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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme za sebou další rok.
Vzpomínat na něj budeme jako na rok, kdy byly
omezeny některé naprosto běžné činnosti. Byl to
rok, kdy někteří nesměli do práce, jiní do školy, a i ti
nejmenší nemohli trávit čas s kamarády v mateřské
škole.
Ale také to byla doba, kdy jsme stáli fronty na
dezinfekční prostředky, kdy nebylo běžné si zakoupit
obuv, dokonce ani se setkávat v rámci rodin… Co si
ale z tohoto roku můžeme odnést? Je to jistota toho,
že i takové situace, kdy vláda jednala chaoticky, jsme
dokázali zvládnout. Že to byla doba, kdy se vzedmula
ohromná vlna solidarity mezi lidmi. Doba, kdy k šicím
strojům sedli i jejich zarputilí odpůrci. Pokud si z uplynulého roku odneseme právě toto, tak tím jistě
přehlušíme i míru strachu, která v nás mnohdy byla.
V roce 2021 nás čekají vzpomínky na doby vzdálenější
- jen namátkou: 685 let uplyne od první písemné
zmínky o Holicích (tehdy ještě jako o osadě Ekleins-

dorf), 130 let od zahájení výstavby měšťanské školy
chlapecké (dnes ZŠ Holubova), před 115 lety zahájil
svou činnost Sportovní kroužek Holice (dnes SK Holice), 70 let oslaví Střední škola automobilní, a tak by
šlo pokračovat jubilei dalších organizací, jako např.
DDM, Památník Dr. Emila Holuba… Doufejme, že si
tato výročí budeme moci připomínat společně.
Vážení spoluobčané, přeji vám, aby rok 2021 byl
rokem, kdy si každý z nás najde více času na své blízké a bude se těšit nejen z jejich úspěchů. Ať je tento
rok ve znamení zdraví, štěstí a pohody.
Ondřej Výborný
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

Rada města Holic schválila uzavření Dodatku č. 1 týkajícího se víceprací a tím navýšení ceny ze stávající
smlouvy o dílo akce ZŠ Holubova stavební úpravy
s firmou ABM stavby s.r.o. o cca 132.000 Kč včetně
DPH a uložila odboru Správy majetku a výstavby
města uzavřít Dodatek č. 1 ke stávající Smlouvě o dílo
a uzavření Dodatku č. 1, týkajícího se navýšení ceny
opravy kaple ve Smetanově ulici s firmou Goldstav CZ
s.r.o. o 48.000 Kč včetně DPH a uložila majetkovému
odboru uzavřít dodatek této smlouvy. Na základě
podkladů z bytového úseku majetkového odboru
bylo schváleno ukončení nájmu dohodou pro byt
č. 1 v čp. 59 Hradecká, Holice k 30. listopadu 2020, schváleno bylo přidělení bytu č. 23 v čp. 1042 U Kapličky,
Holice od 1. prosince 2020 dle pořadníku schváleného
sociální komisí, přidělení bytu č. 1 v čp. 59 Hradecká,
Holice s účinností od 15. prosince 2020 dle pořadníku
schváleného sociální komisí a také směna bytu č. 5
za byt č. 6 v čp. 761 Holubova, Holice s účinností od
1. prosince 2020.

Zpráva z jednání
Rady města Holic
23. listopadu
V pondělí 23. listopadu od 17.00 hodin proběhlo pravidelné jednání Rady města Holic, od 18.00 hodin se
rada rozšířila o všechny zastupitele a byl představen
první návrh rozpočtu na rok 2021 a aktualizace strategického plánu města na následujících 10 let.
Rada města Holic doporučila Zastupitelstvu města
Holic vydat Obecně závaznou vyhlášku města Holic
č. 5/2020, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 3/1995, o úpravě základního nájemného podle
polohy domu, a uložila předložit návrh této vyhlášky
ke schválení na následujícím zasedáním zastupitelstvu města.
Rada města Holic doporučila zastupitelstvu města
schválit veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace
na pečovatelské služby občanům města Holic a vzala
na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města
Holic 14. prosince.
Rada města Holic schválila 24. rozpočtovou změnu
v rozpočtu města na rok 2020, mimořádné odměny
ředitelům příspěvkových organizací města dle
předloženého návrhu, schválila na základě poptávkového řízení jako zhotovitele městského památkového okruhu v hodnotě 588.544 Kč včetně DPH obchodní společnost IDENTITY s.r.o. Pardubice, uzavření
dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě se společností
Solvit s.r.o. a ukončení nájmu dohodou pro byt č. 25
v čp. 1042 U Kapličky, Holice k 30. listopadu 2020.
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Na základě žádostí některých nájemců nebytových prostor se rada zabývala i možností snížení
nájemného a schválila nájemcům nebytových prostor města případné využití možnosti odložení
platby nájemného (mimo záloh na služby) po dobu
6 měsíců s platností od 1. prosince 2020 do 31. května
2021. Rada projednala a schválila výběrovou a hodnotící komisi na akci Holice - využití srážkových
vod ve složení Petr Kačer, Lenka Kovaříková, Radek
Chotěnovský, Karel Vrbata, Lucie Fritschová, náhradníci komise jsou Martina Klasovitá a Martin Horák.
V 18.00 hodin byla schůze Rady města Holic
rozšířena o pozvané zastupitele k projednání návrhu
rozpočtu města na rok 2021 a všichni byli seznámeni se snížením daňových příjmů a také se diskutovalo o možných omezeních výdajů. Na závěr rada
doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet města na
rok 2021 na zasedání 14. prosince. Na závěr setkání
všech zastupitelů se jednalo o aktuálních změnách
ve Strategickém plánu rozvoje města na roky 2021 až
2030 a tento plán se předloží ke schválení zastupitelstvem 14. prosince.
Vladislav Branda

Omezení provozu
městského úřadu
na konci roku 2020
Z důvodu čerpání dovolených pracovníků úřadu budou ve středu 23. a 30. prosince úřední hodiny pouze
od 8.00 do 12.00 hodin.
Návštěvu úřadu v těchto dnech předem konzultujte s příslušnými úředníky, protože některá oddělení
úřadu budou uzavřena.

INFORMACE

Změna ve svozu
odpadu
Statistika obsahu popelnic s tuhým domovním
odpadem (TDO) dlouhodobě ukazovala na to, že
zde jsou zastoupeny ve velké míře i složky, které je
možné vytřídit (plast cca 40%, papír cca 30%). Proto město Holice v roce 2020, za výrazného přispění
dotace, nakoupilo popelnice na tříděný odpad pro
domácnosti a zavedlo jejich pravidelné svozy.
Od ledna 2021 dochází k důležité změně ve svozu odpadů. Nově bude svážen TDO 1x za 14 dní
a každých 14 dní pak budou sváženy popelnice na
plast i na papír. Bio odpad bude svážen každý týden
od počátku měsíce dubna.
Výjimka ve svozu TDO bude u velkých bytových
domů, kde je prozatím objednaný týdenní svoz. Jedná se o následující domy:
Na Mušce 1020, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031 | Ottmarova 1166, 1204, 1205, 1206, 1218,
1219, 1220, 1249, 1166 | Lohniského 1132, 1133, 1134 |
Holubova 46, 749, 761, 792, 838, 844, 846, 847, 848, 890,
897, 953, 959 | Tyršova 764 | Dukelská 775, 778, 801 |
Náměstí T. G. Masaryka 2, 9, 18, 19, 23, 27 | Bratří
Čapků 61 | Josefská 815, 843 | Pardubická 407, 857
| Družstevní 879, 954, 955, 956 | Hradecká 107, 377
Na Balkáně 421 | Pod Parkem 315 | Staroholická 14.

Konkrétní svozové dny jsou od měsíce
ledna určeny následovně:
LICHÝ TÝDEN
úterý + středa – PAPÍR
čtvrtek + pátek – PLAST
středa – TDO výše uvedené bytové domy
SUDÝ TÝDEN
středa až pátek – TDO
(standardní dny jako nyní)

Jak sdělil ředitel svozové firmy ODEKO Rostislav
Všetečka: „Zajisté chápete, že v tuto chvíli nejsme
schopni vést přesnou dělící čáru mezi jednotlivými
dny při plastu a papíru. Po dobu alespoň třech měsíců
bude situace taková, že občan vystaví popelnici ke
svozu první den do šesti hodin ráno. Odpoledne zjistí,
zda je prázdná a uklidí ji. Nevyvezenou nechá stát do
druhého dne. Po třech měsících vyhodnotíme a snad
budeme schopni určit sektory města pro ten který
svozový den.“

Hasiči
občanům
Čas vánoční, čas klidu a pohody
Pokud opravdu chceme, aby nadcházející
čas Vánoc byl opravdu časem klidu a pohody,
musíme se sami o to také trochu přičinit. Již
v adventu se začínají více používat svíčky.
Pro spoluobčany je to navození příjemné
atmosféry, ale hasiči ve svíčce vidí potencionální zdroj zapálení.
Chovejme se tedy ke svíčkám velmi obezřetně. Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapálené svíčky odložené na hořlavém
podkladě, při neopatrné manipulaci a jejím
převrhnutí, při odpadnutí žhavého knotu
na hořlavé předměty. Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty usne při zapálené
svíčce nebo že svíčku převrhne domácí
zvíře. Jaká je zde rada – svíčky odkládejme
na nehořlavé podložky, nestavme je pod
hořlavé předměty, protože teplo stoupá
vzhůru, a pokud odcházíme z domu či bytu
nebo jdeme spát, svíčku raději zhasneme.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zachovejme si je tedy takové a dbejme zvýšené
opatrnosti při používání svíček a zde myslíme i těch elektrických, kterými zdobíme
vánoční stromečky. Základní radou je prostudování návodu k těmto elektrickým svíčkám
a především se jím řídíme. Příčinou požáru
může být i nevhodně umístěná a zapálená
prskavka. Mějme na paměti, že prskavky
nepatří do rukou dětem. Po Vánocích je jen
krůček k Silvestru a jeho bujarému oslavování,
zde si vzpomeňme, že používání pyrotechniky je velice nebezpečné a rachejtličky jsou
každoročně příčinou mnoha požárů.
Co říci na závěr? Chraňme si svoje zdraví
a život, ale i svůj majetek, není to tak složité.
Stačí například vybavit si svůj dům nebo byt
autonomním hlásičem požáru a hasicím
přístrojem.
Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku přejí hasiči.
HZS Pardubického kraje
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Automobilní škola vstoupila do nové éry.
Stala se fakultní
Střední škola automobilní Holice se stala fakultní
školou pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera.
Smlouvu o spolupráci podepsali v pátek 4. prosince
2020 v Holicích děkan fakulty Libor Švadlenka (na
snímku vpravo) a ředitel automobilní školy Michal
Šedivka.
Obě vzdělávací instituce si od vzájemné kooperace
slibují užší propojení středního a vysokého školství při
výchově a vzdělávání studentů i pedagogů.
„Spolupráce naší školy s dopravní fakultou je
dlouhodobá. V současné době například pracujeme
společně s docentem Miroslavem Tesařem na projektu stavby repliky sportovního vozu Lotus. Naši studenti vykonávají ve spolupráci s fakultou praktické
odborné maturitní práce, k nimž nám fakulta poskytuje speciální měřící techniku a laboratorní techniku,“
uvedl ředitel Michal Šedivka a dodal, že velký přínos
pro studenty automobilní školy očekává od zapojení
vysokoškolských odborníků do výuky. „Odbornou
zdatnost našich pedagogů pak jistě zvýší i profesní
školení přímo na fakultě,“ doplnil Šedivka.
Střední škola automobilní Holice se podpisem smlouvy zařadila po bok Vyšší odborné školy a Střední
školy technické Česká Třebová, která se na sklonku
letošního září stala první oficiální fakultní školou Dopravní fakulty Jana Pernera.
Lukáš Peška

Dnes „vysílám“ v deset hodin z kabinetu!
Takové sdělení nebo podobné jen s udáním jiného
místa a času zazní ve sborovně téměř každou
přestávku. Konečně máme děti ve škole.
Zatím probíhají tzv. „áčkové“ a „béčkové“ týdny,
protože žáci se ve škole střídají. Jen deváté ročníky
mají každodenní pravidelnou výuku. Proto vyučující
vysvětlují látku přítomným žákům prezenčně a těm
doma distančně při on-line hodinách nebo jim posílají úkoly. Děti se do školy těšily, samozřejmě nejvíc na
své spolužáky, ale během distanční výuky také zjistily,
že učit se samostatně doma je mnohem náročnější.
Pokud vznikne problém, cesta k jeho vyřešení je
složitější, ve škole stačí zvednout ruku a zeptat se.
Distanční výuka probíhá úspěšně, žáci jsou v neustálém kontaktu se svými učiteli, pravidelně zasílají úkoly. Mohou po dohodě využít i konzultace
s vyučujícími. Také rodičovské schůzky probíhají formou online setkání. Před dvěma lety se na naší škole
začali žáci připravovat na jazykové zkoušky Cambridge Assesment English. V druhém prosincovém
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týdnu tohoto roku nadešel čas jejich uskutečnění.
Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější
a nejprestižnější jazykové kvalifikace.
Fakt, že jsou mezinárodně platné, přináší studentům
velikou výhodu proti českým státním zkouškám či
maturitě. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se
stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge
English potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce a může zajistit bodové zvýhodnění u přijímacího
řízení na některé školy u nás i v zahraničí.
Zkoušky YLE jsou určeny dětem na základních
školách. Jsou velmi populární a oblíbené, protože děti
zábavnou formou motivují ke zlepšování se. Poskytují
jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka.
Zkoušek na naší škole se zúčastnilo celkem 28 žáků
od pátého do devátého ročníku. V přípravách dětí
na Cambridge English budeme na ZŠ Komenského
i nadále pokračovat.
						
Blanka Málková

Distanční výuka
nás nezastaví...

Začátek roku 2021
v Artykadle

Letošní školní rok se ještě ani nerozjel a už jsme si
opět museli zvykat na distanční výuku. Většina
akcí, které nás každoročně provází v podzimním
a předvánočním období, musela být zrušena, ale
nevzdali jsme se. Drželi jsme se hesla „Když se chce,
všechno jde!“
Každoročně se naše škola zapojuje do projektu
Příběhy bezpráví, který pořádá organizace Člověk
v tísni, o.p.s. Každý ročník je zaměřen na jiné téma
– to letošní zní: Média a totalita. Příběhů, kdy média v totalitní společnosti na základě „objednávky“ měnila svévolně pravdu, je mnoho, ale asi
tím nejtragičtějším je případ Dr. Milady Horákové.
A právě na její osud byl zaměřen náš projekt, jehož
cílem je získat povědomí o období 50. let v komunistickém Československu a seznámit se s osobností
Milady Horákové, pochopit roli propagandy při procesu s Miladou Horákovou a v totalitní společnosti
obecně, a rozumět pojmům inscenovaný proces
a monstrproces.
Po úvodní hodině on-line, která proběhla u žáků
6. tříd začátkem listopadu, nás čekalo zhlédnutí filmu Případ Dr. Horáková, následoval záznam on-line
besedy s historikem Petrem Blažkem o roli médií
během procesu s Miladou Horákovou. Celý projekt
jsme zakončili po návratu do školy výstavou komiksu Nepřemožená, který vyšel již v roce 1951, tedy rok
od vraždy Dr. Horákové, v USA. Prvního českého vydání se dočkal až o 60 let později. Závěrečná slova
žáků – statečná, nespravedlnost, zrůdnost, bojovnice
– ukázala, že pochopili význam tohoto projektu.

Nejdříve ze všeho nám dovolte poděkovat
za vaši přízeň v uplynulém roce a vytrvalost,
s jakou nás podporujete. Většinu našich
kurzů jsme byli nuceni zvládnout on-line,
ale všechny tímto způsobem realizovat není
možné. Děkujeme za vaši trpělivost, i pro
mnohé naše lektory byla on-line výuka novinkou. Moc si vážíme vaší důvěry a pochopení. Děkujeme také účastníkům našich
kurzů, jejichž díla jsme (s jejich souhlasem)
tradičně použili pro naše novoroční PF.
Hned první týden v lednu se můžete těšit na
oblíbené šití barefoot kozaček a kožené kabelky. Kdo jednou vyzkouší chůzi „naboso“
v botičkách šitých na míru, těžko se vrací
k běžné konfekční obuvi. Materiálem pro
výrobu je přírodní činěná kůže, kterou si nabarvíte do požadovaného odstínu, k výběru je
25 barev. Na podrážky se používají obuvnické
plotny, a to několika dezénů, barev i tloušťky.
Rezervace míst nutná.
Kurz domácí kosmetiky s bylinkářkou Radkou
bude pokračovat 25. ledna od 17.30 hodin,
možné je přihlásit se a přijít i jednorázově na
jednotlivé lekce. Bylinkářka Radka vás zasvětí
do tajů výroby bylinkové ekologicky nezávadné kosmetiky.
A na závěr malá ochutnávka únorových akcí,
které začnou 4. února workshopem, na kterém se naučíte vyrábět loutky se zkušenou lektorkou Gábinou. Do roku 2021 vám přejeme
hlavně zdraví a těšíme se na vás!

Eva Štoková

Tým Artykadla
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Nový rok v Holoubku
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní
charity Pardubice vás vítá v novém roce 2021, přeje
všem zdraví a úspěšný celý rok.

Tříkrálová koleda
zazní
Oblastní charita Pardubice Tříkrálovou sbírku připravuje na začátek příštího roku již po
dvacáté první, letos za ztížených podmínek
pandemie.
Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice každý den vyrážejí do „terénu“ a dál pokračují v pomoci potřebným.
Doufáme, že nám zachováte přízeň i v této
náročné době. Také díky vašim darům do
tříkrálových pokladniček se nám v minulosti
dařilo rozšiřovat služby a poskytovat je na profesionální úrovni.
Dnes více než jindy potřebujeme vaši pomoc
a doufáme, že koledníci budou moci přinést
požehnání do každé domácnosti. Vzhledem
k situaci jsme připraveni i na alternativu, že
koleda zazní na dálku, on-line. Podporu naší
charitní práci můžete vyjádřit také darem
na sbírkový účet 66008822/0800 u České
spořitelny s variabilním symbolem 77705020.
Letos podpoříte paliativní ambulanci a mobilní hospic, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, pomoc pěstounům a další.
Více informací na pardubice.charita.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Marie Hubálková

Věříme v lepší časy, abychom se mohli v Holoubku
zase potkávat při všech programech a aktivitách pro
děti a rodiče, pro dospělé a seniory bez různých omezení. Holoubek se pro vás otevírá v pondělí 4. ledna,
volnou hernou a pravidelné programy snad od úterý
5. ledna. Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete na našich webových stránkách a Facebooku.
Tříkrálová sbírka v Holicích a okolí je plánovaná na sobotu 9. ledna. Případní koledníci z řad dětí a dospělých
(na doprovod skupin) hlaste se na tel. 733 141 960 nebo
776 656 177. Děkujeme za vaši pomoc.
V rámci pravidelných Podzimních kurzů pro babičky
a dědy, které už nabízíme od roku 2013, jsme je letos
poprvé, v důsledků vládních omezení, uskutečnili formou on-line setkání. A jako každý rok byl velký zájem
o Trénink paměti s paní Ludmilou Valešovou. Povedlo
se! Spojení bylo navázáno, babičky a děda se viděli,
slyšeli a trénovali paměť. Děkujeme paní Valešové
za příjemně naplněné hodiny u počítačů i za domácí
úkoly.
Po listopadovém tichu v Holoubku jsme v prosinci
otevřeli každý den dopoledne volnou hernu a těšili
se z návštěv dětí a maminek, které si přišly pohrát.
Stále se řídíme podle aktuálně vydávaných vládních
opatření. Prosíme, sledujte naše webové stránky,
Facebook, kde naleznete aktuální informace.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, tel.
733 141 960, e-mail: holoubek@charitapardubice.cz,
rvcholoubek.cz, pardubice.charita.cz

Vzdělávací projekt RORO

Konec roku bývá obdobím bilancování. Při vzdělávání
dospělých jsme v Holoubku v uplynulém roce respektovali vládní nařízení. Některé kurzy projektu Rovnoprávnost s rozumem (RORO) proběhly pouze on-line,
například Designérkou vlastního života! s lektorem
Braňo Frkem, jiné prezenčně a lektorující zvládali
i kombinovanou výuku, kdy 5 žen (limit počtu osob)
přišlo do Holoubka a další se připojily k výuce on-line.
Všem děkujeme za spolupráci a přejeme v nadcházejícím roce pevné zdraví. V roce 2021 se v Holoubku
těšíme na tyto bezplatné vzdělávací kurzy: Cyklus rozvojových setkání, Angličtina pro pokročilé, Němčina
pro začátečníky, Počítačový kurz a další...
Kontakt na koordinátorku: Vladimíra Krejčíková,
tel. 603 566 141. Přihlašování přes rovnopravnostsrozumem.cz. Projekt s rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/1
7_081/0011605 je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu
a Operačního programu Zaměstnanost. esfcr.cz
kolektiv Holoubka
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Padesátka
žádný věk
Na začátku se musím omluvit
za to, že tyto řádky čtete až v lednu roku 2021. Holt jsem člověk
myslící si, že má na všechno dost
času a najednou se ukáže, že
ho čas přeběhl. Doufám, že mi
mé zaváhání odpustíte a tohle
„povídání“ si přečtete až do
konce.
Loňský osmnáctý listopadový
den připadl na středu a zalil Holice
hřejivými slunečními paprsky,
které lákaly – neseď doma a mazej
ven! A tak, sedě pod pergolou se
sklenkou zlatavého nápoje z chmelových šišek, si s přivřenýma očima
jen tak lebedím, když v tom mě
to trkne! Osmnáctý listopad a já
málem zapomněl! Ptáte se na co?
Tak já vám to prozradím.
Tento den je totiž spjat s divadelním světem. Posuďte sami.
18. listopadu roku 1883 bylo po
požáru slavnostním uvedením
opery Libuše Bedřicha Smetany
otevřeno Národní divadlo v Praze,
18. listopadu roku 1919 se narodil
herec, komik a lidový bavič Jaroslav
Štercl a 18. listopadu roku 1970 se
narodil David Šmejdíř, dlouholetý člen ochotnického ansámblu holického v kulturním domě
sdruženého.

S Davidem mě pojí nejen prkna
divadelní, ale i ta mimo ně, neboť
si troufám tvrdit, že jsme přátelé
nejen skrz divadlo. Nebudu vám
vykládat, kdy jsme se potkali poprvé, ale bylo to už hodně, hodně
dávno, a od té doby se potkáváme
na jevišti rok co rok. David hrál
především ve veselohrách a komediích, ale i v pohádkách, detektivkách a kusech vážnějších.
Vyjmenovat všechny jeho role by
zabralo hodně místa, tak alespoň
některé z nich. Joffrey – Podivná
paní Savegeová, Švanda – Švanda
dudák, Zvíře – Kráska a zvíře,
Rodrigo Ybayo – Kat a blázen, prof.
Macháček – Výtečníci, Lupino
– Dalskabáty hříšná ves, Král Sapiens 3333 – Král 3333, Emil
– Slaměný klobouk, Solfernus
– Hrátky s čertem, Leandr
– Skapinova šibalství, Tulák – Past,
Chlestakov – Revizor, Frederik
Löfvegren – Popel a pálenka,
Marcus Antonius – Caesar, Ottavio
– Treperendy, Božidar Špaček
– To je přepadení, pěkně prosím,
Karel IV. – Doba Karla IV., Policista – Přes přísný zákaz dotýká se
sněhu, Šimon – Lesní panna,…

kdysi drobný obchodníček, který
prodával především méně kvalitní a levné šperky z kovu, ozdoby,
spony, knoflíky, přezky, lžíce,
svícny, konvice, hmoždíře a další
drobné předměty, které často
i sám vyráběl a jeho zboží bylo
označováno jako šmejd.
Tohle pro Davida neplatí, protože on není žádný šmejdíř, on je
PAN ŠMEJDÍŘ – holický ochotník
tělem, duší i srdcem, bez kterého
si ochotnické divadlo nelze představit. A taky „správnej chlap“,
který právě 18. listopadu 2020
oslavil své padesáté narozeniny. Tož Tě, chlapče, vítám mezi
holické ochotnické padesátníky
a do dalších let Ti přeji nejen za
sebe, ale hlavně za celý soubor,
„ZLOM VAZ!“

Luděk Kaplan

Davida však nenajdete jenom
na jevišti. Mnoho ochotnických
přestavení mu vděčí za perfektní
zvuk a světla, takže ho často
můžete vídat za ovládacími panely v kabině techniky. A musím
na něj prozradit, že leckdy nejen
hraje, ale vedle role se podílí
i na té technice. Šmejdíř byl

Ježíšek předčasně naděloval u dobráků
Dárek k Vánocům dorazil do
naší hasičské zbrojnice v Holicích již 26. listopadu. V garáži
si nyní spokojeně stojí nový
zásahový automobil Iveco, určený především na pomoc při
dopravních nehodách a jiných
technických haváriích.
Společnost WISS CZECH, s.r.o.
vyrobila tohoto krasavce dle
našich přání. Automobil disponuje lanovým navijákem, kompletní akumulátorovou sadou
na vyprošťování při nehodách,

osvětlovacím stožárem či menší
nádrží na vodu. Vozidlo bylo zakoupeno městem Holice s dotací
od Pardubického kraje.
Spolupráce s vedením našeho
města je dlouhodobě na výborné
úrovni, bez takové podpory by
měla holická výjezdová jednotka
ztížené podmínky při záchraně
obyvatel a jejich majetku. Doufejme, že nový automobil bude
potřeba co nejméně.
Aneta Šišánová Rychlíková
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Kalendárium
1. ledna 1861 (160 let)
Jako čtvrtý peněžní ústav v Čechách zahájila
činnost Záložná a výpomocná kasa v Holicích,
pozdější Občanská záložna. Evidovala 27 zájemců,
kteří se přihlásili za členy při první schůzi 26.
prosince 1860 s vkladem 101 zl. Úřadování začalo
v domě pokladníka Jana Jeřábka čp. 288/I., později
v kanceláři městského úřadu.

8. ledna 1871 (150 let)
V Holicích se narodil Bohuslav Kolářský, továrník,
majitel vláknovny, v letech 1907 – 1914 první starosta
Horního Jelení. Zemřel 12. května 1914.
9. ledna 1901 (120 let)
Ve 3.30 hodin bylo v Holicích pozorováno zemětřesení.
10. ledna 1931 (90 let)
Zastupitelstvo schválilo návrh Jana Vohralíka na
přejmenování města na České Holice. Ministerstvo vnitra však návrh nepřijalo. Zastupitelstvo ještě
podpořilo žádost Josefa Staňka o udělení hostinské
a výčepní koncese k jeho cukrárně na náměstí.
14. ledna 1876 (145 let)
Císař František Josef I. potvrdil volbu Františka
Šťastného holickým okresním soudcem.
15. ledna 1921 (100 let)
Město rozhodlo, že zakoupí bývalý hotel Fišer na
náměstí a umístilo v něm Městskou spořitelnu (dnešní
Poliklinika).

1. ledna 1901 (120 let)
V Holicích byla založena politická organizace
Sociálně demokratické strany s 35 členy. První
schůzka se konala již roku 1889 v hostinci U Koníčka.
1. ledna 1961 (60 let)
Byla ustavena Domovní správa města Holic, dnes
Technické služby města Holic – bytový úsek.
6. ledna 1856 (165 let)
V rodině starousedlého holického barvířského mistra se narodil Čeněk Holub (na foto uprostřed), který
se uvedenému řemeslu také vyučil. Později hudebník, kapelník, učitel hudby, ředitel kůru, sbormistr zpěváckého spolku Neptalim a autor mnoha
skladeb. Jeho deset dětí se též věnovalo hudbě.
Zemřel 6. srpna 1922 v Holicích.

17. ledna 1926 (95 let)
Konala se první valná hromada Družstva pro postavení divadla v Holicích. Studii divadelní budovy, která
měla stát vedle radnice v Holubově ulici, navrhl Karel
Dudych. Pro nedostatek finančních prostředků nebyla stavba nikdy zrealizována.
23. ledna 1966 (55 let)
Na zamrzlé ploše rybníka Hluboký se jel první závod
v ploché dráze. Malou kuriozitou se stal traktor utopený při úpravě dráhy.
29. ledna 1961 (60 let)
Do užívání byla předána přístavba Jedenáctileté
střední školy v Holubově ulici. Stará budova chlapecké
školy nevyhovovala většímu počtu žáků, proto se
začalo v červnu 1959 s přístavbou školy.
Václav Kment
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Informace o počasí
v Holicích
Již mnoho let v Holicích, části
Kamenec, pracuje amatérská
meteorologická stanice s kamerou, podávající aktuální
informace o meteorologických
podmínkách v Holicích a okolí.
Stanice se všemi periferiemi
pracuje zcela autonomně na
malém počítači a svá data zasílá
na internetové stránky: meteostanice.wrp.cz. Naměřená data
jsou veřejnosti dostupná také
z internetových stránek města
Holic, které provoz stanice podporuje. Zajímavostí je, z jakých
vzdálených částí světa jsou
stránky stanice navštěvovány
(např. Brazílie, Jižní Afrika, Čína,
Kanada, Austrálie). Souběžně se
stanicí pracuje amatérský satelitní přijímač se speciální anténou
řízený stejným počítačem, a tak
jsou zprostředkovány meteorologické snímky naší části Země
z orbitálních družic NOAA, létajících ve výšce 800 kilometrů.
Stránky meteorologické stanice
obsahují formou tlačítek centralizované odkazy na další zajímavé
stránky, třeba kdy za pěkné noční
oblohy lze vidět přelet mezinárodní kosmické stanice ISS.
R. Kalousek

Vánoční František Juračka
Jak netradičně nazdobit
štědrovečerní tabuli či jakými
ozdobami vyšperkovat vánoční
strom se každoročně zaobírají
stránky mnoha časopisů či
magazínů. Zcela originální inspiraci ale nabídlo
v předvánočním čase Africké
muzeum dr. Emila Holuba
v podobě subtilního výběru
z díla před dvěma lety zesnulého
holického výtvarníka Františka
Juračky.
Nápadité keramické svícny,
připomínající například kaskádou jakoby se vytírajících ryb či
svinutou postavou ženy vánoční
symbol zrození, doplňovala sada
jídelních příborů či zdánlivě
obyčejný stojánek na ubrousky…

Kombinací bílé, modré a zlaté
barvy vdechl Juračka těmto předmětům každodenního upotřebení slavnostní až vznešený
ráz. Přesně takový, jaký vyzařuje
nejkrásnější večer celého roku.
Lukáš Peška

Michael 118

Linka důvěry Ústí nad
Orlicí děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné
společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí, která zřizuje krajskou Linku
důvěry Ústí nad Orlicí, bychom
chtěli poděkovat městu Holice
za finanční podporu, kterou nám
v roce 2020 poskytlo. Této podpory si velmi vážíme. Bez podpory
měst a obcí a Pardubického kraje
bychom nemohli poskytovat
služby v neomezeném provozu,
jako je poskytujeme doposud,
již 25 let. Linka důvěry je sociální
službou s posláním podpořit
a krátkodobě provést člověka
trápením, které přesahuje jeho
momentální přirozené zdroje.
Tuto pomoc poskytujeme na
linkabezpeci.cz. Bližší informace
o naší službě naleznete na webových stránkách linkaduveryuo.cz. V roce 2020 se na nás
lidé obraceli nejen s osobními,
vztahovými a dalšími otázkami,
ale také s tématy spojenými
s aktuální koronavirovou situací
v souvislosti s onemocněním
Covid-19. Přejeme vedení města
a občanům pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v roce 2021.

Činnost našeho spolku v roce
2020 velice nepříznivě ovlivnila
koronavirová situace. Přes velké
přípravy a plány na pořádání
tradičních sportovních akcí
v areálu motokrosového závodiště v Poběžovicích se podařil
uskutečnit 14. ročník dětských
cyklistických závodů Holice
a proběhlo několik motokrosových tréninků. Ročník mezinárodního Memoriálu Michaela
Špačka v roce 2020 se bohužel
uskutečnit nemohl. O to více
jsme se mohli věnovat opravám,
úpravě zeleně a tůní zachycujících
dešťovou vodu a vyčistit a zvelebit plochu závodiště. Pro potřeby
pořádání závodů a sportovních
akcí jsme pořídili nové mobilní
sociální zařízení. Chceme v této
naší činnosti pokračovat i nadále
a naší snahou je vytvořit zde
všesportovní areál sloužící i pro
vícedenní aktivity s odpovídajícím
zázemím a vybavením. Pevně
věříme, že nový rok již bude více
nakloněn všem milovníkům
motokrosu.Přejeme všem našim
příznivcům a podporovatelům
především pevné zdraví a mnoho
spokojenosti v novém roce 2021.
MICHAEL 118, z. s.

Jarmila Hrušková
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Kostel přišel o umíráček. Čeká ho oprava
Téměř osmdesát let neopustil kostel sv. Martina
žádný zvon. Naposledy se tak stalo v roce 1942,
kdy padly za oběť válečné rekvizici dva velké
zvony, pořízené jedenáct let předtím.
Poslední listopadové pondělí letošního roku tato
dlouhá doba skončila. Zvoníci společně s pracovníkem karvinské firmy Zvonotec Adamem Bogoczem sejmuli z věžičky nad lodí kostela umíráček.
Kvůli neutěšenému stavu ho totiž čeká oprava.
„Kožený bandalír, na němž visi srdce, je vytahaný
a srdce je tudíž prověšené. Při zvoněni by proto bilo
mírně pod věnec zvonu a mohlo by dojit k poškození
zvonu. Ráhno se závažím, tvořící protiváhu síle paží
zvoníka při manuálním zvonění, je navíc zlomené
a hrozí upadnutí,“ popsal stav Adam Bogocz. Oprava
a vyčištění zvonu potrvá do jara příštího roku, kdy se
více jak třicetikilový umíráček vrátí na své místo a po
téměř čtvrt století na něj bude možné bezpečně zazvonit. Umíráček ulila v roce 1930 firma Manoušek
z Brna – Husovic, a to na náklady TJ Orel a Sdružení
katolické mládeže Holice.
Lukáš Peška
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JE HOLICKO VLÍDNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT?
Jak zlepšit život právě ve vašem městě?

Váš názor nás zajímá!
Co tíží rodiny s dětmi?

V čem by se měla zlepšit podpora seniorů?

Pečujete o osobu blízkou a hledáte podporu?

Jaké jsou vaše potřeby?

Vyplňte nám dotazník!
Naskenujte QR kód

Webový dotazník

A vyplňte dotazník přímo
ve vašem mobilním telefonu.

Vyplňte dotazník na adrese:
https://bit.ly/Dotaznik-socialni-sluzby

Projekt: Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka
reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015170

www.kpss.holicko.cz

RAKETOVÝ
INTERNET!
NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:
• Škodlivým světlem
• Vodou

až 1 Gbps
od 250 Kč

• Otisky

• Prachem

• Škrabanci

• Odrazy

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

olivovi_inzerce_85x55_.indd 3

14.10.2020 9:10:21

www.tlapnet.cz
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