Pozvánka na rekondiční 
plavání
Svaz postižených civilizačními chorobami vás zve 
na  rekondiční plavání ve  vysokomýtském bazénu. 
Lekce proběhnou 1., 8. a 22. října a 5. listopadu. Odjíž-
dí se pokaždé od kulturního domu v 15.15 hod.

Jiřina Brandová

7. setkání harmonikářů
V sobotu 4. září 2021 proběhlo v místní ZUŠ již 7. se-
tkání harmonikářů ze Severomoravského kraje, jižní 
Moravy, Pardubického a Hradeckého kraje a Prahy.
Přivítali jsme zde zhruba 130 přítomných poslucha-
čů. Mezi přítomnými byl i starosta města Mgr. Ondřej 
Výborný, který zdůraznil, že akce konané pro seniory 
mají své místo a lidé je rádi navštěvují. Také poděko-
val organizátorovi za práci, kterou tomu věnuje.
Harmonikáři z jednotlivých krajů se střídali a největší 
aplaus měl Jiří Hampl z Dubicka a Bohuslav Václav 
z Tachova.
Ať žije 8. setkání harmonikářů 9. dubna 2022 opět 
v ZUŠ Karla Malicha.

Antonín Janeba
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pro veřejnost otevřeno 
sobota 10:00 - 17:30, neděle 10:00 - 21:00Program

mistrovské saunové ceremoniály a saunové divadlo mimo jiné i s finalisty mistrovství světa  

v saunových ceremoniálech  |  dětský ceremoniál  |  herbal rituály  |  metličkování  

peelingové procedury  |  kouřové rituály  |  muzikoterapie  |  soutěž o vstupenky - Windstorm 

master  |  plavání v bazénu  |  speciality z grilu  |  ovocný raut  |  wellcome drink

Narozeninová párty10. výročí zahájení provozu

9. - 10. října 20
21

Vysokomýtská 629, Holice  |  468 000 401  |  info@saunovyraj.cz  |  www.saunovyraj.cz
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O stabilním zaměstnání 
v tradičním oboru s ředitelem 
holického Wienerbergeru 
Vítem Kopeckým

Pane řediteli, úplně na  úvod prosím představte 
závod těm, kteří vůbec netuší, co se za zdmi toho-
to areálu děje. Co se tu tedy vlastně vyrábí?
Náš závod celou svou produkcí vyrábí speciální cihly, 
které mají vynikající akustické vlastnosti, vyrábíme 
cihly broušené i nebroušené. Naše výrobky jsou uni-
kátní, protože jsou ze speciálního materiálu z místní-
ho ložiska, se kterým se musí umět pracovat. I díky 
dlouhé tradici si troufám říct, že my to umíme, a pro-
to vlastnosti cihel z Holic jsou tak vynikající.

Jak dlouhá je ta tradice, kterou jste zmínil?
Cihelna v této lokalitě stála od konce 19. století a jsme 
tady v  okolí jedna z  mála firem, která se od  svého 
založení zabývá stále stejnou činností. Já sám jsem 
do cihelny přišel v  roce 1990, kdy tu byla ještě kru-
hová pec, a prošel jsem si tu skoro všemi profesemi. 
Ještě v tom samém roce se tu otevřela nová továr-
na a jen o pár let později, to mi bylo krásných 26 let, 
jsem se stal vedoucím závodu.

A dnes jste na tom samém místě ředitelem mo-
derního závodu skupiny Wienerberger…
Ano, do Wienerbergeru patří náš závod od roku 1999 
a prošel mnoha náročnými rekonstrukcemi, jen v po-
sledních šesti letech jsme uskutečnili rekonstrukci 
expediční linky do robotické podoby, rekonstrukci vý-
robní haly a přípravny. Došlo i na zázemí pro zaměst-
nance, kde jsme se výrazně posunuli v nastavených 
standardech. Neméně důležitou součástí moderniza-
ce je také práce s daty, systém sběru dat jsme začali 
budovat už v roce 2003. Prostě jsme udělali všechno 
pro to, abychom lidem ulehčili práci a dali jim do ru-
kou informace, se kterými mohou pracovat.

Jak konkrétně se tedy v  Holické cihelně změnil 
způsob práce?
Dřív se všechno dělalo ručně, dnes máme závod 
plně automatizovaný. Téměř na všech místech pra-
cují roboti, plně robotizovaná je expediční linka 
a rovnací stroj, některé části provozu jsou zcela bez-
obslužné, jsou řízeny systémem dálkového ovládání 
přes průmyslovou wifi pomocí tabletů. Např. měření 
rozměrů je plně automatizované za  použití nejmo-
dernější skenovací techniky. Chceme, aby komfort 
obsluhy byl přívětivý pro nastupující generaci po-
užívající digitální nástroje. Prioritní pro nás zůstává 
ochrana zdraví zaměstnanců, například v přípravně 
je obsluha nakladače proti prachu chráněna filtry 
s vysokou účinností. Ve výrobní hale je používána za-
bezpečovací technika srovnatelná s automobilovým 
průmyslem.

A  co ještě Wienerberger jako zaměstnavatel 
může nabídnout?

Kromě zázemí a stability velké korporace, která prá-
vě v letošním roce slaví 30 let svého působení v Čes-
ké republice, je to celý systém benefitů, zaměstnan-
cům zajišťujeme pitný režim, denně sem dovážíme 
5  druhů jídel, upravili jsme směnnost provozu tak, 
aby vyhovovala místním i  těm, co to mají do práce 
trochu dál.
Pracovní síly nám stále chybí, chtěl bych říct, že hle-
dáme především lidi, kteří mají zájem se s námi po-
dílet na  výrobě speciálních výrobků a  společně se 
rozvíjet a obohacovat. Nové zaměstnance postupně 
dobře zaškolíme. Víme, že nemůžeme konkurovat 
třeba polohou zaměstnavatelům v centru města, ale 
lidé jsou často překvapení, když zjistí, co se skrývá 
uvnitř areálu tady na kopci :), tedy jak vysoce moder-
ní provoz tu máme.

Mgr. Martina Vojíková

Zaujali jsme vás a chcete se dozvědět více? Po-
dívejte se na: 
www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/kariera
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Kalendárium
1. října 1901 (120 let)
Při místní živnostenské pokračo-
vací škole byla otevřena obuvnic-
ká škola a stala se základnou pro 
další rozvoj „ševcoviny“ ve městě.
3. října 1936 (85 let)

V  Holicích se narodil úspěšný di-
vadelní, filmový a  televizní he-
rec a  režisér Jan Kačer, v  letech 
1989–1992 poslanec Federálního 
shromáždění ČSFR, čestný občan 
Holic (1996), nositel Řádu T. G. Ma-
saryka IV. třídy (2016).
6. října 1731 (290 let)

Až po důtklivém druhém vyzvání 
od vrchnostenského úřadu podali 
Holičtí žádost do Prahy o povolení 
ke stavbě nového kostela.
8. října 1946 (75 let)
MNV schválil Dvouletý plán pro 
Holice – pokračování kanalizace, 
elektrifikace Koudelky, rozšíření 
hřbitova, zhotovení regulačního 
plánu města, výstavba nové rad-
nice, budovy městských jatek 
a mateřské školy.
10. října 2011 (10 let)
V Holicích byl otevřen Saunový ráj.
13. října 1971 (50 let)

Byla otevřena nová samoobsluha 
(dnes Qanto – otevřeno 14. října 
2011). Stavba byla započata v říjnu 
1968; kolaudace „věžáku“ čp. 61 
byla 21. ledna 1970.
15. října 1876 (145 let)

V Komenského ulici byla vysvěce-
na a předána veřejnosti nová bu-
dova smíšené školy.
15. října 1891 (130 let)
Místní část Podhráz zachvátil 
zhoubný požár, kdy shořelo 16 sta-
vení a 23 rodin zůstalo bez střechy 
nad hlavou.
16. října 1956 (65 let)

Byla uzavřena smlouva s Ing. Šte-
fanem Imrichem z  Bratislavy 
na  dodání projektů na  kulturní 
dům v Holicích.

20. října 2011 (10 let)
Byla otevřena naučná stezka Vi-
selce z Holic do Vysokého Chvojna 
se sedmi informačními tabulemi 
a odpočinkovými lavičkami.
25. října 2001 (20 let)
JUDr.  Eric Stein obdržel na  MÚ 
Čestné občanství města Holic, ješ-
tě navštívil gymnázium Dr.  Emila 
Holuba, kde měl besedu se stu-
denty a  28. října převzal na  Praž-
ském hradě Medaili za  zásluhy 
z rukou prezidenta Václava Havla.
28. října 1951 (70 let)

V  místní části Koudelka se kona-
la slavnost svěcení nového zvonu 
a kříže. Po slavnosti byla lidová ve-
selice s tombolou.
30. října 1936 (85 let)

Městské orgány schválily žádost 
kapelníka, učitele hudby a nakla-
datele Jana Holuba na propůjčení 
titulu městského kapelníka bez 
nároku na odměnu.

HISTORIE
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc říjen 2021

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
2. 10. 18.00 S Dechnou na večer seriálových melodií
sobota   Další tematický koncert Dechového orchestru KD Holice, tentokrát zaměřený na hudbu 

ze seriálů. Účinkují sólisté a zpěváci orchestru, pěvecký sbor Malichor (ZUŠ Karla Malicha) 
a další hosté. 150 Kč

5. 10. 18.00 JAN KAČER doma
úterý   Autorské čtení a beseda s Janem Kačerem, pořádaná k významnému životnímu výročí 

tohoto vynikajího herce, režiséra i autora úspěšných knih. Jako hosté pořadu se představí 
jeho kamarádi – Jan Potměšil a Vlastimil Venclík. Hudební doprovod PF duo. Včerem nás 
provede Luděk Kaplan. V předsálí kulturního domu bude zároveň probíhat výstava, věno-
vaná tomuto významnému holickému rodákovi.  zdarma

6.–9. 10.  Holubovy Holice 
  Podrobný program tradičního projektu je na samostatném plakátu. 
  Africké muzeum Dr. Emila Holuba Holice. zdarma
21. 10. 19.30 Norm Foster: Láska v přímém přenosu 
čtvrtek   Nejslavnější komedie kanadského autora, která svou originální stavbou připomíná povíd-

kový film. Šest příběhů se odehrává během jednoho večera v menším městě, přičemž se 
osudy jednotlivých postav, čím dál víc prolínají.

  Uvádí Divadlo Kalich Praha v režii Romana Štolpy.
   Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, Michaela Tomešová a  Radek 

Zima.
  Zařazeno v předplatném ABO 2021/2022. 430/410/390 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
12. 10. 19.30 Emma
úterý   Adaptace nesmrtelné klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city 

jiných lidí, až sama také „onemocněla láskou“. Emma je hezká, chytrá, bohatá a na svou 
dobu notně emancipovaná a disponuje zvláštní schopností svádět dohromady jedince 
opačného pohlaví. 

  Režie: Autumn de Wilde.
  Žánr: komedie/drama. Délka 124 minut. 90 Kč
19. 10. 19.30 Gump – pes, který naučil lidi žít
úterý   Příběh psí pravdy, lásky a naděje. Rodinný film o světě viděném očima toulavého psa 

Gumpa. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Dobrodružný příběh 
skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

  Režie: F. A. Brabec.
  Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková.
  Žánr: rodinný/dobrodružný. Délka 90 minut. 100 Kč
26. 10. 17.00 Hurá do džungle
úterý   Jedno ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru nohama. Kamarádi, opičák Munki 

a slonice Chobotka zjistí, že získali schopnost mluvit lidskou řečí. A brzy odhalí příčinu to-
hoto zázraku: V džungli přistál mimozemšťan! 

  Žánr: animovaný/rodinný. Délka 90 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
11. 10. 17.00 Najděte si svůj styl v oblékání
pondělí  Přednáší Iva Prokopová. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
1. 9.–27. 10. František Juračka: ANIMALIS
  Grafika, keramické dekorativní předměty a keramické plastické mozaiky.
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15. Krajská výstava 
drobného zvířectva 
Pardubického kraje
Vážení čtenáři, 
rádi bychom vás pozvali na  15. Krajskou výstavu 
drobného zvířectva Pardubického kraje, jejímž 
uspořádáním byla naše ZO Českého svazu cho-
vatelů Holice pověřena již potřetí. V roce 2007 se 
konal 1. ročník této výstavy a  tehdy byli k  jejímu 
uskutečnění vybráni právě chovatelé z Holic, kte-
ří mají bohaté zkušenosti a vlastní velký chovatel-
ský areál. Díky velkému nasazení proběhl 1. roč-
ník výstavy bez komplikací a  dal tak základ pro 
vznik tradice. Od té doby se koná Krajská výstava 
každý rok. Čtyři okresy – Pardubice, Chrudim, Svi-
tavy a Ústí nad Orlicí – se pravidelně střídají v po-
řadatelství této výstavy. Rok 2014 byl pro Holice 
dalším rokem pořádání Krajské výstavy a  okres 
Pardubice byl na  ní velmi úspěšný, neboť zvítě-
zil ve  všech třech odbornostech (králíci, holubi 
a drůbež). 
Letošní 15. Krajskou výstavu pořádáme v roce oslav 
100. výročí založení holického chovatelského spolku. 
Tato výstava bude velice prestižní. Vybraní chova-
telé výše uvedených okresů budou soutěžit o tituly 
šampionů výstavy a  o  vítězné a  čestné ceny v  jed-
notlivých odbornostech. Okresy budou také soutěžit 
o celkové vítězství v soutěži drůbeže, holubů a krá-
líků a  o  celkového vítěze všech odborností. Zvlášt-
ní soutěž mají mladí chovatelé, kteří soutěží taktéž 
ve všech třech odbornostech. 
Krajské výstavy se konají za vydatné podpory Pardu-
bického kraje. Společnou záštitu nad výstavou pře-
vzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický 
a radní pro venkov a životní prostředí Miroslav Krčil. 
Věříme, že se nám, pořadatelům, podaří tuto výstavu 
velmi dobře zvládnout a vám, návštěvníkům, připra-
víme pěknou podívanou. Výstava bude prodejní, pro-
to připomínáme, že si zde můžete zakoupit kvalitní 
zvířata od nejlepších chovatelů Pardubického kraje. 
Mediálním partnerem výstavy se stal Český rozhlas 
Pardubice. Moderátorka rozhlasu, paní Jitka Slezáko-
vá, bude v pátek 22. října 2021 do rádia živými vstupy 
z výstaviště přenášet dění na této výstavě, kde bude 
probíhat posuzování a oceňování vystavených zvířat 
renomovanými posuzovateli bez přístupu veřejnosti. 
Mimoto bude Český rozhlas zasvěcovat posluchače 
do historie a života města Holice. 
Chceme tímto pozvat nejenom chovatelskou veřej-
nost na tuto výjimečnou akci v chovatelském areá-
lu v Holicích, která bude otevřena v sobotu 23. října 
2021 od 8.00 do  16.00 hod. a v neděli 24. října 2021 
od 8.00 do  12.00 hod. K vidění bude přehlídka nej-
lepších 320 králíků, 320 holubů a 240 kusů drůbeže 
Pardubického kraje. Nenechte si ujít jedinečnou pří-
ležitost, těšíme se na vás.

Pavel Syrůček, jednatel ZO ČSCH Holice

Zveme širokou veřejnost k návštěvě výstavy. 
Možnost nákupu prodejných zvířat.

Vystaveni budou králíci, holubi a drůbež 
od nejlepších chovatelů Pardubického kraje.

23.–24. 10. 2021 otevřena: sobota 8.00 – 16.00
 neděle 8.00 – 12.00

se soutěží okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí  
a se samostatnou soutěží mladých chovatelů

15. Krajskou výstavu drobného
zvířectva Pardubického kraje

Hlavní partner výstavy Mediální partner Partner výstavy

ve výstavním areálu chovatelů
Puškinova 1018, Holice

15. Krajskou výstavu drobného

pořádá pod společnou záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

  
a radního Pardubického kraje pro venkov,

životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila

Český svaz chovatelů, základní organizace Holice
u příležitosti 100. výročí vzniku chovatelského spolku v Holicích

Zveme širokou veřejnost k návštěvě výstavy. 
Možnost nákupu prodejných zvířat.

Vystaveni budou králíci, holubi a drůbež 
od nejlepších chovatelů Pardubického kraje.

23.–24. 10. 2021 otevřena: sobota 8.00 – 16.00
neděle 8.00 – 12.00

ve výstavním areálu chovatelů
Puškinova 1018, Holice

Neúplná členská základna, při výroční členské schů-
zi 2021, připravena zvládnout pořádání všech pláno-
vaných akcí včetně vrcholu letošního roku – 15. Kraj-
ské výstavy Pardubického kraje

Z grafu je patrné, že okres Pardubice je po celé ty 
roky poměrně úspěšný. Držte palce, ať se daří holic-
kým chovatelům, reprezentujícím okres Pardubice
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Říjen 
v Holoubku
Holoubek od  začát-
ku září ožil veselými 
dětskými hlásky, jak 
při volné herně, tak 
i  na  programech. 
A to nás moc těší.
Aktuální informace o provozu Ho-
loubka naleznete na našich webo-
vých stránkách a Facebooku: RVC 
Holoubek, Dudychova 782, Holice, 
mobil: 733  141  960, e-mail: holou-
bek@charitapardubice.cz, www.
rvcholoubek.cz, www.pardubice.
charita.cz.

Další seminář s  Mgr.  Monikou 
Čuhelovou Psychická odolnost – 
jak ji vybudovat u sebe i u svých 
dětí pro vás připravujeme na čtvr-
tek 18. listopadu od 16.00 do 19.00 
hod. 
Podzimní vzdělávání seniorů (tré-
nink paměti, tvoření, počítače) se 
uskuteční v  listopadu. Termíny 
včas oznámíme.

Plánovanou hru do  lesoparku 
(park směrem na  Roveň) Pro-
cházka s  rodinou za  Holoubkem 
uskutečníme dle počasí na  pod-
zim nebo posuneme na  jaro. 
Po dokončení všech úprav parku, 
které je stanoveno na konec října 

2021, vás budeme včas informovat 
o termínu hry.

Těšíme se na  vaši návštěvu Ho-
loubka.

Jana Majcová

Podzim 
v Artykadle
Náš program na  říjen je opravdu 
nabitý zajímavými kurzy, worksho-
py a  setkáními. Hned první říjno-
vou sobotu od 10.00 hod. se sejdou 
všichni pekaři a milovníci dobrého 
jídla, aby si společně s  lektorkou 
Alžbětou zkusili připravit domácí 
kváskový chléb, který si násled-
ně odnesou domů. Součástí je 
i  ochutnávka různých druhů peči-
va. Rezervujte si prosím svá mís-
ta včas. Zástěry, vařečky a  ošatky 
na chleba s sebou!
Druhý říjnový týden věnujeme 
tématu přírody. V pondělí 11. října 
se opět společně sejdeme na kur-
zu Zdraví s  bylinkami s  bylinkář-
kou Radkou, kterou mnozí znáte 
z  pořadu povídání o  bylinkách 
na  Českém rozhlase Pardubice. 
Dozvíte se, jak využít bylinky pro 
své zdraví, jak je poznat a naučíte 
se zpracovávat jejich květy, plody, 
listy i kořeny. Lektorka Radka vás 
seznámí i s aktuálním bylinkovým 

kalendářem či tradicemi a  zvyk-
lostmi našich předků spojených 
s  jednotlivými ročními obdobími. 
Z  každého setkání si navíc odne-
sete vlastní bylinkový výrobek.
Hned ve  čtvrtek 14. října v  17.30 
startuje nový několikaměsíční 
kurz Přírodní zahrada, ve kterém 
se dozvíte, jak navrhnout a  rea-
lizovat svoji vysněnou zahradu. 
Kurzem vás bude provázet lek-
torka Sylva Velcová, která se pro-
fesně věnuje projektování zahrad 
i  veřejného prostoru. Prakticky 
krok za  krokem vám ukáže, jak 
zpracovat projekt zahrady, poradí 
s  výběrem vhodných rostlin (růz-
ný sortiment a vhodné kombina-
ce rostlin) a  dotkne se i  tématu 
samozásobitelství nebo chovu 
drobného zvířectva přirozenou 
cestou včetně zpracování produk-
tů. Prostor bude rovněž na  vaše 
otázky a konkrétní projekty. Úvod-
ní setkání bude věnováno tématu 
ekologické zahrady a  cesty, jak jí 
dosáhnout. 
Oba kurzy je též možné navštívit 
jednorázově, cena za  jednotlivé 
lekce je 300 Kč.

Pro hudební fandy jsme v Artyka-
dle připravili možnost společného 
setkání v  rámci workshopu Zlatá 
brána otevřená v sobotu 16. října. 
Společně si nejen zazpíváme li-
dovky, folkové písně nebo mantry, 
ale zahrajeme si i na hudební ná-
stroje. Proto máte-li doma hudeb-
ní nástroj, na  který hrajete, nebo 
vás třeba jen láká, abyste na  něj 
hráli, vezměte jej s  sebou (a  klid-
ně jich přineste i víc). Vítána jsou 
i různá cinkátka, zvonečky a zvon-
kohry. Kompletní seznam kurzů, 
workshopů a  plánovaných akcí 
najdete na www.artykadlo.cz.

Dita Valachová

„Upozornění“
Po  dohodě s  MÚ Holice nabí-
zíme zájemcům možnost zho-
tovení průkazového fota, a  to 
vždy ve středu 9.00–16.00 hod. 
v prostorách Artykadla (náměs-
tí T. G. Masaryka 27) po  před-
chozí domluvě na  tel. čísle 
732  362  940. Je možné se do-
mluvit i na jiném termínu.

Dílo z programu Šikovné ručičky
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MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE

Jak naplnit potřeby
zdravotně a duševně

postižených?
Sociální služby

Čím podpořit pečující
osoby?

Co pomůže rodinám 
s dětmi?

Kam se obrátit 
v nelehké životní situaci?

JE HOLICKO VLÍDNÉ MÍSTO 
PRO ŽIVOT?

www.kpss.holicko.cz

Jak se zorientovat 
v nabízených sociálních

službách?

Jak se u nás žije zdravotně
a duševně postiženým?

Jak zkvalitnit život 
na Holicku?

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVOU ZKUŠENOSTI!

Projekt: Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka
reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015170

Mateřská škola 
Holubova
V  den psaní tohoto článku 
(9.  září) panuje krásné letní po-
časí, a  tak to vůbec nevypadá, 
že již máme meteorologický 
podzim, prázdniny jsou za námi 
a před námi celý školní rok. Škol-
ní rok bude bohužel opět ovliv-
něn pandemií koronaviru a nám 
nezbývá než doufat, že to tento-
krát bude lepší.
Ani o  prázdninách se v  mateřské 
škole nezahálelo. Na naší zahradě 
byl vybudován systém zavlažová-
ní dešťovou vodou a začaly práce 
na  projektu rekonstrukce školní 
zahrady. Africká přírodní zahrada, 
jak se projekt jmenuje, využívá 

odkaz Dr. Emila Holuba a navazu-
je na  školní vzdělávací program 
s  Emilem Holubem do  světa 
a  přírody. Celý projekt je realizo-
ván za fi nanční podpory Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky a  města Holic. Po  do-
končení koncem tohoto roku se 
děti mohou těšit například na af-
rickou cestu po které dojdou k říč-
nímu molu a cestou navštíví vrbo-
vou stavbu – Šošong. Domorodá 
vesnice Mašukulumbů poskytne 
dětem úkryt v  chýši a  v  případě 
únavy a  horka je osvěží mlhoviš-
tě. Nebude to pouze procházka 
po stopách Emila Holuba, ale děti 
si budou moci samy vypěstovat 
plodiny, na  badatelském stole 
si vyzkouší různé pokusy. Pobyt 
na zahradě dále zpříjemní africké 

rytmy, které se ponesou z hudeb-
ní zdi. Nejen pro děti bude zahrada 
překvapením, ale i pro naše želvy, 
pro které se na zahradě vybuduje 
venkovní domov. Těšíme se až bu-
deme zahradu využívat. Ve  škol-
ním roce plánujeme opět nad-
standartní aktivity jako je lyžařský 
a  plavecký kurz, kroužky, divadla, 
výlety… Aktivity se však budou sa-
mozřejmě realizovat pouze v  pří-

padě příznivé epidemiologické 
situace za  aktuálně stanovených 
podmínek.
Více informací o naší škole najde-
te na našich internetových strán-
kách www.msholubova.cz.
Přejeme čtenářům krásné, a hlav-
ně zdravé podzimní dny.

Lenka Chotěnovská



Na gymnáziu proběhly 
tradiční „adapťáky“

Druhý zářijový týden byl i  letos na holickém gym-
náziu ve znamení adaptačních kurzů pro studenty 
prvních ročníků a paralelní třídu 5.C, které se kona-
ly ve zrekonstruovaném rekreačním zařízení Tram-
táryje na Horním Jelení. 
V pondělí 6. září začal třídenní kurz pro třídy 1.A a 5.C, 
jež hned po  příjezdu a  ubytování absolvovaly první 
blok seznamovacích her. Po chutném obědě se žáci, 
rozdělení do skupin po  třídách, zúčastnili programu 
s odbornými lektory zaměřeného na sociální aktivity, 
tvorbu třídního kolektivu a prevenci rizikového cho-
vání. Ve volných chvílích si zájemci mohli zasportovat, 
využili pingpongový stůl i hřiště na fotbal či volejbal. 
Večer byl završen posezením u ohně s kytarou a zpě-
vem. I v úterý měli krásné počasí, jež využili k procház-
ce do Velin, kde si prohlédli interiér historického kos-
tela sv. Mikuláše i s márnicí. Po obědě opět následoval 
program s lektory, sportovní aktivity a večer si zájemci 
opekli špekáčky a zatančili na parketu. Středeční do-
poledne patřilo posledním blokům odborných před-
nášek, mimo jiné na  téma právního vědomí, trestní 
odpovědnosti a prevence kriminality. Program byl za-
vršen hrami na spolupráci třídních kolektivů.
Ve  čtvrtek 9. září své starší spolužáky v  areálu vy-
střídala třída 1.C. I primáni zahájili svůj pobyt různý-
mi pohybovými a  interaktivními hrami, při kterých 
museli všichni žáci aktivně spolupracovat, a  poté 
následovaly seznamovací aktivity podporující tvor-
bu třídního kolektivu. Odpolední blok byl zamě-
řen na  prevenci rizikového chování pod vedením 
Dr. Zdeny Kašparové. Večer patřil posezení u táborá-
ku či volným hrám podle zájmu studentů. Páteční 
program byl věnován prevenci šikany pod vedením 
JUDr. K. Kašpara a hrám vedoucím k posilování vzá-
jemné důvěry v třídním kolektivu. 
Věříme, že adaptační kurz, který se mohl uskutečnit 
i díky podpoře tradičních sponzorů, jako je SRPŠ při 
Gymnáziu Dr. Emila Holuba, MÚ Holice či KÚ Pardu-
bice, splnil svůj účel. Žáci a učitelé se navzájem po-
znali a jistě budou ze zde strávených chvil těžit v ná-
sledujících čtyřech, resp. osmi letech.

Mgr. Miloslava Koláčková, výchovná poradkyně
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Dopis ze ZŠ Komenského

Milí občané města, kteří se zajímáte o dění na zá-
kladní škole v Komenského ulici, chtěla bych vás in-
formovat o našich prvních krůčcích v tomto školním 
roce. Všichni věříme, že bude šťastnější než ten mi-
nulý. I když ne vše bylo špatné. Žáci začali využívat 
počítače převážně k učení a méně pro zábavu, nau-
čili se samostatnosti, získali schopnost komunikovat 
s dospělými, vztahy mezi žáky a učiteli se prohloubi-
ly, spolupráce s rodiči byla na vysoké úrovni. V sou-
časné době se učitelé snaží zjistit úroveň vědomostí 
žáků za minulý školní rok, aby mohly být co nejdříve 
napraveny případné nedostatky v jejich znalostech.

V letošním školním roce se na naší škole bude učit 
374 žáků v 18 třídách. O žáky na jejich cestě za vzdě-
láním bude pečovat 25 učitelů a 15 asistentek peda-
goga. Pokud bude hygienická situace příznivá, čeká 
naše žáky spousta zajímavých činností. Například 
proběhnou dva projektové dny, uskuteční se ad-
ventní a velikonoční jarmark. Žáci budou pokračovat 
v přípravách na jazykové zkoušky Cambridge a bu-
dou se účastnit aktivit Erasmus klubu. V tomto roce 
by se mělo uskutečnit setkání s žáky a učiteli z Litvy, 
Portugalska a Polska. Na podzim také uspořádáme 
oblíbenou burzu sportovních potřeb a třikrát za škol-
ní rok proběhne sběr papíru. Připravuje se zimní 
a letní sportovní kurz, součástí školního života se sta-
nou ekologické projekty. 

Pro žáky devátých tříd je určena exkurze do brněn-
ské vily Tugendhat, která se uskuteční po několikale-
tém čekání letos v září. Další exkurze a výukové pro-
gramy probíhající mimo školní lavice, budou zatím 
pozastaveny. Naší prioritou bude nyní školní práce, 
doplnění zameškaného učiva a příprava žáků devá-
tých tříd na přijímací zkoušky.

Doufám, že vás o  všech akcích budeme moci prů-
běžně informovat podrobněji, že se nám nákaza 
a karanténa budou vyhýbat. Držte nám palce.

Mgr. Blanka Málková



Motokrosové 
výročí

Před sedmdesáti lety, přesně 
30.  září 1951, se v  Poběžovické 
kotlině poprvé naplno rozburáce-
ly motory motokrosových speciá-
lů a začala se psát historie jedno-
ho z nejslavnějších závodů nejen 
v  tehdejším Československu, ale 
troufám si napsat i v Evropě po-
tažmo ve světě.
V  Holicích se uskutečnily tři de-
sítky závodů seriálu mistrovství 
světa a  vítězství z  našeho města 
patřilo k těm nejprestižnějším. Již 
třináctý ročník zdejšího závodu 
se jel jako mistrovství světa a k ra-
dosti zaplněných strání v  něm 
zvítězil legendární Vlastimil Vá-
lek před hvězdou světového for-
mátu Torstenem Hallmanem ze 
Švédska. Pamětníci si jistě vzpo-
menou na  jména David Bickers, 
Viktor Arbekov, Joel Robert, Jim 
Pomeroy, Willy Bauer, Hainz Kini-
gádner, ale i Petr Dobrý, Miroslav 
Halm, Jaroslav Falta, Petr Kováč, 
a  tak bych mohl jmenovat ještě 
hodně dlouho. Poslední závod 

světového šampionátu se v  Po-
běžovické kotlině odjel před jede-
nácti lety. 
Že k  Holicím stále motokros pa-
tří, nejvýrazněji v  poslední době 
dokazuje člen zdejšího automo-
toklubu a pokračovatel rodinného 

klanu Marků, loňský mistr světa 
v „pětašedesátkách“ a letošní vítěz 
prestižního mistrovství Německa 
ADAC, vicemistr světa a mistr Ev-
ropy ve třídě do 85 ccm, Víťa.

Petr Kačer

Nová sportovní 
hala v Holicích

O  potřebě výstavby nové spor-
tovní haly v  Holicích poprvé ofi-
ciálně hovoří Program rozvoje 
města z roku 2013.

V únoru 2016 se hovořilo o odha-
dovaných nákladech ve  výši 13 
mil. Kč. V prosinci téhož roku stu-
die proveditelnosti hovoří o  ná-
kladech 21  mil.  Kč. S  výstavbou 
se v  těchto letech počítalo v pro-
storu areálu „Na  Lipáku“. V  roce 
2017 byla vypracována projektová 
dokumentace pro výstavbu nové 
sportovní haly v areálu městského 
stadionu. Původní prezentovaný 
odhad projektanta byl 30 mil. Kč. 
Postupným zvyšováním využitel-
nosti a  s  tím spojeným „nafuko-
váním“ haly se rozpočet postupně 
vyšplhal na  60 mil. Kč, což byla 
částka, kterou zastupitelé zastro-
povali jako nejvýše přípustnou. 
Podotýkám, že tato částka ne-

počítala s  náklady na  vybavení 
a taktéž s vybudováním potřebné 
infrastruktury. V  roce 2020 byla 
podána žádost o  dotaci na  vý-
stavbu haly do  programu Národ-
ní sportovní agentury (NSA). Zde 
bylo možné získat dotaci 50 mil. 
Kč. Tento program byl v  srpnu 
2021 NSA zrušen. 

Současné odhady výstavby se, 
vzhledem ke  skokovému zdražo-
vání cen ve stavebnictví, pohybují 
okolo 100 mil. Kč včetně potřeb-
ného vybavení a  infrastruktury 
(např. chodníky, nutná trafostani-
ce apod.). NSA vyhlásila nový pro-
gram podpory, který však počítá 
s  maximální možnou podporou 
ve výši 40 mil. Kč. 

Zastupitelstvo města proto 
na svém jednání dne 13. září 2021 
jednomyslně rozhodlo o  tom, že 
město v tuto chvíli nebude žádat 
o dotaci, protože nutný podíl vlast-
ních financí by byl enormní (cca. 
60 mil. Kč). Vynaložení takovéto 
částky by mohlo výrazně omezit 

či ohrozit další investice města, 
které jsou před realizací – např. 
kompletní oprava ulice Bří. Čapků 
vč. protizáplavových opatření (cca. 
20 mil. Kč), oprava zázemí stávající 
sportovní haly – sociální zařízení, 
šatny (cca. 12 mil. Kč), rekonstruk-
ce kulturního domu (cca. 30 mil. 
Kč), rekonstrukce strategické ulice 
Puškinova (jediný přístup ke sběr-
nému dvoru) včetně mostu (cca 
15  mil. Kč). Dále také investice 
do  škol a  mateřských škol i  další 
investiční akce jako jsou opravy 
chodníků, investice do  nemovi-
tostí v majetku města apod. 

Zastupitelstvo města našlo plnou 
shodu i v tom, že je třeba i nadále 
hledat cestu, jak umožnit co nej-
širší veřejnosti, zejména pak mlá-
deži, sportování i v zimních měsí-
cích. Proto rada města přijala úkol 
hledat kompromisní variantu haly, 
která by umožnila splnit stanove-
né cíle bez obří investice. Doufám, 
že se nám podaří takovouto cestu 
najít.

Ondřej Výborný
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František Bednář „Ježíšek“ – legenda holického motokrosu
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Ohlédnutí za tenisovou 
sezónou

Mladí tenisté svoji venkovní sezónu začali na  jaře 
s  vervou. Svědomitě a  s  nadšením trénovali, aby 
byli dobře připraveni na zápasy v soutěži družstev 
v kategoriích babytenis a mladší žáci.
Velmi se dařilo družstvu babytenistů ve složení Jakub 
Bartizal, Filip Machek, Sebastien Hartman a Alžběta 
Štejnarová. V soutěži skončili na skvělém 2. místě. 
Mladší žáci Daniel Machek, Adam Rychtera, Jakub 
Šmejc, Kryštof Šrámek, Nela Velinská a Tereza Rych-
terová ve své kategorii prohráli pouze jedno utkání. 
S přehledem porazili Tenisový klub Jan Ševeček a TJ 
Slovan Moravská Třebová. 
Díky rozvolnění vládních opatření se letní turnajová 
sezóna mohla rozjet naplno. Holický klub uspořádal 
turnaje v kategoriích babytenis a starší žáci.
Na  turnaji starších žáků se velmi dařilo odchovanci 
našeho klubu Dominikovi Šmejcovi. Probojoval se až 
do semifinále ve dvouhře. 
I  mladší žák Jakub Šmejc byl na  turnajích v  létě 
úspěšný. Sbíral zkušenosti a se svým bratrem Domi-
nikem bodovali ve čtyřhře. Vyhráli turnaj v Jindřicho-
vě Hradci. Podívali se i dvakrát do semifinále a jed-
nou do finále. 
Jakub má dobře nakročeno stát se úspěšným tenis-
tou. Tenisem žije a na kurtech je v podstatě neustále. 
Určitě se mu bude dařit i na halových turnajích, které 
ho od října čekají. 

Sportovní přípravu mládeže finančně podporuje: 
•  Pardubický kraj z  dotačního programu Podpora 

v oblasti sportu a volnočasových aktivit
•  Město Holice

Renata Urbánková

Holická stovka družstev 
2021

Cyklistický tým Bike Freaks Holice uspořádal posled-
ní prázdninovou neděli 9. ročník časovky čtyřčlen-
ných družstev na  100 km Holická stovka družstev. 
Trať vedla ze Starých Holic přes Choceň k rozhledně 
na  Andrlově Chlumu u  Ústí nad Orlicí a  zpět. Nej-
rychlejší tým dokázal 100 km trať zvládnout za 2 ho-
diny a 27 minut, což znamená průměrnou rychlost 
40 km/h. Našemu týmu ve složení Z. Prešek, M. Ton-
dr, J. Schejbal, T. Pozler stačila průměrná rychlost 
37 km/h na 6. místo. Na fotce je tým Cycling Brno.
Výborných výsledků dosáhli naši závodníci na Trilo-
gy, jednom z nejnáročnějších etapových závodů hor-
ských kol v Evropě. Svoje kategorie po 4 vysilujících 
etapách vyhráli Vojta Hendrych a  Marek Nechuta, 
třetí v kategorii byl Jirka Hendrych a Lucka Hendry-
chová. V prestižní kategorii Elite dokázal Pavel Šorf 
dojet na  celkovém 13. místě v  konkurenci profesio-
nálních jezdců.
Na  nejvyšší republikové úrovni závodíme na  závo-
dech Českého poháru. Zde se nám nejvíc daří v disci-
plíně horských kol Maraton, kde nám největší radost 
dělají naše juniorky, Lucka Hendrychová zatím vede 
celkovou klasifikaci a Klára Tomsová je zatím sedmá. 
V  kategorii starších žáků je Marek Nechuta druhý 
a Vojta Novák třetí v celkové klasifikaci.
V druhé disciplíně horských kol, CrossCountry, si za-
tím v  celkovém pořadí nejlépe vede starší žákyně 
Zuzka Krátká, průběžně 9. Ve třetí desítce celkového 
pořadí jsou starší žáci M. Nechuta a V. Novák. Na Mis-
trovství ČR, které se letos konalo v Harrachově, dojela 
nejlépe Z. Krátká na 8. místě. 
V  celkovém pořadí ČP silničních kol jsou zatím 
Z. Krátká 9. a Adéla Lhotáková 10. V posledním pohá-
rovém závodě v Ostravě dokázaly tyto starší žákyně 
dojet na 4. a 5. místě.
V prestižním seriálu závodů horských kol Prima Cup 
držíme vedoucí pozici v klasifikaci družstev.
Romana Ročková vozí pravidelně medaile ze závodů 
Kola pro život a Prima Cupu.
Závodů v cyklotrialu se účastní už 4 naši jezdci.

Pavel Bečka
Tým babytenistů – zleva Jakub Bartizal, Filip Ma-
chek, Alžběta Štejnarová a Sebastien Hartman
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Jarní část nohejbalové 
sezóny plná úspěchů Holic
Pandemie covid-19 změnila formát nohejbalových 
soutěží. Došlo k  redukci utkání u  většiny soutěží. 
Přednost v  našlapaném termínovém kalendáři do-
stávaly jednorázové republikové šampionáty. Jak vy-
padala jarní část sezony z pohledu mládeže T.J. Sokol 
Holice?

Obnovení dorostenecké ligy
Po loňské sezoně, v níž naši dorostenci zvítězili v Li-
govém poháru, byla obnovena Botas dorostenecká 
liga. Kvůli lockdownu, zasahujícímu do termínového 
kalendáře, se základní část hraje pouze jednokolově, 
tedy bez odvet. 
Naši dorostenci stihli v  jarní části sezony odehrát 
pouze dvě utkání. V prvním duelu utrpěli ve výcho-
dočeském derby s Peklem nad Zdobnicí debakl 1:6, 
ve  druhém utkání si poradili se Šacungem Bene-
šov 5:2. Na konci srpna porazili Čelákovice a Přerov. 
A následovaly dvě výhry nad týmem „A“ i týmem „B“ 
z Modřic a postup do play-off.
Play-off dorostenci odstartovali s  týmem TJ Rado-
myšl. Utkání skončilo těsným vítězstvím borců z Ra-
domyšle.

Zlato a stříbro na MČR dorostu dvojic a trojic
Obrovského úspěchu dosáhli dorostenci Holic dru-
hý červnový víkend na  Mistrovství České republiky 
v Karlových Varech. Šampionát dvojic jsme obsadili 
dvěma sestavami. 
Vít Vohradník s  Tomášem Sochůrkem dokáza-
li postoupit do  osmifinále, v  němž těsně nestačili 
na pražské Řeporyje. 
Dominik Veselý s Markem Vojtíškem neměli ideální 
start do turnaje. V play-off ovšem zařadili vyšší rych-
lostní stupeň. Předvedli ve všech herních činnostech 
vysokou kvalitu a kosili jednoho soupeře za druhým. 
Ve finále si poradili s dvojicí Šacungu Benešov 10:5, 
10:4 a zaslouženě získali zlato. 
Vysoké ambice dorostenci naplňovali i  v  disciplíně 
trojic. Cesta do  finále byla o  poznání trnitější než 
ve  dvojicích a  vedla přes výborně hrající sestavu 
Modřic. Semifinále rozhodl poslední míč třetího setu 
a k druhé zlaté zbývalo vyhrát poslední zápas. Čelá-
kovice však byly proti. Finále rozhodl razantní útok 
a  kvalitní blok Petra Nesládka z  Čelákovic. Stříbrné 
medaile v šampionátu trojic vybojovali Matěj Kubo-
vý, Tomáš Sochůrek, Dominik Veselý, Vít Vohradník 
a Marek Vojtíšek.

Dvě zlaté pro bratrance Zadrobílky
Mistrovství České republiky se uskutečnilo i v kate-
gorii mladších žáků. Opět se hrálo v  Karlových Va-
rech. Tentokrát poslední červnový víkend. T.J. Sokol 
Holice zde reprezentovali Robert a  Richard Šůrovi, 
kteří, přestože za sebou mají pouze první nohejbalo-
vé krůčky, dokázali v základní skupině turnaje dvojic 
dvakrát zvítězit a postoupit do čtvrtfinále. V něm ne-
stačili na výborně hrající Modřice. 

Šampionátu se zúčastnili i naši odchovanci Jan a Ja-
kub Zadrobílkovi, kteří tuto sezonu hostují v Českém 
Brodě. Kluci od začátku turnaje ukazovali svoje umě-
ní a šli si za svým cílem. Ve finále si poradili s dvojicí 
Modřic 10:4, 10:4 a poprvé si tak mohli vychutnat mi-
strovské oslavy. 
Nedělní turnaj trojic kvůli nízkému počtu přihláše-
ných sestav nemohl nést oficiální nálepku Mistrov-
ství České republiky, přesto se hráči rvali o vítězství 
jako lvi. Vítězství opět putovalo do  Českého Brodu, 
respektive do Holic.

Krajský přebor na startu
Královéhradecký krajský přebor mládeže odstar-
toval 4. července v Opočně turnajem dvojic. Mladší 
žáci T.J. Sokol Holice obsadili 5. místo. Bodovaný se-
riál turnajů bude po  letní pauze pokračovat turnaji 
v Pekle, Holicích a Opočně. Vítězství v krajském pře-
boru obhajují hráči Pekla.

Nohejbalové soustředění v Holicích zapsalo 3. roč-
ník
První srpnový týden bylo na  antukových kurtech 
Na Lipáku rušno. Nohejbalového soustředění se zú-
častnilo 22 hráčů. K hráčům T.J. Sokol Holice se ten-
tokrát přidaly výpravy z Českých Budějovic a Pekla 
nad Zdobnicí. Tréninky a  další program zajišťovalo 
6 trenérů. Hráči během soustředění pilovali jednot-
livé herní činnosti a utkali se v nohejbalovém turnaji.

Sportovní park Pardubice opět s holickou nohej-
balovou stopou
Již popáté se pardubický park Na  Špici oblékl 
do sportovního. Druhý srpnový týden se na sportovi-
štích, řekách a v parku představilo na 70 sportovních 
klubů. Nohejbal si během tří dnů vyzkoušelo více 
než 1000 dětí. 
Prezentaci nohejbalu, ukázky hry i pomoc dětem se 
základními herními činnostmi zajišťovali dorostenci 
T.J. Sokol Holice společně s nohejbalisty z klubu TJ 
Dynamo Pardubice.

Marek Líbal

Sportovní přípravu mládeže finančně podporuje: 
•  Pardubický kraj z  dotačního programu Podpora 

v oblasti sportu a volnočasových aktivit
•  Město Holice

Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
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Historie holického basketbalu 
– pokračování

Po ukončení profesionál-
ní hráčské kariéry posílil 
tým mužů Petr Welsch 
a  záhy se toto družstvo 

začalo pohybovat v popředí tabulky východočeské 
ligy. Současně ale na tým dolehla potřeba hráčské 
obměny. Někteří starší hráči ukončovali postupně 
svoji kariéru, někteří mladší zase odešli na  studia 
do  jiných měst. Na  doplnění týmu přišli zkušení 
hráči Tesly Pardubice, kteří v  té době nebyli spo-
kojeni s poměry, které v tomto klubu vládly. Patro-
nem jejich přechodu se stal Lukáš Diepold, který 
do Holic přivedl Marka Šrámka, Jana Eichlera, On-
dřeje Tušla, Ondřeje Josku, Romana Olivu, Lukáše 
Tylchrta, Jiřího Koláře a další. V následujících letech 
zrála v  týmu mužů myšlenka postoupit do  vyšší 
soutěže, do 2. ligy (po předchozích reorganizacích 
celorepublikových soutěží třetí nejvyšší basket-
balová soutěž v  České republice). Ta chvíle nasta-
la v  sezóně 2013–2014. Tým mužů se stal vítězem 
Východočeské basketbalové ligy a  v  rozhodujícím 
finálovém utkání play-off zvítězil na  domácí pa-
lubovce nad Baskeťáky Josefov a  postoupil do  2. 
ligy. Po  úspěšných mládežnických kolektivech se 
na  republikovou úroveň od  sezóny 2014–2015 do-
stal i tým mužů BVK Holice, který tuto soutěž hraje 
doposud. 

Protože se jedná o republikovou soutěž, získali muži 
právo na účast v Českém poháru. Hned v při první 
účasti v  této soutěži postoupili muži po  vítězstvích 
nad druholigovou Teslou Pardubice a  prvoligovým 
BK Zlín do  3. kola. Po  losování dalšího kola poháru 
pak nastal šok, obavy a zároveň očekávání. Do Ho-
lic přijede účastník nejvyšší basketbalové soutěže 
a přední tým tabulky Ariete Orli Prostějov. Tato his-
torická skutečnost se velmi rychle rozšířila i do oko-
lí Holic. Hodina „H“ nastala v podvečer 17. listopadu 
2014. Vzhledem k  tomu, že tým Prostějova prohrál 
poslední ligové utkání na  palubovce posledního 
týmu, zklamaný trenér Choleva zavelel – do  Holic 
odjede kompletní tým. A tak se také stalo. Do Holic 
přijel kompletní dvanáctičlenný tým včetně reali-
začního doprovodu. Spolu s  týmem přijel i  fanklub 
s bubny a houkačkami. Hosté měli na soupisce pět 
hráčů vyšších než dvě stě centimetrů, ten nejvyšší 
měřil na holické poměry úctyhodných 211. Oživením 
byla i účast míčového kouzelníka, Američana černé 
pleti. V bouřlivé atmosféře před cca. 250 diváky utká-
ní začalo. V první čtvrtině domácí s favoritem drželi 
krok a  její skóre 19:22 bylo pro holické muže velice 

přívětivé. V další části utkání ale hosté potvrdili svoje 
kvality a s přehledem zvítězili v poměru 52:97. Plné 
uznání si zasloužili i hráči našeho klubu, protože hráli 
s nasazením, v euforii a splnili úkol – pobavit diváky, 
dát více než 50 bodů a  nedostat stovku. Vítězství 
hostů však bylo naprosto zasloužené a  očekávané. 
Až do současnosti hraje tým mužů pravidelně Český 
pohár, ale tento výkon se nám již nepodařilo zopako-
vat – přivítat na holické palubovce opět extraligový 
tým.

Vraťme se ale zpátky do  historie. Skupina lidí ko-
lem holického basketbalu se koncem 70. a  v  prů-
běhu 80. let začíná rozrůstat o  rodinné příslušníky 
a  další své příznivce, a  kromě provozování basket-
balu přibývají další sportovní a  společenské aktivi-
ty. Členové oddílu organizují cyklistické a  lyžařské 
výlety do  Orlických hor, sjíždějí české a  slovenské 
řeky, tradicí se stává každoroční hodnocení činnosti 
na výročních schůzích. Tradicí se rovněž stává spo-
lečenská akce pořádaná spolu s dětmi – každoroční 
zahajování a  ukončování letních prázdnin. Některé 
aktivity postupně zanikají a  vznikají nové, jako na-
příklad společné prožívání Velikonoc na  horách, 
několikrát okořeněné pravou českou zabíjačkou, 
společné prožívání silvestrovských večerů a  další. 
Charakteristickým prvkem a  náplní všech těchto 
aktivit je vždy na prvním místě aktivní a všestranné 
sportování. K těmto aktivitám lze přičíst i uspořádá-
ní basketbalového šestihodinového maratónu. Tato, 
v té době velmi populární akce, se uskutečnila v létě 
roku 1999 v tělocvičně TJ Praha – Stodůlky a holičtí 
basketbalisté se v ní utkali s domácími hráči Stodů-
lek. Po šesti hodinách nepřetržitého hraní basketba-
lu odešli holičtí basketbalisté z palubovky naprosto 
vyčerpáni, ale jako vítězové, i když jen s minimálním 
rozdílem šesti bodů.

Každý sportovní klub či oddíl stojí neustále před pro-
blémem, jak zajistit financování všech svých aktivit. 
Členové basketbalového oddílu získávali finanční 
prostředky vybíráním členských příspěvků, prací 
na řepných kampaních, a především pořádáním ta-
nečních diskoték. Pořádání společenských a  spor-
tovních aktivit, starosti se zajišťováním finančních 
prostředků a další povinnosti spojené s chodem od-
dílu byly tmelícím prvkem pro soudržnost jeho členů 
a staly se pevným základem pro zásadní rozhodnutí 
a kroky učiněné v 90. letech.

Pokračování příště…

Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan
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