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Tentokrát jsem na kávu pozval držitelku Zla-
tého odznaku J. K. Tyla a první laureátku 
ceny města Holic Líbu Strakovou. Asi jsem 
ji měl na její oblíbený nápoj pozvat již dříve, 
ale lepší pozdě než nikdy a já tedy volím to 
pozdě.
Líbo, znám tě celý svůj život a připadáš mi 
pořád stejná, jak to děláš?
„Hezky se to poslouchá, ale samozřejmě to 
není pravda. Mám zatím slušné zdraví, tak 
chodím na procházky, jezdím na kole, mám 
rodinu, přátele, knížky, divadlo. Moc to utí-
ká, dny jsou nějak kratší.“
Líba Straková = ochotnické divadlo. Jak 
dlouho hraješ a dá se vůbec spočítat kolik jsi 
zahrála rolí a kterou sis nejvíce zamilovala?
„Ochotničím s přestávkami něco přes šede-
sát let. Velmi aktivní doba byla, když hlavou 
souboru byl tvůj otec Pavel. V té době jsme 
i hodně hostovali. Estrádní soubor kulturní-
ho domu vedený Mílou Kmentem byl znám 
i z mnoha přehlídek. Na tu dobu mám hezké 
vzpomínky a rolí bylo hodně. Ta životní byla 

Klára z Domu na nebesích v režii Josefa Ko-
rába.“
Po tvém boku se vystřídalo mnoho herců 
a hereček, na které nejraději vzpomínáš a se 
kterými se ti hrálo nebo hraje nejlépe?
„Bohužel z mé generace je jich většina 
v ochotnickém nebi nebo prostě skončili. 
Mne se ujala druhá generace. To jsou ti, kte-
ré vidíš na našich představeních. Navíc jsem 
od Jitky Juračkové dostala druhou životní roli 
paní plukovníkovou ze hry Popel a pálenka.“
V čem ty vidíš smysl ochotnického divadla 
a myslíš si, že se v této tak trochu hektické 
době najde dost mladých, aby ve vaší práci 
pokračovali?
„Jsem členkou Impulsu, což je sdružení vý-
chodočeských divadelníků a mohu tě ujistit, 
že ochotnická prkna praští. V Holicích se 
vždy pracovalo s dětmi a ty pak pokračují, 
pokud je vítr neodvane nebo chuť neopustí. 
A pokračování? Vždyť přece četnost a věr-
nost našich diváků zavazuje nás i naše po-
kračovatele.“

Díky za příjemné posezení a ať pod tvýma 
nohama ještě hodně dlouho ochotnická 
prkna praští.

Petr Kačer

Vážení spoluobčané,
při psaní tohoto sloup-
ku dovolené i prázd-
niny vrcholí a léto se 
přehouplo do své dru-
hé poloviny.

Doufám a věřím, 
že jste si už odpoči-
nuli, nebo ještě odpo-
číváte a v brzké době 

nastoupíte s obnovenými silami a elánem 
do práce a děti do školy.

Rada města už má své první jednání dne 
15. srpna 2016 za sebou. Mezi nejdůležitější 
body patřilo plnění rozpočtu města k 30. 6. 
2016, hospodaření příspěvkových organizací 
k 30. 6. 2016, informace o průběhu staveb-
ních prací na školských zařízeních a schvá-
lení zhotovitelů nových akcí a projektových 
dokumentací.

Plnění rozpočtu města na straně příjmů je 
mírně přebytkové, což potvrzuje správný od-
had při sestavovaní letošního rozpočtu. Zna-
mená to, že není třeba přijímat žádná úspor-

ná opatření a fi nancování může dál plynule 
pokračovat. Na straně výdajů je nízký podíl 
čerpání u kapitálových výdajů, u kapitoly 
místních komunikací, veřejné zeleně, údržby 
domů s nebytovými prostory a budov pří-
spěvkových organizací. Zde po provedené in-
ventuře rada konstatovala, že většina akcí je 
v běhu a konkrétně práce na školských zaří-
zeních probíhají dle harmonogramu a budou 
k 1. září hotové. Příspěvkové organizace vy-
kázaly v hospodaření mírné přebytky. Rov-
něž kontrolou jejich fondů bylo zjištěno, že 
hospodaří velmi efektivně a mají k dispozici 
určité fi nanční rezervy. Rada závěrem schvá-
lila hospodaření všech deseti příspěvkových 
organizací bez připomínek.

Dále rada schválila zhotovitele akcí: do-
dávka el. energie a plynu pro Město Holice, 
rekonstrukce vzduchotechniky v č. p. 2 na ná-
městí T. G. M., rekonstrukce střechy na č. 
p. 61 v ulici Bratří Čapků, projektové doku-
mentace na zateplení domu U Kapličky 1042, 
rekonstrukce ulice Pod Homolí, rekonstrukce 
budovy ZŠ Komenského v ulici Holubova 

500, rekonstrukce objektu č. p. 59 v Hradec-
ké ulici a zhotovitele na opravu měření a re-
gulace topení ve Školní jídelně Holice.

Rada v tuto dobu pravidelně projednává 
přehled dlužníků města na nájemném z bytů 
a nebytových prostor. Zde došlo k určitému 
zhoršení stavu a rada schválila několik splát-
kových kalendářů pro nájemníky a uložila 
starostovi zajistit snížení dluhu i za použití 
důraznějších opatření.

Závěrem rada schválila nový návrh lávky 
na Mušce, stanovila termín oslav Dnů Ho-
licka 2017 na dny 23.–25. 6. 2017, schválila 
převzetí záštity města Holic nad 27. mezi-
národním setkání radioamatérů v Holicích 
ve dnech 27.–28. 8. 2016 a nad dětským 
dnem na fotbalovém stadionu pořádaným SK 
Holice a Stranou soukromníků ČR v sobotu 
3. září 2017.

Na konec prázdninového sloupku mi do-
volte Vám popřát pevné zdraví, úspěšný ná-
vrat do práce a do všech vašich dalších čin-
ností, dětem pak radostný a pohodový nástup 
do školy.

Slovo starosty

Posezení u kávy
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KOMENTÁŘE…

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 11. července 2016
Poslední „předprázdninové“ zasedání Rady 
města Holic proběhlo v pondělí 11. 7. 2016.
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti 
bytové komise i zprávu o hospodaření na byto-
vém úseku a stavu bytových domů k 30. 6. 2016, 
schválila pořadník uchazečů o přidělení obecní-
ho bytu na 3. čtvrtletí 2016 a zároveň i pořadník 
uchazečů o přidělení obecního bytu v bytových 
domech Palackého 1131 a U Kapličky 1042 
a schválila přidělení bytu č. 16 v domě Holu-
bova čp. 761. Schválena byla 14. rozpočtová 
změna v rozpočtu na rok 2016 i způsob likvi-
dace movitého majetku předložený majetkovou 
komisí RM. Na základě výběrových řízení byla 
potvrzena fi rma Windows Holding a.s. z Lázní 
Toušeň jako zhotovitel akce „MŠ Staroholická 
– výměna oken“, fi rma Plastikov s.r.o. Jihlava 

jako zhotovitel akce „DDM Holice – výměna 
oken“ a fi rma Habau CZ s.r.o. z Českých Bu-
dějovic jako zhotovitel „Rekonstrukce místní 
komunikace – Staré Holice (za Vitínovými)“. 
Rada zrušila elektronickou aukci na akci „Re-
konstrukce vzduchotechniky – dům čp. 2 
na nám. T. G. Masaryka“ a uložila odboru 
SMVM vypsat výběrové řízení na tuto akci for-
mou obálkové metody, zrušena byla i el.aukce 
na akci „Rekonstrukce střechy na čp. 61 v ul.
Bratří Čapků“ a také na tuto akci bude vyhláše-
no výběrové řízení obálkovou metodou, naproti 
tomu rada neschválila předložený návrh na láv-
ku přes Ředický potok na Mušce. Rada schváli-
la použití cca 100 tis. Kč z prostředků na opra-
vy chodníků na opravu místní komunikace z ul. 
Ve Drahách na Blažkovec, schválila přidělení 
nebytových prostor v čp. 38 v Palackého ulici 
panu L. Palečkovi (ved. pobočky MaM reality) 

i způsob vyrovnání se s následky škod s organi-
zátorem závodů Gladiator race. Radní potvrdili 
Školní jídelně Holice dlouhodobý pronájem ne-
bytových prostor pro paní Nekvindovou na kur-
zy „Večer s mandalou“ na období od 27. 6. 2016 
do 15. 6. 2017, odsouhlasili rozšíření komuni-
kace s částečným parkováním na chodníku před 
domem čp. 847 v Holubově ulici, schválen byl 
převod družstevního podílu v bytovém družstvu 
nájemců Holice k bytu v domě Ottmarova 1150 
z manželů Brandových na paní Dostálovou, de-
legace do partnerského města Medzev na dny 
15. až 17. července 2016 a přijetí fi nančního 
daru od hejtmana Pardubického kraje na Dny 
Holicka 2016. Rada vzala na vědomí žádost 
DDM Holice o rezervaci termínů ve sportovní 
hale pro oddíly badmintonu a fl orbalu a uložila 
řediteli TS Holice svolat schůzku všech uživa-
telů sportovní haly k projednání nového rozvr-
hu hodin.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 12. září 2016 v 17 hodin se bude 
konat v zasedací síni MÚ Holice veřejné za-
sedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpoč-
tu města za 1. pololetí 2016 a projednání 
rozpočtových změn, zastupitelé budou in-
formováni o hospodaření organizací s ma-
jetkovou účastí města,. Pravidelným bodem 
budou převody nemovitého majetku města, 
sdělení starosty města, popřípadě projednání 
připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

Kam se „ztratila“ socha ze sokolského parku?
Asi jste si povšimli, že byla ze sokolského parku 
odstraněna socha od holického rodáka, sochaře 
Josefa Malejovského. Jak jsme dříve informo-
vali, zastupitelstvo města schválilo v předchá-
zejícím období revitalizaci sokolského parku, 
která v sobě zahrnuje také přesun sochy na jiné 
místo ve městě. Po velmi dlouhé a nejednotné 
diskuzi zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo 
přemístění sochy pod parkoviště na východ-
ní straně městského hřbitova. Na tomto místě 
bude TS připraven podstavec pod sochu, celé 
místo bude stavebně a zahradnicky upraveno, 
aby vzniklo nové a důstojné místo pro sochu. 
V současné době je socha uložena v TS a čeká ji 
nákladná oprava, protože vandalové se na soše 
docela „vyřádili“.
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Informace o volbách do Zastupitel-
stva Pardubického kraje
Připomínáme, že volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje se uskuteční ve dnech 
7. a 8. října 2016.
Možnost hlasovat na voličský průkaz v ji-
ném volebním okrsku Pardubického kraje
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat 
na voličský průkaz v jakémkoliv volebním 
okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv 
však již v ostatních krajích. 
O voličský průkaz může volič požádat ode dne 
vyhlášení voleb, a to následujícími způsoby:
•  PÍSEMNĚ – písemná žádost o vydání vo-

ličského průkazu se podává obecnímu úřadu 

příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče 
(u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu 
voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 
30. září 2016. Žádost v listinné podobě musí 
být opatřena ověřeným podpisem voliče (= 
volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poš-
tou). Žádost lze podat rovněž v elektronické 
podobě, bude-li tato opatřena uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo zaslá-
na prostřednictvím datové schránky.

•  OSOBNĚ – v tomto případě není písemná 
žádost vyžadována, neboť obecní úřad o úst-
ní žádosti voliče o vydání voličského průkazu 
po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední 
záznam. Osobně lze o vydání voličského prů-
kazu požádat nejpozději do středy 5. října 

2016 do 16.00 hodin, kdy se uzavře stálý se-
znam voličů.

Aktuální informace o volbách nabízí server 
Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.
cz nebo server Českého statistického úřadu 
na adrese www.volby.cz, kde budou výsledky 
voleb.

MĚSTO HOLICE nabízí volné prostory 
k podnikání:
IHNED v domě čp. 29, nám T. G. Masaryka 
(bývalá poliklinika) – 52,98 m2.
Více informací na tel. čísle 466 741 232, 
604 628 862 p. Čapek.

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

Přinášíme již šestý díl seriálu o tom, jak před-
cházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči 
za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes 
téma: 
Nezřízení preventivní požární hlídky může 
přijít draho. Hrozí pokuta až půl milionu.
Zákon o požární ochraně defi nuje pojmy: Pre-
ventivní požární hlídka, požární hlídka, pre-
ventivní požární prohlídka. Pojmy, které zní 
podobně, ale každý znamená něco jiného. Svatý 
Florián aby se v tom vyznal….
Co je preventivní požární „prohlídka“, kdo ji 
provádí a jaký je její význam jsme si řekli v mi-
nulém díle.
„Preventivní požární hlídka“ a „požární hlíd-
ka“ jsou ale též dva zásadně rozdílné pojmy. 
Požární hlídka (§ 69 zákona) ve specifi ckých 
případech nahrazuje jednotku požární ochrany 
a jedná se vlastně o hasičské družstvo (vystroje-
né a vybavené technikou a věcnými prostředky) 
určené k požárním zásahům malého rozsahu. 
Na činnost požárních hlídek se do jisté míry 
vztahují i předpisy platné pro jednotky požární 
ochrany. Tento model je využíván velmi zřídka. 
Naopak preventivní požární hlídka (§ 13 zá-
kona) je zřízena za účelem dohlížení na preven-

ci, a to se odráží v názvu. Zákon přesně defi nuje 
co je jejím úkolem: Úkolem preventivní požár-
ní hlídky je dohlížet na dodržování předpisů 
o požární ochraně a v případě vzniku požáru 
provést nutná opatření k záchraně ohrožených 
osob, přivolat jednotku požární ochrany a zú-
častnit se likvidace požáru.
Zákon též určuje, že preventivní požární hlíd-
ky se zřizují na vybraných pracovištích, ale 
i v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje 
nebo obecně závazná vyhláška obce.
A zde nám do legislativního bludiště vstupuje 
krajská i obecní samospráva a výsledkem jsou 
nejasnosti, kdy provozovatel nebo pořadatel 
koncertu, festivalu, diskotéky nebo třeba plesu 
neví, kde a kdy má nebo nemá zřizovat preven-
tivní požární hlídku, případně v jakém obsaze-
ní. Může tedy nastat situace, že v jednom městě 
se při plese preventivní požární hlídka vyžado-
vat bude, ale v sousedním nikoliv. 
Každopádně v první řadě je třeba mít na paměti, 
že jde o životy a zdraví osob a v případě histo-
rických a památkově chráněných budov o nena-
hraditelné hodnoty. Z těchto důvodů a na zá-
kladě mnohaletých zkušeností tedy mohu jen 
doporučit, aby se v objektech pro shromažďo-

vání většího počtu osob (divadla, kina, kulturní 
domy, sokolovny, stadiony, kostely, kryté tržni-
ce apod.) zřizovaly preventivní požární hlídky 
vždy při pořádání akcí s přepokládanou účastí 
nad 200 osob, a to bez ohledu na krajská naří-
zení nebo obecní vyhlášky. Nikdy se tím nic ne-
pokazí a za bezpečnost stovek lidí to stojí. Zde 
je totiž dobré si uvědomit, že pořadatel jaké-
koliv podobné akce nebo provozovatel objektu 
má i trestě právní odpovědnost a trestní zákoník 
defi nuje i trestný čin obecného ohrožení z ne-
dbalosti. 
A jak se provozovatel (nebo pořadatel) akce 
dozví, že ten či onen objekt spadá do kategorie 
staveb pro shromažďování většího počtu osob? 
Jednoduše: Od roku 2014 to defi nuje přímo vy-
hláška o požární prevenci ve svém § 17:
(7) Pro účely začleňování provozovaných čin-
ností do kategorií podle míry požárního nebez-
pečí se rozumí
a) stavbou pro shromažďování většího počtu 
osob – stavba s prostorem určeným pro shro-
máždění nejméně 200 osob, v němž na jednu 
osobu připadá půdorysná plocha menší než 
4 m2.
Provozovatel takového objektu tedy musí mít 
doklad o „začlenění do kategorie provozova-
ných činností“ a tím pádem je jasno. 
U pořádání open air festivalů a jiných podob-
ných akcí se preventivní požární hlídka musí 
zřídit v těch případech, které stanoví kraj na-
řízením nebo obec svoji vyhláškou a proto je 
vždy nutno sledovat místní a regionální le-
gislativu. Pokud pořadatel akce nebo provo-
zovatel objektu preventivní požární hlídku 
nezřídí ať už proto, že chtěl ušetřit, „neměl 
lidi“, nebo o povinnosti nevěděl, hrozí mu 
podle zákona o požární ochraně pokuta až 
500 000 Kč.
 
Na závěr je třeba připomenout, že preventivní 
požární hlídka musí absolvovat předepsanou 
odbornou přípravu, o které se též musí vést 
přesně stanovená dokumentace. Ale o doku-
mentaci požární ochrany až někdy příště. 
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje 

VSTUPNÉ:  dobrovolné
ZAZNÍ EVERGREENY, LIDOVÉ PÍSNĚ A LITURGICKÉ SKLADBY
Petra Ebena, Leoše Janáčka, Eugena Suchoně a dalších autorů

HASIČI OBČANŮM - Pokuty od hasičů, aneb Když to nejde po dobrém
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V prodejně Qanto Holice si od prázdnin můžete 
zakoupit čokoládu s holickým motivem. V čo-
koládovně Carla a ve spolupráci s Kulturním 
domem města Holic ji nechala vyrobit fi rma 
astur&Qanto s.r.o.. Dalším prodejním místem, 
určeným hlavně návštěvníkům Holic, je Africké 
muzeum Dr. Emila Holuba.

ČokoládaKulturní kalendář na měsíc září 2016

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
23. 9. 17.30  Šohajka
pátek   Koncert populární dechovky z Dolních Bojanovic pořádá a srdečně zve Výbor 

seniorů Holice, Město Holice a KD Holice. Koncert se pořádá v sále ZUŠ Karla 
Malicha Holice. 120 Kč

1. 10. 6.00  Zájezd do Vídně 
sobota   Tradiční zájezd spojený s položením věnce ke hrobu Dr. Emila Holuba na Cent-

rálním hřbitovu ve Vídni a prohlídkou historické části Vídně s průvodcem.
   V rámci projektu Holubovy Holice 2016. vyprodáno
7. 10. 19.30  Vítězslav Welsch – To je přepadení, pěkně prosím 
pátek   Repríza úspěšné veselohry sepsané k pobavení širokého publika. Komedie o jed-

né poštovně a o nepovedené loupeži, která snad ani loupeží být neměla.
   Režie: Luděk Kaplan a Libuše Straková.
   Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice. 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
13. 9. 17.00  Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
úterý   Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jako vždy nabití energií, 

písničkami a šílenými nápady. Dostanou totiž podezření, že jejich člověčí kama-
rád Dave, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A této příšerné katastrofě se musí 
zabránit. Což znamená, osvobodit domácí mazlíčky ze zavazadlového prostoru 
letadla. A za letu.

   Režie: Walt Becker.
   Žánr: Animovaná komedie. Délka 92 minut. 70 Kč
20. 9. 19.30  Lída Baarová
úterý   Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým 

ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Milovala zločince. Je to zločin? 
Velký příběh o slávě a pádu, lásce a zradě, vině a trestu ve vyhrocené době.

   Režie: Filip Renč.
   Hrají: Tatiana Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Martin Huba, Si-

mona Stašová, Pavel Kříž, Lenka Vlasáková a další.
   Žánr: Životopisné drama. Délka 106 minut. 80 Kč
27. 9. 19.30  Jak básníci čekají na zázrak
úterý   Štěpán, Kendy a Karas, nerozluční kamarádi se smyslem pro humor i sebeironii, 

i když už s nádechem skepse. Dospívají, je jim padesát a cítí, že by měli dát svým 
životům řád a splnit si svoje přání. A jak známo, zázrakům je třeba pomáhat!

   Režie: Dušan Klein.
   Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Linda Rybová, Lukáš Vaculík, Tereza Brod-

ská, Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel Zedníček a další.
   Žánr: Komedie. Délka 120 minut. 80 Kč
11. 10. 19.30  Teorie tygra
úterý   Komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají 

zkušenost s muži. O muži, který v šedesáti chce zpátky svůj život a vydá se 
na riskantní cestu. O ženě, která to prostě myslela dobře a za manželství převzala 
zodpovědnost.

   Režie: Radek Bajgar.
   Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub 

Kohák.
   Žánr: Road movie/Komedie. Délka 101 minut. 80 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
  
1. 7.–2. 10.   Bohdan Kopecký – studentská léta (tvorba z let 1945–1950)
   Výstava, vzhledem k rodinné vazbě Kopeckého k Holicím, prezentuje počáteční 

etapu umělecké tvorby. Kurátorkou výstavy je Dana Schleicherová.

Bohdan Kopecký – rodák z Litomyšle, je 
v kulturních kruzích poměrně známá osob-
nost a jeho tvorba je nezaměnitelná v polo-
hách, které jsou nyní prezentovány na vý-
stavě v Domě u rytířů, krásných galerijních 
prostorách v Litomyšli . 
Paralelně s touto výstavou probíhá v letních 
měsících výstava jeho studentské tvorby 
v galerii Kulturního domu města Holice.
Krásná kolekce Kopeckého prací představu-
je autorovu rannou tvorbu v méně známých 
polohách z jeho studentského období, tedy 
ve fázi, kdy autor teprve hledal svůj výraz, 
tak jak ho zná kulturní veřejnost v součas-
nosti. 
Již v této fázi je cítit potenciál, který vyzrál 
do temně syrových a zemitých poloh jeho 
pozdější tvorby. Již zde je vidět, že autor byl 
bytostný kolorista a brilantní malíř a kreslíř. 
Kolekce velmi citlivých a malířsky chut-
ných krajin a zátiší dává tušit sílu výrazu, 
ke které Kopecký dospěl díky svým život-
ním zkušenostem v pozdějších letech, kdy 
vstřebával vlivy genia loci krajiny Mostecka 
poznamenané těžbou. Již jeho ranné práce 
mají v sobě sílu malířského výrazu, v někte-
rých případech i expresivitu bohaté barev-
nosti či potemnělost až schikanederovského 
ražení potemnělých krajin.
Sám jsem výstavu navštívil několikrát a vře-
le doporučuji její návštěvu. Myslím, že ro-
dák zdejšího regionu si to zaslouží a věřím, 
že návštěvník bude touto kvalitní a méně 
známou kolekcí potěšen a obohacen.
Touto cestou chci poděkovat i vedení zdej-
šího zařízení za další ze série kvalitních vý-
stav.

Mgr. Štěpán Málek akademický sochař

Bohdan Kopecký – Studentská 
léta (tvorba z let 1945–1950)

KULTURA
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás vítá v novém školním 
roce.
Holoubek se pro vás, milé děti a rodiče, otevře 
5. září a herna je volně přístupná každý den 
od 8.30 do 11.30 hodin a doplněná pravidelnými 
programy.
Pondělí – Pojďte si hrát do Holoubka – společné 
setkávání maminek a dětí bez programu.
Úterý – Hudebně pohybové dopoledne s písnič-
kami s Milenou a Darinou.
Středa – Svět kolem nás a chvilka logopedie s Helenou. Nově obnoveny 
Montessori aktivity pro děti od 1,5 roku do 3 let. Ukázková hodi-
na Montessori je pro rodiče připravena na 7. září od 9 do 10 hodin 
v 1. patře Holoubka. Po předchozí domluvě je možné zajistit hlídání 
dětí v herně Holoubka.
Čtvrtek – hodinové hravé cvičení pro děti do dvou let se Zuzkou od 9.30 
do 10.30 hodin.
Pátek – hravé cvičení pro děti od dvou let a doplněné tvořením s Janou. 
Baby studio pokračuje každé úterý od 15.30 do 17 hodin, liché týdny pro 
děti od 3 do 8 měsíců a sudé týdny pro děti od 8 do 12 měsíců.
Cvičení pro těhotné ženy probíhá každou středu od 13.15 do 15.15 ho-
din.
Tvořivé hrátky a kurz keramiky – tvořivé hrátky pro děti od 4 let jsou 
nachystány na každou středu a budou se střídat s uceleným kurzem ke-
ramiky (každý měsíc jedno odpoledne) od 16.30 do 17.30 hodin.
Angličtina hrou – pro děti od 5–7 let navazuje s výukou na loňský školní 
rok.
Zpívání pro dospělé – zní Holoubkem každý čtvrtek od 18 do 20 hodin.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Již brzy se můžete těšit na bližší informace k projektu ŽenyPRO. 

KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková
tel. 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz

Tento projekt je fi nancovaný za pomocí Evropské unie z prostředků 
Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstna-
nost. | www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka

Taneční studio Hany Flekrové připravuje 
a zve vás na tyto akce, pro děti, mládež 
a dospělé. 

16. září – zahájení 21. ročníku kurzu 
společenského tance a společenského 
chování pro mládež.
Sál Základní umělecké školy Karla Mali-
cha – pátky.
Kurz je pro zájemce otevřen. 

4. října – kurz pohybové průpravy pro 
děti, ve spolupráci s MŠ Holubova.
MŠ Holubova.

30. října – Ať žijí duchové! Dětský karneval.
Sál základní umělecké školy Karla Malicha.

4. listopadu – zahájení kurzu Tanečních pro starší.
Sál Základní umělecké školy Karla Malicha – pátky.

27. listopadu – celostátní taneční soutěž Holický kramfl íček 23. roč-
ník.
Městská sportovní hala.

5. prosince – tradiční nadílku Mikuláš k vám domů. 

16. prosince – Ve víru tance , společenský ples na zahájení plesové 
sezony.
Sál Základní umělecké školy Karla Malicha.

Během září probíhá zápis do kurzů pohybové průpravy pro děti a mini 
páry – tělocvična ZŠ Holubova.
Informace a přihlášky Hana Flekrová: h.fl ekrova@seznam.cz, mobil: 
608 14 19 20, více na:

WWW.TSHF.CZ

Taneční pozvánka Nové  programy  v Holoubku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C8

Školní rok 2016/2017 začíná
I nám začne nový školní rok. Do uklizené 
a upravené školky se vrátí děti po prázdninách.
Děti a rodiče uvítají vybavenou zahradu – pís-
koviště, skluzavku, pružinové houpačky, které 
mají při pobytu venku rády. Hry v pískovišti 
jsou oblíbenou činností dětí, stavějí se hrady, 
cesty, pečou ,,bábovičky“…
Nový školní rok budeme skládat jako velký mo-
zaikový obraz od prvního dílečku. Hodně vody 
uteče než bude kompletní. Děti se okoukají 
a sem tam ukápne i slzička. Až se přesvědčí, 
že pro ně maminka opravdu každý den přijde, 
uklidní se. Až zjistí, že na ně čeká spousta za-
jímavých činností, začnou se těšit. Až usoudí, 
že je do školky škoda nechodit a je to tam pri-

ma, bude vyhráno. I my se přizpůsobíme tempu 
a zájmům dětí, jejich požadavkům a přáním. Až 
budeme vědět, co od nich můžeme čekat, co 
umějí, co se chtějí naučit, až se poznáme s je-
jich rodinami, až je provedeme čtyřmi ročními 
obdobími, bude další školní rok minulostí.
I o prázdninách probíhaly v areálu MŠ staveb-
ní úpravy. Vyměněna byla okna a vymalována 
celá stará budova. Volnočasové aktivity tak bu-
dou mít nové prostředí.
Specializace:
-  hudebně pohybový kroužek
-  speciální péče o mladší děti
-  otužování dětí (solná jeskyně, lyžařský vý-

cvik, plavecký výcvik)
-  logopedická prevence a péče

-  výuka hry na fl étnu
-  výuka anglického jazyka

PLÁNOVANÉ AKCE – MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍ-
JEN
-  prohlídka výstavy ovoce a zeleniny
-  výlet na zámek a do zahrad – Litomyšl
-  slavnostní zahájení školního roku 
-  taneční vystoupení pro veřejnost
-  divadelní představení v naší MŠ
-  výlet do Častolovic (sběr přírodnin)
-  společné výtvarné odpoledne s rodiči

Krásný a úspěšný školní rok dětem i dospělým 
přejí zaměstnanci MŠ Staroholická.

Mgr. Zdeňka Krátká

Jakým směrem se bude ubírat vývoj MAS 
Holicko v příštích letech? Kolik peněz do re-
gionu přijde z evropských zdrojů? Na tyto 
a další otázky dává odpověď Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje MAS 
Holicko pro období 2014–2020 (SCLLD). Ze 
Strategie následně vycházejí fi che (opatření), 
které nám defi nují jaké aktivity budou pod-
pořeny v novém programovacím období.
Podle dosavadních informací by měla MAS 
Holicko rozdělit do roku 2023 mezi žadatele 
o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) 
12,176 mil. Kč s pomocí pěti fi chí. A z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
(IROP) půjde do regionu prostřednictvím dvou 
opatření 23,332 mil. Kč.
SCLLD je sice v současné době stále ještě 
v hodnotícím procesu řídícího orgánu (věcné 
hodnocení), ale doufáme že do konce září 2016 
bude řídícím orgánem schválena. První výzvy 
pro konečné žadatele MAS Holicko tedy 
předpokládáme vyhlásit v říjnu – prosinci 
2016. Naší snahou bude vyhlásit téměř všech-
ny fi che (opatření), tak abychom splnili pro nás 
závazné termíny spojené s plněním fi nančního 
plánu.
Tato první výzva bude jedinečnou šancí 
uspět v malé konkurenci podaných žádostí 
a získat tak bez velkého úsilí dotaci pro svůj 
projektový záměr. Neboť na základě zkuše-
ností můžeme s jistotou říci, že s přibývajícími 
výzvami roste počet žadatelů o dotaci a tím se 
„přiostřuje“ i soutěž mezi projekty.
Všem potencionálním žadatelům doporučuje-
me nejprve zkonzultovat svůj projektový záměr 
s manažery MAS Holicko, a to v dostatečném 
předstihu. Neboť povinnou přílohou žádosti 
o dotaci bude ve většině případů již pravomoc-
né stavební povolení. Kromě toho Vám manaže-
ři MAS poradí jak na zpracování žádosti o dota-
ci a kompletaci požadovaných příloh. V případě 
zájmu se obraťte na ředitelku MAS Holicko 
Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, 
e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz. 

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTI-
VIT
Fiche 1 (PRV): PODPORA ZEMĚDĚL-
SKÝCH PODNIKŮ
•  Investice do zemědělských staveb a technolo-

gií pro živočišnou a rostlinnou výrobu,
•  Pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 

výrobu,
•  Pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spo-

třebu. 
Fiche 2 (PRV): PODPORA POTRAVINÁŘ-
SKÝCH PODNIKŮ
•  Investice, které se týkají zpracování zeměděl-

ských produktů a jejich uvádění na trh (stav-
by, technologie, stroje)

Fiche 3 (PRV): PODPORA MALÝCH POD-
NIKŮ
•  Investice (stavby, technologie, stroje, ...) 

do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifi kace ekonomických činností (CZ-NA-
CE

Fiche 4 (PRV): OCHRANA LESNÍCH PO-
ROSTŮ 

•  Hromadná mechanická ochrana melioračních 
a zpevňujících dřevin při založení porostu, 
a to od doby výsadby do stádia zajištění - 
oplocenky. 

Fiche 5 (PRV): ZPŘÍSTUPNĚNÍ LESA NÁ-
VŠTĚVNÍKŮM
•  Projekty zaměřené na posílení rekreační funk-

ce lesa – značení, výstavba a rekonstrukce ste-
zek pro turisty, výstavba herních a naučných 
prvků, odpočinková stanoviště, informační 
tabule, apod.

Opatření 1 (IROP): VZDĚLÁVÁNÍ
•  Infrastruktura pro základní vzdělávání na zá-

kladních školách,
•  Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdě-

lávání mládeže,
•  Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání. 
Opatření 2 (IROP): BEZPEČNOST SIL-
NIČNÍHO PROVOZU
•  Rekonstrukce, modernizace a výstavba chod-

níků a komunikací pro pěší přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a ori-
entace za účelem zvýšení bezpečnosti.

Mateřská škola Holice, Staroholická 236

PLÁNOVANÉ VÝZVY MAS HOLICKO V ROCE 2016

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Mezinárodní ocenění našim studentům
Přes 100 mladých lidí obdrželo v pátek 
17. června 2016 v prostorách pražské galerie 
DOX prestižní ocenění v rámci Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu (DofE), přičemž 
10   z nich studuje v Gymnáziu Dr. Emila Holu-
ba. Na slavnostním předávání se potkali účast-
níci napříč celou Českou republikou, ze všech 
vzdělávacích institucí, a to od mezinárodních 
škol, gymnázií, učilišť, domů dětí a mládeže 
až po dětské domovy. Ocenění s sebou přináší 
prestiž, jelikož cena a s ní spojený mezinárodně 
platný certifi kát jsou pozitivně vnímány v řadě 
zemí po celém světě a jsou zaštítěny britskou 
královskou rodinou. Účastníci se díky ocenění 
snáze uplatní na trhu práce nebo jsou např. zvý-
hodněni při přijímacím řízení na řadě tuzem-
ských i zahraničních škol.
Nechyběly ani významné osobnosti podporu-
jící DofE v České republice, módní návrhářka 
Klára Nademlýnská, ilustrátorka Zuzana Bahu-
lová nebo cestovatel Dan Přibáň, z jejichž ru-
kou účastníci svá ocenění obdrželi. Navíc měli 
možnost s nimi po skončení ceremonie i přátel-
sky pohovořit a vyfotit se.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 
je celosvětové ocenění pro lidi ve věku od 14 
do 24 let, které je motivuje a podporuje v jejich 
osobním rozvoji. Mladí lidé si stanovují cíle 
v pěti oblastech – talent, sport, dobrovolnictví, 
expedice a akce s pobytem – a s pomocí dospě-
lého mentora usilují o jejich splnění. Po celém 
světě se již zapojily miliony studentů, v ČR se 
DofE účastní již 1500 mladých lidí. Nadace 
byla založena Princem Phillipem roku 1956, 
a letos tak slaví 60 let své existence.

Pojedeme do Bruselu!
Na konci školního roku se studenti 2. A dozvě-
děli skvělou zprávu. Jejich příspěvek do soutě-
že o Evropské unii zaujal porotu v čele s eu-
roposlankyní Ditou Charanzovou natolik, že 
za něj dostali výlet do Bruselu.
Video představilo naše gymnázium a zároveň 
prezentovalo názory studentů na Evropskou 
unii. Vítězný tým tvořili Eliška Trnková, Mag-
da Malá, Dominika Plavková, Tereza Kunická, 
Tereza Málková a Lukáš Mikulecký. Děkujeme 
za příkladnou reprezentaci školy!

Počítačové kurzy pro veřejnost
V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit na-
bídku akcí pro veřejnost o počítačové kurzy. 
Nabízíme dvě úrovně – pro úplné či věčné za-
čátečníky a MS OFFICE pro středně pokročilé. 
Kurzy budou probíhat jednou týdně v učeb-
ně výpočetní techniky a jejich lektorem bude 
Mgr. Jan Polák. Další informace a přihlášku 
najdete na www.gyholi.cz v sekci Veřejnost – 
Aktivity školy. Přihlášky přijímáme do 16. 9. 
2016, později konzultujte obsazenost kurzu 
na polak@gyholi.cz.

Třikrát z gymnázia

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Nejvýznamnější událostí roku se stalo povýšení Holic na město. Přes-
tože byly Holice od poloviny 19. století ve všech dokumentech (včetně 
úředních statistických přehledů) označovány jako město, neměly na toto 
označení úřední dekret. Když se to zjistilo, bylo ihned požádáno o pový-
šení obce. Vyřízení se sice vleklo (příslušná ministerská komise uvažova-
la dokonce, že se to bude týkat jen části Nové Holice), nakonec však vše 
bylo kladně vyřízeno (i pro ostatní části města) a na doporučení minis-
terské rady ze dne 25. dubna vystavilo ministerstvo vnitra příslušný de-
kret s datem 6. května. Zamítnuta byla však žádost o přejmenování Holic 
na České Holice, kterýžto návrh podal na schůzi obecního zastupitelstva 
10. ledna Jan Vohralík. 

V tomto roce se 27. září konaly obecní volby. Volilo se v pěti voleb-
ních místnostech (Holice I -3, Holice II -2) s tímto výsledkem: sociální 
demokracie 1346 hlasů/13 mandátů, lidová strana 562/6, živnostenská 
strana 553/5, komunistická strana 490/5, agrární strana 322/3, národně 
socialistická 302/2, fašistická 170/1 a národní demokracie 156/1. Ustavu-
jící schůze nového zastupitelstva se uskutečnila 21. prosince a starostou 
města byl na ní zvolen Josef Hlaváček, přednosta kanceláře nemocenské 
pojišťovny v Holicích, za stranu sociálně demokratickou. Prvním náměst-
kem byl zvolen katecheta Josef Bažant a druhým náměstkem obuvník 
František Kaplan. V městské radě dále zasedli Ladislav Lohniský, Karel 
Vohralík, Karel Faltys, Emil Holub, Ludvík Weinstein, Josef Vohralík, 
Josef Kašpar a František Rychlík.

Městské zastupitelstvo se v tomto roce sešlo na šesti řádných a jed-
nom mimořádném zasedání. Na prvním z nich 10. ledna podpořilo žá-
dost Josefa Staňka o udělení hostinské a výčepní koncese k jeho cukrárně 
na náměstí č. 32 (dnes restaurace U Nudle) a žádost fi rmy Praha-Lloyd-
-Melichar & spol. Praha o koncesi periodické autobusové dopravy na tra-
ti Hradec Králové – Brno přes Holice. Na schůzi 31. ledna byla kladně 
vyřízena žádost Jaroslava Holického, stavitele Josefa Kňourka a Ludvíka 
Weinsteina o změnu regulačního plánu města na severní straně městského 
parku (dnešní prostor ulice kpt. Jaroše), aby mohli rozparcelovat pozem-
ky na stavební místa. Jmenovaní podpořili svoji žádost darováním části 
pozemků ve výměře 920 sáhů na rozšíření parku. 

Změna regulačního plánu byla schválena i na schůzi 25. dubna, kdy se 
jednalo o prostor severně od Vysokomýtské ulice. Rovněž tak kladně byly 
vyřízeny žádosti Karla Konráda o udělení hostinské koncese pro dům č. 
9/II (Tranda) a Františka Holického o udělení koncese na autobusovou 
dopravu na trati Holice – Ostřetín – Horní Roveň – Litětiny – Uhersko 
(nádraží). Témuž byla kladně vyřízena 5. září i žádost o autobusovou 
dopravu na trati Holice – Vysoké Chvojno – Chvojenec – Býšť – Nový 
Hradec Králové. Na schůzi 7. listopadu pak byla podpořena žádost Bo-
humila Holdana na autobusovou dopravu pro trať Holice – Dolní Roveň 
– Komárov – Dašice. Na svém zasedání 25. dubna schválilo zastupitel-
stvo snížení cen elektrického proudu. Za jeden kilowat se s platností od 1. 
dubna platilo: pro osvětlení 3 koruny (dříve 3,20), pro pohon strojů 1,80 
(1,90) a pro reklamu 2,50 (2,70). Naopak 20. června bylo usneseno vybí-
rat od 1. července obecní dávku z používaných místností. Byly stanoveny 
dvě dávky (roční) podle místa: jedna taxa byla pro Holice I, II, VI, VII, 
druhá pak pro Holice III, IV, V. Z jedné místnosti se platilo 20 korun (10 
korun), z obchodní místnosti 50 (20) a z tovární místnosti 100 (50). A za-
pomenout nesmíme ani na to, že 7. listopadu schválili zastupitelé vstup 
města jako řádného člena do Družstva pro lesní hospodaření ve Vysokém 
Chvojně s podílem do výše 3 200 000 korun. Opusťme jednací místnost 
zastupitelstva a podívejme se na další události roku 1931.

Okresní péče o mládež uspořádala 10. května poprvé slavnost k uctění 
Svátku matek. Průvod matek a dětí prošel za doprovodu hudby a s něko-
lika alegorickými vozy ze Starých Holic do sálu „Na Špici“, kde se usku-
tečnila akademie žáků zdejších škol. O několik dní později, 13. května, 
bylo na schůzi Sokola jednáno o zřízení koupaliště na hospodářské nádr-
ži za sokolským hřištěm. Byla dojednána smlouva s Vodním družstvem 
(majitelem nádrže), že Sokol bude nádrž řádně udržovat, platit roční ná-
jemné 5 korun a uhradí 20 000 korun jako podíl na vybudování nádrže 
(její vybudování stálo 98 000 korun). V létě ožilo koupaliště (lidově zvané 
„plivátko“) koupajícími se, v zimě sloužilo jako kluziště. V tomto roce 

pořídil Sokol pro biograf za 150 000 korun nový promítací přístroj a tím 
umožnil promítání zvukových fi lmů místo fi lmů němých.

Velká církevní slavnost se uskutečnila 2. srpna. Proběhlo totiž svěcení 
nových zvonů spojené s lidovou slavností a koncertem na farské zahradě. 
Původní zvony byly zrekvírovány za I. světové války a od té doby byl 
holický kostel bez zvonů. O nové se postaral farář František Anděl, který 
působil v Holicích od 1. 5. 1918 a pečlivě se o farnost staral. V roce 1928 
nechal zavést do kostela elektřinu, v roce 1930 byl vysvěcen nový umí-
ráček. Nové zvony dostaly jméno Václav a Martin a byly odlity fi rmou 
Manoušek & spol. z Brna-Husovic. Větší (812 kg) dostal jméno Václav 
a je na něm obraz sv. Václava s nápisem „Dědici české země za 1000 let 
jeho ochrany L. P. 1931. Zvon padlých ve světové válce“. Menší (582 kg) 
byl pokřtěn jménem patrona kostela Martin. Je na něm obraz sv. Marti-
na na koni a nápis „Zvon míru a národní svobody. Sv. Martine, oroduj 
za nás! L. P. 1931“. Svěcení nových zvonů provedl královéhradecký ka-
novník Josef Minařík za účasti dalších církevních hodnostářů. Připomeň-
me, že zrekvírované zvony vážily 1015 kg (velký) a 175 kg (umíráček). 

Již dříve jsme se zmínili o stavbě opatrovny nebo též mateřské školy. 
V tomto roce byla budova dokončena a 1. listopadu slavnostně předána 
veřejnosti. První učitelkou byla jmenována Jarmila Možíšová z Kolína. 
Již 21. června byla na budově odhalena pamětní deska padlým vojínům 
ve světové válce. Zásluhu na jejím pořízení měla Družina válečných po-
škozenců a Jednota legionářů. Nový vzhled dostalo náměstí. Na západní 
straně byly v šířce 4 metry zřízeny nové chodníky a zásluhou Okrašlova-
cího spolku byly kolem náměstí vysázeny mladé javory. Podobný chodník 
byl vybudován i na jižní straně Palackého ulice. Chodníky byly pořízeny 
nákladem majitelů domů, když obec dodala obrubníky. Uveďme ještě, že 
vybudování chodníku bylo v předválečné době povinností majitele domu. 

Ani v tomto roce nepolevila hospodářská krize. V továrnách se sice 
pracovalo, ale ne naplno a výroba byla často přerušována. Po celý rok 
tak bylo ve městě kolem 500 nezaměstnaných dělníků. Ti byli odkázáni 
na státní stravovací akci (1 poukázka na týden byla v ceně 10 korun). 
Před Vánocemi byla konána po městě sbírka peněz, obnošeného šatstva 
a obuvi. Ing. Josef Flanderka věnoval 37 kubíků palivového dřeva, k če-
muž obec od něho přikoupila dalších 50 kubíků. Celkem obec věnovala 
na zmírnění důsledků nezaměstnanosti 10 000 korun. Zároveň obec s při-
spěním ministerstva sociální péče a ministerstva veřejných prací připra-
vila nouzové práce pro nezaměstnané. Byla to výstavba dalšího úseku 
obecní silnice na Koudelku, rozšíření ulice Prokopovy (dnes Josefská) 
a Závodské (dnes Bratří Čapků), úprava prostranství po zavezeném poto-
ku, vydláždění státní silnice přes město. Na zmírnění důsledků nezaměst-
nanosti se výrazně podílel i Krejcarový podpůrný spolek pod vedením 
kupce Františka Růžičky. Jeho osobním přičiněním se shromáždilo dost 
peněz, aby mohl spolek vařit v zimním období polévku pro 250 školních 
dětí. Největší tábor lidu proti nezaměstnanosti a fašismu se konal na ná-
městí 31. července.

Nedobrou reklamu pro město činily požáry domů ve Starých Holicích. 
Jejich majitelé se potřebovali zbavit starých dřevěných a dosti sešlých 
budov. Proto skoro každou noc nějaký lehl popelem. Pochopitelně patřič-
ně pojištěný. Tak jenom za první čtvrtletí 1931 zmizelo tímto způsobem 
18 domů (během několika málo let to bylo 170 domů). Kde bude hořet, 
se vědělo předem, alespoň ten večer v hostincích, neboť majitelé se s tím 
nijak netajili. Pojišťovny nakonec poslaly do Holic dva detektivy a za-
krátko 29 občanů Starých Holic stálo před krajským soudem v Chrudimi. 
Větší část z nich byla odsouzena za žhářství a pojistné podvody k vězení 
od 14 dnů do 2 let. Celá aféra se pochopitelně prostřednictvím novin do-
stala do celé republiky. V článcích se zlehčovala i činnost zdejšího hasič-
ského sboru, což vedlo k rezignaci řady členů. Vše se podařilo urovnat 
na společném jednání zastupitelů a hasičů 9. července.

Počasí v tomto roce bylo v normálu. Polní úroda byla slabší. Bylo 
málo slámy a tím i krmiva, takže hospodáři byli nuceni odprodávat hovězí 
dobytek, a to za nízkou cenu. Láce byla u všech zemědělských produktů, 
v drobném prodeji u pekařů a řezníků to však moc vidět nebylo. Inu, ně-
které tradice se zachovávají dodnes. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1931

Z HISTORIE
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V neděli 17. července se na náměstí v Holicích 
uskutečnil Evropský šampionát šlapacích vozí-
tek. Byl jsem požádán pořadateli jako zástupce 
města Holice, pod jehož záštitou se závod jel, 
abych jako radní zahájil závody. Kde by mě na-
padlo, že to nebude jen tak ledajaký závod ně-
jakých šlapacích autíček, tak jak je mnoho lidí 
zná z dětství, ale závod úžasných vozítek, která 
dosahují docela velkých rychlostí díky zajíma-
vému technickému řešení a zpřevodování.
Vozítka jsou designově zajímavě řešena, což je 
jedno z hodnotících kritérií. Druhým kritériem 
je výzdoba a nápaditost „depa“, třetím je prezen-
tační scénka posádek na úvod a aktivita posá-
dek včetně kontaktu s diváky v průběhu závodu 
a čtvrtým je velmi tvrdý sportovní výkon-počet 
ujetých kol za 120 minut. Když k tomu připoč-
teme docela slušný déšť v průběhu závodu, tak je 
to i pro tým, který může střídat až 4 závodníky 
velký sportovní výkon. Za 2 hodiny najela vítěz-
ná posádka Spiderman z Francie téměř 50 km. 
Všechna bodovaná kritéria hodnotitelé z řad 
obecenstva a z doprovodu závodníků sečtou 
a na závěr je vyhlášení vítězných týmů. A pro-
tože to byl evropský šampionát, tak zde bylo 
11 posádek z Francie, kde tyto závody vznikly 
a jsou velmi populární v mnoha nejen francouz-
ských městech, ale i městech západní Evropy. 
Z ČR zde bylo 6 posádek a z toho jedna byla 
složena z nevidomého jezdce a jeho vodiče.

Potěšilo mě, že jak organizátoři, tak i závodníci 
velice kladně hodnotili závodní trať na náměs-
tí s možností mít přímo u tratě na parkovišti 
svá depa (stánky), ocenili diváckou atmosféru 
a drobné dárky od města Holic a sponzorů, kte-
ré si odvezli všichni účastníci. Již v den tohoto 
závodu se prezident České federace Ing. E. Vy-
čichlo a jeho zástupce Ing. V. Vondra zajímali 
o možnost závodu v roce 2017 opět v Holicích. 

A pokud jste neměli možnost přijít letos, tak si 
tuto událost nenechte ujít příští rok. Hlavně také 
vezměte své děti. A pokud vás toto zajímá více, 
tak se podívejte na jejich stránky www.slapa-
civozitka.cz. Samozřejmě je možné postavit si 
vlastní vozítko a se stavbou začít podle regulí 
asociace. Po registraci u České federace šlapa-
cích vozítek můžete závodit nejen v Holicích.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)

SK Holice „A“ – pardubický krajský přebor:
neděle 4. září  17.00 hodin Slatiňany
sobota 17. září  17.00 hodin Přelouč 
sobota 1. říjen  16.30 hodin Moravská Třebová 
dorost „A“ – krajský přebor:
neděle 4. září  14.30 hodin Slatiňany
sobota 17. září  14.30 hodin Přelouč
sobota 1. říjen  14. hodin Polička 
starší a mladší žáci:
neděle 4. září  Pardubice B
neděle 18. září  Prosetín
neděle 2. říjen  Heřmanův Městec
(čas vždy 9.30 hodin starší a 11.15 hodin mladší)
starší a mladší elévové:
neděle 25. září 9.00 hodin

Turnaje „fotbalových prázdnin“
O pohár fi rmy Erwin Junker
Turnaj žáků – 18. června pořadí:
1. FK Pardubice A, 2. Sokol Třebeš, 3. FK Par-
dubice B, 4. FK Přelouč, 5. FK Čáslav, 6. SK 
Holice, 7. Sokol Libchavy, 8. Paramo Pardubi-
ce, 9. TJ Borohrádek, 10. TJ Moravany, 11. AC 
Sparta Praha

Viktoria Cup – mezinárodní turnaj starších žáků
46. ročník memoriálu Ládi Vojíře 26. června
Konečné pořadí: 1. FK Náchod 2001, 2.FC 
Hr.Králové, 3. ČFK Nitra, 4. FK Náchod 2002, 
5. Tatran Sedlčany, 6. Spartak Medzev, 7. Str-

zelce. Opolskie, 8. FC Slovan Hlohovec, 9. SK 
Holice, 10. NK Mladost Proložac, 11. FK Pře-
louč, 12. SK Doubravka, 13. SK Pardubičky, 
14. SK Vysoké Mýto.
Individuální ocenění – nejlepší brankář: A. 
Jedlička (Náchod), nejlepší střelec: J. Kosař 
s 11 góly (FC Hr. Králové), nejlepší hráč: J. 
Štipák (FC Hr. Králové).
110 LET FOTBALU V HOLICÍCH 

Mistři budou znova obhajovat
Až poslední kolo krajského fotbalového přebo-
ru sezony 2015/2016 určilo vítěze a tím se sta-
lo mužstvo SK Holice, 70 bodů. A proč jsme 
nevzali postup do divize? Tuto otázku dostáva-
lo vedení mužstva snad každý den. Odpověď 
skoro všech byla vždy stejná: Nemáme zájem! 
Bude lepší hrát fotbal v krajském přeboru a mít 
z něho potěšení. Proto cíl našeho mužstva pro 
nadcházející mistrovskou sezonu je navázat 
na úspěšnou minulou sezonu a pohybovat se 
v horní polovině tabulky. Hrát přitažlivý fotbal 
pro naše fanoušky.
Zásadní změny: nový trenér – pan Tomáš 
Chlumecký, ruší se pravidelné sobotní dopole-
dní utkání
Soupiska – brankáři: Martin Hlavatý (1991), 
Radek Svoboda (1976). Obránci: Daniel Ruč-
ka (1990), Lukáš Hanč (1992), Jakub Tláskal 
(1996), David Lát (1998), Pavel Fikejz (1998). 

Záložníci: Tomáš Kopřiva (1985), Jaromír Kr-
pata (1988), Miloš Chvála (1990), Jakub Jed-
lička (1990), Daniel Fotul (1996), Radek Ma-
chatý (1979). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), 
Jindřich Václavek (1989), Dan Machatý (1998).
Realizační tým – trenér: Tomáš Chlumecký. 
Hrající asistent: Radek Machatý. Vedoucí muž-
stva: Tomáš Čejka. Sekretář: David Velinský. 
Masér: Petr Langr.

Vladimír Faltys

V sobotu 13. září se uskutečnila již tradiční 
sportovní akce nazvaná: Smíšené sedmičky. 
Patnáct párů (žena a muž) bojovalo na te-
nisových, volejbalových a nohejbalových 
kurtech, dále si účastníci vyzkoušeli svoje 
schopnosti pod basketbalovým košem, v há-
zenkářské a fotbalové brance a za pingpongo-
vým stolem. Nejvíce bodů nasbírala dvojice 
Lenka Hájková – Pavel Hájek, druhé skončilo 
duo Pytelová – Beneš a třetí příčku obsadil 
manželský pár Lenka a Jiří Netolický. Orga-
nizátoři děkují všem partnerům, kterými byly 
město Holice, fi rma Chládek Tintěra, cukrár-
na Valma, Elektro Schejbal, pivovar Mordýř, 
Bowling bar Sparta, Pizza House Holice, 
Glass studio Müller, Jiří Kamenický a Miloš 
Pytela.

Petr Kačer

EVROPSKÝ  ŠAMPIONÁT  ŠLAPACÍCH  VOZÍTEK

Smíšené sedmičky

Rozpis fotbalových zápasů – září

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


