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Vážení spoluobčané,
při čtení těchto 

řádků bude v našem 
městě již panovat čilý 
ruch, který signali-
zuje konec prázdnin, 
dovolených a začá-
tek nového školního 
roku. Doufám, že jste 
si odpočinuli a na-
čerpali dostatek no-
vých sil.

Chtěl bych Vás informovat o činnosti samo-
správy města o prázdninách. Rada města na své 
červencové schůzi byla informována o průběhu 
a přípravě investičních akcí, které by se měly 
uskutečnit v době prázdnin. Letos jich probíhá 
skutečně mnoho. V první řadě je to dokončení 
budovy základní umělecké školy v pasivním 
standardu, zateplení budov MŠ Holubova, MŠ 
Pardubická a ZŠ Holubova. Dále pak úpravy 
v Holubově ulici v prostoru od pošty k potoku 
Ředička a zateplení budovy č.p. 2 na náměstí 
T. G. Masaryka. U všech akcí je harmonogram 
plněn a nehrozí zpoždění. Nakolik byla tato in-
formace objektivní, si mohli radní ověřit na své 
schůzi 11. srpna, kdy po krátké pauze rada 
města opět zasedala. Zde bylo konstatováno, 
že pasivní budova ZUŠ je zkolaudována a spl-
nila i náročnou tlakovou zkoušku a nic nebrání 
tomu, aby byla 1. září 2014 slavnostně otevřena 
(viz informace na jiném místě) a mohla tak začít 
sloužit žákům i široké veřejnosti.

Zateplování školních budov probíhá dle plá-
nu a budovy budou k začátku školního připra-
veny. Menší problémy by se mohly vyskytnout 
u MŠ Pardubická. Zde se mimo zateplení totiž 
prováděla i celá rekonstrukce rozvodů a doda-
vatel se zde dočkal několika nemilých překva-
pení. Zvýšeným pracovním úsilím a těsnou spo-
luprací s odborem správy majetku a výstavby 
města Městského úřadu Holice se práce zdárně 
blíží ke konci. Věřím, že i zde se situace zvládne 
a děti i rodiče ocení nové prostory školky.

V současné době vrcholí práce v Holubově 
ulici, zvýšení přechodů, obrubníků, nové chod-
níky a parkoviště jistě přispějí k větší bezpeč-
nosti a komfortu chodců, dětí a přinesou zklid-
nění dopravy v této ulici. Holubova ulice se 
stane součástí zóny s rychlostí 30 km/hod. 

Konec měsíce srpna patří neodmyslitelně 
tradičnímu mezinárodnímu setkání radioama-
térů, letos proběhl již jubilejní 25. ročník.

Na závěr mám ještě pro Vás pozvánku 
na akci „Dětský den – konec prázdnin se zná-
mými osobnostmi 2014“, který se koná na sta-
dionu 30. srpna 2014, kde bude dostatek zábavy 
nejen pro děti, ale i dospělé návštěvníky (pro-
gram najdete na str. 8).

Všem občanům přeji krásné babí léto.

Povídání u kávy (čaje)
Od tohoto čísla jsme se rozhodli, že každý měsíc 
pozveme nějakého hosta na kávu a položíme mu 
několik otázek. Na volbě prvního respondenta 
jsme se shodli celkem rychle. Kdo jiný by jim měl 
být než Mgr. art. František Machač – ředitel ZUŠ 
Holice, která se během prázdnin defi nitivně pře-
stěhovala do nové moderní budovy. 
Turka nebo rozpustný? 
Černý čaj! Kávu jsem se ještě nenaučil pít.
Otázka: Jak se těšíš do nových prostor je asi 
zbytečná, že.
Jak se to vezme, určitě se všichni těšíme na nové, 
krásné, reprezentativní prostory, ale zároveň s no-
vou budovou přichází mnoho dalších starostí, vý-
zev a závazků. Nicméně si myslím, že ZUŠ Ho-
lice (od prvního září ZUŠ Karla Malicha) si tyto 
prostory zaslouží a určitě o tom všechny obyvatele 
Holic přesvědčuje nebo v budoucnu přesvědčí.
Mnohým spoluobčanům se zdá budova předi-
menzovaná. Řekni mi, kolik máte žáků, kolik 
oddělení a oborů a jak vlastně taková škola 
funguje?
Staré prostory dnešním trendům a požadavkům 
nevyhovují a výuka v minulosti už někdy připomí-
nala spíše obrázky ze seriálu “Vyprávěj“. Budova 
není určitě předimenzovaná, jelikož vlastní pro-
story ZUŠ budou umístěny v prvním podlaží (kde 
bude umístěn hudební obor) a v druhém podlaží, 
budou umístěny obory výtvarný a taneční. Další 
prostory budeme využívat sice pravidelně, ale ne 
každý den. Ve velkém společenském sále počítá-
me se zkoušením dechových orchestrů, výukou 
klavíru a hlavně s koncerty větších seskupení. 
V loňském školním roce naši školu navštěvovalo 
524 žáků ve třech oborech, 360 v hudebním, 144 
ve výtvarném a 20 v literárně dramatickém. Takže 
z těchto čísel je patrné, že se řadíme co do počtů 
žáků k největším školám na Holicku. Ve školním 
roce 2014/2015 otevíráme taneční obor se zamě-
řením na klasický balet, moderní tanec a folklorní 
tanec. V novém školním roce počítáme, že školu 
bude navštěvovat asi 560 žáků. Výuka na naší ško-
le probíhá v odpoledních hodinách a za výukou 
se sjíždějí žáci ze širokého okolí. Samozřejmě 
nesmíme zapomínat na to, že ZUŠ Holice provo-
zuje ještě 5 detašovaných pracovišť Býšť, Dašice, 
Moravany, Dolní Roveň, Sezemice.
Kdo se k vám do školy může přihlásit, jsou ně-
jaké požadavky na jeho dovednosti?
Mohou se k nám přihlásit děti od 6 let, kteří mají 
zájem naučit se hrát na nějaký hudební nástroj, 
malovat, tancovat či hrát divadlo. Výběr žáků 
probíhá zpravidla na konci června a probíhají tzv. 
průzkumy hudebnosti a v dalších oborech si pe-
dagogové budoucí žáky také prověřují. Nejlepší je 
kontakt už s jednotlivým pedagogem a nejdůleži-
tější je chtít se něco nového naučit.
Připomeň tedy našim čtenářům některé úspě-
chy vašich žáků z poslední doby.
V letošním školním roce se toho mnoho povedlo 
a ani nevím odkud začít. V průběhu roku proběhlo 

mnoho soutěží a už na podzim zvítězila Alžběta 
Frošová na písňové soutěži Bohuslava Martinů 
v Praze a na jaře Anna Prouzová na soutěži Mládí 
a Bohuslav Martinů získala zlaté pásmo. Dále mů-
žeme jmenovat druhé místo Marka Svatoně v celo-
státním kole ve hře na kontrabas v Liberci a postup 
dalších žáků do krajského kola ve hře na smyčcové 
nástroje a zároveň to, že v nejmladších kategoriích 
hry na smyčcové nástroje je ZUŠ Holice nejúspěš-
nější školou v okrese Pardubice. Dechový orche-
str BaŠaPa získal 3. cenu v krajském kole soutě-
že dechových orchestrů, přičemž první dvě ceny 
nebyly uděleny. Jan Čonka zvítězil v celostátním 
kole ve hře na kytaru, což znamená, že po 26 letech 
ZUŠ Holice získala 1. místo v ústředním kole. Naši 
výtvarníci s deseti postupy do celostátní přehlíd-
ky jsou co do počtu nejlepším výtvarným oborem 
v kraji a celostátní soutěžní přehlídka proběhne 
5.–10. října v Olomouci. Jan Čonka (kytara), Ma-
rek Pavíček (klarinet) a Tomáš Pavíček (trombon) 
budou v příštím školním roce navštěvovat Konzer-
vatoř Pardubice. Avšak největším úspěchem je, že 
nejen co do počtu, ale hlavně kvalitou ZUŠ Holice 
o sobě dává vědět nejen zde v Holicích, ale i v ce-
lém pardubickém kraji. 
Kdy se poprvé pro veřejnost otevřou dveře vaší 
školy? 
Slavnostní otevření se uskuteční v pondělí 1. září 
ve 13.00 hodin za přítomnosti autora projektu ar-
chitekta Dalibora Boráka. Od 12.30 hodin bude 
před budovou školy hrát dechový orchestr BaŠaPa 
a po slavnostním otevření od 15.00 až do 17.00 
hodin bude „den otevřených dveří“, při němž si zá-
jemci budou moci prohlédnout celou budovu ško-
ly. V 18.00 hodin ve společenském sále celou akci 
zakončí koncert mladého big bandu ZUŠ Týniště 
nad Orlicí pod vedením Pavla Plašila. Pro zájemce 
o prohlídku bude ještě škola otevřena v úterý 2. 
a středu 3. září od 16.00 do 18.00 hodin. 
Děkuji za tvůj čas a přeji jenom příjemné sta-
rosti.  Petr Kačer
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
23. června 2014
Usnesení č. 218 RM schvaluje Systém ná-
ležité péče dle zákona 226/2013 Sb. – Město 
Holice pro vlastníky lesa do 50 ha, kteří pro-
vádějí těžbu a distribuci dříví z lesních i neles-
ních pozemků v jejich vlastnictví nebo pachtu 
(nájmu). Č. 219 RM doporučuje ZM schválit 
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Technických 
služeb Holice. Č. 220 RM doporučuje ZM 
schválit 5.změnu Přílohy č. 1 ke Zřizova-
cí listině Technických služeb Holice. Č. 221 
RM doporučuje ZM schválit jednorázovou 
úhradu DPH ve výši 3 562 139 Kč ke Smlou-
vě o poskytování energetických služeb me-
todou EPC. Č. 222 RM doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem a zahájit práce na akci „Zatep-
lení Základní školy Holubova Holice“ před 
podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze 
strany Státního fondu životního prostředí. Č. 
223 RM bere na vědomí předloženou zprávu 
komise zabývající se Revitalizací sportovně 
relaxačního areálu městského stadionu v Ho-
licích. Č. 224 RM doporučuje ZM schvá-
lit 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
na rok 2014 objemu 1 809 144 Kč. Č. 225 
RM schvaluje 1. Změnu odpisového plá-
nu Technických služeb Holice pro rok 2014. 
Č. 226 RM bere na vědomí měsíční zprávu 
za měsíc květen 2014 na akci „Základní umě-
lecká škola v pasivním standardu“. Č. 227 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na akci Základní umělecká 
škola v pasivním standardu z důvodu zvýšení 
sazby DPH. Č. 228 RM doporučuje ZM Ho-
lic: a) neschválit výkup nebo směnu pozemku 
p.č. 3513/10, výměra1068 m2, ostatní plocha, 
pozemku p.č. 4039/8, výměra 403 m2, ostatní 
plocha, pozemku p.č. 4046/4, výměra 80 m2, 
ostatní plocha, pozemku p.č. 4333/1, výmě-
ra 1260 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Holice 
v Čechách, b) schválit převod pozemků p.č. 
4039/8, výměra 403 m2, ostatní plocha, v k.ú. 
Holice v Čechách a p. č. 4333/1, výměra 1260 
m2, ostatní plocha, v k.ú. Holice v Čechách 
od Lesů České republiky, s. p., LESNÍ SPRÁ-
VA CHOCEŇ, Pernerova 75, 565 01 Choceň 
do majetku Města Holic formou bezúplatného 
převodu. Č. 229 RM doporučuje ZM schválit 
nevyužít předkupního práva k výkupu chaty 
ev.č. 35, v k. ú. Štěpánovsko na pozemku p. č. 
395/5 v podílovém spoluvlastnictví (320/767). 
Č. 230 RM doporučuje ZM schválit uzavře-
ní věcného břemene za účelem rozšíření ka-
belu nízkého napětí (knn) na pozemku města 
p.č. 4636/52, výměra 284 m2, ostatní plocha, 
místní část Podlesí, k.ú. Holice v Čechách, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 200Kč/bm + 
DPH. Č. 231 RM schvaluje předložený návrh 
dopravních opatření v ulicích Komenského 

a U Kapličky mimo bodu 4/ ,včetně časového 
omezení parkování v ulici U Kapličky a na-
proti Základní škole Komenského před Po-
hřební službou. Č. 232 RM schvaluje zveřej-
nění pronájmu 3 vývěsních skříněk na severní 
straně Obchodního střediska Qanto v Holicích 
za cenu 1 000/rok, včetně základní sazby DPH 
za 1 kus od 1. 9. 2014. Č. 233 RM schvaluje 
na základě poptávkového řízení jako dodava-
tele osobních počítačů v počtu 10 kusů společ-
nost SPID handicap, o.p.s., T. Novákové 1877, 
530 02 Pardubice v ceně dodávky 118 413 Kč 
bez DPH. Č. 234 RM schvaluje na základě 
poptávkového řízení jako zhotovitele akce 
„ZUŠ – foyer, 1. vestavba krovu – bar“ fi rmu 
Dřevoslužby Vít Binko, Dolní Roveň v ceně 
dodávky 139 404 Kč včetně DPH. Č. 235 RM 
schvaluje členům JSDH Holice: Zdeňku Meli-
šovi, Vítu Binkovi, Miloši Vašíčkovi a Tomáši 
Žákovi zahraniční služební cestu do Stuttgartu 
v Německu dne 1. 7. 2014 za účelem prohlídky 
9 místného vozidla pro potřeby SDH. Č. 236 
RM schvaluje: a) převzetí záštity starosty 
města nad pořádáním 25. ročníku meziná-
rodního radioamatérského setkání v Holicích 
ve dnech 22.–23. 8. 2014; b) bezplatné použití 
znaku města na propagačních materiálech Ra-
dioklubu OK1 KHL Holice vydaných u příle-
žitosti tohoto setkání. Č. 237 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „Bezbariérové úpravy komunikace Holu-
bova, Holice“ fi rmu Agrostav Pardubice a.s. 
za cenu dodávky 1 060 436,70 Kč včetně DPH. 
Č. 238 RM schvaluje na základě výběrového 
řízení na dodavatele stavby „Zateplení a vý-
měna oken v ZŠ Holubova č.p. 47 v Holicích“ 
fi rmu První Vysokomýtská stavební společ-
nost s. r . o., Vysoké Mýto. Cena dodávky činí 
7 002 641 Kč včetně DPH.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 23. června 2014
Usnesení č. 452 ZM schvaluje postup RM 
dle zprávy ze schůzí rady města od posled-
ního zasedání zastupitelstva města Holic dne 
12. května 2014. Č. 453 ZM schvaluje: 1/ pl-
nění rozpočtu města k 30. 4. 2014; 2/ opatření 
k provádění rozpočtových změn v dalším ob-
dobí roku 2014 takto: a) nové rozpočtové po-
žadavky řešit pouze v rámci schváleného pro-
vozního rozpočtu; b) všechny další kapitálové 
příjmy z prodeje majetku převádět do peněž-
ního Fondu rozvoje města. Č. 454 ZM schva-
luje jednorázovou úhradu DPH ke Smlouvě 
o poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve výši 3 562 139 Kč. Č. 455 ZM bere 
na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí Holicka za rok 2013. Č. 456 ZM 
schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině 
Základní umělecké školy Holice. Č. 457 ZM 
schvaluje 5. změnu Přílohy č. 1 ke Zřizova-
cí listině Technických služeb Holice. Č. 458 

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací lis-
tině Technických služeb Holice. Č. 459 ZM 
schvaluje odprodej pozemku p.č. 3334/3, vý-
měra 111 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ul. 
Staroholická v k.ú. Holice v Čechách, obec 
Holice, okr. Pardubice, zapsáno v katastru ne-
movitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardu-
bice, na LV č. 10005 z majetku města manže-
lům Vladimíru Čižikovi a Naděždě Čižikové, 
oba bytem Staroholická 369, Staré Holice, 
534 01 Holice za cenu 200 Kč/m2. Č. 460 ZM: 
a) neschvaluje výkup nebo směnu pozemku 
p.č. 3513/10, výměra 1068 m2, ostatní plocha, 
pozemku p.č. 4039/8, výměra 403 m2, ostatní 
plocha, pozemku p.č. 4046/4, výměra 80 m2, 
ostatní plocha, pozemku p.č. 4333/1, výmě-
ra 1260 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Holice 
v Čechách, b) schvaluje převod pozemků p.č. 
4039/8, výměra 403 m2, ostatní plocha, v k.ú. 
Holice v Čechách a p.č. 4333/1, výměra 1260 
m2, ostatní plocha, v k.ú. Holice v Čechách 
od Lesů České republiky, s.p., LESNÍ SPRÁ-
VA CHOCEŇ, Pernerova 75, 565 01 Choceň 
do majetku Města Holic formou bezúplatného 
převodu. Č. 461 ZM schvaluje nevyužít před-
kupního práva k výkupu chaty ev.č. 35, v k.ú. 
Štěpánovsko na pozemku p.č. 395/5 v podílo-
vém spoluvlastnictví (320/767). Č. 462 ZM 
schvaluje uzavření věcného břemene za úče-
lem rozšíření kabelu nízkého napětí (knn) 
na pozemku města p.č. 4636/52, výměra 284 
m2, ostatní plocha, místní část Podlesí, k.ú. 
Holice v Čechách, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady 
ve výši 200Kč/bm + DPH. Č. 463 ZM schva-
luje změnu – opravu údaje o trvalém bydlišti 
kupujícího pana Miloše Frydrycha v usnesení 
č. 439 ze dne 12. 5. 2014, které nyní zní: ZM 
schvaluje odprodej volné bytové jednotky č. 
107/4 o velikosti 3+1, podlahové výměře 101 
m2 umístěné v II. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 107 v ulici Hradecká v obci 
a části obce Holice, včetně spoluvlastnického 
podílu na pozemku p. č. 558/1, výměra 739 
m2 a přilehlých pozemkových parcelách p.č. 
557, výměra 1353 m2 a p.č. 559, výměra 925 
m2 zapsaných na příslušném listu vlastnictví 
katastru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. 
Holice v Čechách, z majetku města nejvyšší 
cenové nabídce ve výši 805 000 Kč, paní Vero-
nice Zahálkové, Palackého 195, Holice a panu 
Michalovi Frydrychovi, Ostřetín 266, Holice. 
Č. 464 ZM schvaluje: a) odstoupení od dota-
ce ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
na akci „Bezbariérové úpravy komunikace 
Holubova“, b) realizaci akce „Bezbariérové 
úpravy komunikace Holubova“ fi nancovanou 
z rozpočtu města ve sníženém rozsahu v nákla-
dech do 2 000 000 Kč včetně DPH. Č. 465 ZM 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem a zahájit práce na akci „Zateplení 
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Základní školy Holubova Holice“ před podpi-
sem smlouvy o poskytnutí podpory ze strany 
Státního fondu životního prostředí a v případě 
nepřidělení dotace realizovat tuto akci v plném 
rozsahu z vlastních zdrojů. Č. 466 ZM schva-
luje plán práce ZM a RM na II. pololetí roku 
2014 do konce volebního období. Č. 467 ZM 
schvaluje 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2014 mimo položky 2.80 a 2.82 
v objemu 1 809 144 Kč. Č. 468 ZM schvaluje 
zakoupení dvou plastik Karla Malicha pro Zá-
kladní uměleckou školu Karla Malicha v ceně 
750 000Kč.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
7. července 2014
Usnesení č. 239 RM schvaluje likvidaci 7 
kusů plastových oken z MŠ Pardubická dle 
postupu v zápisu z jednání Komise pro zvele-
bování a nakládání s majetkem města ze dne 
4. 6. 2014. Č. 240 RM schvaluje 10. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu města 2014. Č. 241 RM 
trvá na úhradě nákladů od obce Veliny za zří-
zení a provoz třídy MŠ Holubova v obci Veliny 

dle „Podmínek pro zřízení odloučeného pra-
coviště MŠ Holubova v obci Veliny“. Č. 242 
RM bere na vědomí zprávu o stavu na úseku 
bytového hospodářství k 30. 6. 2014. Č. 243 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti bytové 
komise. Č. 244 RM schvaluje pořadník ucha-
zečů o přidělení obecního bytu a seznam ža-
datelů o výměnu bytu platný pro III. čtvrtletí 
roku 2014. Č. 245 RM schvaluje Pořadníky 
uchazečů o přidělení bytu v bytových domech 
U Kapličky 1042 a Palackého 1131 na III. čtvrt-
letí roku 2014, dle předloženého návrhu schvá-
leného sociální komisí. Č. 246 RM schvaluje 
vzájemnou výměnu bytů účastníků paní Magdy 
Hrdé, byt č. 7, na nám. T. G. Masaryka čp. 9 
a pana Pavla Bidla, byt č. 1 na nám. T. G.Masa-
ryka čp. 2, od 1. 8. 2014. Č. 247 RM schvaluje 
paní Petře Lukácsové, nájemci bytu č. 10 v uli-
ci Holubova čp. 761, platební kalendář na dobu 
4 měsíců, na vyrovnání nedoplatku za předpis 
nájmu včetně záloh na služby za období duben-
-květen roku 2014. Č. 248 RM schvaluje pře-
vod družstevního podílu v Bytovém družstvu 
Dubina II. u bytu B3 v bytovém domě čp. 1133 

ul. Lohniského v Holicích, z Moniky Jiroutové 
na Pavlínu Smítalovou, Bratří Čapků 862, Ho-
lice. Č. 249 RM schvaluje převod družstevní-
ho podílu v DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ 
V HOLICÍCH u bytu C6, v bytovém domě čp. 
1120 ul. Na Mušce v Holicích, z Michaely 
Holické na Jana Vápeníka, Komenského 112, 
Holice. Č. 250 RM bere na vědomí měsíční 
zprávu za měsíc červen 2014 na akci Základní 
umělecká škola Holice v pasivním standardu. 
Č. 251 RM schvaluje jako zhotovitele akce 
„Ošetření vybraných stromů v k.ú.Holice v Č.“ 
fi rmu Pavel Haupt, DiS, Kunčice 274, 561 51 
Letohrad za cenu 88.154,50 Kč včetně DPH 
21%. Č. 252 RM bere na vědomí zprávu 
o akci „MŠ Holice, Pardubická 992 – rekon-
strukce rozvodů vody a topení v pavilonu dětí - 
zvýšení rozsahu prací“. Č. 253 RM schvaluje, 
na základě výběrového řízení, jako dodavatele 
koncertního klavíru pro Základní uměleckou 
školu Karla Malicha fi rmu CMI Melodia a.s., 
Hradec Králové za cenu 630 000 Kč včetně 
DPH. Č. 254 RM bere na vědomí žádost TS 
Holice na prodej užitkového čistícího vozu 
Avia A31.1K-S. Č. 255 RM schvaluje: a) 
Uvolnění pana Ondřeje Matouška, nám. T. G. 
Masaryka 9, Holice, z členství v JSDH Holice. 
b) přijetí Pavla Kučery, Holubova 838, Holice, 
za člena JSDH Holice. c) složení JSDH Holice 
dle předloženého seznamu, platného od 1. 7. 
2014. Č. 256 RM schvaluje bezplatné použi-
tí znaku města Holic na propagačních materi-
álech pro Kulturní dům města Holic. Č. 257 
RM schvaluje uzavření smlouvy na koupi 
dvou plastik Karla Malicha od Galerie Zdeněk 
Sklenář s.r.o., za cenu 726 tis. Kč včetně DPH. 
Č. 258 RM schvaluje delegaci do družební-
ho města Medzeva ve dnech 11.–13.7.2014 
ve složení: Ing. Vítězslav Vondrouš, Mgr. Pavel 
Hladík a Ing. Karel Král. Č. 259 RM schva-
luje uzavření smlouvy na koupi 9 místného 
automobilu FORD Tranzit 350L pro JSDH Ho-
lice od fi rmy ABC Automobile s.r.o., Beroun 
za cenu 591 690 Kč, vč. DPH.

Ve dnech 11. až 13.7. 2014 proběhly v našem 
slovenském družebním městě městské slavnosti 
DNI MESTA MEDZEVA. Na pátečním slav-
nostním zasedání tamního městského zastupi-
telstva převzali zástupci města Holic z rukou 
primátorky JUDr.Valérie Flachbartové Cenu 
mesta Medzeva, která byla našemu městu udě-
lena při příležitosti 15. výročí partnerské spo-
lupráce. Během hlavního sobotního kulturního 
programu se představila Dechová hudba KD 
Holice společným vystoupením s Medzevčan-
kou a následně v samostatném koncertním 

bloku. Jejich vystoupení sklidilo zasloužené 
uznání. V neděli dopoledne proběhla za účasti 
zástupců obou partnerských měst pietní akce 
na místním hřbitovu u pomníku českých legi-
onářů, kteří v roce 1919 padli v okolí Medzeva 
při bojích s maďarskou armádou. Zároveň v ne-
děli proběhl žákovský fotbalový turnaj, kterého 
se zúčastnili mladí fotbalisté SK Holice a umís-
tili se na druhém místě. Brankař našeho týmu 
Lukáš Navrátil byl oceněn cenou pro nejlepšího 
brankáře turnaje. Druhé místo získali v sobot-
ním turnaji i stolní tenisté Jiskry Holice

DNY MĚSTA MEDZEVA 2014

Zveme Vás do nově zrekonstruované provozov-
ny sběrných surovin fi rmy Recycling – kovové 
odpady a.s., Puškinova ulice, Holice (vedle vla-
kového nádraží). Provádíme výkup veškerých 
druhotných surovin, dále ekologickou likvidaci 
autovraků včetně vystavení likvidačního proto-
kolu. Provozní doba pondělí – pátek 7.30–16.00 
hod, sobota 8.00–12.00. V případě jakýchkoliv 
dotazů volejte tel. 602 256 188.

Pavel Brokl, vedoucí provozovny Holice

Sídlo: Herrmannova 561, 583 01  Chotěboř 
Kontaktní adresa: POB 29, 538 21  Slatiňany 
Telefon / Fax: 469 681 671
IČO: 25252852     DIČ: CZ25252852

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Informace o komunálních a senátních 
volbách v Holicích
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vy-
hlášeny volby do zastupitelstev obcí na dny 
10. a 11. října 2014. Z harmonogramu lhůt vy-
plývají úkoly pro registrační úřady, tj. městský 
úřad Holice a pro zúčastněné volební strany. 
Registrační úřad nyní zpracovává kandidátní 
listiny, které jednotlivé volební strany a nezá-
vislí kandidáti z celého správního obvodu doru-
čili na MÚ Holice v termínu do 5. srpna 2014. 
Ve spolupráci s pardubickou pobočkou ČSÚ se 
provádí kontrola a opravy kandidátních listin, 
aby se koncem srpna data předala tiskárně k vy-
tištění volebních lístků. Dále registrační úřad 
vydá rozhodnutí o registraci kandidátní listi-
ny (případně o odmítnutí listiny nebo škrtnutí 
kandidáta) a v termínu do 23.srpna je odešle 
zmocněncům volebních stran nebo jednotlivým 
nezávislým kandidátům.
V Holicích bylo zaregistrováno těchto 7 vo-
lebních stran:
Česká strana sociálně demokratická, Občan-
ská demokratická strana, ANO 2011, Strana 
soukromníků ČR, Komunistická strana Čech 
a Moravy, Strana Práv Občanů a Nezávislí 
s podporou TOP 09.
Zaregistrované volební strany pak mohou 
do 10. září 2014 delegovat členy do okrsko-
vých volebních komisí a to doručením sezna-
mu starostovi. Připomínáme, že členem volební 
komise v Holicích nemůže být občan, který je 
zároveň kandidátem pro volby do zastupitelstva 
města Holic. Voličem do zastupitelstva obce je 
občan ČR s trvalým bydlištěm v této obci a také 
státní občan jiného státu, je-li v obci přihlášen 
v den voleb k trvalému pobytu.
Na tento termín voleb byly prezidentem repub-
liky vypsány i volby do 1/3 Senátu Parlamen-
tu České republiky, které se týkají také Holic, 
protože patříme do senátního volebního obvodu 
č. 48 (registračním úřadem je zde MÚ Rychnov 
nad Kněžnou). Případné 2. kolo senátních voleb 
potom proběhne v obvyklých časech a místech 
již následující pátek 17. října a v sobotu 18. říj-
na 2014. Nejpozději 3 dny před volbami, tj. 
v úterý 7. října 2014 by měli dostat všichni voli-
či na svou adresu obálku s volebními lístky. Pro 
případné druhé kolo senátních voleb dostanou 
voliči volební lístky až ve volební místnosti. 

Okrskové volební komise, které budou ustave-
ny pro komunální volby, budou zároveň plnit 
i úkoly komisí pro senátní volby. Z toho vyplý-
vá, že strany, které se účastní pouze senátních 
voleb a nemají účast ve volbách do zastupitel-
stva města Holic nemohou delegovat do voleb-
ních komisí své zástupce. 

Základní umělecká škola Karla Mali-
cha zkolaudována
V souvislosti s otevřením nově vybudované zá-
kladní umělecké školy rekapitulujeme několika 
obrázky Ladislava Formánka průběh výstavby 
školy. 
Zároveň na tomto obrázku připomínáme, jak 
„kdysi“ vypadala Holubova ulice!

Rád bych touto cestou bilancoval svou dosa-
vadní činností v Zastupitelstvu města Holic 
v právě končícím volebním období.
Do tohoto orgánu jsem vstupoval jako zástupce 
nejmenšího politického uskupení. I když jsem 
se v osobním životě v letech 2010–2014 potý-
kal s řadou negativních okolností, na zasedá-
ních jsem se snažil hrát aktivní roli.
Se vztyčenou hlavou mohu prohlásit, že se řada 
slibů z programu Mladoholičáků uskutečnila. 
Hlasoval jsem pro energeticky úspornou stav-
bu základní umělecké školy. Těší mě pokrok 
v separaci odpadu a opatření šetřící energie 
na městských budovách. Souhlasil jsem se 
spravedlivějším fi nancováním sportovních klu-
bů. Podpořil jsem rozpočty obsahující opravu 
kostelních varhan nebo rekonstrukce hřišť např. 
v Mládežnické ulici. Předložil jsem i konkrétní 
návrhy na změnu způsobu vydávání městské-
ho tisku, reformu Dnů Holicka i úpravu statu-
tu Ceny města Holic. Tyto body však nebyly 
schváleny. Oceňuji rovněž nové internetové 
stránky města, které byly také součástí naše-
ho programu. Přiznávám ale, že práce na nich 
zřejmě započaly ještě před výkonem mého 
mandátu.
V některých případech jsem se nebál veřejně 
presentovat svůj menšinový názor. Jednalo se 
kupř. o uvažované dopravní změny či druhou 
etapu privatizace městských bytů.
V otázce EPC projektu jsem souhlasil se sta-
noviskem fi nančního výboru, jež měl ke kon-
krétním detailům předloženého návrhu kritické 
připomínky, byť záměr úspor podporoval. Další 
sporný bod tkvěl v nákupu části pozemků Sta-
teckého rybníka. Uznávám, že tato vodní plo-
cha hraje v systému protipovodňových opatře-
ní svou nezanedbatelnou roli. Věřím, že bude 
naplněn slib o jednáních s vlastníky ostatních 
částí rybníka, aby ho mělo město plně ve svém 
vlastnictví.
Vážím si všech svých kolegyň a kolegů napříč 
politickým spektrem, kteří se k jednání zastu-
pitelstva stavěli aktivně, měli svůj vlastní ro-
zum a nebáli se ho použít. Pasivním přístupem 
mnohých, leckdy podstatně zkušenějších za-
stupitelek a zastupitelů, jsem byl naopak velmi 
zklamán. 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří mně s vý-
konem zastupitelské funkce jakkoliv pomohli.
Tento text byl po dohodě s redakcí Holických 
listů zkrácen. Jeho původní znění naleznete 
na internetových stránkách www.holickenoviny.
cz, odkaz „Články.“ 
 Karel Král, zastupitel

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
města
V pondělí 22. září 2014 v 17 hodin se bude 
konat v klubovnách kulturního domu veřej-
né zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpoč-
tu města za 1. pololetí 2014 a projednání 
rozpočtových změn, dále bude zastupitel-
stvo informováno o hospodaření organiza-
cí s majetkovou účastí města a o přípravě 
voleb do zastupitelstva města a do Senátu 
PČR, pravidelným bodem budou také pře-
vody nemovitého majetku města, sdělení 
starosty města, popřípadě projednání připo-
mínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na poslední jed-
nání holických zastupitelů ve volebním 
období 2010/2014.

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Čtyři roky opozičním solitérem

originální interiéry 
návrvrhyhy   v   v   vybaybaybaybavveeení   rní   rní   rní   realealealealizizizacace

www.thenz.cz
HOLICE v Čechách

inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

OBKLADY již od 100 Kč za m2 

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Výstavba základní umělecké školy ve fotogra� ích Ladislava Formánka

5. duben 2013 – Staveniště předáno a může se kopat. 9. duben 2013 – Základy vykopány.

30. květen 2013 – A už se pokládají první cihly. 10. červen 2013 – Zedníci se činí a stavba roste ze země.

4. září 2013 – Budova už vyrostla a pracuje se na 2. patře. 27. září 2013 – Počasí stavbařům v září přálo.

15. října 2013 – Padající listí odhalilo již celou siluetu budovy školy. 10. červen 2014 – Škola krátce před dokončením, upravuje se již i okolí.

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Kulturní dům města Holic ve spolupráci s městem Holice vydal publikaci 
s názvem: Holice – obrazový průvodce minulostí a současností města. 
Autorem knihy je Pavel Hladík, většina fotografi í pochází z ateliéru Ladi-
slava Formánka a o anglický text se postaral Zdeněk Kaska. Na přípravě 
knihy dále spolupracovali: Vladislav Branda, Zdeňka Faltinová, Marie 
Hladíková, Jitka Koudelková, Jana Štorková a Vítězslav Vondrouš. 
V knize je více než 600 obrázků všech ulic a městských částí a můžete si 
ji za 300 Kč zakoupit v kulturním domě.

Holice – dříve a nyní

Pozoruhodná výstava

Zájezd do Vídně

Holická mládež v Polsku

Kulturní dům města Holic opět pořádá zájezd do Vídně, tentokráte 
ve čtvrtek 2. října. 
Program zájezdu: 
Odjezd v 6.00 od kulturního domu
Přestávka v Mikulově (asi v 9.00 hodin)
Návštěva Centrálního hřbitova ve Vídni, položení kytice k hrobu Dr. Emi-
la Holuba a Růženy Holubové (asi 10.30 až 11.30 hodin)
Prohlídka centra Vídně s průvodcem (paní Irena Kopecká) a podle zájmu 
volno u katedrály sv. Štěpána (12.00 až 15.30 hodin)
Zastávka u novodobé památky Hundertwasserhausu a odjezd z Vídně 
(16.30 až 17.30)
Přestávka v Mikulově a návrat do Holic

DDM i v letošním roce opět vypravil skupinu patnácti účastníků pro 
akci mezinárodní výměny mládeže. Tentokrát byli pořadatelem partneři 
z Polska. Akce se konala v termínu 1. až 8. srpna ve středisku Niwki 
u Opole a jako téma byl zvolen „zdravý životní styl“. Účastníci se vrátili 
spokojeni, zdokonalili se v anglickém jazyku a navázali nová přátelství 
s vrstevníky z Polska, Německa a Litvy. Příští rok bychom měli navštívit 
Německo. 

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Na rám
Nedávno jsem viděl mladého muže, který vezl na rámu (kostře) svého kola mladou dívku. Nic neobyčejného, alespoň pro nás dříve narozené. 

Po chvíli jsem si ale uvědomil, že se mě tento pohled již dlouho nenaskytl. Začal jsem přemýšlet proč a odpověď jsem měl celkem brzy. Většina 

mladých mužů vlastní od patnácti motorku, od osmnácti auto a ten zbytek je prostě líný. Rozumím tomu, že kluk v auťáku je pro mladou holku atrak-

tivnější než ten na kole, ať ono je kolikrát dražší než to auto. Autem se dá pohodlně dojet do lesa, neprší na vás a rádio pomůže vytvořit příjemnou 

atmosféru, které jenom málokterá slečna (někdy třeba i paní) odolá. 

Já jsem ještě vozil holky na rámu svého kola značky Junior, které mě koupil dědeček za moje studijní úspěchy. Každému mladému muži to doporu-

čuji zkusit. Vezměte svoji holku na kolo, celou cestu budete cítit vůni jejich vlasů, oběma rukama se ji budete dotýkat a ona v tom nemůže hledat 

nějaký vedlejší úmysl a budete jí tak blízko, že blíž už to skoro ani nejde. Lepší milostnou předehru si představit nedovedu. 

PS. S paní bych to nezkoušel, většinou má manžel auto a snadno by vás dohonil.  Petr Kačer

Kulturní dům města Holic vás zve na zajímavou výtvarnou výstavu Jitky 
Balcarové. Žena, která již mnoho let bojuje s Parkinsonovou chorobou 
neztrácí chuť do života a své zajímavé a hlavně kvalitní výtvory v Holi-
cích vystavuje již po druhé. Výstava v Galerii kulturního domu potrvá ad 
2. do 29. září, vernisáž se uskuteční v pondělí 1. září v 16.00 hodin.

Oznámení o otevření kožní ambulance
v PK Holice

Čtvrtky 13–18 hodin. MUDr. Čižinská.
Tel. 723238026

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Občanské sdružení Kultura pro město 
pod záštitou místostarosty města Holice  

 pořádá
 

POSVÍCENSKÉ STÍNÁNÍ KOHOUTA 
 

NEDĚLE 14. ZÁŘÍ 2014 
OD 14 HODIN 

 

AREÁL MĚSTSKÉ TRŽNICE 
(naproti autobusovému nádraží) 
 

www.KulturaProMesto.cz 
www.facebook.com/KulturaProMesto 

 Soutěžní pásmo o ceny  
a další hry pro děti 

 Maňáskové divadélko 

 Posvícenské koláčky a 
další občerstvení 

 Soutěž o nejlepší koláček 

 Stínání kohouta Bohdana 

 Živá hudba a Česká beseda 

Září roku 2014 bude v holickém gymnáziu 
nejen ve znamení zahájení nového školní-
ho roku, ale také ve znamení opakujících se 
úspěšných školních akcí a v neposlední řadě 
rovněž oslav výročí založení školy.
V lavicích se dlouho neohřejí ti studenti, 
kteří se přihlásili na zájezd do Španělska. 
Mgr. Linda Nováková – Schättingerová pro 
ně připravila pestrý program, jehož nedílnou 

součástí je i jazyková výuka a rozšíření znalostí z oblasti reálií. Stu-
denti prvních ročníků vyššího gymnázia se mohou těšit na adaptační 
kurz v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení. Jeho cílem není jen 
napomoci budování třídních kolektivů, ale především pod odborným 
vedením psychologů a svých učitelů se formou různých aktivit zamě-
řit na protidrogovou prevenci, problematiku právního vědomí či trestní 
odpovědnosti.
Na samotném konci měsíce září však čeká naši školu událost, do kte-
ré budou svým způsobem vtaženi nejen všichni studenti, ale i současní 
a bývalí pracovníci školy, naši absolventi, příznivci a široká veřejnost. 
Jak jsme již v Holických listech informovali, v sobotu 27. září proběh-
nou oslavy 60. výročí založení holického gymnázia. Srdečně vás všech-
ny zveme od 10 hodin do budovy školy, kde si budete moci prohlédnout 
výstavy věnované jednotlivým desetiletím ve vývoji školy, ve speciali-
zovaných učebnách se můžete podívat, jak v naší škole probíhá výuka 
v některých předmětech, k zakoupení bude výroční almanach školy. 
Ve 14 hodin pak začne ve velkém sále kulturního domu program sesta-
vený z vystoupení našich absolventů. Odpolední a večerní hodiny jsou 
vyhrazeny pro srazy třídních kolektivů, které si organizují svá setkání 
samy. Další informace na www.gyholi.cz. Přijďte, těšíme se na setkání 
s vámi!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Mateřská škola Holubova prošla během letních prázdnin velkou promě-
nou. V rámci stavebních úprav byla vyměněna okna, byla zrekonstruová-
na kotelna a celá škola byla vymalována. V současné době se ještě dokon-
čuje zateplení celého objektu a do konce září se škola oblékne do nové 
barevné fasády. Proměna školy se netýká pouze stavebních úprav, ale 
od nového školního roku se změní celá koncepce mateřské školy. 
Děti se od září vydají na cestu za kouzlem Afriky. Mateřská škola se to-
tiž stane školou africkou. Jednotlivé třídy se přejmenovaly a tak děti bu-
dou Želvičky, Lvíčata, Žirafky, Slůňata, Hrošíci, Krokodýlci. Ve třídách 
a na chodbách školy jsou obrázky afrických zvířat. Celý školní rok se 
ponese v duchu nového vzdělávacího programu s názvem: ,,S Emilem 
Holubem do světa a přírody“. V současné době jednáme o spolupráci se 
zoologickou zahradou Dvůr Králové nad Labem a budeme rozvíjet spo-
lupráci s africkým cestovatelem a ředitelem organizace ACET ČR o.s. 
Mgr. Františkem Krampotou. Po celý školní rok chceme nejen dětem, 
ale i jejich rodičům přiblížit africkou přírodu, kulturu, ale i africkou ku-
chyni. Děti i rodiče čekají nevšední zážitky a mají se opravdu na co těšit. 
A nejenom Afrikou bude žít mateřská škola, děti ve školním roce čeká 
celá řada akcí a zajímavých aktivit, jako je letní a zimní škola v příro-
dě, výlety, široká nabídka kroužků, pobyt v solné jeskyni, atd . Všechny 
důležité aktuální informace naleznete na našich internetových stránkách 
www.msholubova.cz.

Lenka Chotěnovská

Od středy 17. do neděle 21. září v Holicích v Holubově ulici hostu-
je Cirkus Jung. Zahájení vystoupení ve všední dny je v 18.00 hodin 
v sobotu v 15.00 hodin a v neděli v 11.00 a 15.00 hodin. Vstupné 
od 99 Kč, pokladna otevřena půl hodiny před vystoupením, pro děti 
trampolína a skákací hrad.

Ve středu 25. června 2014 uspořádala základní organizace SPCCH 
Holice zájezd pro své členy i nečleny na zámky Žleby a Choltice. Výlet 
začal o půl osmé ráno nástupem do autobusu, který řídil pan Jung.

I když počasí zpočátku výletu nepřálo, přesto se vydařil a to díky všem 
zúčastněným. Při prohlídce na zámku Žleby se pro nepřízeň počasí bohu-
žel nemohla uskutečnit prohlídka zámecké zahrady.

Poté se všichni přesunuli do zámecké restaurace v Cholticích, kde byl 
objednán oběd na pravé poledne. Příjemný pan vedoucí pustil celou sku-
pinu do restaurace o hodinu dříve. Po výborném obědě byla prohlídka 
zámku Choltice. Po prohlídce, opět v zámecké restauraci, se podávala 
káva a domácí koláč. Zvláštní poděkování posílají účastníci výletu kucha-
ři, který pro ně mimořádně připravil domácí koláč.

Vedoucí zájezdu, paní Jiřina Brandová, všem děkuje za vydařený den.

Oslavy 60. výročí založení GYHOLI

Cirkus

Proměny Mateřské školy Holubova

Svaz tělesně postižených
civilizačními chorobami
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Letošní prázdninové měsíce přinesly dvěma 
členům holického sboru dobrovolných hasi-
čů významná životní jubilea. Václav Švancara 
na konci července oslavil sedmdesáté páté na-
rozeniny, Miroslav Vaniš pak v polovině srpna 
narozeniny šedesáté. Bratr Švancara pracoval 
přes třicet let jako garážmistr a poté jako velitel 
směny v profesionálním Hasičském záchran-
ném sboru v Hradci Králové. Členem našeho 
sboru je šestadvacet let a do dubna 2011 pra-
coval i v Holicích jako garážmistr. Jako velký 
odborník na techniku a bezpečnost práce až 
dosud pravidelně školí členy místní výjezdové 
jednotky. Volný čas věnuje jako řidič i dětským 
soutěžním družstvům. Václav Švancara je drži-
telem řady ocenění, z nichž nejvýznamnějšími 
jsou Medaile za zásluhy a Medaile za věrnost.

Miroslav Vaniš pochází z rodiny, v níž je pří-
slušnost k hasičskému sboru tradicí. Sám do něj 
vstoupil již v roce 1970 a po pěti letech se stal 
kronikářem sboru. Tuto funkci zastává dosud 
a je též jednatelem. Jako kuchař má velké zá-
sluhy na tom, že při akcích sboru jeho členové 
netrpí nedostatkem dobré krmě. I bratr Vaniš je 
držitelem řady ocenění a medailí. Před čtyřmi 
lety dokonce získal i nejvyšší hasičské ocenění 
– Řád svatého Floriána.

Václav Švancara i Miroslav Vaniš patří dlouhá 
léta k oporám holických hasičů. Jako členové 
výjezdové jednotky mnohokrát nezištně po-
mohli obyvatelům Holic i okolí, a aktivně se 
i nadále podílejí také na činnosti sboru. Milí 
bratři, Vendo a Mirku, k vašim životním jubi-
leím vám ze srdce přejeme pevné zdraví, svěží 
mysl a neutuchající dobrou náladu. Současně 

vám děkujeme za vše, co jste dosud vykonali 
nejen pro pomoc bližním, ale i pro slávu a čest 
našeho starobylého hasičského sboru.

Členové SDH Holice

RVC Holoubek Oblastní 
charity Pardubice zdra-
ví všechny své příznivce 
v novém školním roce. Za-
čínáme 1. září 2014.
Herna je volně přístup-
ná pro děti a rodiče 
každý den od 8.30 do 11.30 hodin. Mezi 9. 
a 10. hodinou jsou opět připraveny pravidelné 
programy: výtvarné a tvořivé pondělí, hudební 
a písničkové úterý, pohádková středa, pozná-
vací čtvrtek a pohybový pátek. Podle zájmu 
a domluvy s rodiči je možno otevřít i odpolední 
hlídání dětí v Holoubku.
Baby studio pro maminky dětiček od 2 měsíců 
do 1 roku je připraveno na každý lichý čtvrtek 
od 14.00 do 16.00 hodin. 
Angličtina hrou pro děti od 4 let také v tomto 
školním roce naváže na loňské úspěchy dětiček.
Rádi si zazpíváte? Přijďte každý čtvrtek 
do Holoubka, kde od 18.00 pokračuje zpívání 
pro dospělé s klavírním doprovodem a lahod-
ným čajem.
Co nového připravujeme na podzim? 
Tvořivé odpoledne 2× do měsíce pro šikovné 
ruce maminek, babiček a všech lidiček, kteří 
mají touhu něco nového se naučit, poznat a vy-
tvořit si.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, 
Holice, mobil: 733 141 960, e-mail: holoubek@
charitapardubice.cz.

Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
přináší další příběh absolventky, paní Mar-
tiny.
Martina se přihlásila do projektu jako již více 
než rok nezaměstnaná matka po rodičovské 
dovolené, neboť neviděla možnost, jak najít 
zaměstnání: „V průběhu MATAPE jsem si uvě-
domila, co všechno umím, získala jsem naději, 
že nalézt práci je možné a při koučování jsem si 
rozmyslela, jak na to. Koordinátorka projektu 
mi pomohla domluvit si týdenní praxi dobro-
volnice v péči o seniory u realizátora projektu 
Oblastní charity Pardubice. Rozpomněla jsem 
se na období, kdy jsem pečovala o vlastní ba-
bičku a objevila, že mě tato práce baví a na-
plňuje. Patrně i absolvovanou praxí jsem pak 
zaujala při přijímacím pohovoru v domě s pe-
čovatelskou službou a získala krátce nato práci 
na plný úvazek. V sebevzdělávání jsem pokra-
čovala dál prostřednictvím kurzu pro pečova-
telky. Vzdělávací projekt MATAPE mi tedy po-
mohl objevit pro sebe zcela novou profesi,” říká 
paní Martina.
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, 
PRACUJ bude realizován do června 2015. 
Můžete se těšit na další osobní příběhy absol-
ventek. Podrobné informace o projektu, včetně 
videa Rodina a práce naleznete na www.MATA-
PE.cz. Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je fi nancován z ESF 
prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpoč-
tu ČR. Místo realizace je Rodinné a vzdělávací 
centrum Holoubek, Dudychova 782, Holice. 
Kontakty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimi-
ra.krejcikova@matape.cz.

ZÁŘÍ V HOLOUBKU

IV. ročník Dětského dne –
Konec prázdnin se známými

osobnostmi 2014

Švancara a Vaniš. Jubilující hasiči

Strana soukromníků ČR a SK Holice pod 
záštitou města Holice vás srdečně zvou 
na IV. ročník Dětského dne. Akce se usku-
teční v sobotu 30. 8. od 11.00 hodin v pro-
storách fotbalového stadionu SK Holice. Pro 
návštěvníky je přípraven bohatý program – 
vystoupí David Deyl či Kristie, těšit se mů-
žete také na barmanskou a fakírskou show. 
Děti do 15 let mají vstup na akci a veškeré 
atrakce zdarma, vstup pro dospělé je 60 Kč. 
Občerstvení bude zajištěno po celý den.

Hasiči připravili jubilantům (M. Vaniš vlevo, V. Švan-
cara vpravo) oslavu s narozeninovou scénkou.
Foto: Zdeněk Meliš

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Posledně jsme se věnovali prvnímu váleč-
nému roku 1914 a dnes budeme pokračovat 
vylíčením událostí v dalších dvou letech 1915 
a 1916. Rok 1915 byl bohatý na pokračující 
odvody. Skoro každý měsíc byly vylepovány 
vyhlášky o odvodech dalších ročníků. Tak již 
20. 1. 1915 byli povoláni k domobraně naroze-
ní v letech 1878–1886. Každý si musel s sebou 
vzít boty, teplé vlněné spodní prádlo, vlněnou 
vestu s rukávy, svetr, případně kožich, vlněné 
ponožky, čepici do sněhu, nátepníčky, teplé ru-
kavice, houni, tlumok na záda, jídelní příbor, 
nádobu na jídlo a potraviny na tři dny. Vyhláš-
kou 10. 6. byli k odvodům povoláni i padesáti-
letí a následně též osmnáctiletí. 

Před odvody se mnozí radili s lékařem, 
na jakou vadu by se měl dotyčný před komisí 
vymlouvat. Neměl-li žádnou, pomáhal si k ní 
sám. A tak povolanci kouřili spousty cigaret, 
pili množství černé kávy, sypali si různé prášky 
do očí, dělali si na nohou boláky (někteří velké 
jako dlaň). Před odvodem několik dní nejedli, 
nebo jedli mýdlo a svíčky. Mnohému to však 
nepomohlo, mnozí si zničili zdraví na celý 
život. Ti šťastní, kteří se vrátili z Vysokého 
Mýta od odvodu jako nezpůsobilí vojenské 
služby, neměli ještě vyhráno. Anonymní udání 
na vojenské velitelství do Vysokého Mýta, ba 
i na ministerstvo války do Vídně, způsobila, že 
mnozí byli povoláni k odvodu znovu. Holice 
byly v tomto udávání pověstné, a ač městská 
rada vypsala peněžní odměnu na vypátrání pa-
chatele, nikdo nikdy nebyl zjištěn. 

Stále více byl pociťován nedostatek potra-
vin. Vyměřená dávka 1 kg chleba na osobu 
a týden byla nedostatečná. Mlít obilí se mohlo 
jen v odměřeném množství na „mlecí výkazy“. 
V dubnu byly zavedeny lístky na chleba, což 
byl ovšem chléb kukuřičný. Náhradou byla vět-
ší konzumace brambor, které si i studené nosily 
děti do školy na svačinu. K zmírnění zásobova-
cích potíží zřídila městská správa městskou pro-
dejnu, ve které byla vydávána pekařům mouka 
k prodeji i pečení chleba. Vyhláškou byly přes-
ně určeny i krmné dávky pro koně (byl suchý 
rok a krmení málo). Zároveň bylo doporučeno 
využívat jako krmení též listí stromů, plevel, 
vřes a další rostliny. V červnu bylo vydáno pro-
volání k sběru ostružinového a jahodového listí 
jako čajové náhražky pro vojáky. Rovněž tak 
bylo nařízeno sbírání a odvádění věci z mědi, 
mosaze a jiných kovů pro vojenské účely. 

I když zprávy z bojišť (přece jen se vojáci 
dostali domů alespoň na krátkou dovolenou) 
nebyly nijak radostné, státní propaganda pro-
střednictvím novin uváděla zprávy optimistické 
a oslavné. A loajalita k panovnickému dvoru 
byla vyžadována všude. Tak byla 18. 8. zvolena 
deputace města (starosta Štěpán Mikoláš, Vác-
lav Glaser a Stanislav Křečan, okresní soudce), 
aby okresnímu hetmanovi v Pardubicích pře-
dala zdravici k 85. narozeninám panovníka. 

Zároveň bylo náměstí pojmenováno náměstím 
Císaře a krále Františka Josefa I. (do té doby 
jsme měli jen Velké náměstí). 15. 6. bylo vy-
lepeno nařízení, že všichni mladíci od 16 let se 
budou věnovat „předvojenské výchově“, tedy 
tělocviku, pochodovým a pořadovým cvičením. 
Dělo se tak jednou za týden v neděli na sokol-
ském hřišti. Cvičenců se poprvé dostavilo přes 
sto, za týden asi dvacet a třetí neděli nepřišel už 
žádný, neboť „prý bot trhati nebudou a stát že 
jim jiných nedá“. 

Z ostatních událostí roku 1915 zaznamenej-
me, že tu po nějaký čas pobývalo větší množství 
židovských vystěhovalců z Haliče, že se stavěla 
silnice do Roveňska a že se po školní mši v kos-
tele musela zpívat rakouská hymna (což činily 
ty nejmenší děti, ty starší na to kašlaly). 

Rok 1916 nepřinesl na válečném poli nic, co 
by nasvědčovalo tomu, že tolik očekávaný ko-
nec války je na blízku. Po celý rok se objevova-
ly vyhlášky o odvodech a povoláních do armá-
dy. Lidské rezervy se však pomalu vyčerpávaly, 
a tak někteří, dříve od vojenské služby osvobo-
zení, šli k odvodům znova, třeba i třikrát. 

Stále rostoucí nedostatek životních potřeb 
přinesl nové rekvizice a prohlídky domácnos-
tí. V lednu se prováděl soupis zásob mouky, 
kterému podléhala každá domácnost. Kdo co 
nahlásil, to komisaři (využili se hlavně učitelé) 
do tiskopisů zapsali. Nikdo nic nekontroloval. 
Mouka a jiné potřeby k živobytí se schovávaly 
na všemožná místa, jako například byly tajné 
sklepy, zakryté výklenky, ale i sláma, uhlí, dří-
ví, či holubníky. Ve školních třídách dokonce 
sloužily jako skrýše prostory pod stupínky. Ka-
ždý, kdo jen trochu mohl, opatřil si v první řadě 
mouku. Jak praví kronikář: „Nikdy před válkou 
jí v bytech tolik nebylo, ale také ne tolik molů.“

Další soupisová akce byla nařízena v červnu 
a týkala se osevních ploch. Nejvíce nahlášeno 
bylo pastvin, jetele a vojtěšky. Kdyby z úrody 

po rolníkovi někdo něco chtěl, řekl by, že to 
zkrmil. 

Stále více kvetl směnný obchod. Peníze 
ztrácely na ceně a málokdo si jich vážil. Hlav-
ně mít něco na směnu za potraviny. Ani rolník 
si nic nemohl koupit. Zaplatit musel jen obi-
lím, mlékem nebo máslem. Pokračovaly i vá-
lečné půjčky, poprvé vyhlášené v předchozím 
roce. Půjčky (úrok byl stanoven na 6%) upi-
sovaly obce, peněžní ústavy i jednotlivci (po-
vinně například úředníci či učitelé). Upisovali 
také vojáci na frontě, kteří k „sehnání peněz“ 
dostávali k tomu účelu dovolenou. Od peněž-
ního ústavu dostali pak potvrzení, že upsali, 
i když to v mnoha případech nebyla pravda. 
Kdo mohl, půjčku hned prodal, nejčastěji ně-
meckým peněžním ústavům. Kdo si je nechal, 
zbyly mu po válce jen oči pro pláč. Bohužel 
na to doplatily i obce, které je prodat nemohly. 
Naše město na půjčky vynaložilo 63 000 teh-
dejších korun (za to se daly postavit tři kilome-
try silnice). 

Kromě projevů loajality k císařskému dvoru 
(kondolence k úmrtí císaře Františka Josefa I. 
28. 11. a blahopřání novému císaři Karlu I.) se 
městské zastupitelstvo zabývalo také praktic-
kými věcmi. 26. 4. jednalo o zřízení vodovodu 
od Studené vody. Vysoká cena kovových rour 
však realizaci zhatila. V centru pozornosti bylo 
zajištění místa pro novostavbu okresního soudu 
(stavební místo musela poskytnout obec státu 
zdarma). Jako nejvhodnější se ukázaly pozem-
ky manželů Petrlových a Marie Ritschlové ve-
dle sokolovny. Jednání probíhala po celý rok, 
pozemky město koupilo, ale stavět se začalo až 
po válce. Pro méně znalé uvádím, že se jedná 
o dnešní poštu a vedle stojící školní budovu ZŠ 
Komenského (což je právě bývalá budova sou-
du). To už jsme však předběhli poslední válečné 
roky, o nichž si povíme příště.

 Pavel Hladík

VÁLEČNÉ ROKY POKRAČUJÍ

Vyhlédnuté místo pro novostavbu okresního soudu vyfotil v březnu 1916 JUDr. Alexander Vaníček.

HISTORIE MĚSTA HOLIC



Přelomový rok v krajských soutěžích začíná 
rozstřely ze značky pokutového kopu při neroz-
hodném výsledku. Vítěz si do tabulky připíše 
druhý bod navíc. Dojde určitě k zatraktivnění 
utkání a bude to divácky zajímavé.
Ale vraťme se ještě do časů prázdnin. 21.–22. 
června proběhl 44. ročník memoriálu Ládi 
Vojíře. Tohoto mezinárodního turnaje starších 
žáků se zúčastnilo 18 mužstev. Viktoria Cup 
2014 vyhrálo mužstvo FK Český Lev Neštěmi-
ce. Domácí borci skončili jedenáctí. 28. června 
se konal turnaj mladších žáků „O pohár fi rmy 
Erwin Junker“. Vítězný pohár putoval do FC 
Chotěboř, naši skončili čtvrtí.
V neděli 3. srpna proběhl 1. ročník BW Elek-
tronik Cup. Za velké podpory rodičů dětí (roč-
ník 1996 a mladších) vyběhlo na trávník šest 
mužstev. Pomyslnou palmu vítězství si odnesli 
domácí SK Holice A.
Fotbalový podzim zastihne mužstvo dospělých 
B v okresním přeboru. Vzhledem k nutnosti za-
pojit dorostence do B mužstva, bylo výborem 
SK Holice rozhodnuto přihlásit toto mužstvo 
do okresního přeboru. 
POZOR!!!!!! SOBOTA 10.15 hod.!!!!!!! S pří-
chodem nové fotbalové sezony dochází v Holi-
cích k velké změně času začátků utkání „prv-
ního mužstva“. Všechna mistrovská utkání SK 
Holice A, hraná na místním stadionu, budou mít 
„výkop“ vždy v příslušnou sobotu dopoledne 
a to v 10.15 hodin.
Ve fotbalové sezoně 2014/2015 bude pod hla-
vičkou SK Holice hrát celkem 10 mužstev.
 fa

Holičtí příznivci sportu 
se mohou těšit na ne-
všední sportovní záži-
tek. V pátek 12. 9. se 
v místní sportovní hale 
odehraje mezinárodní 
utkání v basketbalu – 
basketbalový klub BK 
JIP Pardubice, špičkový 
tým nejvyšší české sou-
těže Národní basketba-
lové ligy, si právě sem 
pozval v rámci své herní 
přípravy rakouský tým 

Dukes Klosterneuburg. Zápas se hraje v Holi-
cích díky úzké spolupráci pardubického klubu 
s BVK Holice, v duchu vizí projektu Východo-
český basketbal, mezi jehož primární cíle pa-
tří propagace nejlepšího mužského basketbalu 
v celém východočeském regionu. Utkání začne 
v 18.30, vstupné činí 30 Kč a celý výtěžek bude 
věnován na charitativní účely.

René Peška, BK JIP Pardubice

Dne 14. 5. proběhl atletický víceboj žactva 
v Pardubicích. Holice reprezentovali celkem 
3 dospělí, 10 chlapců a 2 dívky (Bartoníček 1 
místo, Kosař, Chaloupka – Votápka 2, Kovařík, 
Picek, Tlučhoř 1, Šimák, Picek ml., Šimák ml., 
Nešetřil 3, Hojka 2 – Hojková 1, Kovaříková 
3). Přivezli jsme 7 medailí (3 zlaté, 2 stříbrné, 
2 bronzové) a do krajského soutěže postoupilo 
celkem 6 nejlepších v dané kategorii.
Krajská soutěž byla dne 24. 5. za účasti 2 do-
spělých, 5 chlapců a 1 dívky (Bartoníček 3, Ko-
sař 5 – Votápka 7, Tlučhoř 4, Hojka 2, Nešetřil 
5, Šimák 8 – Hojková 3 a první tři v každé ka-
tegorii měli šanci postoupit na republikový pře-
bor ČASPV ve Staré Boleslavi a tam se umís-
tili takto: Štěpánka Hojková 6. místo, František 
Hojka 3. místo a Jakub Tlučhoř 13. místo. 
Disciplíny v nichž se soutěžilo: 
mladší žáci ročníky 2003 a mladší: běh na 50 m, 
400 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
starší žáci ročníky 1999–2001: běh na 60 m, 
800 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
dorostenci a muži 1998 a starší: běh na 100 
m,1500 m, skok daleký, hod granátem 

Výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách http://
klubspv.eu/ a http://www.caspv.cz.
Na fotografi i František Hojka a Štěpánka 
Hojková.

Holice mají svého reprezentanta i v silových 
soutěžích. Je jím teprve dvacetiletý sportovec 
Lukáš Forejtek. Posilování se aktivně věnuje 
čtyři roky a závodí první sezonu. Od roku 2014 
je členem federace FČST (Federace českého si-
lového trojboje) a federace ČÁST (Česká aso-
ciace silového trojboje), závodí za tým Bomba 
Gym Powerlifting. Powerlifting (Silový troj-
boj) je sport skládající se ze tří disciplín: dřep, 
benchpress a mrtvý tah. Lukáš se závodně vě-
nuje benchpressu, což je zvedání činky v leže 
na lavici, kdy ji nejprve převezme do napjatých 
paží a na povel rozhodčího ji spustí plynulým 
pohybem na hrudník. Po viditelné pauze pak 
činku vytlačí nahoru a dá zpět do stojanu. Ka-
ždý závodník má tři pokusy a samozřejmě se 
počítá ten s nejlepším výsledkem.
19. dubna se zúčastnil Mistrovství ČR v ben-
chpressu v Semilech, a to v kategorii junioři 
do 90 kg, s tělesnou váhou 85 kg, se umístil se 
zvednutými 152,5 kg na 1. místě. 10. května 
na Mistrovství ČR v benchpressu v Hostin-
ném ve stejné kategorii opět získal 1. místo 
s váhou 142,5 kg a s tělesnou hmotností 83 kg. 
Lukáš Forejtek se pyšní nejen tituly Mistr Čes-
ké republiky, ale také titulem vicemistr Evropy 
v benchpressu, který získal 2. června v Trutno-
vě na Mistrovství Evropy v silovém trojboji, 
kdy v kategorii do 82,5 kg s tělesnou hmotností 
81,5 kg zvedl 145 kg.
Pohárové soutěže: 19. března v Praze na Bench 
Press Raw Palladium (bez rozdílu vah) se umís-
til na 3. místě se 135 kg se svojí hmotností 
85 kg. 12. dubna v Praze na Mezinárodní soutě-
ži Fair Victory (bez rozdílu vah) získal 4. místo 
se zvednutými 157,5 kg a svojí hmotností 88 kg. 

Jeho dosavadní nejlepší výkon v benchpressu je 
zvednutých 160 kg.
Lukáš začal také soutěžit v silovém sportu zva-
ném strongman. V Kralupech nad Vltavou 8. 
června v kategorii amatéři do 105 kg získal 7. 
místo ze sedmnácti závodníků v disciplínách: 
tlaková kombinace kláda 65 kg, axel 55 kg, 
jednoručka 30 kg, chůze na 40 metrů s 85 kg 
kufry v každé ruce, převracení 200 kg pneuma-
tiky, tahání čtyřtunového kamionu na 20 metrů, 
vykládání 50 kg a 70 kg pytlů s pískem, 80 kg 
kovadliny a koule. Ve Varnsdorfu 5. července 
se umístil na 6. místě (bez rozdílu vah i věku) 
v disciplínách: přitahování třítunového auta 
na laně, zdvih 67 kg klády nad hlavu, chůze se 
dvěma 93 kg kufry na co největší vzdálenost, 
převracení 20 kg pneumatiky, přenášení kame-
nů 70 kg, 85 kg a 2 × 100 kg kamenů na vzdále-
nost 10 metrů. Tereza Forejtková

Špičkový basketbal
v Holicích

V případě remízy se budou
nově zahrávat pokutové kopy

Dvojnásobný mistr ČR a vicemistr Evropy v benchpressu

Zpráva z atletických soutěží
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