
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za  sebou týdny, 
které byly naplněny z po-
hledu celostátního dů-
ležitými okamžiky voleb 
a následujících jednání.
Náš holický vklad do tohoto 
rozhodování si můžete pro-

hlédnout uvnitř tohoto čísla Holických listů. Velmi dě-
kuji všem, kteří se rozhodli přijít k těmto volbám a pro-
jevit svůj postoj hlasováním. Važme si toho, že se takto 
svobodně můžeme podílet na směřování naší vlasti.
Z pohledu Holic byly však uplynulé týdny také zají-

mavé a nutno říci i úspěšné. Naše město získalo dru-
hé místo v krajské soutěži v třídění odpadu. Dalším 
úspěchem je postup mezi nejlepších deset nejlep-
ších projektů v  celostátní soutěži o  Inovativní obec 
2030, kde jsme zabodovali řešením ZUŠ Karla Mali-
cha. Konečné výsledky budou známy až po uzávěr-
ce tohoto čísla HL. Podařilo se dokončit revitalizace 
obou parků, i když v Městském parku ve Smetanově 
ulici budou drobné práce ještě pokračovat v průbě-
hu zimy a nový mobiliář bude doplněn zjara. 
Zdá se to být skoro až nemožné, ale již tento měsíc 
opět zahájíme dobu adventní. Přeji vám, aby byla 
dobou opravdu klidnou a  pohodovou. Dobou, kdy 
si odpočneme od všeho ruchu okolo a budeme mít 
více času na naše blízké.

Ondřej Výborný

Výsledky voleb 2021 v Holicích
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 jsou za námi a všechna křesla dolní sněmovny jsou ob-
sazena. V Holicích odvolilo z celkového počtu 5 199 voličů 3 526 občanů, což odpovídá 67,82% účasti.

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Holice

 Strana Platné hlasy

 číslo název celkem v %

 1 Strana zelených 35 0,99
 2 Švýcarská demokracie 11 0,31
 3 VOLNÝ blok 39 1,11
 4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 349 9,94
 5 Česká str. sociálně demokrat. 201 5,72
 7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,02
 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 208 5,92
 9 Aliance pro budoucnost 5 0,14
 10 Hnutí Prameny 1 0,02
 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 137 3,90
 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 001 28,51
 15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 7 0,19
 16 Koruna Česká (monarch. strana) 11 0,31
 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 464 13,21
 18 Komunistická str. Čech a Moravy 121 3,44
 20 ANO 2011 905 25,77
 2 1  Otevřeme ČR normálnímu životu 12 0,34
 22 Moravané 3 0,08

Zdroj: Český statistický úřad
Barbora Štěpánová
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Zpráva z jednání Rady
města Holic 27. září 2021

Při posledním zářijovém jednání rada schválila po-
řadník uchazečů o  přidělení obecního bytu na  III. 
čtvrtletí roku 2021. K řešení byly předloženy také do-
datky smluv týkající se dokončovacích prací v Sokol-
ském parku a nájemních smluv nebytových prostor 
v budově čp. 10 na náměstí T. G. Masaryka.

Zpráva z jednání Rady
města Holic 11. října 2021

Na tomto jednání byla schválena nová pravidla pro 
přidělování odměn ředitelům příspěvkových orga-
nizací. K řešení byly podány věci majetkové povahy 
a rada k nim vyslovovala svá ne/doporučující stano-
viska.
Schválena byla realizace návrhu Terezy Dvořáko-
vé „Lávka přes Ředický potok u Topasu“, o čemž se 
dozvíte více uvnitř tohoto čísla. Novým předsedou 
sportovní komise byl jmenován Roman Hlava.

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

Barbora Štěpánová

Pozvánka na jednání
zastupitelstva

V pondělí 8. listopadu 2021 v 18.00 hod. se bude ko-
nat ve společenském sále Základní umělecké školy 
Karla Malicha pravidelné zasedání Zastupitelstva 
města Holic. Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

Vydává Kancelář MAS Holicko, o.p.s., Náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice  
IČ: 27511448 - sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice  - www.holicko.cz - www.facebook.com/mas.holicko 

Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete zasílat na e-mail: mas@holicko.cz 

MASKOVINY — RYCHLE A PŘEHLEDNĚ 
 

AVÍZO VÝZVY MAS HOLICKO Č.7 - PRV 

 Podpora zemědělských podniků - dotace 50 - 60% na rekonstrukce                 
a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií, 

 Podpora potravinářských podniků - dotace 35 - 50% na rekonstrukce                      
a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií, 

 Podpora malých podniků - dotace 35 - 45% na rekonstrukce a vybavení 
provozoven, nákup strojů a technologií, 

 Zpřístupnění lesa návštěvníkům - dotace 100% na stezky pro turisty, herní 
a naučné prvky na lesních pozemcích, 

 Podpora spolkového života - dotace 80% na vybavení kluboven NNO,                  
spolkových a kulturních domů nebo knihoven. 

MAS Holicko upozorňuje, že v lednu 2022 má v úmyslu vyhlásit výzvu 
pro příjem žádostí o dotaci, v rámci které hodlá podpořit projekty                       
z Holicka částkou téměř 5,4 mil. Kč. 

Více info zde: https://holicko.cz/mistni-akcni-skupina-
holicka.html  



2. místo v soutěži
Perníková popelnice 2020
za třídění odpadů

Už počtrnácté usilovaly obce v Pardubickém kraji 
o prestižní Perníkovou popelnici, tedy ocenění obcí 
a měst, jejichž obyvatelé nejefektivněji třídí odpad. 
Tentokrát se v soutěži vyhlašované Autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a. s., a  Pardubic-
kým krajem hodnotil uplynulý rok 2020. A  v  něm 
dominovala řada úspěšných obcí z předchozích let. 
Holice zde byly oceněny poprvé.
Ani letos nedovolila epidemická opatření vyhlásit 
nejlépe třídící obce a města v tradičním jarním ter-
mínu, pro stylové perníkové popelnice si tak zástup-
ci samospráv přijeli do  Pardubic až první podzimní 
den. „Na  ocenění si museli kvůli známým okolnos-
tem počkat o něco déle, důležité ale je, že příležitost 
poděkovat jim, přece jenom máme,“ uvedl radní 
Pardubického kraje zodpovědný za  venkov, životní 
prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.
Stejně jako ty předchozí byl i čtrnáctý ročník soutě-

že vyhlášený pro tři kategorie, podle velikosti obcí 
a  měst. O  perníkovou popelnici a  fi nanční odmě-
nu soutěžily obce do  tří set obyvatel, střední obce 
do  dvou tisíc obyvatel a  města nad dva tisíce oby-
vatel. O tom, kdo se jak umístí, rozhoduje celá řada 
parametrů.
Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vy-
tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, a kovy) na oso-
bu a rok pro každou komoditu samostatně = každá 
obec získala body odpovídající pořadí, na kterém se 
umístila po srovnání výtěžností v jednotlivých komo-
ditách. Součtem dílčích bodů za všechny komodity 
bylo stanoveno základní bodové ohodnocení.
„Body navíc“ získaly obce a města, která splňovala další 
kritéria, jako je oddělený sběr čirého skla, sběr nápojo-
vých kartonů, za minimální dosaženou hustotu sběrné 
sítě apod. Podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna 
na webových stránkách www.ekontejnery.cz.
V kategorii nad 2 000 obyvatel získaly Holice stříbr-
nou medaili. Děkujeme všem Holičákům, kteří třídí 
odpad. Jen tak dál, ať můžeme obhájit svou novou 
pozici i v příštím roce! Gratulujeme také všem oce-
něným.

Barbora Štěpánová

Ukončení svozu BIO odpadu 2021
Svozová fi rma ODEKO ukončí svoz odděleného 
sběru „hnědých popelnic“ s bioodpadem v 47. týd-
nu letošního roku. To znamená, že poslední svoz 

bude proveden v pracovním týdnu od 22. do 26. lis-
topadu 2021.

ÚŘEDNÍ DESKA
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Zleva radní Pardubického kraje Miroslav Krčil, sta-
rosta města Holic Ondřej Výborný, ředitelka oddě-
lení regionálního provozu společnosti EKO-KOM 
Martina Filipová a  regionální manažer společnosti 
EKO-KOM Stanislav Dokoupil.

;    

BK STUDIO
Manikúra, nehtový design – tel.: 606 486 009

Masáže – tel.: 608 821 822
PO–ČT 8:00–12:00 13:00–17:00 PÁ 8:00–12:00

Zahradní 1002, Holice, 534 01
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU



Co se dělo v Sokolském 
parku a kolik to stálo

V  měsíci říjnu byla dokončena revitalizace Sokol-
ského parku spojená s  realizací závlah pro využi-
tí srážkových vod. Celý proces úprav v Sokolském 
parku započal už v letech 2016–2018 přípravou pro-
jektové dokumentace. Rok poté byly na programu 
mlatové cesty, projektová dokumentace veřejného 
osvětlení a  jeho realizace. Rok 2020 byl pro park 
ve  znamení obnovy zeleně – projektová příprava 
a následná úprava stávající zeleně s novou výsad-
bou. Čas přišel také na projekt závlahového systé-
mu a dešťové kanalizace pro dotační akci.
Letošní rok proběhla realizace a akce využití srážko-
vých vod se stala realitou (původní cena dle smlouvy 
o dílo 10 600 000 Kč, po dodatcích snížení na koneč-
ných 9  630  700 Kč). Na  realizaci akce „Holice – vy-
užití srážkových vod, I. etapa“ město Holice získalo 
dotaci od Ministerstva životního prostředí, Operační 
program životní prostředí 2014–2020. Výše dotace je 
85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Výše dotace tedy činila 5 870 991,32 Kč. V rámci 
tohoto projektu byly zrealizovány:

•  dešťová kanalizace od objektů města a TJ Sokol
•  podzemní akumulační nádrž o objemu 100 m3
•  závlahové systémy pro Sokolský park, MŠ Holu-

bova a školní družinu ZŠ Komenského
•  záložní zdroj závlahové vody ze studny na pozem-

ku hasičů (HZS Pk)
•  vzdálené GSM ovládání systému závlah
•  přípojka nízkého napětí pro závlahy

Souběžně s  touto akcí proběhla realizace i  dalších 
stavebních úprav parku:

•  centrální zpevněná plocha navazující na stávající 
promenádu, nový chodník a mlatové cesty

•  vodní prvky – mlhoviště + pítko
•  osazení výtvarných prvků v mlhovišti (dlaždice + 

hrazda) 
•  rozmístění prvků mobiliáře Sokolského parku (la-

vičky + odpadkové koše)
•  úprava prostoru před Masarykovým pomníkem
•  příprava na připojení MŠ, sportovní haly a soko-

lovny na metropolitní optickou síť
•  krátká mlatová cesta
•  bezpečnostní kamery

Související práce v roce 2021 stály město 1 850 000 Kč. 
Celková cena za  rok 2021 je 11  480  700 Kč. Rozpo-
čet města ale počítal na tento rok s náklady na akci 
ve výši 14 138 800 Kč. Za celou dobu (2016–2021) bylo 
v Sokolském parku investováno 13 300 000 Kč.
Sečteno podtrženo máme tedy v Holicích Sokolský 
park po  rozsáhlé revitalizaci se systémem závlah, 
který využívá srážkové vody a je příjemným místem 
pro trávení volného času v zeleni i uprostřed města.

Barbora Štěpánová

Pozn. red.: Uvedené částky nejsou uvedeny přesně, 
jsou orientační.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Takto vypadal stav Sokolského parku před úpra-
vami. Na jeho současný stav se běžte podívat sami 
a posuďte změnu, která proběhla.

Zahájení adventu 
v Holicích
V neděli 28. listopadu nastane první adventní neděle. 
Tradiční rozsvícení stromečku proběhne tedy posled-
ní listopadovou neděli na náměstí T. G. Masaryka.

PROGRAM:
15.30 hod. Dechový orchestr BaŠaPa
16.10 hod.  Dětský pěvecký sbor MALICHÁČEK 
16.40 hod. ANTIKVARTET Dušana Vančury 
17.30 hod.  sváteční slovo: Tereza Šmejdová Kose-

lová, Radek Martinek, Ondřej Výborný
17.35 hod. ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Moderuje: Lukáš Peška

Doprovodný program: 
•  14.00–18.00 hod.  Adventní jarmark s  vánočním 

zbožím 
•  10.00–16.00 hod.  Výstava betlémů v Africkém mu-

zeu Dr. Emila Holuba 
Změna programu vyhrazena. 
Budeme se na vás po loňské pauze těšit.

Adventní kalendář Veliny
27. 11. 2021   Rozsvícení vánočního stromu v  17.00 

hod. (u OÚ)
4. 12. 2021   Vánoční trhy od 12.00 hod. (u kostela sv. 

Mikuláše)
  Vánoční představení – Pohádka o 12 mě-

síčkách ve 13.30 a v 15.00 hod. (kostel sv. 
Mikuláše)

11. 12. 2021   Adventní koncert Pěvecký komorní sbor 
ZUŠ Karla Malicha Holice a  jeho sólis-
té Karolína Rajprtová a  Martin Suchý 
od 17.00 hod. (kostel sv. Mikuláše)

19. 12. 2021  Adventní koncert Iveta a přátelé od 16.00 
hod. (kostel sv. Mikuláše)

24. 12. 2021  Betlémské světlo 10.00–11.00 hod. (kos-
tel sv. Mikuláše)



Lávka bude! Ale jaká?
Od srpna až do konce září jste měli možnost prostřed-
nictvím Mobilního rozhlasu nebo vyplněných hlaso-
vacích lístků spolurozhodovat o  podobě nové lávky 
přes Ředický potok u  Topasu. Výsledkem student-
ské soutěže města Holic a Katedry architektury FSV 
ČVUT v Praze bylo celkem 17 návrhů architektonické-
ho a konstrukčního řešení. Dle pravidel soutěže měly 
o vítězném návrhu rozhodovat celkem 4 poroty – ve-
řejnost, architekti, laická porota a odborníci z ČVUT.
Seznámíme vás s  výsledky jednotlivých porot 
a  na  konci vše sečteme a  podtrhneme, abychom 
zjistili, čí návrh bude skutečně realizován.
Z  holické veřejnosti se do  ankety zapojilo celkem 
334 respondentů, kteří rozhodli o prvních třech příč-
kách takto:

1. Marek Hais
2. Pavel Jelínek
3. Eliška Svítilová

Výsledky hlasování odborné poroty nezávislých ar-
chitektů:

1. Tereza Dvořáková
2. Marek Hais
3. Nella Raková

Laická porota se shodla na tomto pořadí:
1. Eliška Svítilová
2. Tereza Dvořáková
3. Lenka Mandelová

A v neposlední řadě názor odborné poroty ČVUT:
1. Tereza Dvořáková
2. Vojtěch Vodička
3. Pavel Jelínek

Jak je vidět, tak Marek Hais, který se svým návrhem 
vyhrál u  Holické veřejnosti například nebyl na  me-
dailových příčkách u porotců na ČVUT. Jako poten-
ciální nevýhody pro realizaci tohoto návrhu uváděli 
porotci například nepřehlednost v  místě „křižovat-
ky“, omezení kontaktu s  bezprostředním okolím, 
bezpečnost nebo spíše limitující nežli přínosné roz-
šíření pro posezení. 
Po sečtení bodů u všech kandidátů dopadlo koneč-
né pořadí takto (maximální počet bodů: 68):

1. Tereza Dvořáková (64 bodů)
2. Marek Hais (57 bodů)
3. Veronika Koubová (48 bodů)

Podle odborné poroty ČVUT v sobě lávka Terezy Dvořá-
kové kombinuje všechny aspekty, které si území žádá. 
Je elegantní, jednoduchá, provozně příjemná a  sou-
časná. Oceněny byly také příjemné materiály a velmi 
citlivé pochopení nedostatků místa, které se lávka 
svou přítomností snaží dál řešit. „Tvar lávky je trojúhel-
ník, který podporuje tři směry pohybu, zároveň tak 
vytváří v rámci kompaktního tvaru zónování na pohyb 
a odpočinek,“ píše o svém návrhu jeho autorka.
Odborné poroty braly na vědomí i kritéria pro hod-
nocení soutěže:

•  kvalita architektonického návrhu a urbanistické-
ho začlenění

•  náklady na  realizaci návrhu (cca. ve  stejné výši 
jako lávka u gymnázia)

•  kvalita koncepce konstrukčního řešení
•  naplnění požadavků zadavatele

Pokud vás zajímají komentáře odborné poroty 
ke  všem návrhům, najdete je na  webových strán-
kách města v sekci aktuality.
Marku Haisovi, který zabodoval v hla-
sování holické veřejnosti, udělí město 
speciální věcnou cenu.
A jak to bude s lávkou dál? V letošním 
roce je v plánu zadání projektové do-
kumentace a  poté dojde k  realizaci 
lávky samotné. Díky vám všem, kteří jste si našli čas 
a zapojili se aktivně do rozhodování.

Barbora Štěpánová
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Vizuál vítězného návrhu od Terezy Dvořákové
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Mladý zahrádkář 2021

Nevím, jestli děti v  Holicích mají vztah k  přírodě, 
ale přesvědčují nás už osmým rokem, že vědí, jak je 
třeba se o  přírodu starat. Takovou dobu zahrádká-
ři v  Holicích pořádají soutěž Mladý zahrádkář pro 
žáky 4. – 9. tříd základních škol. Soutěž je dvoukolo-
vá ve  dvou kategoriích. První kolo probíhá formou 
online testů, kde jsou žáci bodováni za  všeobecné 
znalosti péče o rostliny. Druhé kolo, tzv. poznávačka 
má spíše praktický ráz. Žáci poznávají obrázky rost-
lin, živé rostliny, ale také předměty, které používáme 
na  zahradách při péči o  rostlinstvo. Letos proběhla 
poznávačka na  posvícenské zahrádkářské výstavě 
a zúčastnily se jí i rodiny s dětmi, které přišly na vý-
stavu. Zahrádkáři přitom i dětem přímo vysvětlovali, 
k čemu se jednotlivé zahrádkářské předměty využí-
vají, protože některé malé děti mají dnes představu, 
že jablka rostou v marketech.
Někteří soutěžící žáci získali sečtením bodů z testové 
a praktické části tak vysoký počet bodů, že byli po-
zváni do celorepublikového národního kola této sou-
těže do Brna, kam pojedou hájit své znalosti koncem 
měsíce října. V I. kategorii se na 1. místě umístil žák 
5. třídy Antonín Karaus. Ve II. kategorii se na 1. místě 
umístila žákyně 9. třídy Gabriela Pfeiferová, oba ze ZŠ 
Holice, Holubova ulice.
Držíme jim palce, aby se jim v konkurenci dařilo.

Alena Rabasová

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

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST

• Odrazy

• Škrabanci• Otisky

• Prachem

• Vodou

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ 
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM, 

ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU 
OCHRANU PŘED: 

• Škodlivým světlem
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Podzim v Holoubku
Dopolední pravidelné programy Ho-
loubka jsou plné veselých dětí a rodičů, 
odpolední programy pro starší děti též 
a volná herna také nezahálí.
V  pondělí 11. října se na  třetí pokus 
v době covidu uskutečnilo benefiční představení Ja-
roslava Duška Pátá dohoda ve VČD Pardubice. Část 
výtěžku z tohoto představení jde na rozvoj Holoubka 
v Holicích a část na Montessori školu v Pardubicích. 
Děkujeme všem, kdo jste navštívili toto představení 
a zároveň tak podpořili dobrou věc.
Náhradní termín semináře Proměny generací 
s Mgr. Monikou Čuhelovou je 18. listopadu od 16.00 
do 19.00 hod. (náhradní termín z 30. září). Další semi-
nář s  Mgr.  Monikou Čuhelovou Psychická odolnost 
– jak ji vybudovat u sebe i u svých dětí posouváme 
na únor 2022.
Podzimní listopadové vzdělávání seniorů je opět 
tady. Trénink paměti s  Mgr.  Ludmilou Valešovou 
bude v  úterý 9., 16. a  23. listopadu vždy od  8.30 
do 10.30 hod. v učebně Holoubka v 1. poschodí. Při-
hlásit se můžete přímo v Holoubku nebo na telefonu 
733 141 960. 

Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na  našich webových stránkách a  Facebooku: RVC 
Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcho-
loubek.cz, www.pardubice.charita.cz
Plánovanou hru do lesoparku (park směrem na Ro-
veň) Procházka s  rodinou za  Holoubkem posouvá-
me na  jaro. Nové osvětlení a  cesty už jsou hotové 
a dokončují se ostatní práce.

Na  co se můžete těšit ve  vzdělávání dospělých 
v rámci projektu RORO?
•  Počítačový kurz: pondělky 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12. 

a 13. 12. 2021 vždy v čase 8.00 až 16.30 hod. Lektoruje 
Mgr. Daniel Janata.

•  Workshop Jak na  Facebook: pátek 26. 11. 2021 
od 8.00 do 16.30 hod. Lektoruje Renata Kašparová.

•  Přijímáme přihlášky na poslední cyklus 16 rozvojo-
vých setkání: pondělky od  3.1.2022 v  čase 8.00 až 
13.00 hod. Lektoruje Mgr. Klára Bartoníčková.

Více informací a  možnost přihlásit se najdete 
na  www.rovnopravnostsrozumem.cz nebo na  tele-
fonu 603 566 141, případně na FB.

Jana Majcová

Realizace letničkového 
rabata na holickém 
náměstí

V  rámci revitalizace náměstí je naplánované zrušit 
část trávníku v okolí plastiky Republika a založit ba-
revný květinový koberec tradičním zahradnickým 
postupem, tedy založení letničkového záhonu z pří-
mého výsevu. Hlavní funkcí navrženého letničkové-
ho záhonu je oživit prostředí náměstí, ale také se jed-
ná o bohatou nabídku stravy pro užitečný a často již 
vzácný hmyz. Osivo vychází z bohatosti a variability 
tvarů květů a jejich barev, proto porost navozuje po-
cit lehké, vzdušné, rozkvetlé louky. Díky své lehkosti 
a pestré barevnosti působí velice živě a hravě.
V průběhu letošního podzimu bude stávající trávník 
v  pásu širokém tři metry zoraný a  půda vylepšená 
vyzrálým kompostem. Termín výsevu bude od dub-
na do poloviny května 2022, těšit se z květů budeme 
moci již 6 až 8 týdnů po výsevu. Směsi pro kvetoucí 
úhory jsou složeny ze semen letniček, které vyklíčí 
na  jaře a ukončí svůj životní cyklus začátkem zimy, 
přesněji s  příchodem prvních silných mrazů. Směs 
neobsahuje vytrvalé druhy, ale je schopná samový-
sevu.
Navrženo je osivo Strakonická louka od firmy Černý 
Biopro, směs rostlin, která dobře prospívá i v měst-
ském prostředí. Převažují letničky s jemnými, drob-
nými květy široké škály barev, s  obsahem chrpy 
(rychlý nástup kvetení) a sluncovky (tolerantní k su-
chu, dlouho kvete). Hlavní zastoupené druhy znají 

jistě nejen naše babičky a uchvátí nejen svými ná-
zvy: chrpa, len, sluncovka, krásenka, lokanka (neboli 
zářivka), měsíček, ostálka, mák, šalvěj, nevěstin závoj. 
Směs je sestavena z  15 druhů letniček s  rozdílnou 
dobou a  délkou kvetení, čímž je zaručena její pro-
měnlivost a vysoká atraktivita v průběhu celé vege-
tační sezóny. Vytváří kompaktní porost vysoký 50 až 
70 cm, který se přizpůsobí dle konkrétních podmí-
nek stanoviště. Tento typ založení městské zeleně 
umožňuje v dalším roce změnit typ osiva, a tak pro-
půjčit náměstí nový vzhled. 
O  dalším průběhu realizace, která nám jistě přine-
se hodně radosti, vás budeme informovat. Kvetoucí 
letničková směs potěší nejen vás, ale i včely, motýly 
a další hmyz z širokého okolí.

Alena Rabasová



Vánoce ťukají na dveře 
Artykadla, podpořte 
správnou věc
Také se již po náročném roce těšíte na vánoční po-
hodu a klid? Přijďte trochu vánoční atmosféry oku-
sit k nám do Artykadla. Vánoce zde letos začínají již 
v sobotu 13. listopadu, kdy si děti mohou přijít nazdo-
bit medové perníčky. Vánoční pečení začíná od 13.00 
hod., školní děti mohou přijít samy, mladší v doprovo-
du rodičů, předpokládaný konec v  16.00 hod., cena 
je 150 Kč a malí kuchtíci si své perníčky (pokud je ne-
snědí) odnesou domů. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, 
v  neděli 21. listopadu dopoledne naučí všechny zá-
jemce lektorka Alžběta upéct a uplést kváskovou vá-
nočku. Kdo by chtěl vánočně naladit nejen své chuťo-
vé pohárky, ale i oko, tak určitě zavítejte na workshop 
Tvorby adventních věnců. Koná se 25. listopadu a po-
vede ho profesionální floristka z Pardubic, Gita.
Pro tvořivé duše, které se řídí heslem, že nejlepší dá-
rek, je ten vlastnoručně vyrobený, nabízíme v průbě-
hu celého měsíce řadu tvořivých kurzů a workshopů, 
kde si přijdou na své (např. startuje kurz papírového 
pletení nebo relaxační malby akvarelem, můžete též 
navštívit workshop malby na hedvábné šátky nebo 
oblíbené tvoření keramické koule).

A  protože k  Vánocům patří i  dobré skutky, tak se 
ve dnech 10. až 12. listopadu Artykadlo zapojí do sbírky 
Paměti národa v rámci Dne válečných veteránů. Ten 
se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce 
první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hro-
by vojáků padlých na západní frontě a staly se proto 
symbolem tohoto svátku. Veřejnost bude mít mož-
nost podpořit koupí červeného vlčího máku zdoku-
mentování a  uchování vzpomínek válečných hrdinů 
v archivu Paměti národa, a to 10. a 11. listopadu od 12.00 
do 17.30, v pátek 12. listopadu od 12.00 do 15.00 hod.

Dita Valachová
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Zprávy z MŠ Staroholická

V  září jsme využili pěkného počasí a  nejvíce času 
jsme strávili na  naší přírodní zahradě. Hned druhý 
týden v září jsme zhlédli pohádku od Víly Srdíčkové 
– Vodník Rybička a další týden nás navštívila zvířát-
ka – děti si mohly pohladit exotického hada. V kaž-
dé volné chvilce jsme se věnovali vyrábění skřítků 
Podzimníčků na  výstavu chovatelů. Tímto chceme 
poděkovat paní Rabasové za krásnou cenu – tepee, 
která se nám hodí do  prostředí přírodní zahrady. 
Koncem měsíce jsme uspořádali akci Vítání podzi-
mu, která měla za cíl prohloubit vztahy mezi rodiči 
a školou – děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili 
do podzimních prací na školní zahradě.
V říjnu jsme přijali pozvání od SŠA Holice na Dopravně-
-servisní a prezentační den, tato exkurze zaujala nejen 
chlapce, ale i dívky. I v tento měsíc nás navštívila Víla 
Srdíčková, tentokrát s pohádkou Kouzelná hruška.
Podzimní čas si s  dětmi užíváme plnými doušky. 
Vůbec nám nevadí, že občas prší, protože řekněte 
sami… Jak lépe se naučit znaky podzimu, než vlast-
ním prožitkem – třeba při pouštění draka, sbíráním 
barevných listů, jablíček, kaštanů anebo třeba skáká-
ním v kalužích. 

Zuzana Horčičková
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Kreativita dětí 
z holických 
mateřských škol 
nás vždycky 
potěší

Již 7 let nám děti ze všech ho-
lických mateřských škol na  za-
hrádkářskou výstavu vyrábějí tzv. 
„Podzimníčky“ – figurky z  přírod-
nin na  určité téma. Letos to byli 
PODZIMNÍČCI – BAMBULÁČCI. 
Děti od  nás dostaly malé plete-
né čepičky, kterými ozdobily své 
výtvory. Díky peněžité podpoře 
od  města každá mateřská škola 
dostala za  své krásné „potvůrky“ 
stan teepee na zahradu u školek, 
který pro ně ušila šikovná holická 
zahrádkářka.
Potěšte se s námi nad obrázky je-
jich figurek.

Alena Rabasová



Motivovaní učitelé 
mají motivované žáky

Motivovaní učitelé mají motivované žáky je název 
dvouletého projektu podpořeného z programu Eras-
mus+, do něhož jsou zapojeni tři pracovníci Gymná-
zia Dr. Emila Holuba v Holicích – vyučující matemati-
ky Veronika Rožková, vyučující přírodních věd Marek 
Janů a ředitelka školy Andrea Daňková. Mezi hlavní 
cíle projektu patří např. podpora mezinárodní spo-
lupráce školy, zlepšení komunikačních schopností 
učitelů v cizím jazyce, osvojení nových metod výuky 
za účelem zvýšení jazykové, digitální, přírodovědné 
a  matematické gramotnosti žáků školy, zlepšit ko-
munikační dovednosti a tzv. soft skills žáků. V rámci 
projektu se výše zmínění pracovníci zavázali k absol-
vování dvou zahraničních mobilit – kurzu cizího jazy-
ka a stínování na partnerské škole.
Po několika měsících útrap s neustálým sledováním 
měnících se vládních opatření pro cestování do za-
hraničí a  přesouváním termínů mobilit na  pozdější 
datum se podařilo uskutečnit první tři zahraniční 
mobility ve Velké Británii. V období 29. 8.–11. 9. paní 
ředitelka absolvovala dvoutýdenní jazykově meto-
dický kurz angličtiny a  vyučující matematiky a  pří-
rodních věd jazykový kurz angličtiny v  Anglolang 

Academy of English ve  Scarborough. Učitelé z  An-
glolang se našim vyučujícím věnovali s velkým na-
sazením a  individuálně tak, aby co nejlépe pokryli 
jejich potřeby, ať po jazykové, tak metodické stránce.
Zapojení pedagogové se úspěšně a bezpečně vrátili 
zpět do Česka, nadšeni a plni nápadů do každodenní 
práce za katedrou. Nyní budou sdílet své zkušenosti 
a poznatky se svými kolegy a připravovat se na nava-
zující část projektu. Uskutečněné mobility jsou sou-
částí jazykové přípravy pro stínování na partnerské 
škole Kuopion klassillinen lukio ve Finsku. 

Veronika Rožková, koordinátorka projektu

Den otevřených dveří 
na gymnáziu
Srdečně zveme všechny zájemce o  studium v  naší 
škole na den otevřených dveří, který se bude konat 
ve středu 24. listopadu 2021 od 15.00 do 18.30 hod. 
Přijďte si prohlédnout školní areál a získat informa-
ce o přijímacím řízení a možnostech studia v osmi-
letém i čtyřletém oboru. K dispozici vám budou vy-
učující i současní studenti, kteří rádi odpoví na vaše 
dotazy. Zároveň připomínáme, že holické gymnázi-
um pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 
z  matematiky a  českého jazyka a  přihlášky přijímá 
prostřednictvím formuláře na  webových stránkách 
školy www.gyholi.cz.

Andrea Daňková, ředitelka školy
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Praktické hodiny 
přírodopisu 
na Holubovce
V 7. třídách je již několik let zařazena do výuky envi-
ronmentální výchova. Jedná se o výchovu k porozu-
mění vztahů v přírodě a k její ochraně. Problematika 
životního prostředí se týká nás všech. A  jak dětem 
říkám, člověk přírodu ke svému životu nutně potře-
buje, příroda člověka ne. Diskutujeme o odpadech, 
problémech naší planety, udržení hezkého životního 
prostředí v našem městě a  jeho okolí atd. Součástí 
tohoto předmětu je i výuka venku, v přírodě, v okolí 
školy. Pravidelně každý rok (pokud je voda) chodíme 
v rámci tohoto předmětu lovit bezobratlé živočichy 
do  Ředického potoka, který je jen kousek od  naší 
školy. Vybaveni cedníky, třeba i z maminčiny kuchy-
ně, se s  nadšením pouštíme do  lovu. Postupně lo-
víme a  určujeme splešťuli, znakoplavky, bruslařky, 
potápníka, ulitu plovatky atd. Děti jsou opravdu vel-
mi překvapené, co všechno v tomto potoce „u byto-
vek“ žije. A nejenom děti. Každý kolemjdoucí se ptá, 
co tam děláme a se zájmem si prohlíží naše úlovky. 
Dokonce i děti z mateřské školky sledují naše žáky 
v  akci. Určování dřevin v  okolí školy a  v  přilehlém 
parku, hledání a určování hmyzu, který tam žije, to 
všechno je pro děti určitě přínosné. Aspoň si to mys-
lím. Jsem zvědavá, jestli alespoň něco málo zůstane 
v jejich paměti.

Naďa Harčárová, učitelka přírodopisu

ZŠ Komenského – Jedeme 
na plný plyn

V  naší základní škole se stále něco děje. Jen jsme 
nastoupili do školy, paní učitelky nás vzaly do města 
na  vycházku, jestli jsme nezapomněli značky. To je 
věc důležitá, protože aut jezdí po silnici čím dál víc. 
Přejít bezpečně silnici je úkol čím dál těžší. 
Hned na  začátku září naši prvňáčci nastoupili 
na adaptační kurz plný her. Vůbec si nevšimli, že se 
vlastně seznamují a hlavně, že je to prima. Našli nové 
kamarády a prožili dva dny plné dobrodružství.
Většina tříd prvního stupně už stihla navštívit místní 
knihovnu a opět si připomenout, jak se půjčují knihy 
a jak taková knihovna vlastně funguje.
Koncem září proběhla v Holicích chovatelská výstava 
a naše děti u toho samozřejmě nesměly chybět. Pro-
hlédly si zvířátka a zopakovaly si znalosti z prvouky. Ne-
jeden žáček zatoužil si nějaké zvířátko odnést domů.
Ve stejné době se uskutečnil školní projekt, kterého 
se zúčastnily všechny třídy. Byl to projekt „Svatý Vác-
lav“. Děti si zopakovaly a  jejich mladší kamarádi se 
seznámili s tím, kdo to vlastně Václav byl a proč byl 
pro náš stát tak důležitý.
Neméně důležitá byla každoroční Liga proti rakovi-
ně. Celý projekt, který už se konal popětadvacáté, byl 
zaměřen na rakovinu ledvin a prostaty. Děti a perso-
nál školy kupoval kytičky a tím přispěl na léčbu toho-
to zákeřného onemocnění.
Celý náš první stupeň se jako každý rok zapojil do pro-
jektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Naší partner-
skou školou je už podruhé ZŠ Malinovo na  Sloven-
sku. Do konce října proběhne výměna záložek mezi 
spřátelenými školami.
Děti z prvních a druhých tříd zhlédly v Africkém mu-
zeu Emila Holuba Africkou pohádku a dětem se moc 
líbila. Ve  stejném týdnu se po  dlouhé době rozjel 
sběr starého papíru a tím naše škola přispívá ke tří-
dění odpadu.
A protože je podzim, i do naší školy přiletěli draci. Ne 
opravdoví, jenom papíroví. Sraz jsme si dali 14. října 
na kopci Na Mušce. Podzim začíná a my věříme, že 
bude už jenom líp.

Helena Žižková
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HISTORIE

Kalendárium
1. listopadu 1751 (270 let)
„na  Všechny Svaté vyšel oheň ze 
stodoly Jana Špulavého v  ryn-
ku k polední straně (stará pošta). 
Shořely čtyři domy, stodoly, stáje 
a sruby do podvalu“

1. listopadu 1931 (90 let)

Byla slavnostně otevřena nová 
Opatrovna v Růžičkově ulici. Stav-
bu financoval Spolek pro zříze-
ní a  vydržování opatrovny a  jeslí 
v  Holicích, za  vydatné pomoci 
zdejšího mecenáše Františka Rů-
žičky. První učitelkou byla jmeno-
vána Jarmila Možíková z Kolína.

1. listopadu 1991 (30 let)
V kulturním domě bylo pro veřej-
nost otevřeno Registrační místo 
kupónové privatizace v  Holicích, 
v klubovně č. 6 – bývalý klub dů-
chodců.

2. a 3. listopadu 2011 (10 let)
V  Uhříněvsi probíhalo natáčení 
nového českého filmu o  Dr.  Emi-
lu Holubovi, režie Milan Šteindler 
a Martin Kopp, titulní role ztvárnili 
Martin Sita a Petra Špalková.

3. listopadu 1836 (185 let)
Pouhý měsíc po promoci se Fran-
tišek Holub (otec Dr.  Emila Ho-
luba) oženil s  Annou Janotovou 
a pronajali si byt v Praze na Koň-
ském trhu, dnešní Václavské ná-
městí, čp. 842.

4. listopadu 1906 (115 let)

Vyhořela bývalá rafinerie kostko-

vého cukru, jejíž budovu koupila 
obec v  roce 1893, do  roku 1880 
zde stával parní mlýn. Spáleniště 
prodala obec podnikateli Schic-
kovi, který zde postavil továrnu 
na obuv (dnešní SŠ automobilní).

5. listopadu 2001 (20 let)
Zemřel MUDr. Vlastimil Zachariáš, 
známý holický zubař, nar. 1. března 
1950.

6. listopadu 1876 (145 let)
V  Holicích se narodil Karel Holík, 
herec a  pěvec, operní a  operetní 
sólista – tenorista. Zemřel 27. listo-
padu 1939 v Brně.

7. listopadu 1931 (90 let)
Zastupitelstvo podpořilo žádost 
Bohumila Holdana na  autobuso-
vou dopravu pro trať Holice – Dol-
ní Roveň – Komárov – Dašice.

9. listopadu 1441 (580 let)
Aleš Holický ze Šternberka napsal 
panu Oldřichovi z Rožmberka, aby 
se zasadil, by paní Perchta mu ne-
bránila udělat rybník mezi Holice-
mi a Rovní (Roveňský rybník).

10. listopadu 2006 (15 let)

Holickou farnost navštívil hradec-
ký biskup Dominik Duka. Sešel se 
starosty a  členy rad farností, od-
poledne byl ve  Velinách, Horních 
Ředicích, Ostřetíně a  Vysokém 
Chvojně.

11. listopadu 1956 (65 let)

Byl slavnostně položen základní 
kámen kulturního domu, stavba 
byla dokončena v  roce 1962. Jed-
nalo se o  největší stavbu v  akci 
Z v republice.

13. listopadu 2016 (5 let)
V  kostele sv. Martina v  Holicích 
se konala slavnostní bohosluž-
ba k  oslavě 1700 let od  narození 
svatého Martina, patrona našeho 
kostela.

14. listopadu 1966 (55 let)
Naše město navštívil s. Grigorovič, 
velitel partyzánské brigády půso-
bící za II. světové války v okolí Holic

16. listopadu 1826 (195 let)
V Litomyšli se narodil PhMr. Josef 
Thuma, druhý holický lékárník. 
Do  Holic přišel v  roce 1873, kdy 
koupil lékárnu od  svého před-
chůdce a  vzal si jeho dceru Marii 
za ženu. Zemřel 30. listopadu 1912.

17. listopadu 1946 (75 let)

Na  hřbitově byl položen základní 
kámen ke stavbě památníku pad-
lých hrdinů holického odboje, ná-
sledovala manifestace na náměstí 
s udělením vyznamenání.

Václav Kment
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc listopad 2021

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
6. 11. 19.30  Marc Camoletti – Láska, sex a žárlivost 
sobota   Repríza představení, které úspěšně hostovalo i na přehlídce „Zákrejsova Polička“.
   Milostný trojúhelník opět na divadle a s ním různá komická i legrační nedorozumění.
   Režie: Kryštof Šimek. 
   Uvádí: Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice. 120 Kč
9. 11. 18.00  VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU?
úterý   Nejnovější díl fotograficko-filmové projekce Kateřiny a Miloše Motani. Další velké africké 

dobrodružství mezi domorodci a zvířaty. Poutavé vyprávění spojené s promítáním z uni-
kátního projektu Kouzelná planeta.

   Cestovatelé Kateřina a Miloš Motani. 120 Kč
19. 11. 19.30  Jindra Kriegel – Hodina duchů 
pátek   Komedie pohrávající si s myšlenkou, co může být v sedmém nebi, ale též co může být 

v  ostatních. A  když se na  jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře 
a dalších, bude o zábavu postaráno… Komedie, kde se zpívá a tančí.

   Uvádí Divadlo Artur Praha – v režii Jindry Kriegla.
   Hrají: Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Monika Timková, Michaela Ze-

mánková, Josef Hervert, Matěj Kriegel a Petr Semerád.
   Zařazeno v předplatném ABO 2021/2022. 400–380–360 Kč
26. 11. 19.00  Modrá hvězda Vánoc
pátek   Hudební ansábl Blue Star Václava Marka se zabývá interpretací swingové a taneční hud-

by 30.–40. let minulého století. Program koncertu je věnovaný vánočním svátkům, aneb 
jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových Vánocích.

  Hlavním sponzorem adventního koncertu je Saunový ráj Holice
   Uvádí: Václav Marek a jeho Blue Star. 300–280–250 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
2. 11. 19.30  Zbožňovaný
úterý   Uznávaný pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice 

a těší se na zasloužený odpočinek. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno 
velké tajemství. Režie: Petr Kolečko.

   Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří Lanngmajer. 
   Žánr: Komedie/drama. Délka 99 minut. 100 Kč
16. 11. 17.00  Moře kouzel
úterý   Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký stydlivka. V moři náhodou objeví 

kouzelnou klenbu, která dokáže každou rybu proměnit v to, čím si přeje být. Klenbu však 
použijí proradné murény a chtějí mít vládu nad Rybím městem... 

   Žánr: Animovaný/rodinný. Délka 84 minut. 80 Kč
23. 11. 19.30  Deníček moderního fotra
úterý   Podle knihy Dominika Landsana. Někdy vás život dostane do situace, se kterou se musíte 

vyrovnat jako chlap! Dominik tedy převezme hlavní část péče o novorozence jako otec 
na mateřské dovolené. Režie: Jan Haluza.

   Hrají: Jiří Mádl, Teraza Ramba, Lukáš Hejlík, Ondřej Malý, Pavla Tomicová a další 
   Žánr: Komedie. Délka 101 minut. 100 Kč
30. 11. 19.30  Atlas ptáků
úterý   Film proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních technologií, které do-

káží využít naše slabá místa. Když se v rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze 
ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo připraven. 

  Režie: Olmo Omerzu.
  Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek a další.
  Žánr: Drama. Délka 92 minut. 100 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
8. 11. 16.00 Divadelní fotografie
pondělí  Připravil Ladislav Formánek – prezentuje Tomáš Formánek. 50 Kč
22. 11. 10.00 Chraň se, seniore!
pondělí  Preventivní projekt Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. zdarma

GALERIE – VÝSTAVA
2. 11.–29. 11. Jiří Dudycha: Plastiky
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Výstava – Jiří Dudycha
Keramika ho provází celý jeho život. Již od dětství 
se s  ní setkával, a  to v  prosperující keramické díl-
ně svého otce Aloise Dudychy. Zde byl brzy do svě-
ta hlíny zasvěcen a od té doby toto řemeslo nikdy 
neopustil. Avšak šel si svou vlastní cestou – sám si 
musel vybudovat dílnu, sestavit pec, vybrat engo-
by a glazury, zpracovat hlínu... A též si vytvořil svůj 
specifický výtvarný styl s několika typic-kými rysy: 
k základním určujícím prvkům patří jistě barevnost: 
nejvíce využívá bílou, džínovou modř, mechovou ze-
leň a vzácné kovy (zlato či platinu) na detaily.
Nejpoužívanějšími motivy v  jeho dílech jsou: ruce, 
ženy (protáhlá figura či tvář), přírodní a zvířecí téma-
tika (ptáci, ryby, hadi, jablka, otisky kořenů a  listů), 
snová a  lyrická poetika. Rozsah škály jeho tvorby je 
velký – od užitého umění po zahradní plastiky, závěs-
né reliéfy (modelované či malované – tzv. keramický 
akvarel), basreliéfy, volné plastiky až k  specifickým 
zadáním (ceny, trofeje, poháry). Má za sebou i  řadu 
zakázek přímo pro daný prostor.
Jeho největší realizaci najdeme v kostele Boží lásky 
v Budislavi, kam vytvořil křížovou cestu (1996–2004). 
Ta je tvořena čtrnácti keramickými rámy (evokující 
gotická okna), jež vyplňují pouze ruce a  kříže. Vše 
monochromně bíle glazované.
Nejnovějším počinem (asi od  roku 2017) je tvorba 
bronzových soch. Díla sice nemají svou typicky
„dudychovskou“ barevnost, ale i ten bronzový odstín 
jim sluší a ve spojení s kamennými podstavci vytváří 
nádherné sochařské kusy.

Zahájení výstavy Jiřího Dudychy ve výstavní síni KD 
bude v úterý 2. listopadu od 17.00 hod. Vý-stava po-
trvá do 29. listopadu.

Jaromír Lohniský

SK Holice a Liga mistrů
Spojení holické kopané s Ligou mistrů zní poněkud 
odvážně, ale musíme to vysvětlit od  začátku, jak to 
je. Vznik týmu malé kopané TFT Pardubice se datu-
je k červnu 2012. Zkratka znamená Tesi Futsal Tým. 
Je tam i zkratka podle jednoho za zakladatelů týmu. 
Od svého počátku nastupuje v soutěži 1. Ligy PAMA-
KO (Pardubická malá kopaná). Pravidelně se umisťuje 
na předních příčkách. Tak se i stalo, že parta amatér-
ských fotbalistů se kvalifikovala na Ligu mistrů. Za-
čátkem července tento tým vyhrál Český národní po-
hár v malé kopané a díky tomu se společně s dalšími 
třemi týmy ocitli mezi evropskou smetánkou v  ital-
ské RIMINI. Tým TFT EDERA Pardubice nejprve vy-
hrál základní skupinu F. - Ankier Niedrzwica (Polsko) 
1:1, - Volta (Moldavie) 2:1. Osmifinále: TFT – AS Chedra 
Tax Ploješť (Rumunsko) 3:3, na penalty 3:2. Do čtvrt-
finále se kromě pardubáků probojoval další český 
tým BKMK Topshoes Brno. V historii ligy mistrů je to 
podruhé, co se český celek probojoval do čtvrtfiná-
le. Zde TFT bohužel prohráli s rumunským AEK Ora-
dea (celkově skončili na druhém místě). V normálním 
čase utkání skončilo 1:1 na penalty pardubáci prohráli 
3:2. Vítězem turnaje se nakonec z 18 týmů stal maďar-
ský Mad Dogs. Sestava TFT EDERA Pardubice: Matěj 

Kouba, Jiří Pšenička – Miloš Chvála, Lukáš Krátký, 
Daniel Fotul, Marek Řehák, Jan Rosůlek, David Se-
mínko, David Lát, Emanuel Rožek, Jan Málek, Lu-
káš Tichý, Jiří Tesař, David Haan, Aleš Zbudil. A nyní 
jsme u samého kořene článku. Tučně uvedená jména 
jsou hráči, kteří pravidelně hrají za SK Holice A kraj-
ský přebor. Proto ten nadpis SK Holice a Liga mistrů. 
Z těchto důvodů holický sekretář Zdeněk Nývlt žádal 
s předstihem odložit domácí utkání s Litomyšlí (4. září 
2021). Holická sestava připomínala doslova proslave-
ný sýr ementál. Chybělo nám osm hráčů základní se-
stavy, včetně gólmanské jedničky. Bohužel k odlože-
ní utkání nedošlo. Litomyšl nesouhlasila s přeložením 
utkání. A Holice svoje domácí utkání tehdy prohráli. 
Závěrem jedna rada pro naše fanoušky: Jméno Lito-
myšl před Nývltem nevyslovujte!

Rozpis zápasů SK Holice
A-tým
So 30. 10. 2021 Proseč 14.30
So 6.  11. 2021 Luže 14.30
B-tým
Ne 31. 10. 2021 Lány na Důlku 14.00
So  6.  11. 2021 Valy 17.00 
Dorost
So 30. 10. 2021 Polička/Bystré 11.30

Vladimír Faltys
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Výsledkový servis – 
Bike Freaks Holice
celkové pořadí nejvýznamnějších českých seriálů 
závodů

Český pohár horských kol Maraton, 7 závodů
st. žákyně: 1. Adéla Lhotáková
starší žáci:  1. Marek Nechuta 7. Vojta Novák, 

42.  Adam Papoušek, 62. Daniel 
Hendrich 

kadeti: 3. Vojta Hendrych, 4. Pavel Lukašík
juniorky:  1. Lucka Hendrychová, 8. Klára 

Tomsová
muži Elite: 4. Pavel Šorf

Český pohár horských kol Cross-Country, 6 závodů
starší žákyně: 13. Zuzka Krátká
starší žáci:  19. Marek Nechuta 36. Vojta Novák, 

59. Adam Papoušek, 80. Daniel 
Hendrich 

kadeti: 137. Vojta Hendrych

Český pohár silničních kol, 11 závodů
starší žákyně: 7. Zuzka Krátká, 9. Adéla Lhotáková

Český pohár cyklotrialu
kadeti: 5. Vojta Hendrych

Kolo pro život: 14 závodů
ženy nad 50 let: 3. Romana Ročková 
muži 50-59 let: 6. Martin Roček
muži Elite: 13. Pavel Šorf
ženy 17-22 let: 17. Klára Tomsová
děti 8-9 let: 5. Dominik Beděrka
děti 12-13 let:  7. Adam Papoušek, 8. Matyáš Be-

děrka, 9. Daniel Hendrich

Prima cup: pořadí před posledním (12.) závodem

st. žákyně: 1. Adéla Lhotáková, 4. Zuzka Krátká
starší žáci:  1. Marek Nechuta 2. Vojta Novák, 

14.  Adam Papoušek, 44. Daniel 
Hendrich 

kadeti: 2. Vojta Hendrych, 3. Pavel Lukašík
juniorky:  1. Lucka Hendrychová, 9. Klára 

Tomsová
ženy nad 45 let:  1. Romana Ročková
muži Elite:  7. Pavel Šorf
muži 45–54 let:   6. Jirka Hendrych, 9. Martin Roček, 

10. Martin Tondr

Od září do Vánoc se účastníme ČP v cyklokrosu.

Sportování naší mládeže finančně podporuje Pardu-
bický kraj a město Holice, děkujeme.

Pavel Bečka

Závody v Mikulově – vítěz Marek Nechuta, druhý Vojta 
Novák, zcela vpravo J. Ježek, jeden z nejlepších hen-
dikepovaných sportovců světa, který předával ceny.

Setkání historických 
cyklistů v Holicích

V sobotu 18. září uspořádal Klub českých velocipe-
distů Holice již 11. ročník Setkání historických kol 
v Holicích s účastí 34 jezdců, včetně dětí. Po uvítá-
ní a zápisu následovalo před sokolovnou defilé kol 
a  malé občerstvení. Dále prohlídka Afrického mu-
zea Dr. Emila Holuba, přejezd přes náměstí T. G. Ma-
saryka ke kostelu sv. Martina s komentovanou pro-
hlídkou věže a shlédnutí malé cyklistické výstavky. 
Poté přejezd do  Vysokého Chvojna na  prohlídku 
věže kostela sv. Gotharda s  komentářem a  sjezd 
na „Zámeček“ na oběd. Po debatě o opravách sta-
rých kol a  závěrečném společném fotografová-
ní následoval přejezd do  Holic, kde byla celá akce 
ukončena krátkým posezením v Zemánkově kavár-
ně v sokolovně.

Václav Kment



Historie holického basketbalu 
– poslední díl

Sametová revoluce v  lis-
topadu 1989 s  sebou 
přinesla občanům naší 
republiky zejména svo-

bodu lidského života a s ní spojené i nové možnosti 
pro občanské sdružování. Následující 90. léta dvacá-
tého století se nesla v duchu mnoha společenských 
změn a ani oddíl basketbalu se těmto změnám nevy-
hnul. Mezi členy oddílu, který stále působil pod hla-
vičkou TJ Jiskra Holice, sílil názor na vystoupení z to-
hoto svazku a vydání se vlastní cestou. Situace uzrála 
v  roce 1996, kdy začíná pracovat přípravná skupina 
ve  složení Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Pavel 
Dvořák a Dana Půlpánová. Tento přípravný výbor se-
stavil ve smyslu tehdy platného zákona o občanském 
sdružování stanovy samostatného sportovního klu-
bu. Registrací stanov na Ministerstvu vnitra České re-
publiky dne 21. ledna 1997 tak v Holicích vzniká nové 
občanské sdružení s názvem Basketbalový všespor-
tovní klub Holice (BVK Holice).
Nový klub měl v úřední fázi formálně tři členy, kte-
rými byli Pavel Welsch, Lubomír Svoboda a  Dana 
Půlpánová. Po zajištění všech nezbytností spojených 
se samostatnou právní subjektivitou klubu, byla svo-
lána první ustavující valná hromada, která se konala 
dne 8. května 1997 v Kulturním domě města Holic. 
Na této valné hromadě všichni členové starého od-
dílu basketbalu, existujícího pod hlavičkou TJ Jiskra 
Holice, přestoupili do samostatného klubu BVK Ho-
lice a následně zvolili první výkonný výbor v historii 
nového klubu. Za členy výkonného výboru klubu byli 
zvoleni Pavel Welsch – předseda, Dana Půlpánová 
– místopředsedkyně, Lubomír Svoboda – tajemník, 
Dana Kaplanová – hospodářka a Pavel Dvořák – člen 
výkonného výboru. 
Rokem 1997 začíná éra samostatného basketbalové-
ho klubu v Holicích. V tomto roce členové klubu činí 
také zásadní rozhodnutí. Přebírají do svého majetku 
opuštěnou a polorozpadlou chalupu v Orlickém Zá-
hoří a pouštějí se brigádnicky do její záchrany za úče-
lem jejího využití ke své všesportovní činnosti. Nikdo 
tehdy netušil, co máme před sebou a  co nás čeká. 
Původní záměr udělat během tří let nezbytné úpra-
vy tak, aby mohla sloužit rekreačním účelům ve stá-
vajících prostorách, se nezdařil. Nezdařil se však ku 
prospěchu věci, neboť za  více než dvacet let jejího 
budování se z rozpadlé chalupy stala luxusní horská 
chata oblíbená nejen holickými spolky a jednotlivci, 
ale i  sportovci a školami z celé republiky. Rádi sem 
však jezdí nejen sportovci, ale i „ptáčkaři“, jak důvěr-
ně nazýváme ornitologické nadšence, na  svá ptačí 

pozorování. Dnes můžeme říci, že víc jak stovka bri-
gádnických víkendů odpracovaných na rekonstrukci 
chalupy za uplynulých dvacet čtyři let dokonale pro-
věřila přátelské vztahy vybudované mezi členy klubu 
v  předchozích letech. Předpokládaných počet bri-
gádnických hodin, potřebných dle našich „naivních“ 
představ k rekonstrukci chalupy, byl velice brzy pře-
kročen a skutečnost se dnes pohybuje v řádu dese-
titisíců brigádnických hodin. Nikdo však své hodiny 
nepočítá, každý stále přikládá ruku k dílu dle svých 
možností, a tak chalupa stále víc vzkvétá a nabízí stá-
le lepší a lepší podmínky k pobytu. 
Předmětem hlavní činnosti samostatného klubu 
i nadále zůstává soutěžní mistrovský basketbal a re-
kreačně kondiční sportovní aerobik pro holickou 
ženskou veřejnost. Sportovní aerobik začaly pro 
sebe organizovat manželky holických hráčů v  roce 
1993. Cvičení nejprve vedla cvičitelka Dana Půlpá-
nová, později se k  ní přidala Eva Trojanová. Se cvi-
čením se začínalo v  malé tělocvičně ZŠ Holubova. 
O  novém cvičení se velice rychle doslechly holické 
ženy a projevily zájem se ho účastnit. Výkonný výbor 
klubu vyšel tomuto zájmu vstříc a po krátkém čase 
musel pro nedostatek místa v tělocvičně ZŠ Holubo-
va přesunout cvičení do holické sokolovny. Sportov-
ní aerobik si udržoval svoji oblibu víc jak dvacet let. 
V posledních letech ale začal čelit konkurenci řadě ji-
ných „moderních“ cvičení, a tak bylo toto cvičení pro 
nedostatečný zájem v roce 2018 ukončeno. 
V  roce 2016 slavil úspěšný odchovanec holického 
basketbalu Petr Welsch čtyřicet let věku a  rozhodl 
se, že část oslav proběhne i  v  rámci našeho klubu. 
Na společenskou, sportovní a charitativní akci si Petr 
pozval i kamarády, se kterými hrál při své profesio-
nální kariéře, bývalé odchovance klubu a další přáte-
le z basketbalového prostředí. V Holicích se tak před-
stavili jeho spoluhráči z Nového Jičína Lewell Sanders 
a Jaroslav Kovář (český reprezentant), úspěšní holičtí 
odchovanci Jiří Welsch, Marek Welsch, Pavel Harčár, 
Viktor Půlpán, Víťa Branda a jeho spoluhráči z týmu 
BC Jets Praha. Exhibiční utkání mezi týmem Petra 
Welsche a  domácím druholigovým týmem skonči-
lo těsným vítězstvím Petrova týmu. O  body tento-
krát vůbec nešlo. Významným prvkem se pak stala 
charitativní část programu, kdy se na dobrovolném 
vstupném vybrala částka 13  081 Kč pro vážně ne-
mocnou slečnu Martinu. Při následné dražbě dresu 
NBA Jiřího Welsche byla získána částka 50  000 Kč, 
která byla věnována Mateřské škole v ulici Pardubic-
ká na sportovní vybavení. Závěrečné večerní setkání 
ve  společenském sále ZUŠ Holice pak bylo příjem-
ným setkáním členů klubu a  příznivců basketbalu 
z různých sfér života.

Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan
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