
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v  posledních měsících 
se stále častěji hovoří 
o  různých problémech 
a  krizích. Neprocházíme 
jednoduchým obdobím 
a  bohužel není jisté, jak 
dlouho tato éra nejistoty 

bude trvat. Sami ale máme možnost ovlivňovat svět 
kolem sebe. Občas se navzájem obtížněji snášíme 
zejména proto, že jsme se odnaučili spolu komu-
nikovat. A  když ke  komunikaci dojde, pak mnohdy 
sami stavíme hráze a limity, které samotnou interak-
ci dvou lidí staví do černo-bílé roviny: buď jsi s jedním 
nebo s druhým, buď jsi přítel nebo nepřítel, neutrál-
ní „mezi“ neexistuje. Snažme se proto každý otevírat 

i meziprostory, kde nalezneme vzájemné pochopení 
a úctu ke druhému, i když má jiný názor. Ke své prav-
dě každý z  nás dospěl po  jiné cestě, formovaly ho 
jiné životní etapy a události. Pochopení se navzájem 
a komunikace je pro nelehkou dobu tím nejlepším 
lékem. Nenechme se na  této cestě otrávit zpravo-
dajstvím z  domácí i  zahraniční politické scény, kde 
vidíme přesný opak. Vnitřní normy chování si najdě-
me každý své. Svědomí a mravní zásady nám v tom 
určitě pomohou nejlépe. 
Správnou cestu co možná nejklidnějším světem vám 
přeje

Ondřej Výborný, starosta města

Setkání zasloužilých hasičů
Dne 2. srpna 2022 proběhlo setkání zasloužilých ha-
sičů OSH Pardubice. Ze šestnácti pozvaných dorazilo 
do „Klubovny dobrovolných hasičů města Holic“ dva-
náct členů včetně dvou nových, kteří si převezmou 
titul v podzimních měsících letošního roku. Další čty-
ři členové se omluvili ze zdravotních důvodů nebo 
jiných povinností. Na úvod setkání přivítal hosty ve-
doucí aktivu bratr Miroslav Vaniš. Zasloužilé hasiče 
okresu Pardubice přišel pozdravit starosta města 
Holic, pan Ondřej Výborný, který jim poděkoval za je-
jich dlouholetou práci ve sborech. Ve zdravici zmínil 
výbornou spolupráci s místním sborem, na který se 
může spolehnout. Pan starosta přítomné informoval, 
že momentálně pět členů jednotky Holice zasahuje 
u požáru v Českém Švýcarsku. Dále setrval ve vřelé 
debatě se zasloužilými hasiči. Setkání ZH byl příto-
men i starosta OSH, pan Jiří Bolehovský, jenž zaslou-
žilým hasičům též poděkoval za jejich letitou činnost 
v požární práci v jednotkách i sborech. Po neformální 
besedě se všichni odebrali do garáží SDH Holice, kde 
je členové výjezdové jednotky seznámili s technikou, 
která zůstala v  garážích po  výjezdu cisterny Scanie 
do  Českého Švýcarska. Ochotně zodpovídali dotazy 
zasloužilých hasičů. Po  seznámení s  technikou JPO 
Holice se zúčastnění přesunuli do  vedlejší budovy 
HZS stanice Holice, kde je přivítal vedoucí směny 
Oldřich Šmatera. V neformální diskuzi všem vysvět-
lil problematiku zařazení jednotky na zásahy na dál-
nici D35 v  pásmu Ostrov – Opatovice nad Labem. 
Kladně ohodnotil spolupráci s jednotkou JPO Holice. 
Po prohlídce garáží se všichni přemístili do místního 

kulturního domu, kde je přivítala paní ředitelka Eva 
Hlaváčková, která všechny kulturním domem pro-
vedla. Ten letos slaví 60 let od jeho otevření. Prohlíd-
ku zahájili v protiatomovém krytu, kde jsou umístěny 
v samostatné expozici promítací stroje z původního 
kina. K vidění byla i původní telefonní ústředna krytu. 
Po  prohlídce se všichni přemístili do  místní restau-
race na oběd, který všem moc chutnal. Poté všichni 
navštívili Muzeum Dr. Emila Holuba, kde nás přivíta-
ly pracovnice muzea paní Jitka Koudelková a Anička 

Provazníková. Po shlédnutí filmu o Dr. Emilu Holubovi 
a prohlídce vystavených exponátů z Holubových cest 
do  Afriky, následovala prohlídka ZUŠ Karla Malicha, 
kde nás ochotně provedl pan Miroslav Hrdý. Seznámil 
nás s  činností školy a  jejím využití. Na  závěr všichni 
přešli do historické budovy sokolovny, kde byl závě-
rečný bod setkání, a to káva se zákuskem na terase. 
Beseda plynule pokračovala v  příjemné atmosféře 
a  za  účasti náměstka starostky SH ČMS a  starosta 
KSH Pardubického kraje pana Josefa Bidmona. 

Starosta OSH Pardubice
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Zpráva z jednání Rady města 
Holic 18. července 2022
Rada města schválila 14. rozpočtovou změnu v  roz-
počtu města na  rok 2022, aktualizované složení 
Jednotky dobrovolných hasičů Holice pro rok 2022, 
finanční dar organizaci Oblastní charita Pardubice 
na  projekt „Normální je pečovat o  své blízké“, zve-
řejnění záměrů na pronájem bistra na stadionu, od-
prodeje pozemku v ulici Šrámkova a pronájmu části 
pozemku v ulici Budovatelů. Rovněž schválila úpravu 
projektové dokumentace ulice Puškinova a  firmu 
POKSPOL s.r.o. jako zhotovitele opravy komunikace 
k ATC Hluboký. Na vědomí vzala rada města zprávu 
o činnosti majetkové a bytové komise a dále zprávu 
o stavu na bytovém úseku. Na svém jednání rada na-
opak neschválila finanční podporu z rozpočtu měs-
ta organizacím Bike Freaks Holice, z.s. a  TJ JISKRA 
HOLICE, z.s. Ostatní usnesení rady k projednávaným 
záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná 
na webových stránkách města>> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 22. srpna 2022
Rada města schválila 15. rozpočtovou změnu v  roz-
počtu města na  rok 2022, hospodaření příspěvko-
vých organizací, modernizaci telekomunikačního 
vedení v  ulici Bratří Čapků, pronájem prostor v  uli-
ci Palackého, zveřejnění záměrů směny pozemku 
v ulici Staroholická a prodeje pozemku v místní čás-
ti Podhráz. Dále rada schválila uvolnění pozastave-
ných akcí v  rozpočtu města na  rok 2022: TS Holice 
– veřejné osvětlení, obnova techniky, Městský park 
– mlatová cesta a veřejné osvětlení, Lávka za Tekou 
a  Participativní rozpočet. Radou města bylo také 
schváleno podání žádosti o  dotaci na  odbahnění 
rybníka Kamenec. Rada rovněž přijala doporučující 
usnesení. Zastupitelstvu města doporučila schvá-
lit bezúplatný převod pozemku do  majetku města 
z vlastnictví Lesů České republiky a zřízení věcného 
břemene v  ulici Mjr.  Baumanna, Staroholická, Ná-
dražní a v místní části Koudelka za účelem umístění 
nového kabelového vedení. Zároveň rada doporučila 
zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo k vý-
kupu chaty v  k.ú. Štěpánovsko v  podílovém spolu-
vlastnictví 16 měst. Na zasedání rady města nebylo 
schváleno poskytnutí finančního daru ukrajinskému 
městu Irpiň. Ostatní usnesení rady k projednávaným 
záležitostem během tohoto jednání jsou dostupná 
na webových stránkách města>> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 5. září 2022
Rada města schválila 16. rozpočtovou změnu v  roz-
počtu města na rok 2022, změnu umístění sochy Pan-
ny Marie od Františka Juračky do depozitáře po dobu 
nezbytně nutnou a firmu Pevo group s.r.o. jako zhoto-
vitele opravy střechy polikliniky. V rámci jednání rada 

vzala na  vědomí zápis z  jednání sociálně zdravotní 
komise. Ostatní usnesení rady k projednávaným zá-
ležitostem během tohoto jednání jsou dostupná 
na webových stránkách města>> www.holice.eu.

Iva Lázničková

Participace v Holicích je zpět
Město Holice uskutečňuje druhý ročník participa-
tivního rozpočtu. Záměrem je vtáhnout obyvatele 
do  procesu utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, 
jaké jsou možnosti obce i  jak se mohou na  tvoření 
města podílet. 
Máte nápad, jak zlepšit naše město? Chybí vám něco 
specifického pro vaše okolí nebo přímo ve vaší ulici? 
Tak právě pro vás je tu participativní rozpočet. Stačí 
zajímavý podnět, splnit základní pravidla a  přihlásit 
svůj projekt. Samotný návrh musí být formálně správ-
ně proveden, podpořen podpisy alespoň 10 obyvatel 
města Holic a odhadované náklady by neměly pře-
sáhnout 150 000 Kč. Pravidla participativního rozpoč-
tu jsou dostupná na webových stránkách města.
Návrh včetně všech povinných příloh je možné podat 
elektronicky na e-mailovou adresu menimeholice@
mestoholice.cz nebo v papírové podobě na podatel-
nu městského úřadu, a to do 10. října 2022. Finance 
z participativního rozpočtu budou využity na realiza-
ci 3 projektů. V letošním roce se podařilo zrealizovat 
jeden z loňských vítězných projektů týkající se pose-
zení na Březině. V brzké době bude dokončena reali-
zace i druhého projektu, jež zahrnuje úpravu autobu-
sové zastávky v ulici Staroholická. 

Iva Lázničková
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Restaurování obrazu
Obraz sv. Josefa ze hřbitovní kaple 
v Holicích prošel náročnou renova-
cí. Před restaurátorským zásahem 
byla barevná vrstva i s podkladem 
uvolněná, náchylná k odpadávání, 
na  četných místech již opadaná. 
Proces renovace zahrnoval např. 
mechanické očištění rubové stra-
ny obrazu, insekticidní ošetření, 
odstranění ochranného přelepu 
a přebytečného laku, tmelení de-
fektů, očištění povrchu malby, 
barevnou retuš a závěrečnou kon-
zervaci lakováním. Restaurátorské 
práce provedla Ak. mal. Hana Ví-
tová.

Iva Lázničková

Solární osvětlení LED směr Podlesí

V  září byla dokončena instalace 
12 kusů LED osvětlení na  komu-
nikaci směr Podlesí. Svítidla Solar 
SUN jsou vybavena inteligentním 
systémem stmívání, který zajiš-
ťuje bezproblémový a  spolehlivý 
provoz i  v  měsících s  nízkou in-
tenzitou slunečního záření. Díky 
této technologii rozpozná první 
solární svítidlo pohybující se ob-
jekty podstatně dříve než běžné 
pohybové senzory. Následně jsou 
bezdrátově aktivována další solá-
rní svítidla na  maximální výkon. 
Po uplynutí definované doby jsou 

všechna svítidla utlumena zpět 
na hodnotu základního nastavení. 
Mezi výhody systému patří méně 
rozptýleného světla, přesné říze-
ní světelného toku, světlo pouze 
tehdy, když je ho potřeba, pro-
dloužení životnosti všech kom-
ponent, maximální světelná účin-
nost s nízkým podílem UV-záření 
a úspora elektrické energie. Insta-
laci zrealizovala společnost ELPO 
s.r.o, Riegrova 431, 538 62 Hrochův 
Týnec. 

Petr Voženílek

Realizovaný projekt z „Měníme Holice“ v minulém roce – 
posezení na Březině
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Kalendárium
ŘÍJEN

1. října 1917 (105 let) od tohoto dne 
byla továrna Hermann Hirsch pod 
vojenským dozorem, bylo v ní za-
městnáno 464 dělníků, pro které 
zavedení vojenské správy zname-
nalo zhoršení situace. Ztíženo bylo 
především mzdové hnutí a  boj 
za kratší pracovní dobu. Pracovní 
týden měl 52,5 hodiny.

3. a  4. října 1997 (25 let) proběh-
ly v  Holicích rozsáhlé oslavy 150. 
výročí narození Dr.  Emila Holuba. 
První den oslav byla za  přítom-
nosti ministra zdravotnictví Jana 
Stráského odhalena na  průčelí 
muzea cestovatelova busta, dílo 
holického rodáka Jana Holinky, 
za jeho osobní účasti.

5. října 2007 (15 let) v malém sále 
Kulturního domu města Holic byl 
slavnostně otevřen „Klub u  Holu-
ba“, v rámci probíhajících oslav 160 
let od narození Dr. Emila Holuba.

6. října 1907 (115 let) byla Dr. Emilu 
Holubovi odhalena pamětní des-
ka na  domě U  Bílého anděla čp. 
239 v Nerudově ulici v Praze, kde 
bydlel v  době svých vysokoškol-
ských studií v letech 1866–1872.

6. října 1977 (45 let) v Holicích ze-
mřel Jan Holub (†78), učitel hudby, 
skladatel a  nakladatel, kapelník 
Holubovy hudby holické, spo-
luzakladatel a  dirigent Junácké 
dechové hudby, první ředitel Hu-
dební školy v Holicích, nositel titu-
lu Zasloužilý učitel. Narodil se 23. 
května 1899 v Holicích.

7. října 1847 (175 let) se v Holicích 
narodil Emilian Carl Johann – nej-
větší holický rodák – Dr. Emil Ho-
lub, v  domě městské radnice, 
v  místě, kde byla zasedací míst-
nost. Jeho otec, bratranec post-
mistra Josefa Holuba, zde byl 
chirurgem a  obecním lékařem. 
Pokřtěn byl 10. října 1847.

7. října 1947 (75 let) při oslavách 
100. výročí narození Dr. Emila Ho-
luba navštívila Holice, prvně v po-
válečných letech, paní Růžena Ho-
lubová (bylo jí 82 let). V sále hotelu 
U  Krále Jiřího byla zpřístupněna 
výstava z Holubových sbírek a do-

kumentů. Kruh rodáků a  přátel 
města Holic v  Praze se zasloužil 
o  vybudování pomníku Dr.  Emila 
Holuba, autorů ak. sochaře Jindři-
cha Soukupa a ak. arch. Karla Du-
dycha. V  sále Na  Špici se konalo 
divadelní představení „Velký Mo-
nari“ – hra ze života Dr. Emila Ho-
luba. Též bylo v Praze i v Holicích 
používáno příležitostné poštovní 
razítko.

12. října 1947 (75 let) byla na průče-
lí staroholické školy odhalena pa-
mětní deska Dr.  Emilu Holubovi, 
za  účasti jeho manželky Růženy 
Holubové, v rámci oslav 100. výročí 
narození Dr. Emila Holuba.

8. října 2002 (20 let) starosta Ho-
lic Ladislav Effenberk spolu s Pav-
lem Hladíkem předali ve  Vese-
lí nad Lužnicí starostovi města 
Petru Hynkovi finanční částku 
350  000 Kč, která byla vybrána 
v Holicích na pomoc tomuto měs-
tu, postiženému záplavami.

9. října 1902 (120 let) se v Křižlicích, 
okr. Semily narodil Josef Lukeš 
(†71), učitel hudby, ředitel kůru 
(1929–1973), sbormistr, kapelník 
dechovky a  tanečního orchest-
ru Meloryth. Zemřel 8. září. 1973 
v Holicích.
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14. října 2002 (20 let) Krajský soud 
v  Hradci Králové poslal strojí-
renskou společnost TMS Holice 
do  konkursu, vyhověl tak návrhu 
samotné firmy, kvůli jejím dlu-
hům.

15. října 1977 (45 let) se v Holicích 
uskutečnil první závod ve  sprin-
tu motocyklů na  čtvrt míle 
(402,336 m) a  to nejen v  tehdej-
ším ČSSR, ale i  v  socialistických 
zemích. Hned napoprvé se sjela 
téměř stovka účastníků. Trať byla 
vytyčena mezi městem a  místní 
části Podhráz.

19. října 1957 (65 let) divadelní sou-
bor ZO ROH místního hospodář-
ství Holice „Klicpera“ a  Estrádní 
umělecká skupina DO (Dům osvě-
ty) Holice sehrály premiéru bá-
chorky Marie Kubátové „Jak přišla 
basa do nebe“ v režii Jana Kačera. 
Premiéry se zúčastnil holický ro-
dák, režisér divadla S. K. Neuman-
na v Praze Václav Lohniský.
21. října 1992 (30 let) vpuštěním 
plynu do  potrubí byla završena 
první etapa plynofikace města, 
zahájená na jaře tohoto roku.

26. října 2012 (10 let) navštívila Ho-

lubovo Africké muzeum vzácná 
návštěva, prasynovec paní Růže-
ny Holubové. Přesněji: vnuk její-
ho bratra Karla pan Friedrich Hof 
z  Vídně (Rakousko). Přijel svým 
odrostlým vnoučatům Emilu 
a  Melině Delivuk ukázat městeč-
ko, odkud pocházel slavný cesto-
vatel a manžel pratety.

31. října 1922 (100 let) při místní 
organizaci Československé stra-
ny lidové byla založena tělocvičná 
jednota Orel.

Václav Kment

Rok Dr. Emila Holuba 
– výročí třetí

Začátek měsíce října je v  našem 
městě tradičně věnován vzpomín-
ce na narození afrického cestova-
tele Dr. Emila Holuba. V  letošním 
roce si připomínáme již 175. výročí 
této významné události. Emilian 
Karel Jan Holub se narodil 7. října 
1847 městskému lékaři Františku 
Holubovi a  jeho ženě Anně Holu-
bové, kteří tehdy bydleli ve služeb-
ním bytě na staré holické radnici.
Otec malého Emilka pocházel ze 
Šťáhlav u Plzně a matka byla dce-
rou váženého pražského měšťana. 
V  dubnu 1839 jmenoval vrchnos-
tenský úřad v Pardubicích chirur-
ga Františka Holuba městským 
lékařem v Holicích, který tak získal 
vytoužené místo s pevně stanove-
ným platem.
Mohl se tedy 12. května 1839 ože-
nit a  ještě v  květnu se manželé 
Holubovi přestěhovali do Holic.
Holice tehdy byly poddanské 
městečko se zhruba čtyřmi tisíci 
obyvateli. František Holub zde pů-
sobil jako vrchnostenský lékař, ale 
také jako soudní a  očkující lékař, 
prováděl ohledání mrtvol, zdra-
votní prohlídky zvířat a provozoval 
soukromou lékařskou praxi. Man-
želství zůstávalo dlouho bezdětné. 
Teprve po šesti letech se jim naro-
dila dcera Terezie Johanna Caroli-
na, po necelém roce však zemře-
la. Jako druhý se narodil Emilian, 
budoucí Dr. Emil Holub. Další děti 
Holubovi neměli.
Otec František byl ve  své praxi 
úspěšný a  již roku 1848 kupuje 

domek č.p. 442, stojící u  králo-
véhradecké silnice, v  něm prožil 
Emil Holub první roky svého živo-
ta. V  šesti letech začal malý Emil 
chodit do národní školy v Holicích. 
Učil se dobře, o  čemž svědčí do-
chované školní zprávy. 
V  roce 1852 přišel otec František 
o  své zaměstnání, zůstala mu 
pouze funkce okresního soudního 
lékaře a  soukromá praxe, příjmy 
měl však mnohem nižší. V  Holi-
cích zůstal ještě dalších pět let.
V  roce 1857 se rozhodl přijmout 
lépe placené místo panského lé-
kaře v  Pátku nad Ohří, nedaleko 
Loun. Desetiletý Emil se tak s  ro-
diči z Holic stěhuje. V té době ještě 
nikdo netušil, že se jednou bude 
do svého rodiště vracet jako slav-
ný africký cestovatel.
Na  Holice rodina Holubova nikdy 
nezanevřela. Měli zde spoustu 
přátel, domek a  pozemky, které 
stále vlastnili a  ty Dr.  Emil Holub 
později daroval školnímu fondu 
obce. Tato parcela spolu s dalšími 
pozemky posloužila v roce 1891-92 
jako stavební místo pro „obecnou 
a měšťanskou školu chlapeckou“, 
dnešní Základní devítiletou školu 
v Holubově ulici.
I  letos zavzpomínáme na  naše-
ho slavného rodáka akcí Holubo-
vy Holice 2022. První říjnový den 
pořádá KD města Holic zájezd 
do  Vídně, kde budou položeny 
květiny na hrob Dr. Emila Holuba 
a jeho ženy Růženky. V týdnu ná-
sledujícím je připraven program 
v Africkém muzeu Dr. Emila Holu-
ba. Více na samostatném plakátu.

Petra Hrubanová
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
Kulturní kalendář na měsíc říjen 2022

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
12. 10. – 8. 10.   Holubovy Holice
   Podrobný program projektu, který je letos zaměřený na 175. výročí narození Dr. Emila Ho-

luba, najdete na samostatném plakátu.
   Africké muzeum Dr. Emila Holuba Holice.  zdarma
14. 10.  10.00   O chytrém Honzovi a krásné Madlence
pátek    Divadelní představení pro školy.  50 Kč
15. 10.  18.00   S Dechnou vážně / nevážně
sobota    Tradiční koncert Dechového orchestru Kulturního domu Holice. Po muzikálových melo-

diích to bude poněkud vážnější repertoár, avšak v upravených aranžích.
   Zve Dechový orchestr Kulturního domu města Holic 150 Kč
22. 10.  19.30   Friedrich Schiller – Úklady a láska
sobota    Luisa miluje Ferdinanda a Ferdinand miluje Luisu. Luisa je chudá dcera muzikanta, zatím-

co Ferdinandův tatínek je bohatý šlechtic a vlivný politik, který má se synkem jiné plány. 
A i když láska hory přenáší, dokáže si poradit s politikou a pragmatismem?

  Slavná hra německého dramatika byla ve své době vnímána jako revoluční čin.
  Představení je provázeno hudební produkcí živé hudby.
  V režii Ivana Krejčího uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové.
  Zařazeno v předplatném ABO 2022/2023.  400 – 380 – 360 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
14. 10.  19.30   Střídavka
úterý    Nová komedie Petra Nikolaeva je plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si 

uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, 
jak přežít současné i minulé partnery. Režie: Petr Nikolaev.

   Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofman, Anna Polívková, Eva Holubová a další
   Žánr: komedie. Délka 88 minut.  120 Kč
11. 10.  19.30   Jan Žižka
úterý    Historický velkofilm Jan Žižka s hvězdným obsazením vypráví o zrodu nejslavnějšího hu-

sitského vojevůdce českých zemí. Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány 
tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova nástup-
ce.Zemi ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka. Jan dostává delikátní úkol: unést 
Rožmberkovu snoubenku Kateřinu. Tím se nevyhnutelně zaplétá do vysoké politiky.

  Režie: Petr Jákl.
  Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Matthew Goode Til Schweiger, Sophie Lowe.
  Žánr: životopisný/ historický – do15 let nepřístupný. Délka 125 minut.  130 Kč
18. 10.  17.00  Příšerákovi 2
úterý    Zachránili jste nedávno svět a myslíte, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chy-

ba! Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je tak pro rodinu 
vítaným rozptýlením. Jenže než si snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku 
zničí nezvaný host...

  Žánr: animovaný/ komedie. Délka 104 minut.  90 Kč
25. 10.  19.30   Arvéd
úterý    Mysteriózní drama vypráví o tom, kam až je člověk schopen zajít, aby dosáhl svého cíle. 

Film je inspirován životním příběhem Jiřího Arvéda Smíchovského. S jeho postavou jsou 
konfrontovány dva totalitní režimy – nacismus a komunistický režim – do nichž byl zapo-
jený, protože s oběma spolupracoval. Režie: Vojtěch Mašek.

   Hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Vojtěch Vodochodský, Martin Pechlát, Petr Čtvrtníček
   Žánr: drama/ psychologický. Délka 120 minut.  120 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
10. 10.  16.00  Kyjev a kukuřičná válka 2014–2015
pondělí   Přednáší Miroslav Holča. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
3. 10. – 31. 10.  Nataly Schättingerová – MUFLONI A KULTURNÍ PROSTITUTI
  Vernisáž výstavy současných olejových obrazů dne 7. 10. 2022 od 17 hodin.
30. 9. - 31. 10.  Holické kroniky
  Vitríny I. poschodí.
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Památný den sokolstva
Od roku 2019 si 8. říjen – Památný 
den sokolstva připomínáme jako 
významný den
České republiky. Letošní rok je pro 
nás Sokoly o to významnější, pro-
tože slavíme 160. výročí založení 
Sokola jako takového. S  oběťmi 
mnoha našich bratří a  sester je 
pak spojeno především 80. výročí 
atentátu na  zastupujícího říšské-
ho protektora Reinharda Heydri-
cha. 
Památným dnem sokolstva si 
připomínáme statečnost sokolů 
během 2. světové války. Reinhard 
Heydrich krátce po svém příchodu 
do protektorátu v roce 1941 zahájil 
faktickou likvidaci sokolské orga-
nizace a jejich čelních představite-
lů. Zásah proti sokolům gradoval 
v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy byla 
zahájena „Akce Sokol“. Bylo při ní 
zatčeno na 1500 sokolských činov-
níků z ústředí, žup i větších jednot. 
Byli mučeni, vězněni, deportováni 
do  koncentračních táborů. 93 % 

z  nich do  konce války zahynulo. 
Ještě během této noci podepsal 
Reinhard Heydrich úřední výměr 
o rozpuštění České obce sokolské, 
kterou nacisté považovali za  nej-
nebezpečnější domácí organiza-
ci, jejíž organizační aparát sloužil 
v  masovém měřítku odbojovému 
hnutí.
Právě události z 8. října 1941 vedly 
následně k  tomu, že se sokolové 
a sokolky s doslova
sebevražedným obětováním za-
pojili do příprav likvidace Reinhar-
da Heydricha.
Jako symbol Památného dne 
sokolstva byl vybrán František 
Pecháček, sportovec, českoslo-
venský olympionik, sokolský či-
novník, autor legendární sletové 
skladby mužů z roku 1938 nazva-
né „Přísaha republice“. Jako je-
den z  čelných představitelů do-
mácího odboje byl v  roce 1944 
umučen nacisty. Poslední slova 
Františka Pecháčka pronesená 

ke  spoluvězňům zněla: „Sbo-
hem, bratři, vím, že jdu na smrt, 
ale nebojím se jí. Statečný muž 
umře jednou, jen zbabělci umí-
rají stokrát. Umřu s klidem, pro-
tože vím, že naše oběti nebyly 
marné.“

Renata Urbánková

Pozvánka 
na plavání
Svaz postižených civilizačními 
chorobami pořádá rekondiční pla-
vání do Vysokého Mýta ve dnech 
14. října, 21. října, 4. listopadu, 
18.  listopadu a 25. listopadu 2022. 
Odjezd autobusu od  Kulturního 
domu města Holic v 15.15 hod. Sr-
dečně zveme všechny seniory. 

Jiřina Brandová
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Daniel Matoušek v Holicích 
zářil. Pěl i vyprávěl

Naprosto jedinečnou atmosféru nabídl milovníkům 
operních árií letošní koncert uspořádaný v Holicích 
v rámci programu chrudimského hudebního festiva-
lu Zlatá Pecka, který přijela zahájit sama zakladatelka 
a hvězda světových operních scén Dagmar Pecková. 
Jeden z nejlepších českých tenoristů a současně nej-
mladší člen opery Národního divadla v Praze Daniel 
Matoušek si publikum získal nejen krásou svého hla-
su, ale i bezprostředním vystupováním. Nejprve po-
sluchače bavil vyprávěním o operách a o milostných 
příbězích v nich skrytých, aby je pak zvedal ze židlí 
úžasným pěveckým výkonem. A  protože milostné 
árie jsou většinou psány pro dva, přizval si Matoušek 
na  holické jeviště čerstvou absolventku pardubic-
ké konzervatoře sopranistku Ludmilu Pergelovou. 
V doprovodu smyčcového Tria Euterpé tak sálem Zá-
kladní umělecké školy Karla Malicha zněly árie z oper 
Wolfganga Amadea Mozarta Cosi fan tute, Don Gi-
ovanni, Figarova svatba a  Kouzelná flétna, prolože-

né tóny děl Haydnových, Beethovenových či Schu-
bertových. A když pak na závěr koncertu při duetu 
Papagena a Papageny z Mozartovy Kouzelné flétny 
vtáhli pěvci do  děje i  dětské posluchače, neznaly 
ovace publika mezí. Souznění jeviště s hledištěm tak 
dosáhlo dokonalosti a každý v sále na něj jistě dlou-
ho nezapomene.

Lukáš Peška

Moje galerie
Takový obraz od Karla Malicha nebo Stanislava Divi-
še v obýváku, tak to si dovedu představit. Společná 
fotka s Vladimírem Pucholtem nebo Joelem Smet-
sem v  pracovně by se jistě také hodila. Poobědvat 
na nádobí od pana profesora Jiřího Pelcla a zapíjet 
to ze skleniček od akademického architekta Bohu-
slav Horáka by bylo jistě stylové. Peníze na  nějaký 
malinkatý obrázek od zmiňovaných umělců bych jis-
tě někde „vyšťoural“ a fotoaparát dost často s sebou 
nosím. Jenže v mém případě to je trochu jinak, a to 
nejen z finančních důvodů. Posledních několik let si 
pečlivě buduji svoji vlastní, soukromou galerii, kam 
se bohužel nikdo nedostane a mně by se ani nechtě-
lo, tam někoho pustit.
 Pro mě je mnohem cennější to, že jsem si mohl 
s  Karlem Malichem povídat než se denně koukat 
na  jeho obraz, a  to mi věřte, že se mi jeho obrazy 
hodně líbí. Jsem rád, že v mé galerii je Stanislav Diviš. 
Myslím si, že jsem viděl téměř všechny nebo alespoň 
velkou většinu jeho úžasných obrazů, přesto žádný 
nevlastním. Pozor, nemyslete si, že si stěžuji. Nedo-
volil bych si považovat Standu za  svého kamaráda, 

ač bych si to přál, ale těší mne fakt, že si spolu občas 
dáme kafe, probereme neutěšený stav naší společ-
nosti, pomluvíme moji sestru, která nás seznámi-
la a  probereme několik receptů, protože oba rádi 
jíme. Určitě bychom se bavili i o ženách, ale většinou 
nás doprovázejí ty naše, takže by to nebylo vhodné. 
Do mé galerie patří i Standova bezvadná manželka 
a úžasná keramička Tereza, na kterou si vzpomenu 
každé ráno, když piji čaj z hrnku jí vytvořeného. O se-
tkání s Vladimírem Pucholtem píši v kapitolce „Jedi-
ný na světě“, Jiřího Pelcla jsem sice dlouho neviděl, 
ale naše poslední setkání bylo velice příjemné, ale-
spoň pro mě a „Bóďovi“ Horákovi můžu klidně říkat 
vole a on mě nepraští. 
Je to již hodně roků, co jsem dělal rozhovor s něko-
likanásobným mistrem světa Belgičanem Joelem 
Smetsem. Příjemnější chvilky jsem při tomto sportu 
snad nezažil.
Do mé galerie patří i mnoho „obyčejných“ lidí, kte-
rých si vážím stejně jako těch prvně jmenovaných 
a se kterými si hrozně rád povídám. Vždycky mě to 
tak nějak osvěží a dodá energii do dalšího snažení. 
Rada závěrem. Zkuste si vytvořit něco podobného, 
místa je dost. 

Petr Kačer

Holické kroniky
Tak se jmenuje výstava, která bude k vidění v  říjnu 
ve vitrínách Kulturního domu města Holic. Budete si 
moci prohlédnou fotokopie kroniky města Holic, kro-
niky škol dívčí, chlapecké, Staroholické a gymnázia. 
Dále budou k vidění kroniky Sboru dobrovolných ha-
sičů, Sokola, Junáka, DTJ, pošty, ČSD, SK Holice, cyk-
listického klubu Jiskry Holice, knihovny, divadelního 

spolku Klicpera, pěveckého spolku Hlahol, Okrašlo-
vacího spolku, Městského parku, ČSPB, ale i rodinné 
kroniky domu U  krále Jiřího a  chalupy rodiny Voh-
ralíkových. Zahájení výstavy proběhne v  pátek 30. 
září od 16.00 hod. v kulturním domě a o archivování 
a kronikářství promluví archivářka Státního okresní-
ho archivu v Pardubicích Renata Hollegchová. 
Na zahájení vás srdečně zvou autoři výstavy Václav 
Kment a Jaromír Lohniský.
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S dechnou letos 
(ne)vážně
Dechový orchestr Kulturního domu města Ho-
lic zavede letos návštěvníky svého tematického 
koncertu do  světa vážné hudby. Jak však název 
pořadu „S  dechnou vážně/nevážně“ napovídá, 
nepůjde o  posluchačsky složité věci. Publikum 
se naopak bude moci přesvědčit, že i  tento hu-
dební žánr dovede být hravý, zábavný i důvtipný. 
Zazní zde úryvky skladeb od  W. A. Mozarta, B. 
Smetany, G. Pucciniho, G. Rossiniho, V. Montiho, 
L. Andersona. J. Strausse, G. Bizeta, B. Martinů, N. 
R. Korsakova a  dalších autorů. Vedle stálice Evy 
Dostálové se zde představí elitní holická pěvkyně 
Magdalena Lisá, její žákyně, současná studentka 
HAMU a  vítězka prestižních soutěží Alžběta Fro-
šová, její kolega Jan Krátký i již tradiční host Josef 
Bláha. Dále své umění předvedou smíšené pě-
vecké sbory Malichor z  Holic a  Hluboká Orba ze 
Sezemic společně se Spolkem pěveckých sborů 
Pernštýn-Ludmila-Suk z Pardubic. Premiéra kon-
certu proběhne v sobotu 15. října ve velkém sále 
Kulturního domu města Holic od 18.00 hod., reprí-
za pak v neděli 23. října v sále Sezemického domu 
od 17.00 hod.

Karel Král

PODZIM V HOLOUBKU
V  září se Holoubek naplnil dětmi 
a maminkami, jak ve volné herně, tak 
na  všech pravidelných programech. 
Od října začíná každé pondělí nový od-
polední program pro děti od 3 do 7 let 
nazvaný Hudební odpoledne – Vesele 
s flétnou a Zpívánky pro radost. Dne 3. října vás zve-
me na první ukázkové odpoledne od 15.30 do 17.00 
hod. do herny Holoubka.
V úterý 11. října od 16.00 do 18.00 hod. zveme na před-
nášku Jak sladit a neškodit v podání Ing. Pavlíny Žďár-
kové, specialistky na zdravou výživu a zdravý životní 
styl. V Holoubku v přednáškové místnosti v 1. patře, 
vstupné 100 Kč. Přihlášení na  www.rvcholoubek.cz 
přes přihlašovací formulář.
Také pro vás připravujeme interaktivní seminář Jak 
žít ve spokojené rodině, v podání lektorky Mgr. Klá-
ry Bartoníčkové. Ve  čtvrtek 20. října a  3. listopadu 
vždy od 16.00 do 19.00 hod. v přednáškové místnosti 
v 1. patře Holoubka.
A v  listopadu je na programu pro babičky oblíbený 
Trénink paměti s Mgr. Ludmilou Valešovou.
Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na našich webových stránkách a Facebooku. Kontak-
ty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: +420 
733  141  960, e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, 
www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.

Jana Majcová
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Adaptační kurz 
GYHOLI 2022
Od 5. do 9. září 2022 se v Areálu Tramtáryje v Horním 
Jelení již tradičně uskutečnil adaptační kurz žáků 
prvních ročníků vyššího i nižšího Gymnázia Dr. Emila 
Holuba v Holicích. 
Celé třídy se vzájemně zúčastnily pohybových a se-
znamovacích aktivit, her na spolupráci a na posíle-
ní vzájemné důvěry celého třídního kolektivu. Vyšší 
ročníky získaly navíc právní vědomí o trestní odpo-
vědnosti a  prevenci kriminality. Nižší gymnázium 
čekal program zaměřený na  prevenci šikany i  rizi-
kového chování. Žáci vyššího gymnázia si program 
rozšířili o vycházku po okolní přírodě, kdy došli pěšky 
i ke kostelu sv. Mikuláše ve Velinách. 
Volná zábava patřila zejména večerům. Po  západu 
slunce se všichni, včetně třídních učitelů a několika 
dalších pedagogů, sesedli u ohně, kde opékali buř-
ty a za doprovodu kytary zpívali společně táborové 
písničky. 
Kurz mohl proběhnout také díky finanční podpo-
ře SRPŠ při Gymnáziu Dr.  Emila Holuba v Holicích, 
městského úřadu v Holicích a Krajského úřadu Par-
dubice. 

Šarlota Uhrinová 

Tematicko-výukový zájezd 
do Španělska aneb GYHOLITOUR 
2022

První a druhý školní týden, konkrétně ve dnech 2. – 11. 
září 2022, jsme absolvovali již 6. tematicko-výukový 
zájezd do Španělska do letoviska Blanes, campingu 
S Ábanell, který se nachází v oblasti Costa del Mares-
me/Costa Brava. V  letovisku jsme byli ubytováni 
ve stanech a stravování jsme měli zajištěno formou 
české polopenze přímo v  campu, který jsme měli 
celý pro sebe. Zájezdu se zúčastnilo 48 studentů-
-španělštinářů napříč téměř všemi ročníky naší školy. 
Výběr mezi španělštináři přinesl, dle našeho mínění, 

velký úspěch, protože studenti byli snaživí, učenliví, 
především projevovali zájem o nabízené výlety s pro-
hlídkou turistických destinací.
Vše, co jsme si na místě naplánovali, se nám podařilo 
uskutečnit, ba dokonce jsme podnikli cestu pobřež-
ním vyhlídkovým vláčkem do Marimurtry, kde jsme 
navštívili botanickou zahradu s  krásnými výhledy 
na moře. Zájemci absolvovali i výšlap na pozůstatky 
hradeb v Blanes. Nechyběla klasická návštěva hlav-
ního města Katalánska-Barcelony s prohlídkou nej-
významnějších míst. Také jsme se vydali na výlet lodí 
do  historického městečka Tossa de Mar, místa za-
psaného na seznamu UNESCO, s románskými stav-
bami a opevněním, kde jsme se vykoupali na pláži. 
Několikrát jsme navštívili rybářské městečko Blanes 
za  účelem koupání, nákupu suvenýrů či poznávání 
místní kultury.
Za největší úspěch považujeme každodenní studijní 
setkání dle daných témat, kdy žáci pracovali a  stu-
dovali s  využitím pracovních desek vytvořených 
paní profesorkou Novákovou. Žáci se snažili po celou 
dobu konání školní akce být spolehliví, komunikativ-
ní a učenliví. Večerní hry ve španělštině brali s humo-
rem a pobavili i vyučující svojí nápaditostí. 
Tento zájezd studenti absolvovali s  touhou více se 
přiblížit studovanému jazyku jak z hlediska poznání 
reálií Španělska, tak zdokonalení se v jazyce. Vzájem-
ná komunikace pedagogického dozoru, studentů 
i tamního personálu kempu byla bezchybná a zájezd 
se dle relací studentů opět líbil. Návrat do školních 
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Střední škola 
automobilní Holice
Rádi bychom pozvali širokou veřejnost na  Car Day 
by Holice. Tato akce se koná 5. října od 9.00 do 17.00 
hod. v areálu našich školních dílen. Pro všechny jsou 
připraveny ukázky dílen, možnost bezplatné kont-
roly vozidla, bohatý doprovodný program a soutěže 
pro žáky 8. a 9. tříd.
Těší se na vás Střední škola automobilní Holice

A je to zase tady
Prázdniny utekly jako vždy rychle, 408 našich žáků 
už opět sedí v lavicích a pod vedením 27 učitelů si 
pozvolna začíná osvojovat nové učivo. Na  prvním 
i  druhém stupni samozřejmě učitelům pomáhají 
asistenti pedagoga. Do  většiny třídních kolektivů 
přibyli také žáci z Ukrajiny. Pro tyto děti byla zajiš-
těna výuka češtiny. Třicet ukrajinských žáků bylo 
rozděleno do tří studijních skupin, na prvním stup-
ni je k  dispozici rodilá mluvčí, tzv. adaptační asis-
tentka.
V prvních dvou týdnech měsíce září proběhly adap-
tační kurzy pro nově vzniklé kolektivy, tedy pro žáky 
prvních a  šestých tříd. Zatímco prvňáci si na  sebe 
zvykali prostřednictvím her a  řešením společných 
úkolů ve škole a na hřišti, šesťáci strávili společně tři 
dny a dvě noci na chatě v Orlickém Záhoří.
Jak je již známo, na naší škole věnujeme velkou po-
zornost výuce anglického jazyka. Pokračují aktivity 
klubu Erasmus, které jsou mezi žáky velmi oblíbené 
a nenásilnou formou probouzejí u dětí zájem o studi-
um angličtiny a cizích jazyků obecně. V říjnu pojedou 
jeho členové do Portugalska a v  listopadu do Litvy. 
V  říjnu začíná výuka Cambridge English a  příprava 
na státní jazykové zkoušky.
V  pondělí 5. září navštívil naši školu doc.  Judr.  Petr 
Pithart, bývalý předseda české vlády. Beseda s ním 
byla určena žákům osmých a devátých tříd. Žáci si 
připravili hodně zajímavých otázek, na  které pan 
Pithart odpovídal společně s  panem Markem Vý-
borným, členem Poslanecké sněmovny, který přijel 
na  naši školu společně s  ním. Žáci překvapili svým 
zájmem o  vývoj naší společnosti. Svým přístupem 

dokázali, že i  s  takhle „malými lidmi“ lze diskutovat 
o závažné problematice.
Pokud chcete získat zajímavé údaje o  minulosti 
i současném životě naší školy, navštivte výstavu Zá-
kladní škola Komenského se představuje, která se 
nachází ve vitrínách v prvním patře Kulturního domu 
v Holicích. 

Blanka Málková

lavic, resp. pozdní nástup, byl tak o mnoho pestřejší, 
i když pondělní realita po 24hodinové jízdě autobu-
sem byla krutá.
Doufáme, že tento pobyt jen posílí motivaci studen-
tů k dalšímu studiu jazyka a budeme moci zájezd zo-
pakovat již 7. ročníkem v září 2024.
Z pohledu účastníků zájezdu:
španělštináři ze 4.C: Moc se nám tu líbilo a  užili 
jsme si to. I když jsme se snažili něco najít, nenašli 
jsme nic, co by nám tu vadilo. Procvičili jsme si i kon-
verzaci.
španělštináři ze 2.A: Za naši třídu můžeme říct, že 
jsme si zájezd velmi užili a napřesrok se v plném po-
čtu vrátíme zpět. Program byl naučný, bohatý a zá-
bavný. Poznali jsme nové spolužáky a ze Španělska si 
odvážíme dobrou náladu, ale i spoustu nových zna-
lostí a zážitků. Děkujeme paní učitelce za tuto příle-
žitost a skvěle zorganizovaný zájezd. Máme Vás rádi 
a těšíme se na další zážitky s Vámi!
španělštináři ze 3.A: Tento studijně-pobytový zá-
jezd se nám moc líbil. Naučili jsme se mnoho nových 
věcí ve španělštině a určitě tyto znalosti využijeme. 
Líbily se nám výlety, při kterých jsme si museli občas 
i sami poradit. Byl to pro nás super začátek školního 
roku a do lavic se nám moc nechce.

španělštináři ze 6.C: Nám se studijně-pobytový 
zájezd velmi líbil. Oceňujeme zajímavé výlety, čas 
na pláži, spolupráci s ostatními třídami, což vytvářelo 
skvělou atmosféru. Rádi pojedeme znovu.
španělštináři ze 7.C: Za naši třídu byl pobyt velice 
povedený a  přínosný. Díky dobrému kolektivu, pří-
jemné atmosféře a zajímavému programu jsme na-
čerpali síly na nadcházející školní rok, a ještě dlouho 
budeme na zájezd vzpomínat a rádi se ho příště zú-
častníme.
španělštináři/maturanti z 4.A: I přesto, že se k nám 
nepřipojili ostatní španělštináři ze třídy 4.A, výlet 
jsme si velmi užili. Skamarádili jsme se jak mezi se-
bou, tak i s ostatními účastníky napříč ročníky. Po-
znáváním nového prostředí jsme se toho hodně na-
učili, bavili jsme se ve vodě i na souši. Jsme vděční 
za tuto příležitost a děkujeme za hezké vzpomínky.
španělštináři/maturanti z 8.C: !Hola! Nosotros estu-
diamos espaňol seis aňos y este viaje ha sido muy 
útil e importante para nuestro último aňo escolar. 
Era una experiencia buena con amigos nuevos y nos 
da muchas informaciones nuevas e interesantes. 
Muchas gracias por todo. Lo disfrutamos mucho y 
creemos que un día volveremos...!Hasta pronto!

Linda Nováková Schättingerová
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Fantastická jízda holických 
nohejbalistů

Nejúspěšnějším sportovním oddílem Sokola Holice 
je nohejbal. Právem jsme na všechny naše svěřence 
pyšní. Sklízí totiž jeden úspěch za druhým. 
Muži mají velmi dobře rozehranou 2. ligu. Postoupili 
až do finále, ve kterém poměří své síly s nohejbalisty 
z Přerova.

Dominik Veselý byl vybrán do české juniorské repre-
zentace a na mezinárodním turnaji v Maďarsku ob-
sadil 2. místo.

Dominik Veselý je ten šťastný mladý muž vpravo.

Na  mistrovství ČR dvojic a  trojic starších žáků nás 
reprezentovali kluci Robert a Richard Šůrovi a Jakub 
Matějka. I když jsou všichni tři ještě mladší žáci, tak si 

na turnaji vedli velmi dobře. Sbírali cenné zkušenosti 
a skvěle reprezentovali náš oddíl nohejbalu. 

Sportovní přípravu naší mládeže finančně podporu-
je Pardubický kraj z  dotačního programu Podpora 
v oblasti sportu a volnočasových aktivit, město Ho-
lice a Národní sportovní agentura. 

Renata Urbánková

Rozpis domácích zápasů 
SK Holice
A-tým krajský přebor
So 1. 10. 2022 15.00 Lanškroun
So 15. 10. 2022 14.30 Pardubičky
So 29. 10. 2022 14.30 Moravská Třebová
B-tým okresní přebor
Ne 16. 10. 2022 14.30 Mikulovice 
Ne 30. 10. 2022 14.30 Starý Máteřov
Dorost krajský přebor
So 1. 10. 2022 12.00 Lanškroun
Ne 15. 10. 2022 11.30 Orlicko
So 29. 10. 2022 11.30 Choceň
So 12. 11. 2022 10.30 Svitavy
Starší a mladší žáci
Ne 9. 10. 2022 9.30 a 11.30 Jiskra 2008
Ne 30. 10. 2022 9.30 a 11.30 Dolní Újezd

Vladimír Faltys



SK Holice přepisují dějiny

Datum 7. září 2022 se zapíše do kroniky klubu SK Ho-
lice zlatým písmem. Tento den v podvečer se na vše-
sportovním stadionu sešla parta fotbalistů na první 
trénink. A nebyla to ledajaká parta.  Za podmrače-
ného počasí začal v 18.00 hod. trénink historicky 
prvního ženského fotbalového mužstva. Na první 
trénink dívek přišel i předseda klubu pan Petr Bajer 
se sportovním přáním.  Oddíl kopané tak připravuje 
do příští sezony pro své příznivce divácky zajímavé 
fotbalové zážitky.

Vladimír Faltys
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Tenisový turnaj mladších 
žáků v Holicích

Poslední srpnový víkend proběhl v areálu tenisových 
kurtů v Holicích celostátní tenisový turnaj mladších 
žáků kategorie „C“. Z  úvodních sobotních kol se 
do  nedělního semifinále singlu probojovali M. Pil-
ný (TK Perštýn Pardubice), L. Žďárský (TC Chrudim), 
P.  Hranický (TK Havlíčkův Brod) a  hráč domácího 
TK Holice J. Šmejc. Celkovým vítězem se stal M. Pil-
ný, který porazil Žďárského 6:2, 3:6 a 1:0. Stejní hráči 
se utkali i  ve  finále čtyřhry. První místo si nakonec 
odvezla dvojice Pilný - Žďárský, když porazila dvojici 
Šmejc – Hranický 6:2, 6:4. Poděkování patří správcům 
tenisového areálu, kteří i přes deštivé počasí dokázali 
upravit tenisové kurty ke hře.

Jakub Šmejc

TJ Jiskra Holice z.s., oddíl 
ASPV

Ve dnech 25. – 28. srpna 2022 se naše členka Veroni-
ka Tomášková po úspěšném prvním místě v Grand 
Prix účastnila světové soutěže v mažoretkovém spor-
tu World Championship of Majorette-Sport v Polsku. 
Verunka bojovala, a i přes velký stres vybojovala ne-
jen pro naši organizaci, ale i pro město Holice krásné 
třetí místo a je druhou vicemistryní světa. Děkujeme 
Verunce, rodičům a všem, kteří nám drželi pěsti. Dě-
kujeme za poskytnutí finančního daru od pana sta-
rosty Ondřeje Výborného a Holickým novinám. Drž-
te nám palce do příští sezony!

Eva Landsingerová
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SK Holice – narozeninová síň slávy
V minulých dnech, přesně 16. srp-
na 2022, oslavil holický rodák Ja-
roslav Tošovský krásné pětase-
dmdesáté narozeniny. Při této 
příležitosti jsem si s  Jaroslavem 
sedl na  pivečko a  popovídal si 
o  jeho životě spojeném s  fotba-
lem. A zde jsou jeho odpovědi.
První fotbálek. Jako malý kluk 
jsem začal kopat v Holicích na kla-
sické škváře. Mladší žáci, starší 
žáci. Ten stadion již dnes neexis-
tuje. Nyní tu stojí areál BV elektro-
nik, dříve TMS Holice. V roce 1959 
se otevřel nový městský sportovní 
stadion, tam již byla tráva. To bylo 
něco, nové zázemí, ale hlavně hrát 
na trávě.
První trenér. Pamatuji se, že v žá-
cích to byl skoro soused ze Sta-
rých Holic, kde jsem bydlel, pan 
Jiří Kopecký. Ten mi dal opravdové 
fotbalové základy. 
První hostování. V roce 1963 jsem 
začal hrát kopanou v Ostravě-Ha-
vířově, protože jsem tam odešel 
na  učiliště. Zde jsem hrál poprvé 
krajský přebor za místní dorost. To 
bylo poprvé a naposled, kdy jsem 
hrál za jiné mužstvo než za Holice. 
Těm jsem zůstal věrný celý život.
První návrat. Po  vyučení v  Ost-
ravě jsem se vrátil zpět do  Holic. 
První zaměstnání – Cihelna Holice 
a  pak celý život Agrostav Holice. 
A  samozřejmě návrat k  milova-
ná kopané. To jsem již začal hrát 
za první mužstvo. Nejprve 1.A tří-
da, poté krajský přebor. Když bylo 
potřeba i B tým.
První manželka. První a  posled-
ní. Se Zdenou máme dvě děti, pět 
vnoučat a dvě pravnoučata.
První trenéři dospělých. Za svoji 
holickou fotbalovou kariéru jsem 
hrál pod řadou jmen. Rád vzpo-
mínám na  pány Zástěru, Severu, 
Píšu, Káďu-Formánka, Fidru, Hle-
díka.
První moje trenérství. Začínal 
jsem u  žáků Holic, pak postupně 
jsem trénoval dorost a  „B“ muž-
stvo.

Moje trenérská mise mě zavedla 
také do Horního Jelení, které v té 
době hrálo okresní přebor.
Poprvé předseda SK. Dlouhých 
17 let, až do roku 2013, jsem dělal 
předsedu SK Holice. Úraz, který 
se mi stal v  Ostravě, mě prová-
zel celou moji sportovní kariérou. 
Ve  vyšším věku to prostě hrát 
špičkově již nešlo. Protože celý 
fotbalový život jsem věnoval Ho-
licím, rozhodl jsem se, že mu to 
vrátím ve  sportovních a  trenér-
ských funkcích. Dlouho jsem byl 
platným členem výboru SK, až 
jsem byl fotbalovými kamarády 
doslova „ukecán“ na  funkci před-
sedy klubu. Nebál jsem se toho. 
Měl jsem velké vzory v  minulých 
předsedech jako byli např. pánové 
Mozga, Sýkora, Roček, Medek, Vo-
jíř. Od nich jsem se mnoho naučil 
a  okoukal, jak se to dělá. To mně 
pomohlo v  začátcích. Dále jsem 
pak jel již podle svých vlastních 
pravidel.

První ocenění. Vzpomínám si, 
že první sportovní diplom jsem 
dostal na  holickém žákovském 
turnaji jako nejlepší střelec. Další 
ocenění za  sportovní výkony pak 
následovala v  dorostu a  v  mu-
žích. Mezi poslední ocenění, kte-
ré jsem dostal, patří Cena města 
Holic z  roku 2011. Za  významnou 
činnost v oblasti holického sportu 
jsem v roce 2013 obdržel cenu Le-
genda holického sportu. Nejvíce 
si však cením Plakety Dr. Václava 
Jíry z  roku 2015. Cena se předá-
vá bývalým vynikajícím hráčům 
a dlouholetým obětavým funkcio-
nářům, kteří se zasloužili o  rozvoj 
českého fotbalu. 
Poslední ocenění. Krajský fotba-
lový svaz Pardubice mi udělil 20. 
srpna 2022 Ocenění za celoživotní 
činnost pro fotbal. Zároveň jsem 
byl uveden do svazové Síně slávy. 

Jaroslavu Tošovskému za  rozho-
vor děkuje Vladimír Faltys.

Oliva Antonín, Schmeiser Kamil – KFS, Tošovský Jaroslav, Bajer Petr 
a Kraus Eduard – OFS


