
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před začátkem prázd-
nin jsme s  napětím 
pozorovali, jak doká-
že několik okamžiků 
obrátit životy lidí na-
ruby. Tornádo se pro-
hnalo nejen Moravou, 
ale myslím, že zasáhlo 

srdce naprosté většiny národa. 
Dovolte mi opravdu ze srdce poděkovat všem těm 
z  vás, kteří jste vyslyšeli volání o  pomoc a  přispěli 
k obnovení tohoto krásného kusu naší země. Slova 
díků od obyvatel jednotlivých obcí občanům Holic, 
kteří pomáhali přímo na místě, byla velmi dojemná. 
Řada z vás se připojila k materiální sbírce a mnoho 
dalších přispělo do finančních sbírek na pomoc po-

stiženým obcím. Je povzbuzující vidět, jak nás do-
kázala tato událost semknout. A  je to samozřejmě 
i vzkaz našim dětem, že pokud si dokážeme navzá-
jem pomoci, tak dokážeme překonat spoustu ne-
snází, které nám život přináší. 
Se začátkem nového školního roku začíná nová eta-
pa života některým našim dětem – ať již jdou prv-
ně do  mateřské školy, nebo je čekají první kroky 
v  cestě školáka, středoškoláka, vysokoškoláka… Ti, 
kteří již vědí „do čeho jdou“ se již těší, nebo s obava-
mi hledí na to, co jim další rok přinese. Přeji našim 
dětem, mládeži a dospívajícím, aby nový školní rok 
byl dobou, kdy si osvojí zkušenosti a znalosti, které 
jim budou ku prospěchu a také dobou, kdy navážou 
přátelství a kamarádství. Učitelům pak přeji, aby byli 
dětem pozitivní autoritou a také pevné nervy a od-
hodlání s úsměvem předávat vědomosti.
Přeji vám všem klidné a zdravé dny a prosím – buď-
me nadále dobrým vzorem našim dětem.

Ondřej Výborný

Bude z Holic město 
plné vražd?

Pro milovníky detektivek a  krimi příběhů máme 
dobrou zprávu. Pokud se to k vám ještě nedoneslo, 
tak se na pulty knihkupectví dostala čerstvá novin-
ka začínající holické autorky Kristýny Trpkové. Kni-
ha nese název Stvůra a její příběh se odehrává prá-
vě v  kulisách našeho města. Ještě před vydáním 
této prvotiny jsem se s Kristýnou sešla, abych o ní 
a jejím psaní zjistila něco víc.

Kristýně je 25 let, vystudovala holické gymnázium 
a má tři děti. Moje první otázka tedy byla jasná…
Jak se dá napsat cokoliv delšího než SMSka s tře-
mi malými ratolestmi?
Docela dobře. Já už jsem vlastně čtyři roky doma, 
takže se ty vražedné myšlenky nastřádají. (smích) 
Psát jsem ale začala předtím, než se narodilo naše 
poslední dítě. Takže byly „jenom“ dvě. A tím, že jsou 
vážně hodné a poslušné a odpoledne chodí spát, tak 
jsem na to čas celkem měla. A tatínek také funguje 
na sto procent.
Nic jiného, než krimi příběh tedy s třemi dětmi bě-
hem čtyř let nepřipadalo v úvahu?
Já sama nic moc jiného nečtu. Už od  základky mě 
detektivky bavily. I v televizi se nedívám skoro na nic 
jiného.
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Zpráva z jednání Rady 
města Holic 21. června 2021
Ještě před letními prázdninami se sešla rada města 
k projednání několika bodů před zasedáním zastupi-
telstva. Zde vám přinášíme výběr těch nejdůležitěj-
ších usnesení.
Byl schválen pořadník uchazečů o  přidělení bytů 
do nájmu občanů na 2. čtvrtletí roku 2021. Členové 
rady byli také seznámeni s výsledky přijímacích říze-
ní mateřských škol na následující školní rok. Dále vy-
dala několik doporučujících stanovisek pro následné 
zasedání zastupitelstva.

Zpráva z jednání 
Zastupitelstva města Holic 
21. června 2021
Na  tomto jednání bylo schváleno plnění rozpočtu 
města k  30. dubnu 2021. Na  doporučení rady byl 
schválen převod spoluvlastnického podílu u konkrét-
ních bytových domů (viz. usnesení) formou „Dohod 
o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým 
věcem“. Byla schválena změna v ceníku výkupu po-
zemků pod komunikacemi (v zastavěném území 250 
Kč/m2, v nezastavěném území 150 Kč/m2). Zastupite-
lé byli také informováni o stavu opravy místní komu-
nikace ulice Smetanova v Holicích.
V rámci jednání proběhlo tajné hlasování o udělení 
Ceny města Holic a  titulu Čestného občana města 
Holic. Cenu města Holic získal Blasor-
chester FF Frohburg a čestné občan-
ství bude uděleno panu Radku Babo-
rákovi. Obě ocenění budou udělena 
v rámci městských slavností v sobotu 
11. září 2021.
Záznam z  jednání najdete opět na  YouTube kanálu 
Záznamy zasedání Zastupitelstva města Holic. 

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 12. července 2021

Jako první bod byla schválena nová pravidla pro 
používání městských symbolů. V  řešení byly také 
smlouvy o  nájmu bez omezujících podmínek pro 
umístění konkurenčních boxů v oblasti samoobsluž-
ných výdejních míst.
Profistav Litomyšl a.s. byl schválen jako dodavatel 
zpevněných ploch a  mlhoviště v  Sokolském parku. 
Schváleno bylo také pořízení mobilních skateboar-
dových překážek pro umístění v  areálu Městského 
stadionu.

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 města

V pondělí 13. září 2021 v 18.00 hod. se bude konat ve  
společenském sále Základní umělecké školy Karla 
Malicha pravidelné zasedání Zastupitelstva města 
Holic. Srdečně zveme občany na  veřejné jednání 
holických zastupitelů.



Zapojte se do hlasování 
o podobě nové lávky přes 
Ředický potok u Topasu

Výsledkem studentské soutěže města Ho-
lic a Katedry architektury FSV ČVUT v Pra-
ze je celkem 17 návrhů architektonického 
a  konstrukčního řešení lávky přes Ředický 
potok v Holicích. Účelem této soutěže bylo 
nalézt nejvhodnější řešení pro novou lávku 
pro pěší a cyklisty v místě, které se nachá-
zí v přirozené a hojně využívané trase mezi 
centrem města, gymnáziem a  sídlištěm 
Na Mušce. Nová pěší lávka nahradí stávající, 
již nevyhovující mostek. Cílem bylo, aby se 
lávka stala jedním z  prvků tvořících měst-
skou identitu. Zároveň by se zde mohli oby-
vatelé denně potkávat s  odkazem historie 
města.
Soutěž byla vyhlášena pro studenty magis-
terského studijního programu Architektura 
a stavitelství na FSv ČVUT v Praze, konkrét-
ně pro studenty 2. semestru. 

Kritéria pro hodnocení soutěže:
•  kvalita architektonického návrhu a urbani-

stického začlenění
•  náklady na realizaci návrhu (cca jako lávka 

u gymnázia)
•  kvalita koncepce konstrukčního řešení
•  naplnění požadavků zadavatele

Veškeré podrobnosti a  soutěžní podmínky 
najdete na webu města. 
Realizovat se bude záměr, který odpovídá 
zadání soutěže.

Hodnotit budou návrhy celkem 4 poroty:
•  odborná porota nezávislých architektů
•  odborná porota kantorů ČVUT
•  zástupci města Holic
•  holická veřejnost

Jednou z nich jste tedy vy – obyvatelé naše-
ho města, kteří kolem onoho místa možná 
často procházíte. 

Hlasujte o tom, jaký z návrhů je ten nejlepší, 
v  anketě prostřednictvím aplikace Mobil-
ní rozhlas (https://www.mobilnirozhlas.cz/
app/anketa/anketa-lavka-u-topasu) nebo 
osobně vyplněným formu-
lářem, který můžete vyplnit 
a  odevzdat na  podatelně 
MÚ Holice. Formuláře jsou 
k dostání na podatelně MÚ. 
Možnost spolurozhodnout 
máte do 30. září 2021.

Barbora Štěpánová
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HODINOVÝ MANŽEL V HOLICÍCH
Údržba a opravy v bytech, domech, chatách, chalu-
pách i zahradách.
Údržba domácí a zahradní techniky.
Lze i formou dárkového poukazu pro vaše blízké.
Tel.: 604 975 177

Aktuální stav lávky



Holice se baví...  
ve staletích 
 
Městské slavnosti 
v otázkách a odpovědích

V  pátek 10. a  sobotu 11. září se uskuteční městské 
slavnosti Holice se baví...ve staletích, které přinesou 
několik zásadních novinek. Program pro vás připra-
vuje tým ve složení Eva Hlaváčková (ředitelka KD Ho-
lice), Karel Král (autor koncepce) a Lukáš Peška (radní 
pro oblast kultury). V  následujícím textu přinášíme 
odpovědi na některé otázky, jež by vás, holické obča-
ny, mohly napadnout.

Proč už se nepoužívá název Dny Holicka?
Zájem o společné slavnosti v rámci holického mikro-
regionu byl malý. Ostatní obce se do nich zapojovaly 
minimálně, některé si dokonce ve  stejném termí-
nu pořádaly vlastní akce. Jde tak vlastně o zreálně-
ní skutečného stavu. Ostatně loňská show Holice 
ve víru zábavy již také nebyla koncipována jako Dny 
Holicka.

Proč se akce koná v zářijové termínu?
Původně jsme počítali s červnem, ale kvůli pandemii 
koronaviru, kdy nikdo nevěděl, co se bude dít, došlo 
k odkladu. Do budoucna uvidíme, kdy nám situace 
dovolí městské slavnosti uskutečňovat.

Co je hlavní novinkou?
Dramaturgie je tematicky ukotvena jako procház-
ka historií města. Protože si Holice letos připomínají 
685 let od první písemné zmínky a 90 let od povýše-
ní na město, připomeneme některé významné his-
torické milníky doplněné o bohatý stylový program.

Byly některé události či osobnosti záměrně opo-
menuty?
Ano, například Dr.  Emil Holub či holické květnové 
povstání. Významná životní jubilea afrického cesto-
vatele oslavíme příští rok, proto plánujeme slavnosti 
v roce 2022 v cestovatelském duchu. Velmi atraktivní 
program k výročí holického povstání jsme měli při-
pravený pro loňský rok, ale ze známých důvodů se 
neodehrál a nahradila ho akce Holice ve víru zábavy. 
Snad se jej podaří uskutečnit v  roce 2025 u příleži-
tosti 80. výročí.

Zapojí se do programu holické školy a spolky?
Z  důvodů protiepidemických opatření, kvůli nimž 
byla jejich činnost v  uplynulém roce a  půl výrazně 
omezena, velmi minimálně. Vždyť samy v době pří-
pravy programu nevěděly, zda budou schopny něco 
nazkoušet. Do dalších let se s nimi samozřejmě po-
čítá.

Nabídne akce nějakou „hvězdu“?
Hned několik, přestože letos ne z  oblasti populární 
hudby. Několikanásobný mistr světa v biketrialu Vác-
lav Kolář, několikanásobný vicemistr světa ve  stan-
dardních tancích a  účastník soutěže Stardance...
když hvězdy tančí Michal Mládek, imitátor Petr Jab-
lonský nebo virtuos na lesní roh Radek Baborák – to 
vše jsou hvězdy ve svém oboru a vy se na ně můžete 
těšit.

Proč začíná program v  nezvyklé časy, v  pátek 
v 19.31 a v sobotu ve 13.36 hodin?
Jde o symboliku dvou významných dat z dějin naše-
ho města. Časy připomínají roky 1336 (první písemná 
zmínka) a 1931 (povýšení na město).

Podrobný program naleznete na plakátu uvnitř Ho-
lických listů a na sociálních sítích Kulturního domu 
města Holic a města.

Přípravný tým oslav
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Holice se baví ... 
i s „erťákem“!
Součástí městských slavností Holice se baví...
ve staletích budou v sobotu 11. září i projížďky 
historickým autobusem Škoda 706 RTO MTZ, 
které připomenou první autobusovou linku 
v Rakousko-Uhersku, jež začala Holicemi jez-
dit v roce 1908. Vůz přijede do našeho města 
po  níže uvedené trase, na  níž bude možné 
do něj v uvedených časech nastoupit.

Dopravní podnik města Pardubic (12:30) – 
Choteč zastávka (12:52) – Dolní Ředice u ob-
chodu (12:57) – Horní Ředice obecní úřad 
(13:02) – Vysoké Chvojno zastávka (13:08) – 
Poběžovice zastávka (13:13) – Kamenec (13:15)

Pravidelné vyhlídkové jízdy vyjedou od spor-
tovní haly (jinde po  cestě nebude nástup 
možný):
•  v 15.00 hod. přes Horní Ředice, Dolní Ředice, 

Choteč, Rokytno a Chvojenec
•  v  16.00 hod. přes Roveňsko, Dolní Roveň 

a Komárov
•  v 17.00 hod. přes Ostřetín a Vysokou u Holic

Jízdně činí 20 Kč na osobu, děti do tří let věku 
včetně zdarma.

Šťastnou cestu, vážení cestující!

Přípravný tým oslav
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HISTORIE

Kalendárium
1. září 1951 (70 let)

Pod patronací ČSAD bylo v  Ho-
licích otevřeno středisko pra-
cujícího dorostu se zaměřením 
na  výuku automechaniček a  au-
toelektrikářek, učební doba byla 
dvouletá.
3. září 1991 (30 let)

Rozhodnutím zastupitelstva bylo 
zrušeno čestné občanství prezi-
dentu Klementu Gottwaldovi a mi-
nistru Václavu Kopeckému. Čestné 
občanství dostali v roce 1949.
5. září 1931 (90 let)
Zastupitelstvo schválilo žádost 
Františka Holického o  autobuso-
vou dopravu na  trati Holice – Vy-
soké Chvojno – Chvojenec – Býšť 
– Nový Hradec Králové.
6. září 1926 (95 let)
V  Holicích se narodil Ing.  arch. 
Oldřich Dostál, docent stavební 
fakulty ČVUT v  Praze, pracovník 
v  ochraně stavebních architekto-
nických památek. Zemřel 13. září 
1966 v Praze.
6. září 1946 (75 let)
V  Holicích byla založena odboč-
ka motoristické organizace Auto-
klubu republiky československé 
(AČR). V témže roce zde odbočka 
zakládá i autoškolu.
10. září 2001 (20 let)
Svým usnesením č. 220 zastupi-
telstvo udělilo čestné občanství 
města Holic prof. JUDr. Ericu Stei-
novi.

11. září 1966 (55 let)
V  Chevy ve  státě Maryland (USA) 
zemřela Ing.  M. J. Schneiderová, 
první česká stavební inženýrka. 
Působila také v Pardubicích u sta-
vební firmy Vendelín Dvořák, pro 
kterou v  letech 1923–24 mj. pra-
covala na  nivelizaci města Holic. 
V roce 1924 odjela do USA.
14. až 17. září 1971 (50 let)
Dechový a  taneční orchestr kul-
turního domu při svém pobytu 
v  německém Fröhburgu (NDR) 
uzavřel družbu s  podobným hu-
debním tělesem tamních požár-
níků.
14. září 2016 (5 let)
Naše město navštívil prezident re-
publiky Miloš Zeman. Při setkání 
s  občany u  kulturního domu při-
pnul stuhu na prapor sboru dob-
rovolných hasičů Holice.
21. září 1956 (65 let)
Při vystoupení holických provazo-
chodců Třískových na  holickém 
náměstí se zabila pádem z 16 me-
trové výšky osmiletá dcera Miluše.
23. září 1881 (140 let)
Byla zde založena Občanská be-
seda, spolek zábavně vzděláva-
cí, předsedou byl Dr.  Al. Vaníček, 
spolek zanikl v roce 1937.
24. září 1976 (45 let)

ZO AMK Holice uspořádal jubilejní 
X. ročník soutěže pro ženy FEMI-
NA o Zlatou osmičku. Tento ročník 
se jel jako Memoriál Jožky Jabůr-
kové v mistrovství BOAS.
26. září 1906 (115 let)

Bylo rozhodnuto o zřízení poštov-
ní autobusové dopravy mezi Par-
dubicemi a  Holicemi. Realizovala 
se až v roce 1908 jako první pravi-
delná autobusová linka v Rakous-
ko-Uhersku.
29. září až 1. října 2006 (15 let)

Starosta Holic L. Effenberk pode-
psal v  polském družebním měs-
tě Strzelce Opolskie partnerskou 
smlouvu o přátelství a spolupráci. 
V  Holicích byla podepsána už 11. 
září 2006.
30. září 1951 (70 let)
Odbočka Autoklubu RČS v  Holi-
cích uspořádala v přírodní kotlině 
u  Poběžovic první terénní moto-
cyklový závod O  štít města Holic 
v rámci Dne motoristů. Na startu 
se sešlo 42 jezdců ve  třech tří-
dách před 2  500 diváky. Nejnižší 
třídu vyhrál 18letý B. Malý z Holic. 
Po  červencovém závodě v  praž-
ské Šárce to byl druhý závod 
na našem území.

Václav Kment
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Odhalení kamenů zmizelých

V pátek 16. července 2021 proběhlo u restaurace Čer-
ný kůň slavnostní odhalení kamenů zmizelých Ireny 
a Arnolda Neumannových a pietní akce k uctění jejich 
památky, jelikož byli zavražděni v koncentračních tá-
borech za 2. světové války. Kameny zasadila do chod-
níku dcera Neumannových Hana Sternlicht a  její 
dcera Irit. Doplnily tak stále relativně čerstvou na-
učnou stezku Od Holuba k Malichovi. Více informací 
o kamenech zmizelých rodiny Neumannovy najdete 
zde >> www.holice.eu/infocentrum/turisticke-trasy-
-cyklotrasy/od-holuba-k-malichovi/zidovsky-hrbitov/
kameny-zmizelych-rodiny-neumannovy/ 
Kromě fotografií si můžete prohlédnout i  krát-
ké video z  akce, které najdete na  YouTube kanálu 
@mestoholice. Za poskytnutí video záběrů děkuje-
me Tomáši Vlachovi.

Barbora Štěpánová
Foto: Michal Břicháč



Než dojde na jmelí
Kdysi měla divadla uprostřed jeviště směrem k divá-
kovi takovou malou stavbičku. Její účel nám nejlépe 
vysvětlí panové Werich a Horníček ve forbíně ze hry 
Těžká Barbora (volně): „…v tomhle místě na jevišti je 
taková oteklinka, takovej edémek… z jedný strany je 
to vozdobený … kdežto z druhý strany to není vozdo-
bený, nýbrž naopak, to je vydlabaný… tam je taková 
kotlinka taková jeskyňka, takový kiosk… a tam je ten 
člověk…“ 
Ano, uhádli jste, je to nápovědní budka. V  dnešní 
době se však s ní už nesetkáte. Dnes nápověda ne-
boli herecky řečeno suflér sleduje herce, a především 
text, z portálu hned vedle opony. Má to tu výhodu, že 
nápovědy mohou být dvě a  pokrýt tak celé jeviště 
(někdy bývá i nápověda třetí, většinou tvořená her-
cem, který momentálně na  jevišti nevytváří umění 
a jistí hru za horizontem nebo kulisou). 
A  o  tohle divadelní jištění holických ochotníků se 
dlouhá léta stará Drahuška Kašparová. S  brýlemi, 
propisovačkou a s textem na kolenou bedlivě ze žid-
le sleduje, zda se herečka či herec neodchylují pří-
liš od textu, zda odříkávají správnou stranu scénáře 
a jestli nezapomněli nastoupit na scénu. A věřte, že 
na té židli prosedí mnoho a mnoho hodin na všech 
zkouškách a  následně na  představeních. Pak není 
divu, že Drahuška zná text nejlépe z celého souboru 
a mohla by si klidně „lajsknout“ každou roli. Ale ani 
nápověda není bez stresu, o tom by mohla Drahuš-
ka mnohé vyprávět – když herci skočí dvě, tři strany 
scénáře, když se listy scénáře rozsypou po podlaze, 
když si herec přes úpěnlivé napovídání stále mele 
a mele svou. 
Během zkoušek herec narazí na  několik replik 
ve  scénáři, které mu vždy stoprocentně vypadnou 
z paměti. To pak přijde za Drahuškou se slovy: „Pro-
sím tě, tady si ten můj text červeně podtrhni, protože 
bez nápovědy to nedám.“ Většinou to však dopadne 
tak, že ono inkriminované místo bravurně zvládne 
a  zasekne se někde úplně jinde. A  to mu pak Dra-
huška s klidem a grácií repliku „hodí“ a  jede se dál 
močálem černým kolem bílých skal.
Ještě jednu věc musím na Drahušku prozradit. Před 
každou premiérou všem rozdá vlastnoručně vyrobe-
nou „zlomvazku“ - malou upomínku spojenou s tím 
kterým představením. A věřte, že všichni cítíme, že 
bez „zlomvazky“ by premiéra nemusela dobře do-
padnout.
Když už jste se pročetli až sem, tak vám prozradím, 
proč to vlastně o nápovědě, a především o Drahušce, 
píši. Ona se totiž ta naše dobrá divadelní víla osm-
náctého června letošního roku dožila osmdesáti let! 
Proto Ti Drahuško nejen já, ale celý holický divadelní 
soubor přejeme hodně zdraví, pevné nervy, ostrou 
tužku, čisté brýle a hodně a hodně scénářů k napoví-
dání. A taky, aby nikdy nedošlo na jmelí.

Luděk Kaplan

Přítel Ti podá ruku, když ji potřebuješ. Ale na jevišti 
podaná ruka moc nepomůže. Tam potřebuješ „ho-

dit“ slovo. A to nám už řadu let laskavě hází naše Drá-
ža. A nečeká na jmelí. Milá Drážo, moc Ti všichni, co 
prošli holickým jevištěm, děkujeme. Tvé hozené slo-
vo je dárek nad dárky. Blahopřejeme Ti k jubileu. Ať 
Ti slouží zdraví a ať ještě dlouho sloužíš ty nám.

Líba Straková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Kaple sv. Josefa 
ve Smetanově ulici
Kaplička sv. Josefa ve Smetanově ulici je z roku 1845, 
byla postavena nákladem dobrodinců a obce v teh-
dejší Josefské ulici za  čp. 182 a  je bez jakéhokoliv 
označení. Během své existence měla celkem pohnu-
tou historii, když měla téměř namále, ale dočkala se 
i několika oprav.
Asi první velká oprava se konala už v roce 1879 (po 34 
letech). V  kronice se píše: „Byla kaple ta v  žalost-
ném stavu, dvéře žádné, obrazy odstraněny a olta-
řík také. Byla to skutečná zřícenina, sloužící za mís-
to, kam i  také lehkomyslníci chodili konat potřebu. 
Tak nemohlo zůstati. Buď se musí úplně zbořiti neb 
opraviti“.
Tak zapsal tehdejší holický farář František Mikeš. 
Vyzval proto dobrodince a kaple byla v krátké době 
opravena opět jako nová. Asi největší zásluhu na re-
novaci měla Růžena Cilková, bývalá žačka Šternber-
ského kláštera, která sama obstarala opravu oltáře. 
A kaple se stala ozdobou silnice Holicko-Moravanské 
a bývala jedním ze zastavení procesí sv. Marka (zápis 
opět provedl farář Mikeš).
V dalších letech probíhaly jen jakési udržovací práce. 
Další větší doložené opravy této kapličky proběhly 
až v polovině 80. let 20. století a na konci roku 2007, 
kdy proběhla generální oprava střechy a  fasády 
za 140 tis. Kč. Opravu objektu zapsaného historicky 
do majetku města financoval za spoluúčasti města 
Holic Dobrovolný svazek obcí Holicka s pomocí kraj-
ské dotace. Finanční příspěvek věnovalo také o.s. Ze-
lená krajina.
Jak jste si jistě všimli, v  letošním roce proběhla za-
tím poslední rozsáhlá oprava této kapličky, která 
již opravdu byla nutná. Při ní bylo odhaleno vnitřní 
i vnější zdivo, které bylo nesoudržné a opravu si vy-
žádala i  klenba, načež byla provedena sanace kon-
strukcí. Bylo provedeno zamezení pronikání dešťové 
vody a  vytvoření ventilace vnitřních prostor. Dále 
kaple dostala novou fasádu, dveře, oplechování stře-
chy a ošetření střešního kříže zlatou barvou a úpravu 
okolí kaple. V  řešení je ještě renovace obrazů. Cel-
ková oprava stála bezmála 390 tis. Kč, z toho 120 tis. 
přišlo z dotace Program 4 – Podpora subjektů čin-
ných v  oblasti kultury poskytnuté z  rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje v roce 2020. Věřme, 
že po této velké opravě nám kaple vydrží v krásném 
stavu dlouhá léta a bude jedním z platných zastavení 
na nové naučné stezce Od Holuba k Malichovi.

Václav Kment

Proč ses nakonec rozhodla jako fanoušek podob-
ných příběhů napsat svůj vlastní?
Po  dlouhé době jsem zašla do  knihovny, obnovila 
si členskou kartičku a  zase začala intenzivněji číst, 
nebo jsem po večerech pro odreagování od dětí sle-
dovala seriály. Tehdy mě ještě ani ve snu nenapadlo, 
že bych mohla začít sama psát. Zhruba po roce mě 
už máloco dokázalo překvapit, přestávalo mi stačit 
být jen čtenář a divák, tak jsem si řekla, že bych moh-
la zkusit napsat něco vlastního. A tak jsem v březnu 
minulého roku sedla k počítači a zhruba za tři a půl 
měsíce byla první kniha na světě.
To byla teda rychlost…
Ze mě by si nikdo, kdo chce začít psát, neměl brát 
příklad. Já jsem velmi impulzivní člověk a  když se 
do  něčeho zakousnu, tak nepovolím, dokud to ne-
uskutečním. A  navíc jsem se nevěnovala vážně ni-
čemu jinému, všude řádila pandemie a  já byla jen 
s dětmi a mimoto se věnovala jen psaní.
Stvůra se odehrává v Holicích, kde jsi vyrostla. Vy-
brala jsi je jako místo dění právě kvůli tomu?
Ano. Známé prostředí mi práci celkem ulehčilo. Mu-
sela jsem totiž studovat, jak funguje prostředí vy-
šetřování vraždy, policejní procesy a podobně, takže 
známé prostředí bylo výhodou. Stvůra je navíc namy-
šlená jako trilogie, takže jestli se jí povede dobře, tak 
se do Holic hlavní postavy vrátí zase ve třetím díle.
Jedna z obětí je studentkou gymnázia a ty sama 
jsi na místní Gyholi chodila. Promítá se do tvých 
příběhů nějak tvůj vlastní život?
Někdy se mi to do psaní podvědomě vkrádá. Napří-
klad nejsem fanoušek objasněných konců detekti-
vek. Ve  svém okolí vím o  spoustě různých neštěstí 
a  pozůstalí se jen málokdy dovědí pravdu. Zároveň 
se v mých příbězích asi celkem často objevuje téma 
domácího násilí, alkoholismu nebo gamblerství, 
s kterým mám zkušenost z dětství. Kromě dvou dílů, 
kterými bude pokračovat Stvůra mám už rozpraco-
vaný i psycho thriller, který bude částečně inspirova-
ný právě tím, co jsem tehdy prožila.

Kristýně kromě Stvůry vychází koncem září další 
detektivka s názvem Rozsudek smrti. V šuplíku má 
ale už napsané další detektivní příběhy. Když bude 
mít její prvotina úspěch, budeme se snad moct těšit 
i na další detektivní příběhy z jejího pera nejen z pro-
středí Holic.

Barbora Štěpánová

Foto: Markéta Nešetřilová

pokračování ze strany 1



 JE HOLICKO VLÍDNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT? 
 
 
 

 
 

 

NEWSLETTER 
 

projektu 

Komunitní plánování sociálních služeb 
na území Holicka 

 
V první polovině roku 2021 jsme se vás intenzivně ptali, jaké problémy řešíte, zda máte 
dostatek informací, zda víte, kam se obrátit v tíživé situaci, zda jste spokojeni s dostupností 
jednotlivých sociálních služeb, s fungováním sociálního odboru města Holice apod. 
 
Děkujeme všem za spolupráci! 
 
Data z území jsme vyhodnotili a poskládali tak obraz sociální situace na Holicku. 
Zde vám nabízíme výběr klíčových zjištění: 
 
 Holicko lze hodnotit jako území s dobrou sociální situací (nízká míra negativních 

sociálních jevů ve srovnání se zbytkem České republiky). 
 Na Holicku působí kvalitní poskytovatelé sociálních služeb. Díky geografické poloze 

území je dobře dostupná i řada dalších sociálních služeb a dalších forem pomoci 
v Pardubicích a Hradci Králové (případně i v Chrudimi a Vysokém Mýtě). 

 Vedle registrovaných poskytovatelů sociálních služeb jsou na Holicku k dispozici i další 
formy sociální pomoci (sociální šatník, senior taxi, svoz zdravotně znevýhodněných dětí 
do školy Svítání apod.). Na Holicku je také funkční síť neformální pomoci (rodina, 
sousedská výpomoc, aktivity obcí). 
 

× Je zde zhoršená dostupnost či nedostatečné kapacity některých sociálních služeb 
(odlehčovací služby, krizová lůžka, podpora osob pečujících o seniory a zdravotně 
znevýhodněné osoby, služby pro osoby s duševním onemocněním). 

× Chybí zde systém spolupráce a koordinace aktivit obcí, poskytovatelů sociálních 
služeb a dalších subjektů. Tento systém by umožnil pružnou reakci na aktuální vývoj 
v sociální oblasti. 

× I přes obecně velké penzum informací na internetu chybí pro Holicko souhrnný web 
nebo katalog služeb, který by zadavatelům, či uživatelům umožnil snadnější orientaci 
o možnostech sociálního systému. 

 
Pokud máte zájem o více informací, dokumenty, kde jsou veškerá data, jsou zveřejněné na 
www.kpss.holicko.cz. 
  

25. června 2021 
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Novinky v holických parcích

Jistě jste si všimli, že oba naše parky prochází množ-
stvím změn a vylepšení. Na co konkrétně se může-
me v parcích těšit?

Sokolský park
Hlavní akcí je zde využití srážkových vod, což je čás-
tečně financováno z prostředků EU. Nově provede-
ná dešťová kanalizace bude sbírat srážkovou vodu ze 
střech přilehlých objektů v majetku města. Konkrét-
ně se jedná o tyto budovy:
• ZŠ Komenského čp. 500
• Kulturní dům města Holic
• Africké muzeum Dr. Emila Holuba
• Sportovní hala
• Sokolovna
Jak to vlastně celé funguje? Dešťová voda je jímána 
do dvou podzemních akumulačních betonových ná-
drží, jejichž celkový objem je 105 m3. Zadržená voda 
bude filtrována a dále upravována v podzemní tech-
nické místnosti a vodou se pak bude zavlažovat celý 
Sokolský park, přilehlé zahrady MŠ Holubova a školní 
družiny u objektu Opatrovny. Při výkopech dešťové 
kanalizace byla také provedena příprava pro budou-
cí připojení na optickou síť.
V Sokolském parku dále vznikne centrální zpevněná 
plocha s mlhovištěm, které bude mít manuální ovlá-
dání a časový program, během kterého bude možné 
mlhoviště spustit. Park bude také doplněn o mobili-
ář, jako jsou lavičky, odpadkové koše a bezpečnostní 
kamery. Proběhne zde i drobná zelená výsadba. Vrátí 

se sem například záhonky kolem zpevněné kamen-
né cesty a vyšlapané cestičky budou v parku nahra-
zeny mlatovými cestami.
Veškeré úpravy by měly být hotové do konce měsíce 
srpna.

Městský park
Probíhající úpravy v pořadí druhém parku jsou i díky 
jeho rozloze rozsáhlejší a  zabírají tak delší časový 
úsek. V celém prostoru jsou prováděny terénní úpra-
vy a nové sítě pro veřejné osvětlení. Samotné nové 
lampy by měly v parku vyrůst po prázdninách, kdy 
bude také probíhat realizace mlatových cest. 
Během léta probíhal především prořez zeleně a od-
borná údržba. V  poslední fázi bude zelená plocha 
doplněna o zeminu, která zbyla po zpracování úprav 
terénu parku.

Barbora Štěpánová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Pozvánka na setkání 
harmonikářů
Město Holice, výbor seniorů, Kulturní dům města 
Holic a ZUŠ Karla Malicha vás zve na 7. setkání har-
monikářů, které se uskuteční v  sobotu 4. září 2021 
v ZUŠ Karla Malicha od 14.00 hod. Občerstvení bude 
na místě zajištěno a vstupné je 70 Kč.
Jako host vystoupí Jiří Hampl z Dubicka, který vystu-
poval na posezení s písničkou a na setkání harmoni-
kářů.
Sál bude otevřen od 13.00 hod. a pro případné další 
informace můžete kontaktovat pana Antonína Jane-
bu na tel. 775 122 915.

Pozvánka na moravskou 
dechovku Vracovjáci

Město Holice, výbor seniorů, Kulturní dům měs-
ta Holic a  ZUŠ Karla Malicha si vás dovolují pozvat 
na moravskou dechovku od Kyjova Vracovjáci, které 
můžete vídat a slýchat na TV Šlágr.
Kdy? 24. září 2021 od 17.00 do 20.00 hod.
Kde? ZUŠ Karla Malicha
Vstup: 120 Kč
Přijďte si zpříjemnit podvečer a  zazpívat si krásné 
moravské a české písničky. Pro případné další infor-
mace můžete kontaktovat pana Antonína Janebu 
na tel. 775 122 915.

Pozvánka na výstavu 
GRAFO – ČUDA – HOLICE

Karel Čuda (* 14.5.1880, + 9.8.1955)
Ve vitrínách prvního patra Kulturního domu, od 1. září 
do 31. října 2021.
Výstava se měla konat v  květnu loňského roku, 
v  roce 140. výročí narození a  65. výročí úmrtí Karla 
Čudy. Vzhledem k  tehdy platným epidemiologic-
kým opatřením se žádné akce tohoto typu nemohly 
uskutečnit. Proto přijměte naše pozvání na aktuální 
náhradní termín ke vzpomínce na původně fotogra-
fa a později majitele firmy Grafo – Čuda – Holice, pro-
dukující pohlednice v celé ČSR, mecenáše místního 
spolkového hnutí a sportu, dnes tak trochu zapome-
nutého.

Václav Kment

TANEČNÍ POZVÁNKA
Taneční studio Hany Flekrová Vás zve na následu-
jící akce. Přijďte si s námi zatančit a pobavit se:
•  Kurz společenského tance a  společenského 

chování pro mládež
Zahájení kurzu v  pátek 10. září, 
kurz je otevřen pro chlapce 
a páry.
•  Kurz tance pro dospěláky, pro 

manželské, přátelské i  mile-
necké dvojice

Zahájení kurzu 22. října, přihláš-
ky již nyní (e-mailem, telefonic-
ky).
•  Holický kramflíček – celostátní taneční soutěž 

ve sportovním tanci 26. ročník
•  Ve víru tance – společenský ples na závěr taneč-

ních kurzů i pro veřejnost
Těšíme se na vás!
Více informací na www.tshf.cz nebo www.tanec-
nivholicich.cz

Kluci díky
Nedávno jeden kamarád ztratil peněženku. Jak to 
bývá, měl v ní peníze, platební kartu a všechny dokla-
dy. Ani ne půl hodiny od doby, kdy to zjistil, mu volali ze 
služebny místní policie, že tam jsou dva kluci a hlav-
ně jeho peněženka. Nebudu to prodlužovat a  hned 
napíši, co mě na té situaci zaujalo. Tak především ta 
rychlost, s jakou nálezci přinesli peněženku na policii 
přes půlku města, že ani minutu neuvažovali, že si pe-
níze nechají. Když se jich kamarád zeptal, proč ji vrá-
tili, odpověď jednoho z nich byla více než spontánní: 
„Jenom vůl by to neudělal.“ Když jim dotyčný nabídl 
odměnu, rezolutně ji oba odmítali a až po delším na-
léhání souhlasili s menším dárkem a když ten jim byl 
donesen, nemohli věřit jeho výši. Co kluci dostali, psát 
nebudu. Že to stejně nikoho z  vás nezajímá? Ještě 
jsem zapomněl napsat, že oba mladíci mají bydliště 
v Husově ulici v dětském domově. Kluci, ještě jednou 
díky a až půjdete na radnici za „strejdou“ Výborným, 
stavte se u mě, rád bych vás poznal.

Petr Kačer



Pozvání na výstavu 
u chovatelů 
18.–19. září 2021
Vážení čtenáři Holických listů, rádi bychom vás po-
zvali na společnou výstavu tří holických organizací – 
Českého svazu chovatelů, Českého svazu zahrádká-
řů a Svazu včelařů. Tato výstava, konaná za podpory 
města Holice, proběhne v areálu chovatelů u nádraží 
ČD během posvícenského víkendu 19. a 20. září 2021. 
Oba dny bude otevřeno od 8.00 do 17.00 hod. Využij-
te posvícenské atmosféry a přijďte se na chvíli odre-
agovat od běžných starostí.
Tato akce je pro všechny generace. Uvidíte králíky 
mnoha plemen, vodní a  hrabavou drůbež, holuby 
různých plemen a  barevných rázů. Všechna ple-
mena budou označena popiskou se základními in-
formacemi, což ocení nejen zvídavé děti, ale i  jejich 
rodiče. Po celou výstavu vám budou k dispozici zku-
šení chovatelé a rádi vám s chovem poradí. Můžete 
si zde zvířata za výhodné ceny nakoupit a  tím svůj 
chov rozšířit, případně chov založit. Kromě již zmíně-
ných zvířat uvidíte i ovce a kozy, pestrobarevné exo-
tické ptactvo, morčata, nutrie a další.
Pro děti budou připraveny výherní soutěže. V  za-
hrádkářské sekci si prohlédnete různé odrůdy ovoce 
a zeleniny, květiny a vazby květin. I zde vám ochotně 
poradí zasvěcení zahrádkáři a můžete si tady koupit 

rostlinky do  vlastní zahrádky. Velmi poutavá bude 
i ukázka včelařství, kde se všichni podrobně sezná-
mí s chovem včel a zpracováním medu, který tu také 
zakoupíte.
Potěší nás vaše návštěva této ojedinělé posvícenské 
výstavy. Na vaši účast se těší zástupci všech tří orga-
nizací a děkují městu Holice za podporu této mimo-
řádné akce.

Pavel Syrůček

Králík Český černopesíkatý vyšlechtěný v 70. letech holic-
kým chovatelem Františkem Provazníkem. Na jeho počest 
se koná speciální expozice tohoto plemene. K vidění bude 
cca 200 králíků dalších plemen a barevných rázů.

Kromě králíků bude k vidění asi 150 holubů a 150 kusů vod-
ní i hrabavé drůbeže. 

V 1. patře výstavní haly najdete velmi krásně připravenou 
expozici zahrádkářů a včelařů.
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Český zahrádkářský 
svaz Holice 
zve na výstavu

Po  loňské přestávce se opět bude konat výstava 
drobného zvířectva a výstava květin, ovoce a zeleni-
ny.
Vezměte děti, vnuky, manžela, nebo se třeba sami 
přijďte podívat do areálu chovatelů v ulici Puškinova 
na pestrou nabídku exponátů z Holic a okolí.

Posvícenská výstava
• sobota 18. září 2021 od 8.00 do 17.00 hod.
• neděle 19. září 2021 od 8.00 do 17.00 hod.
•  pondělí 20. září 2021 od 8.00 do 11.00 hod. pro školy 

a školky

V areálu bude možno zakoupit sukulenty a řadu dal-
ších okrasných rostlin. Můžete se poradit ohledně 
pěstování rostlin a  seznámit se s  bohatou činností 
naší základní organizace. Bude k vidění unikátní skle-
něný živý úl s možností zakoupení výrobků z medu. 
Občerstvení zajištěno.
Zve výbor základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Holice
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Prázdniny nás bavily
Při slově prázdniny si snad každý představí sluníč-
ko, volno, dovolenou, tábory, moře… Jen těžko by 
chtěl někdo chodit do školy. Ale u nás to bylo tyto 
prázdniny jinak.
ZŠ Holubova ve spolupráci s firmou IT ve škole využila 
výzvy MŠMT – letní kempy a připravila celkem sedm 
turnusů dětských příměstských táborů zaměřených 
na vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí 
a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno vý-
padkem prezenční výuky v průběhu školního roku. 
Formou her, pohybových aktivit a  soutěží jsme se 
s dětmi snažili posilovat sociální vztahy ve skupině, 
obnovit pracovní a  studijní návyky, podpořit zájem 
dětí o vzdělávání a pohyb.
V  dopoledních hodinách děti procvičovaly učivo 
z  matematiky, českého jazyka, anglického jazyka 
a prvouky. Odpoledne už bylo zaměřené na pohybo-
vé hry a soutěže. Každý týden probíhal v  jiném du-
chu, s dětmi jsme se vypravili na daleký západ poznat 
zvyky indiánů, společně jsme se plavili po vlnách Ka-
ribiku na  pirátské lodi, navštívili jsme kouzelný svět 
Harryho Pottera. Dokonce jsme se vrátili v  čase až 
do pravěku. Děti se pobavily, poznaly nové kamará-
dy, vyzkoušely si některé netradiční hry a jak doufám, 
budou na tyto kempy vzpomínat v dobrém.
Tímto děkuji všem dětem, rodičům a lektorům, kteří 
se do letních kempů zapojili a doufám, že si prázdni-
ny užili stejně jako já.

Martina Kubíčková



Září v Holoubku
Milí návštěvníci Holoubka, zdraví-
me vás v měsíci září, v novém škol-
ním roce a moc nám všem přeje-
me, aby dveře Holoubka zůstaly 
stále otevřené. První zářijový týden 
vás zveme do volné herny od 8.30 
do 11.30 a od druhého týdne se po-
stupně otevřou jednotlivé programy a  aktivity Ho-
loubka.

Ve čtvrtek 30. září od 16.00 do 19.00 hod. vás zveme 
na  praktický seminář Proměny generací v  podání 
Mgr. Moniky Čuhelové (psycholožka, lektorka, men-
torka). Ke které generaci patříme? A k jaké patří naše 
děti? Miléniáni, X, Y, sněhové vločky, Husákovy děti – 
co to všechno znamená? Praktický seminář, v němž 
se společně podíváme na  proměny světa a  s  ním 
související proměny lidí, generací. Jak se v  tom ori-
entovat, proč bychom měli, jak to ovlivňuje výchovu 
a možnosti spolupráce? Co je jinak a co stále platí?
Vstupné: 50 Kč

Na říjen připravujeme další seminář s Mgr. Monikou 
Čuhelovou Psychická odolnost – jak ji vybudovat 
u sebe i u svých dětí. Termín včas oznámíme.

Plánovanou hru do lesoparku (Městský park směrem 
na Roveň) Procházka s rodinou za Holoubkem usku-
tečníme po dokončení všech úprav parku. Během ba-
bího léta termín včas zveřejníme a těšíme se na vás.

Léto s  Holoubkem – dva týdny v  červenci pro děti 
předškolní a školní – se vydařilo a je vidět z přilože-
ných fotografií. 

Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na našich webových stránkách a Facebooku.

Zájem o bezplatné vzdělávací kurzy pro dospělé 
převyšuje kapacitu

A co, zejména ženy, na vzdělávacích kurzech v rám-
ci projektu Rovnoprávnost s rozumem do Holoubka 
láká?
•  posílení konverzačních dovedností v anglickém ja-

zyce
•  rozpoznání vlastních talentů a  silných stránek po-

mocí Gallupova testu
•  kariérní poradenství, zamyšlení nad prací svých snů
•  nacházení vlastních řešení při koučování
•  sdílení, inspirace, podpora

Více informací na www.rovnopravnostsrozumem.cz, 
na Facebooku nebo na tel. 603 566 141.

Jana Majcová
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Týdny pro duševní zdraví

Stalo se již tradicí, že se v září a říjnu koná festival 
Týdny pro duševní zdraví. Ten nabízí spoustu kultur-
ních akcí, které informují o duševním zdraví a jeho 
prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté 
s touto problematikou. Jeho cílem je detabuizovat 
téma duševního zdraví, přimět společnost o  něm 
otevřeně hovořit a  podpořit tak lidi, kteří se s  du-
ševní nemocí potýkají. Ve východních Čechách se 
do pořádání jeho 26. ročníku zapojilo 19 organizací, 
které připravily bohatý program ve 13 městech. 
V  Pardubicích se program bude konat každý den 
v týdnu od 20. do 24. září. K návštěvě láká např. be-
seda Moje jméno není diagnóza 21. září v Divadle 29, 
Výměňák – hudební podvečer s bleším trhem před 
Café Robinson 22. září či autorské čtení Markéty 
Dohnalové z její nové knihy ŽIVOT velkými písmeny 
23.  září v  Krajské knihovně v  Pardubicích. V  týdnu 
mohou návštěvníci zavítat i  do  několika organiza-
cí sociálních služeb, den otevřených dveří se bude 
konat např. v  Centru Kosatec, Domově pro seniory 
U Kostelíčka, Vida centru či v Centru duševního zdra-
ví Pardubice. Pracovníci služeb vám představí orga-
nizaci, provedou vás jejími prostory, nabídnou infor-
mace o  poskytovaných službách a  budou se těšit 
na vaše zvídavé otázky.
Další informace o  festivalu a  programu naleznete 
na  FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na  www.tdz.
cz. Těšíme se na vaši účast.

Michaela Venclová



Velká cena Českomoravského 
klubu veteránů opět 
v Holicích

Na  druhý letošní turnaj ve  stolním tenisu přijelo 
na 152 hráčů a hráček ze všech koutů Čech a Sloven-
ska. 17. července se hrálo celkem na osmnácti stolech 
ve sportovní hale a herně stolního tenisu. Nová kli-
matizace v herně a diodové osvětlení v hale přispělo 
ke zkvalitnění tohoto mezinárodního turnaje. Ten se 
hraje v Holicích za stálé podpory města již řadu let. 
Zahájit tuto významnou událost přišel místostaros-
ta města Holic Petr Kačer. Hlavním sponzorem Velké 
ceny byla firma ANNABIS s.r.o., která věnovala vítě-
zům všech kategorií věcné ceny. Kompletní výsledky 
turnaje v Holicích najdete na adrese www.cmkv.cz.

Jiří Košťál

INFORMACE ZE SPORTU
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K. Č. V. Holice v roce 2021

Od  začátku roku pokračovaly zákazy všech spor-
tovních a  kulturních akcí, včetně shromažďování 
lidí kvůli stále probíhající nákaze COVID-19. Proto 
jsme se všichni moc těšili na  zahájení cyklistické 
sezony.
První letošní akcí Klubu českých velocipedistů Ho-
lice bylo již tradiční uctění památky padlých na ho-
lickém hřbitově, tentokrát 8. května a  následně 
účast našich dvou členů na  slavnostním odhalení 
pomníku Republika na  holickém náměstí. Zároveň 
jsme zde předvedli v  premiéře náš nový spolkový 
prapor. Dále jsme se zúčastnili cyklo jízdy v Novém 
Bydžově v rámci oslav 130 let tamního klubu. Před-
seda našeho klubu Jiří Valenta spolu s dcerou Anič-
kou se zúčastnil poslední etapy Na kole dětem – na-
dačního fondu Josefa Zimovčáka. O  týden později, 
v sobotu 19. června Jiří zvítězil v Brně na Mistrovství 
Evropy vysokých kol „Pod Špilberkem“ na trati dlou-
hé 60 km v  čase 02:10:42. Týž den se další členové 
našeho klubu zúčastnili uvítání a ukázkové jízdy při 
Spanilé jízdě historických policejních vozidel na ho-
lickém náměstí. Jiří Valenta se dále zúčastnil nejdel-

šího cyklistického podniku u  nás – Cesta za  snem, 
2  222 km za  111 hodin okolo Česka. Tuto sezonu se 
nám podařilo představit nejen nový prapor, ale 
i nové spolkové odznaky.
Jako další vrchol našich letošních jízd pořádáme 
v sobotu 18. září již XI. ročník setkání historických kol, 
tentokrát s  výjezdem do  Vysokého Chvojna. V  plá-
nu je společné fotografování u pomníku Republika, 
prohlídka Afrického muzea Dr.  Emila Holuba, věže 
kostela sv. Martina v Holicích a sv. Gotharda ve Vyso-
kém Chvojně s odborným výkladem místních zvoní-
ků a závěrečné posezení v restauraci Na Zámečku. 
Tímto zveme na příjemnou projížďku i  širokou ho-
lickou veřejnost. Jedinou podmínkou účasti je staré 
kolo a dobový oděv. Případnou účast je nutné pře-
dem nahlásit do 13. září na www.historicka-kola-ho-
lice.netstranky.cz.

Václav Kment

SK Holice – kopaná se nám 
zase vrátila
Konec prázdnin byl ve  znamení finále letní soutě-
že Top Centrum pohár. Po  základní části soutěže, 
kterou pořádal Okresní fotbalový svaz, se ve  finále 
utkali fotbalisté Mikulovic (okresní přebor) a Holická 
rezerva (III. třída). První poločas byl vyrovnaný, hosté 
SK Holice B (finále se hrálo v Mikulovicích) se dosta-
li v  devatenácté minutě gólem Kroutila do  vedení. 
Domácí v pětadvacáté minutě vyrovnali. V druhém 
poločase se však lépe dařilo hráčům Mikulovic, kteří 
nakonec vyhráli 4:1. Druhé místo a pomyslnou stří-
brnou medaili vykopala následující sestava: Svoboda 
– Kučera, Kroutil, Velínský, Černý – Jedlička, Vodák, 
Strnad, Klasovitý – Prokop, Kovařík. Střídali: Matyáš, 
Kopa, Vojtěch.

SK Holice – kalendář utkání

SK Holice A – krajský přebor
Ne 22.8.2021 14.30 hod. Heřmanův Městec
So 4.9.2021 14.30 hod. Litomyšl
Ne 19.9.2021 15.30 hod. Pardubičky
So 2.10.2021 15 hod. Česká Třebová
SK Holice B – III. třída
Ne 22.8.2021 17 hod. Pardubičky B
Ne 5.9.2021 16.30 hod. Ostřetín
Ne 19.9.2021 16 hod. Rohovládová Bělá B
Ne 3.10,2021 15 hod. Staré Hradiště
SK Holice dorost – krajský přebor
So 21.8.2021 14 hod. Heřmanův Městec
St 25.8.2021 18 hod. Hlinsko 
So 4.9.2021 14 hod. Litomyšl
So 18.9.2021 12.30 hod. Pardubičky
So 2.10.2021 12 hod. Česká Třebová
SK Holice starší a mladší žáci – krajský přebor
Ne 12.9.2021 9.30 a 11.15 hod. Moravská Třebová
Ne 26.9.2021 9.30 a 11.15 hod. Hlinsko
Ne 3.10.2021 9.30 a 11.15 hod. Pardubičky 

Ing. Vladimír Faltys



Historie holického basketbalu 
– pokračování

Výchova basketbalové 
mládeže v  Holicích si 
za  dosavadních víc jak 
třicet tři let své existen-

ce vybudovala vlastní systém. Samozřejmostí je 
každoroční pořádání letního týdenního soustře-
dění všech mládežnických družstev a po několika 
letech se stalo tradicí i  týdenní zimní soustředění 
na lyžích. S nadsázkou tak můžeme hovořit o „Ho-
lické basketbalové škole“. Svými výsledky si získala 
renomé a  uznání v  širokých basketbalových kru-
zích a  město Holice se stalo významným bodem 
na  basketbalové mapě České republiky. Holickou 
školu proslavily zejména mládežnické týmy ročníků 
1993 a 1998, které dokázaly v novém tisíciletí v mini-
žákovských kategoriích postoupit až na závěrečná 
mistrovství České republiky a v kategoriích žákov-
ských a dorosteneckých hrály celorepublikové ligo-
vé soutěže. Z  těchto týmů pak vyšli další úspěšní 
odchovanci Viktor Půlpán (bratr Anety Půlpánové) 
a Marek Welsch (syn Petra Welsche). Oba také re-
prezentovali Českou republiku v  mládežnických 
kategoriích a dotáhli svoje snažení až do nejvyšší li-
gové soutěže mužů. Viktor Půlpán zahájil svoji pro-
fesionální kariéru v týmu BK JIP Pardubice, se kte-
rým získal v roce 2016, stejně jako před ním Pavel 
Harčár, bronzovou medaili v nejvyšší české basket-
balové lize. V následujících letech pak byl nomino-
ván do národního týmu mužů, se kterým se zúčast-
nil úspěšné kvalifikace na mistrovství světa, které 
se hrálo roce 2019 v  Číně. Marek Welsch naskočil 
do nejvyšší basketbalové ligy mužů v roce 2018 jako 
devatenáctiletý benjamínek v  týmu DESKSTONE 
Tuři Svitavy a v následujícím roce odešel studovat 
a hrát basketbal na americkou univerzitu Jackson-
ville State University. 
Největšího týmového úspěchu pak dosáhli hráči 
ročníku 2004, kteří v roce 2015 získali na mistrovství 
České republiky stříbrné medaile za  druhé místo. 
V  následujících letech pak pravidelně postupovali 
do bojů o mistra České republiky. I  v generaci hrá-
čů narozených po  roce 2000 je několik nadějných 
mladíčků, kteří by to v basketbalu mohli dotáhnout 
hodně vysoko. Jsou to zejména Tomáš Dvořák, Filip 
Horký, Jan Chmelík, Radovan Mrázek, Adam Mikuláš, 
Josef Pluhař a Ondřej Krejčík. Do této skupiny naděj-
ných hráčů patří i  velice talentovaný Marek Půlpán 
(bratr Anety a Viktora Půlpánových), který s basket-
balem v Holicích začínal, ale později přestoupil do BK 
Pardubice. 
Díky „Holické basketbalové škole“ je družstvo mužů, 

na svém počátku složené z basketbalových „samo-
uků“, plynule doplňováno z vlastní mládežnické líh-
ně. Mladí hráči tak postupně přebírají žezlo od svých 
předchůdců, kteří v  sezóně 1993/1994 dokázali po-
stoupit z meziokresního přeboru do nejnižší krajské 
soutěže východočeské oblasti. V  té době nesla ná-
zev Oblastní soutěž východočeského kraje. Postup 
do  této soutěže přinesl i  mnoho nových poznatků. 
Noví soupeři, přechod na hraní mistrovských utkání 
systémem dvojzápasů sobota odpoledne a  nedě-
le dopoledne, cestování po  celém východočeském 
kraji, to všechno byly doposud neznámé věci, kte-
rým se muselo družstvo mužů přizpůsobit. Změnit 
se muselo i  organizační zajišťování mistrovských 
utkání, získávání volných termínů v tělocvičně a dal-
ší povinnosti spojené s chodem sportovního klubu, 
který měl v té době v mistrovských soutěžích zapo-
jena celkem čtyři družstva. 
Družstvo mužů se i  ve  vyšší – krajské soutěži, do-
kázalo prosadit a  po  několika seznamovacích no-
váčkovských sezónách se stabilně usadilo ve  stře-
du tabulky. S  příchodem mladých odchovanců šly 
výkony týmu nadále směrem nahoru a  muži po-
stupně začali v  tabulce Oblastní soutěže východo-
českého kraje opakovaně atakovat nejvyšší příčku. 
Tyto výsledky vedly k rozhodnutí pokusit se holický 
basketbal posunout o  další patro výše a  postoupit 
do Přeboru východočeského kraje. Z této soutěže už 
vedla cesta přímo do 3. celostátní ligy, tehdejší tře-
tí nejvyšší basketbalové soutěže v České republice. 
Byl by to pro holický basketbal další historický krok 
kupředu a  současně důstojné pokřtění nové palu-
bovky v holické tělocvičně. Snahu holických basket-
balistů o  postup také umocnila přístavba hlediště, 
které toto sportovní zařízení změnilo ve  sportovní 
halu se vším všudy. Nově zrekonstruovaná městská 
sportovní hala se tak stala dalším mezníkem histo-
rie basketbalu v Holicích a přiblížila náš sport, který 
jsme doposud hráli za zavřenými dveřmi, široké ho-
lické veřejnosti. 
V roce 2004 se sen stal skutečností a tým mužů po-
stoupil z  Oblastní soutěže východočeského kraje 
do Přeboru východočeského kraje, který byl pozdě-
ji přejmenován na Východočeskou ligu. Tato liga je 
i  v  současnosti nejvyšší soutěží společnou pro Par-
dubický a Královéhradecký kraj. Oporami týmu byli 
odchovanci klubu Vladimír Valenta, Miroslav Kasal, 
Petr Pávek, Víťa Branda, Víťa Trojan, Petr Kšáda, La-
dislav Effenberk ml., Lukáš Vavřina, Kamil Štěrba, 
Marek Strnad, Lukáš Kantor, Pavel Kryštof, Petr Čer-
mák, Luboš Nádeník a další hráči. 
Pokračování příště…

Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan

INFORMACE ZE SPORTU
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