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Vážení spoluobčané, 
opět se přiblížila doba adventní, doba 
Vánoc.  Je  tak  trochu zvláštní v dneš-
ní  uspěchané  a  koronavirem  zatížené 
době hovořit o tomto času ve spojitosti 
se slovy klid, pokoj, radost, sblížení… 
Ale přesně toto jsou hodnoty, které si 
nesmíme nechat vzít. Žádným vládním 

opatřením. Žádným rozhodnutím shora. 
Dobu  adventní  prožívejme  v  klidu  nejen  vnitřním,  ale  přeji  všem,  aby 
tento pokoj nás obklopoval i v prostředí okolo nás. 
Vánoční svátky jsou spojeny se zvoláním andělů v Betlémě – „Pokoj li-
dem dobré vůle“. Proto si přeji, aby tento pokoj byl přenesen na obyvatele 
našeho města. 
Každá doba si přináší své problémy – Vánoční sdělení o narození děťátka 
přišlo v době, kdy spousta  lidí byla nucena cestovat kvůli  sčítání  lidu. 

Hnuly  se masy  lidí  a  nebylo možné  ani  sehnat  adekvátní  bydlení  pro 
nocleh. Přesto i v takovéto chvíli přichází na svět Radost. V nenápadném 
chlévě na okraji města se rodí největší osobnost dějin. Není malých chvil, 
není malých lidí.  I  toto pro nás může být radostná zvěst Vánoc. Žijme 
tedy radostí této zvěsti i v každodenním životě. 
V dnešní době je to právě sblížení lidí, které přináší velikou úlevu pro 
osoby, které jsou izolovány od ostatních kvůli karanténě či onemoc-
nění. Osamění v chlévě za městem narušili nejen pastýři, ale i učen-
ci  (dnes  nazývaní mudrci,  nebo  králové),  kteří  za  hvězdou  putovali 
z velkých dálek. Narušujme i my osamění lidí okolo nás. Máme dnes 
podstatně  větší  možnosti  než  tehdy.  S moderní  technikou  se může-
me spojit s ostatními i na dálku a přinést jim trochu té radosti, klidu 
a pokoje.
Vážení spoluobčané, mějme se rádi navzájem, buďme ohleduplní a přená-
šejme radostnou zvěst Vánoc do svých každodenních životů. 
Přeji vám, aby nadcházející dny byly plné klidu, pokoje, radosti a sblížení.

Slovo starosty

Přejeme pohodový závěr roku 2020 a úspěšný start toho nového.
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Omezení provozu Městského úřadu Holice 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. 
Ve čtvrtek 31. prosince 2020 bude městský úřad uzavřen.
Uzávěrka lednového čísla Holických listů je 10. prosince.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 19. října 2020
Na schůzi rady města, která proběhla 19. října v zasedací místnosti měst-
ského úřadu Rada města Holic vzala na vědomí podklady pro sestavení 
rozpočtu města na rok 2021. 
Rada města schválila Mateřské škole v ulici Staroholická použití příspěv-
ku na vybavenost na běžný provoz organizace, dále 20. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na r. 2020 včetně navržených změn a vzala na vědo-
mí přípravu Zastupitelstva města Holic 2. listopadu 2020.
Rada města  schválila  ukončení  nájemní  smlouvy –  nebytových prostor 
(1/2 dvougaráže) o celkové výměře 15,41 m2, umístěný v suterénu byto-
vého domu čp. 1103, ul. Na Mušce v Holicích dohodou ke dni 31. prosin-
ce 2020 a schválila zveřejnění záměru k nájmu těchto nebytových prostor, 
ukončení nájemní smlouvy s organizací Junák – český skaut a uzavření 
nové smlouvy o výpůjčce chat na Blažkovi  s organizací  Junák – český 
skaut  s  původním  termínem na dobu určitou do 31.  prosince 2027,  ale 
s  doplněním  o  možnost  výpůjčky  chat  na  Blažkovci  spolku  Holinka, 
schválila zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 o navýšení pach-
tovného na 5500 Kč/ha k Pachtovní smlouvě se společností Solvit s.r.o. 
a schválila ukončení nájmu dohodou pro nebytový prostor v čp. 19, nám. 
T. G. Masaryka Holice k 31. říjnu 2020 s tím, že od 1. listopadu 2020 bude 
provoz sociálního šatníku zajišťovat sociální odbor městského úřadu.
Rada města Holic schválila přidělení bytu č. 4 v domě č.p. 9 nám. T. G. 
Masaryka, Holice  s  platností  od  1.  listopadu  2020  dle  obálkové meto-
dy  na  základě  podané  nejvýhodnější  nabídky,  schválila  dodatek  č.  1 
ke smlouvě o dílo na výměnu střešní krytiny na domu čp.761, Holubova 
ul., Holice firmě WN servise s.r.o. Sezemice a dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na výměnu střešní krytiny na domu čp. 19, nám. T. G. Masaryka 
firmě WN servis s.r.o. Sezemice, schválila podání žádosti na stavební úřad 
za účelem stanovení dopravního  značení  a  jeho bezodkladnou  instalaci 
v ulicích Havlíčkova, 28. října a Šafaříkova a vypsání studentské soutěže 
na návrh lávky za „Tekou“ v roce 2021 a zařazení finančních prostředků 
na tuto soutěž ve výši 50 000 Kč do rozpočtu roku 2021. Jako zhotovitele 
akce „Podatelna MÚ Holice, včetně nových skladových prostor“ schválila 
firmu Final ProLK s.r.o. Hrochův Týnec a uložila odboru SMVM uzavřít 
smlouvu o dílo  s  tímto uchazečem. Rada města Holic vzala na vědomí 
seznam akcí v rámci oprav komunikací, chodníků a práce na veřejné ze-
leni v roce 2020, schválila Technickým službám Holice plán zimní údrž-
by města  na  zimní  období  2020/2021,  jako  zpracovatele  dokumentace 
„5. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Holice – úplná ak-
tualizace 2020“ schválila firmu Regio, projektový atelier,  s.r.o., Hradec 
Králové a na závěr vzala na vědomí zápis sociálně zdravotní komise ze 
dne 14. října 2020.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 4. listopadu 2020
V pondělí 2. listopadu v 16 hodin se sešla rada města v klubovně kultur-
ního domu a ještě před jednáním zastupitelstva projednala aktuální zále-
žitosti. 
Rada  města  doporučila  zastupitelstvu  města  schválit  plnění  rozpočtu 
k 30. září a 22. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2020. Rada 
města  schválila  navržený  způsob  likvidace majetku,  ke kterému vznik-
lo městu vlastnické právo dle Občanského zákoníku a navržený způsob 
likvidace  nepotřebného movitého majetku města  dle  návrhu majetkové 
a bytové komise ze dne 14. říjnu 2020. Rada města schválila prodloužení 
termínu vyúčtování dotace plynoucí z veřejnoprávních smluv s T. J. Sokol 
Holice nejpozději do 25. ledna 2021, s Badmintonovým klubem Holice, 
z.s.  nejpozději  do  31.  1.  2021,  s  Basketbalovým  a  všesportovním  klu-

bem Holice, z.s. nejpozději do 31. ledna 2021, s Občanským sdružením 
CYKLO PROFI Holice, z.s. nejpozději do 31. ledna 2021 a se zapsaným 
spolkem IBK Holice nejpozději do 15. ledna 2021. Klubu SK Holice z.s. 
schválila změnu termínu akce, a to na datum 25. červenec 2020 a změnu 
termínu akce zapsanému spolku Famosea Holice a to na datum 6. června 
2020. Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o užívání sporto-
viště mezi Městem Holice a SK Holice, na dobu určitou do konce roku 
2021, ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor ev.č. 218 nám. T. G.
Masaryka 29 (budova polikliniky) v Holicích s paní Kubánkovou doho-
dou ke dni 31. prosince 2020 a zveřejnění záměru k nájmu těchto nebyto-
vých prostor a schválila ukončení nájmu a předání bytu č. 23 v čp. 1042 
U Kapličky, Holice dohodou k 31.  října 2020 s prominutím nájemného 
ke dni schválení tj. za dny 1.–2. listopadu 2020.
Rada města schválila úpravu dopravního značení v ulici Klicperova a do-
plnění dopravního značení omezující vjezd vozidel o hmotnosti nad 3,5 t 
do ulice Klicperova, s tím, že v případě vícedenní uzávěrky náměstí T. G. 
Masaryka  bude  pouze  jednosměrný  provoz  ve  směru  od  ulice Komen-
ského do ulice Pardubická s vyloučením nákladní a autobusové dopravy.
Rada poté projednala a doporučila zastupitelstvu města  schválit  zřízení 
věcných břemen – služebností na městských pozemcích pro vedení kabe-
lového vedené nízkého napětí (pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín) a pro stav-
by plynovodních přípojek k novostavbám (pro paní Brandovou z Horních 
Ředic, pro VITSOL s.r.o. Skrbeň a pro GasNet s.r.o. Ústí nad Labem).
Rada města Holic doporučila zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 
67 ze dne 18. 3. 2019 (prodej připloceného pozemku v ulici Nádražní). 
Rada schválila Kulturnímu domu města Holic prodloužení termínu vyúč-
tování účelového příspěvku na Národní přehlídku  jednoaktovek a Kon-
cert v rámci festivalu Zlatá Pecka do konce června 2021 a vzala na vědo-
mí vyjádření ředitelky Kulturního domu města Holic k projektu Olympic 
v Holicích.
Rada města schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 500 tisíc Kč 
v položce „Školství – účelový“ jako příspěvek pro ZŠ Komenského na IT 
vybavení, schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na pojištění 
majetku města dle předloženého návrhu  společnosti Viktoria Pardubice 
a.s. Rada vzala na vědomí vyjádření ředitele Technických služeb Holice 
k návrhu rozpočtu města pro rok 2021 a zamítla 2 žádosti o finanční pří-
spěvek, tj. Diakonii Broumov a Základní škole a Praktické škole SVÍTÁ-
NÍ o.p.s. Pardubice.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 4. listopadu 2020
Zastupitelé  se  sešli  4.  listopadu v 18.00 hodin ke  svému pravidelnému 
jednání  ve  společenském  sále  Základní  umělecké  školy Karla Malicha 
Holice. Úvodním bodem bylo projednání a schválení postupu Rady města 
Holic dle usnesení ze schůzí rady města od zasedání Zastupitelstva města 
Holic 7. září. Zastupitelstvo města Holic schválilo plnění rozpočtu města 
k 30. září a 21. rozpočtovou změnu v rozpočtu města a rok 2020.
Zastupitelstvo města Holic  schválilo u poskytnutých finančních podpor 
z  rozpočtu města na  r.  2020  rozšíření  předmětu vyúčtování dle předlo-
žených  žádostí  s  tím,  že  pro  rok  2020  není  závazný  počet  odehraných 
venkovních  utkání  pro  určení  výše  vyúčtované  dotace  a Tělovýchovné 
jednotě  Sokol  Holice  prodloužení  data  vyúčtování  poskytnuté  dotace 
z rozpočtu města do 30. června 2021.
Zastupitelstvo města Holic schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě poskytnutí 
programové účelové dotace na  pořízení  nového  technického  automobi-
lu  pro  JSDH Holice. V bloku převody nemovitého majetku  zastupitelé 
schválili zřízení věcných břemen – služebností na městských pozemcích 
pro vedení kabelového vedení nízkého napětí  (pro ČEZ Distribuce  a.s. 
Děčín)  a  pro  stavby  plynovodních  přípojek  k  novostavbám  (pro  paní 
Brandovou z Horních Ředic, pro VITSOL s.r.o. Skrbeň a pro GasNet s.r.o. 
Ústí nad Labem).
Zastupitelstvo města Holic zrušilo své usnesení č. 67 ze dne 18. března 
2019 (odprodej části pozemku v ulici Nádražní). 
Zastupitelstvo města Holic vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích voleb 
do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky v r. 2020 v Holicích, petici občanů k výstavbě bytových domů 
v ulici  Josefská  i  s vyjádřením  investora výstavby k  této petici, zprávu 
kontrolního výboru Zastupitelstva města, zprávu finančního výboru Za-
stupitelstva města a na závěr informaci o situaci s Covidem 19 v Holicích, 
kterou přednesl starosta města.

(informace z jednání městských orgánů a z městského úřadu připravil ing. Vladislav Branda)
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Vážení spoluobčané a podporovatelé,
omlouvám se vám všem, které jsem zklamala.
Zklamala tím, že jsem vám, kteří jste měli strach ze zdravotního ohrožení 
v době koronaviru covid-19, nedokázala zajistit možnost účastnit se dne 
2.  listopadu zasedání  zastupitelstva. Sliby  chyby,  uznávám. Ale  snažila 
jsem se a přišla na způsob, jak to udělat, abychom se mohli vyjádřit k pro-
jednávání naší petice. Poslala  jsem návrh všem zastupitelům do e-mai-
lu, a to uspořádat zastupitelstvo před budovou ZUŠ. Je tam velké plato, 
byl příjemný teplý podzim a všechna vládní nařízení by byla zachována. 
Ale dokonce i pan starosta mi při ústním jednání striktně sdělil, že nic se 
na způsobu jednání zastupitelstva měnit nebude, že vlastně není co řešit!
A TAK PÍŠU DO „Holických listů“ TENTO OTEVŘENÝ DOPIS:
Pane starosto a zastupitelé tohoto města,
zastupitelstvo jste razantně zkrátili. 13 bodů programu za třičtvrtě hodi-
ny, to je skutečně výkon! Vím, že na to máte právo, ale i občan má prá-
vo v této době koronaviru se zastupitelstva zúčastnit a to tak, aby nebyl 
v ohrožení. V souladu s doporučeními Ministerstva vnitra ČR, které vy-
dalo „Informace pro obce o konání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 
po dobu nouzového stavu“, šlo všechno zařídit. Pod petici se podepsalo 
485 lidí a ti měli mít možnost se vyjádřit. Ani já se nestihla zúčastnit. Ne-
chtěla jsem tak dlouho sedět v jedné místnosti s více lidmi a jinou volbu 
jste mi nedali. A tak jsem šla na zastupitelstvo až za hodinu po začátku. 
Říkala jsem si, že 9. bod – naše petice – přijde na řadu asi po hodině, když 
minulé zastupitelstvo s 25 body trvalo téměř 5 hodin. Ale zastupitel-

stvo už skončilo! Za necelou hodinu! Nemohla jsem se k petici vyjádřit, 
a proto Vám píšu tento otevřený dopis, zřejmě nejen za sebe…
V dubnu roku 2019 jste mne potěšili tímto sdělením – cituji: „Zastupitelé 
města se po letech volného rozvoje Holic rozhodli obnovit pozici měst-
ského architekta. Bude vykonávat odbornou konzultační a poradenskou 
činnost  v  kontextu  architektury  a  urbanismu  pro  potřeby  města.  Tyto 
činnosti zahrnují konzultace pro občany, investory a developery. V jeho 
záběru bude také například péče o veřejné prostranství, kvalitu prostředí 
ve městě, ochrana architektonických a estetických hodnot, hájení zájmů 
města…“
Hurááá, říkala jsem si, noví radní, nová cesta. Chtějí ovlivnit novou vý-
stavbu, kultivovat náš prostor města, zkvalitňovat, investovat do něj. Pře-
mýšlí nad budoucností! To je dobrá cesta, má to význam nejen společen-
ský,  lidi  se  tu budou cítit dobře, ale  i  ekonomický. Každý, kdo  tu žije, 
bude mít  zhodnocený  svůj  domek,  svou  parcelu,  každý  pozemek  bude 
výzvou… Zasahovat do města, do okolní krajiny, budeme s citem, opatr-
ně. Lidé si toho budou vážit, že to někdo „hlídá“ a zároveň budou i více 
přemýšlet nad svým záměrem. Dá se přece stavět nově, od základů a přes-
to tak, aby se místu zachovala jeho tvář, aby všechno souznělo. Je pro to 
krásný výraz – GENIUS LOCI.
Ani jsem netušila, jak brzy se mne toto sdělení bude přímo týkat a záro-
veň, jak jsem naivní! 3. srpna mi přišel dopis od stavebního úřadu o za-
mýšlené výstavbě na našem plácku v  Josefské ulici. A  tím začalo naše 
martyrium…
Ale víc obyvatel našeho města řeší, jak bude pokračovat jeho život v tom-
to městě. Chystá se ještě jiná nová podobná stavba a také změny u jejich 
bydlišť. Proto, že jsme se začali bránit, tak ke mně chodí lidé pro radu, co 
mají dělat. Ale já žádnou radu nemám, tak Vám aspoň píšu, když jsem se 
nemohla vyjádřit na zasedání zastupitelstva, abyste se nad děním v našem 
městě zamysleli. Abyste neměli podobné problémy jako s touto naší stav-
bou. A tak apeluji na Vás, které jsme si zvolili, abyste přemýšleli dopředu 
o záporech některých výstaveb či úprav a v tom směru konali a dopředu 
jednali s investory. Vždyť tu přece máme i městského architekta! Ten do-
káže výstavby zhodnotit.
A také, abyste těm, kterých se ty změny přímo týkají, umožnili vyjádřit se 
na veřejných zastupitelstvech.

Alena Rabasová

V minulých měsících vyvolal emoce záměr dvou  investorů, kteří chtěli 
v Josefské ulici stavět bytové domy. V této věci vznikla též petice, která 
obsahovala přes 450 podpisů obyvatel místních i přespolních. V průběhu 
doby se situace vyvíjela, a proto přináším její krátké shrnutí.
Ve věci výstavby bytového domu investorů pánů Karla, Tomáše a Davida 
Vrbických proběhlo v měsíci září jednání mezi zástupci města, „uličního 
výboru“ a  investory. Ti na základě připomínek přehodnotili  svůj záměr 
tak, aby došlo ke společné shodě. Snažili se maximálně vyjít vstříc po-
žadavkům majitelů sousedních nemovitostí. Hlavními obavami byl velký 
počet nových obyvatel, nedostatek parkování a skladba obyvatel. Původ-
ní plán výstavby bytového domu o 24 jednotkách zcela opustili a přišli 
s plánem zde vystavět 9 menších rodinných domů (tj. místo 24 bytových 
jednotek 9 bj.). Pro každý RD by zde byla 2 parkovací místa + další 2 mís-
ta pro návštěvy. Nemělo by tak docházet k parkování na ulici. Každý RD 
by měl svoji zahrádku. S tímto návrhem byl na jednání vysloven souhlas 
a následně investoři připravili dopis všem, kteří se k tomuto záměru bu-
dou vyjadřovat v rámci stavebního řízení. Poté, co obdrželi zpět kladné 
vyjádření všech dostupných zainteresovaných, začali pracovat na novém 
konceptu využití lokality. 
Ve věci výstavby bytového domu investorem panem Valentou proběhla 
první  takováto  schůzka v měsíci  říjnu. Byly zde popsány hlavní obavy 
obyvatel, kteří v dané lokalitě bydlí. Investor připravuje úpravu projektu 
tak, aby vyšel vstříc většině námitek obyvatel Josefské ulice. Další jed-
nání v  této věci  budou  ještě probíhat  do konce  roku 2020. Do  té doby 
investor požádal o přerušení stavebního řízení. 
Velmi děkuji za vstřícný a věcný přístup zúčastněných stran k hledání ře-
šení, které by tuto klidnou lokalitu neproměnilo v přelidněný kout města. 

Ondřej Výborný, starosta města

Vážení  spoluobčané, musím reagovat na článek výše uveřejněný. Zastu-
pitelstvo města  dne  2.  listopadu  2020  proběhlo  podle  zákona  o  obcích, 
za dodržení všech vládních opatření, plně v souladu s pokyny Ministerstva 
vnitra ČR pro konání zastupitelstev v době nouzového stavu, jednalo dle 
zveřejněného programu a rozhodně nebylo zkráceno, jak píše paní Rabaso-
vá. Nebyl vynechán jediný bod. To, jak bude zastupitelstvo města dlouhé 
je dané tím, kolik připomínek, nebo námitek mají zastupitelé a veřejnost 
k projednávaným bodům. Stejně jako ostatní body byl projednán i bod „Pe-
tice občanů k výstavbě v ulici Josefská“. Tato petice byla vzata na vědomí. 
Stejně tak byl na vědomí vzat i postup starosty města ve věci této petice (viz 
článek uvnitř Holických listů). Nikomu nebyla odňata možnost se na veřej-
ném zasedání zastupitelstva města vyjádřit. Byli zde přítomni i obyvatelé, 
jichž se výstavba úzce dotýká. Zastupitelé jsou si plně vědomi situace v této 
lokalitě a většina jich byla účastna i veřejného shromáždění. 
Je třeba si též uvědomit podstatný rozdíl mezi státní správou (např. sta-
vební  úřad…)  a  samosprávou  (např.  zastupitelstvo města…). V  oblas-
ti  výstavby ve městě  samospráva  schvaluje územní plán města. Změna 
tohoto územního plánu, která upravila mimo  jiné  i parametry výstavby 
v ulici Josefská, proběhla v roce 2012. K této změně měli možnost se vy-
jádřit i občané města. Stavební úřad nyní postupuje plně v souladu s tímto 
územním plánem a zákony. Stejnými normami  se musí  řídit  i  architekt 
města. Samospráva, konkrétně zastoupená starostou města, nyní vede jed-
nání s investory, u kterých jsou i zástupci „uličního výboru“, včetně paní 
Rabasové. Taktéž probíhají jednání architekta města s investorem o mož-
nostech úpravy jeho záměru tak, aby do dané lokality co možná nejlépe 
zapadl.
Přijměte prosím tuto reakci na článek také jako apel na všechny obyvatele 
města, aby se zajímali o dění ve městě – jak ukazuje právě situace v Jo-
sefské ulici – při schvalování územně plánovací dokumentace roce 2012 
nebyly současné námitky uplatněny a nyní, když investoři chtějí stavět dle 
platného územního plánu, vznikají petice a odpor proti takovéto výstavbě.
Děkuji  též všem, kteří věnují svůj čas pro řešení vzniklé komplikované 
situace – zástupcům „uličního výboru“ i investorům.

Ondřej Výborný, starosta města

Otevřený dopis

Josefská ulice

Reakce na otevřený dopis

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
14. prosince 2020 
V pondělí  14.  prosince  se  bude  od  18.  00  hodin  konat  pravidelné 
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic, které proběhne ve spo-
lečenském sále Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích. 
Na programu je projednání a schválení rozpočtu města Holic na rok 
2021, budou projednány rozpočtové změny v roce 2020, dalším bo-
dem bude schválení plánu práce zastupitelstva a rady města na rok 
2021, na programu bude obecně závazná vyhláška o poplatku za ko-
munální odpad v roce 2021, pravidelným bodem budou převody ne-
movitého majetku města a další záležitosti městské samosprávy.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů 
v roce 2020.
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Ve školním roce 2019/2020 se zapojil výtvarný obor ZUŠ Karla Mali-
cha pod vedením paní učitelky Faltysové školní výstavou „Moře, bouře, 
oceán a moře plastů a co s nimi“ do akce na podporu čištění Indického 
oceánu  v  souostroví  Pulau Banyak  na  Sumatře  v  rámci  projektu Blue 
Life. Žáci výráběli plátěné pytlíky s obrazy mořských živočichů, které 
teď používají místo  těch  igelitových. Dále děti malovaly,  vyráběly fil-
covaná zvířátka a keramiku, kterou předvedly na školní výstavě a pro-
dávaly  na  vernisáži,  kde  se  též  promítaly  krátké  filmy  a  hrála  hudba. 
Část výrobků se prodala,  a  tak  se podařilo získat  sumu 6664 Kč, která 
byla použita na čištění oceánu od plastových odpadků. Tyto finanční pro-
středky zajistily měsíční březnový (2020) odpadový program v ostrovní 
vesnici Haloban a tím děti zabránily znečištění moře v podobě asi 10 tun 
plastových odpadků, které byly napytlovány a odvezeny lodí do 60 km 
vzdáleného přístavního města Singkilu k dalšímu zpracování a uložení 
na skládku. Tento nádherný čin žáků ze ZUŠ Karla Malicha ukázal cestu, 
jak se lze zapojit do přímé ochrany oceánu a všech těch úžasných moř-
ských živočichů, které plasty reálně ohrožují. Díky za všechny delfíny, 
velryby, či mořské želvy! 

Zuzana Koloušková, Oceán dětem

Z archívu Václava Kmenta
4. prosince 2000  (20  let) Městská knihovna byla připojena k  internetu 
bezdrátovým mikrovlným spojem.
8. prosince 1880 (140 let) byl v Holicích založen Dámský odštěpný spo-
lek Červeného kříže.
10. prosince 1740 (280 let) přišla velká vichřice, která odnášela střechy, 
bořila zdi a poničila i nový kostel.
11. prosince 1870 (150 let) se konala ustavující valná hromada tělocvičné 
jednoty Sokol, prvním starostou byl K. Holub,  jednatelem V. Lohniský 
a náčelníkem Fr. Růžička. Tělocvičná jednota bývala Na Špici, U Koníč-
ka a později v Měšťanské škole chlapecké. Z jejího středu vzešel r. 1880 
Sbor dobrovolných hasičů, r. 1898 Klub českých velocipedistů a r. 1906 
Sportovní klub. Sokol byl v té době i nositelem vzdělávacího a kulturního 
života ve městě.
13. prosince 2010 (10 let) zemřel Jiří Kerouš (54) malíř pokojů a starosta 
Sboru dobrovolných hasičů v Holicích, má též výraznou zásluhu na obno-
vení masopustních průvodů v Holicích.
14. prosince 1920 (100 let) podle četnického hlášení stál v čele komunis-
tické skupiny v Holicích prozatímní výbor, funkci důvěrníka měl B. For-
mánek. V prosinci následujícího roku dochází k ustavení organizace KSČ.
15. a 16. prosince 1880 (140 let) zavítal Dr. Emil Holub podruhé do Ho-
lic, po přednášce o cestách a výzkumech v tělocvičně novoholické školy 
byla hostina v hostinci U Koníčka.
19. prosince 2005  (15  let) zemřel v Praze  Ing. arch. Jaroslav Koreček, 
projektant, stavitel, pracovník Státního ústavu pro rekonstrukci památko-
vých měst a objektů, autor návrhů interiérů Staroměstské radnice a něko-
lika projektových návrhů pro město Holice. Narodil se 17. července 1910 
v Holicích.
22. prosince 1910  (110 let) kováři se oddělili od Společenstva různých 
živností  a  vytvořili místní  odbor  samostaného  společenstva  v  Pardubi-
cích. Podobně se oddělili i kominíci a stavitelé.
26. prosince 1860  (160  let) bratři Fr. a K. Holubové se ujali myšlenky 
založit v Holicích výpomocnou pokladnu (záložnu). Na první schůzi se 
přihlásilo 27 členů s vkladem 102 zlaté, dále bylo usneseno, že 1. ledna 
1861 zahájí činnost Správa záložní kasy v Holicích.

 Jak jedna výstava pomohla

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Se  začátkem  listopadu  spouští  Regionální  dobrovolnické  centrum 
Pardubického kraje nový webový portál dobrokraj.cz. Jeho hlavním 
cílem je propojit poptávku po dobrovolnické pomoci v regionu s dob-
rovolníky. Přichází tak doslova v pravý čas, neboť právě teď se stále 
více zdravotnických a sociálních zařízení obrací směrem k veřejnosti 
s prosbou o pomoc při zvládání zhoršující se epidemiologické situace. 
Řada lidí by zase ráda byla někde užitečná. Ideálním místem pro je-
jich „setkání“ v jakékoliv době je DOBROkraj.
Regionální dobrovolnické centrum provozuje od  letošního  jara Koalice 
nevládek  Pardubicka  (KONEP).  Jde  o  informační  a  kontaktní  centrum 
pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, jehož sna-
hou  je  především  zvýšení  zájmu o  dobrovolnictví  v Pardubickém kraji 
a ukotvení jeho významu do povědomí široké veřejnosti. V rámci aktivit 
centra byly za finanční podpory společnosti Foxconn CZ zřízeny webové 
stránky dobrokraj.cz, kam se budou dlouhodobě shromažďovat komplex-
ní informace z oblasti dobrovolnictví. Může sem zavítat každý, kdo chce 
začít s dobrovolnictvím či potřebuje radu ve stávajících dobrovolnických 
aktivitách, ať už se jedná o fyzickou osobu nebo organizaci. 
„Téma  dobrovolnictví  a  jeho  významu  v  těchto  dnech  opět  vystupuje 
do popředí, kdy vidíme, že se dobrovolníci hojně zapojují v celé řadě akti-
vit. Regionální dobrovolnické centrum coby zastřešující, metodické a ko-
ordinační zázemí pro realizaci dobrovolnických programů v kraji přispěje 
k lepšímu sladění nabídky a poptávky po dobrovolnictví v regionu. Umožní 
nasměrovat pomoc tam, kde je potřeba“, vyzdvihl jednu z důležitých rolí 
centra Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.
V současnosti stejně jak po celé zemi, tak i v Pardubickém kraji přináší 
zhoršující se epidemiologická situace mnohdy komplikace do fungování 
pobytových sociálních zařízení, jako jsou domovy seniorů nebo pro oso-
by se zdravotním postižením, kde hrozí zejména nedostatek personálu. Ta 
proto hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do péče o klienty – 
například pomoci s jídlem, oblékáním, společností, ale i třeba s rozvozem 
stravy, dezinfekcí prostor, prací v kuchyni, s úklidem, úpravou lůžek apod. 
Stejně tak všechny nemocnice akutně shánějí dobrovolníky, ať už zdravot-
níky či nezdravotníky. Potřeba jsou i dobrovolníci na zajišťování nákupů 
seniorům nebo online doučování dětí, jimž přináší obtíže distanční výuka 

v době zavřených škol. „Nabízíme možnost, aby se na našem webu dob-
rokraj.cz  registrovaly všechny organizace, které ať už za běžných okol-
ností či v souvislosti s nákazou Covid-19 shánějí dobrovolnickou pomoc, 
a na druhé straně se přihlásili i lidé, co ji jsou ochotni nabídnout“, zdůraz-
ňuje Lucie Křivková, garant Regionálního dobrovolnického centra. 
„Česká republika prochází letos jedním z nejtěžších období své novodo-
bé historie. Už nyní je zřejmé, že bez vzájemného respektu a mezilidské 
pomoci se jako v každé nelehké době neobejdeme. Právě dnes se nejvíce 
cení odvaha a každá pomocná ruka. Pojďme se tedy opět semknout a uká-
zat, že náš region je skutečný DOBROkraj!“, apeluje Miluše Horská, mís-
topředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní rady 
Koalice nevládek Pardubicka.

Město Holice v letošním roce podpořilo dotací ze svého rozpočtu posky-
tování  sociálních  služeb  Rodinného  Integračního  Centra  z.s.  se  sídlem 
v  Pardubicích.  Rodinné  Integrační  Centrum  (dále  také  RIC)  poskytuje 
sociální a aktivizační služby a integrační aktivity rodinám s dětmi se spe-
ciálními potřebami a zdravotním postižením. Hlavní náplní organizace je 
poskytování tří registrovaných sociálních služeb. Těmi jsou raná péče pro 
rodiny s dětmi s poruchami komunikace, sociální interakce a poruchami 
autistického  spektra  (dále PAS) ve věku od 1 do 7  let  včetně;  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS ve věku od 7 do 18 let a v ne-
poslední řadě služby sociální rehabilitace pro osoby s PAS od 16 do 64 let. 
Tyto služby poskytuje RIC na území Pardubického kraje, a tedy i na úze-
mí  města  Holice.  RIC  nabízí  prostřednictvím  sociálních  služeb  např. 
poradenství v oblasti funkční komunikace dětí, osob s PAS, poradenství 
v oblasti rozvoje sebeobsluhy a všestranného rozvoje dítěte. V rámci so-
ciálních služeb usiluje RIC o podporu samostatného zvládání náročné ži-
votní situace rodiny, spojené s výchovou a vývojem dítěte s PAS a rovněž 
o zajištění činností směřujících k dosažení co nejvyšší možné míry samo-
statnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s PAS. 
Děkujeme městu Holice za finanční podporu našich sociálních služeb.

Již dlouhou dobu obyvatelé ulice NA BALKÁNĚ na Starých Holicích po-
třebovali nové chodníky i silnici. Japonec by řekl: „sama jama“. Opravdu 
nebylo to dobré. Zvláště v zimě to bylo i nebezpečné. Když na jaře přijela 
těžká technika a začala řešit nový vodovodní řád i kanalizační přípojky, 
bylo jasné, že přišla ta toužebně očekávaná chvíle, že se něco hýbe k lep-
šímu.  Přišla  i  parta  chlapů  a  pustili  se  do  odstranění  starých  chodníků 
a budování chodníků se zámkovou dlažbou. Byly chvíle, že počasí se po-
stavilo proti a to mělo za následek přerušení prací, ale ze silnice se stal 
„tankodrom“. Chodník byl hotový i kolem samoobsluhy a už jen zbývalo 
položit vrchní vrstvu asfaltu. To se stalo 20. 10. 2020. Dnes je tato ulice 
opravdu v moc pěkném stavu a nutno dodat: Konečně jsme se dočkali!

Foto a text Ladislav Formánek

DOBROkraj propojuje dobrovolníky s organizacemi v Pardubickém kraji

Poděkování za podporu sociálních služeb
z rozpočtu města Holic

Konečně jsme se dočkali!
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Studenti gymnázia budou mít řidičák na počítač

„Tichý Holoubek“

Ačkoliv  bylo  gymnázium  pro  studenty  od  října  zavřené  a  život  školy, 
jakoby  se  v  některých  ohledech  úplně  zastavil,  podařilo  se  nám  právě 
v  těchto podzimních měsících dokončit proces, na kterém jsme už více 
jak rok pracovali.
V minulém kalendářním  roce padlo  jednoznačné  rozhodnutí  – umožnit 
našim studentům skládat mezinárodně uznávané zkoušky ECDL (tzv. řidi-
čák na počítač) přímo ve škole. ECDL představuje celosvětově rozšířený 
vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který 
odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnos-
ti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností. 
A proč jsme se ho rozhodli zavést do výuky? Důvodů bylo hned několik 
– zkvalitnit výuku v oblasti digitálních technologií na pozadí stávajícího 
školního vzdělávacího programu, nabídnout  studentům vyšších  ročníků 
volitelný  seminář  Digitální  gramotnost,  zohledňovat  ECDL  certifikáty 
u maturitní zkoušky v předmětu IVT a v neposlední řadě umožnit studen-
tům získat mnohé benefity do dalšího studijního i pracovního života. Není 
žádným  tajemstvím,  že  mnohé  vysoké  školy  už  teď  certifikáty  ECDL 
uznávají  a  jejich  držitelé  nemusejí  během  studia  skládat  další  zkoušky 
z  digitálních  dovedností.  Pro  zaměstnavatele  i  úřady  práce  je  certifikát 
ECDL objektivním a měřitelným dokladem úrovně digitální gramotnosti 
jeho držitele. V mnohých evropských zemích tvoří ECDL pevnou součást 
vzdělávacích systémů a např. v oblasti státní správy se bez něj vůbec ne-
lze ucházet o pracovní pozici.
A proto jsme se v červenci 2019 pustili na dlouhou cestu, na jejímž konci 
se naše škola měla stát akreditovaným testovacím střediskem. Nejdříve 
bylo potřeba vyškolit alespoň dva učitele coby budoucí testery. Vyučující 
informatiky – Ing. Robert Vaňous a Mgr. Jan Češík – souhlasili se zapo-
jením do projektu a začali  se vzdělávat v konceptu ECDL. Absolvova-
li několik  školení  zaměřených na filozofii ECDL, metodiku hodnocení, 
práci v  informačním systému WASET a v neposlední  řadě museli sami 
za ztížených podmínek složit  testy z modulů,  jež bude škola studentům 
nabízet. Poté následoval proces certifikace místnosti, ve které bude tes-

tování probíhat. Vzhledem k tomu, že učebna výpočetní techniky prošla 
vloni modernizací, tak její vybavení nábytkem i počítačovými stanicemi 
bylo shledáno jako naprosto vyhovující. Posledním krokem bylo uhrazení 
ročního licenčního poplatku a dnes  již můžeme říci, že holické gymná-
zium je první gymnázium v Pardubickém kraji, které  je akreditovaným 
testovacím střediskem ECDL.
Přípravy jsou u konce a my společně s našimi studenty stojíme na začátku 
druhé etapy. Ta bude v praxi zahrnovat implementaci prvních dvou mo-
dulů ECDL do výuky v 1. ročníku čtyřletého oboru a v paralelním 5. roč-
níku osmiletého gymnázia tak, aby na konci tohoto školního roku mohla 
škola vydat první certifikáty těm, kteří obstojí u zkoušek. Všichni víme, 
že kvalita není nikde zadarmo, a proto jsou i se zkouškami ECDL spoje-
ny jisté finanční náklady. Naši studenti zaplatí za jednu zkoušku 290 Kč, 
což je zvýhodněná cena oproti komerčnímu sektoru. Gymnázium necha-
lo na vlastní náklady vyškolit oba testery a vlastní certifikaci a licenční 
poplatek  zaplatil  sponzor  školy  – firma RCD Radiokomunikace  a.s.  ze 
Starého Hradiště, které i tímto děkujeme.
Věříme, že studenty našeho gymnázia nabídka zkoušek ECDL osloví a že 
se  zmíněný  koncept  stane  během  následujících  tří  let  pevnou  součástí 
vzdělávání v naší škole.

Informace pro uchazeče o studium v naší škole
Vzhledem  k  tomu,  že  první  den  otevřených  dveří,  který  se  měl  konat 
18.  listopadu, musel být  zrušen, dovolujeme  si vás pozvat na prohlídku 
naší školy v dalším termínu, a to ve středu 13. ledna 2021 od 15 do 18 ho-
din. Zároveň připomínáme, že v polovině ledna začnou tradiční přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Přihlašovací formulář i po-
drobnější informace najdete na našich webových stránkách www.gyholi.cz.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Listopad v Holoubku byl prázdný, tichý, bez dětských 
hlásků, bez setkávání maminek a dětí.
V  září  se  krásně  a  postupně  rozjely  všechny  pravi-
delné programy, začátkem října jsme museli zastavit 
programy se zpíváním a v půlce října i ostatní progra-
my. Do podzimních prázdnin maminky a děti mohly 
navštěvovat volnou hernu v omezeném počtu osob. 
Řídíme se podle aktuálně vydávaných vládních opatření.
Vzhledem k začínajícímu postupnému uvolňování se moc těšíme na zno-
vuotevření Holoubka, ze začátku volné herny a postupně i všech progra-
mů pro děti a rodiče.
Prosím, sledujte naše webové stránky, Facebook, kde naleznete aktuální 
informace.
Přejeme krásné vánoční svátky v kruhu rodinném, do nového roku stálé 
zdraví, pohodu a hodně sil na zvládnutí této doby.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.
TIP z Holoubka JAK POSÍLIT SVOJI SPOKOJENOST 
I v současné době platných omezení vzdělávání dospělých v Holoubku 
pokračuje, ač pouze on-line. Nyní, možná více než kdy jindy, se hodí uži-
tečné tipy jak si udržet životní spokojenost. Každý ve svém životě máme 
za co být vděčný. 
Pocity vděčnosti mění strukturu mozku, udržují činnost šedé hmoty a dě-
lají nás zdravějšími a šťastnějšími. Jedná se o skvělý způsob, jak pečovat 
o svou pohodu.
Najdeme každý den alespoň 3 nové věci, za které můžeme být vděční?
A nebo si zkusme každý den třeba u večeře s rodinou odpovědět na otáz-
ky: Co se mi dnes líbilo? Co se mi podařilo? Na co se těším? 
Kontakt na koordinátorku: Vladimíra Krejčíková tel. 603 566 141
Přihlašování přes www.rovnopravnostsrozumem.cz.
Projekt  s  rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605  je financovaný za po-
moci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operač-
ního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka
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Musíme připustit,  že  rok 2020  je  jiný, než  jsme byli všichni  zvyklí.  Je 
komplikovaný, občas složitý a to zatím neskončil. Covid zasáhl celý svět. 
Ovlivnil i Klub Českých Velocipedistů Holice a velmi výrazně zkompli-
koval a omezil všechny jeho aktivity. A právě teď, když do konce tohoto 
roku chybí jen pár dní, jsme zavzpomínali, co jsme to vlastně letos absol-
vovali, přes všechna ta nezbytná opatření.
Pro zajímavost uvádíme, kde jsme v roce 2020 byli k vidění:
   8. 1. –  účast na Masopustu v Sedlici
   5. 5. –  jsme  položili  květy  šeříku  na  hřbitově  u  pomníku  padlých  při 

příležitosti 75. výročí povstání v Holicích
30. 5. –  výlet na rozhlednu Milíř
27. 6. –  účast  na  otevření  soukromého Cyklistického muzea Okřesaneč 

u Čáslavi
28. 6.  –  Jiří Valenta  se  zúčastnil ME v Brně  v  jízdě  na  vysokém kole. 

V  závodě  na  60 km  získal  stříbrnou  medaili  a  vyhrál  závod 
na jednu anglickou míli v čase 00,03,02. Stal se mistrem Evropy.

28. 7.  –  Jiří  Valenta  se  zúčastnil  nejdelšího  cyklistického  charitativní-
ho podniku v Čechách. Jedná se o akci „Cesta za snem“ a trasu 
2 222 km ujel za 111 hodin

15. 8. –  Kmochův ostrov Kolín
29. 8. –  účast na otevření druhé části Městského stadionu v Holicích
  5. 9. –  účast na Sodomkově Vysokém Mýtu. Ani zde se holičtí neztrati-

li. Tereza Tománková byla první v jízdě elegance a rovněž první 
v závodu plášťových kol. Jelena Šmahelová skončila na druhém 
místě. Z mužů byl Jiří Valenta druhý. Ten samý den si Jirka zajel 
na Tour de Opatovice nad Labem

19. 9. –  K. Č. V. Holice pořádal již 10. ročník Setkání historických kol v  
Holicích, tentokrát byl cíl v Rokytně u Muzea hraček.

Podrobnosti a fotografie ze všech akcí můžete sledovat na našich strán-
kách: http://historicka-kola-holice.netstranky.cz/  a  pro  příznivce  sociál-
ních sítí jsme také na F B.
Přejeme všem čtenářům Holických novin v roce 2021 pevné nervy, hodně 
pohody a hlavně zdraví. Určitě bude líp. Za K. Č. V. Holice.

Text: Ladislav Formánek, Foto: L. Říhová

K. Č. V. Holice zavzpomínal na rok 2020
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Člen Automotoklubu Holice, motokrosař Víťa Marek, se stal vicemistrem 
republiky a přeborníkem SMS Pardubice pro letošní rok. Po tom loňském, 
kdy se stal dvojnásobným mistrem republiky, mistrem Evropy a mistrem 
světa, by  se  to mohlo zdát  jako ústup ze  slávy.  Jenže,  jak všichni víte, 
letošní  rok  byl  velice  specifický  a  různá  opatření  samozřejmě  zasáhla 
i sport. Juniorské mezinárodní závody se nekonaly, a tak jezdcům zůsta-
ly jen ty tuzemské. Do sezony Víťa nastupoval s nedoléčeným zraněním 
ruky a v prvním závodě v Jiníně to bylo znát. Tam nabral velkou ztrátu 
na svého největšího soupeře Juliuse Mikulu a už se mu ji nepodařilo sma-
zat. Jak hodnotí sezonu otec a trenér v jedné osobě Vítězslav Marek star-
ší? „Letos to bylo opravdu specifické. Venku jsme závodili pouze jednou 
na mistrovství Německa ADAC a  tam byl Víťa v  jedné  jízdě  třetí,  což 
bylo více než dobré. Doma sváděl vyrovnané souboje s Julkem Mikulou, 
který má větší zkušenosti se závoděním v cizině a tyto souboje Víťovi je-
nom prospěly. Já doufám, že příští rok bude všechno normální, že budeme 
všichni zdraví a že si zase užijeme pěkné závodění.“
Přejme nejen Markovým, ať je příští rok normální.

Petr Kačer

Dominik Veselý, Marek Vojtíšek, Václav Pohl, Matěj Kubový, Vít Vo-
hradník, Tomáš Sochůrek a Jiří Dreiseitl. To jsou kluci, kteří se v letošním 
ligovém poháru nohejbalové dorostenecké ligy, probojovali až do finále. 
Velkou zásluhu na  tomto úspěchu má  i  jejich  trenér Marek Líbal. Celý 
tým potvrdil, že tvrdá práce přináší výsledky.
Vzhledem k vládním nařízením se finále nemohlo na konci  října usku-
tečnit. Kluci se na svůj finálový zápas s MNK mobilprovás Modřice těší. 
Bude se hrát doma v Holicích. Doufáme, že už to bude brzy. 
Sportovní přípravu dorostenců finančně podporuje Pardubický kraj z do-
tačního programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Renata Urbánková

Tenisté  svoji  venkovní  sezonu  začali  na  jaře  velmi  zlehka.  Vzhledem 
ke covidové situaci byly soutěže družstev značně zeštíhlené. Soutěž v ka-
tegorii  babytenis  se  neuskutečnila  vůbec. Ale mladší  žáci  a  dorostenci 
měli možnost své síly poměřit. 
Velmi se dařilo družstvu dorostenců, které nenašlo přemožitele. Porazili 
družstvo z Vysokého Mýta, z Poličky a z Chrudimi. Mladší žáci si zahráli 
pouze 2 mistrovská utkání. Radovali se z vítězství nad Skutčí. Na druž-
stvo LTC Pardubice už ale nestačili.
Díky rozvolnění vládních opatření se letní turnajová sezóna mohla rozjet 
naplno. I holický klub uspořádal turnaje v kategoriích babytenis, mladší 
žáci, mladší žákyně a starší žáci.
Na turnaji mladších žáků se velmi dařilo odchovanci našeho klubu Do-
minikovi Šmejcovi. Ten již nyní trénuje na LTC Pardubice. Dominik se 
na holickém turnaji probojoval až do semifinále ve dvouhře a radoval se 
z vítězství ve čtyřhře. 
Turnaj mladších  žákyň byl  velmi kvalitně obsazen. Ema Zběhlíková  si 
domů odnesla pohár za 3. místo ve dvouhře a za 1. místo ve čtyřhře. 
I Jakubovi Šmejcovi se na turnajích v babytenise dařilo. V této kategorii 
patřil mezi ty úspěšnější tenisty. Nyní postupuje do mladších žáků a roz-
hodně má velmi dobře nakročeno. 
Mladší žák Vojta Urbánek se radoval ze svého 3. místa na turnaji v Hradci 
Králové. Sbíral i zkušenosti na turnajích staršího žactva. 
V současné době bohužel děti trénovat nemohou, ale i tak na sobě pracují 
a drží se hesla „vrátíme se lepší“.
Sportovní přípravu mládeže finančně podporuje Pardubický kraj z dotač-

ního programu Podpora v oblasti sportu 
a volnočasových aktivit.

TenisVíťa Marek vicemistrem republiky

Dorostenci si zahrají finále nohejbalové extraligy

Rok  2020  nebyl  pro  různé  spolky,  zájmové  organizace  a  nás  všechny 
zrovna rokem nejlehčím. Během celého roku byly vydávány nejrůznějšíí 
opatření a omezení spojená s nemocí COVID-19. Tato opaření se v nema-
lé míře dotýkala a dotýkají chodu naší základní kynologické organizace 
a  pořádání  plánovaných  akcíí. Hned  začátkem  roku  jsme  dokonce  byli 
nuceni pozastavit veškerý chod naší základní organizace. Sice jsme se ne-
mohli setkávat při pravidelném sobotním a čtvrtečním výcviku na našem 
cvičáku, ale každý jsme doma své psy pilně individuálně trénovali a své 
úspěchy či neúspěchy konzultovali přes telefon a různé sociální sítě. Asi 
největším zklamáním, které jsme museli překonat, bylo zrušení Mistrov-
ství světa belgických ovčáků 2020, které se mělo konat ve Francii a měl 
se ho zúčastnit náš skvělý výcvikář pan Martin Slovák. Jeho skvělý pes 
Cane Codi-Fin a tréninkové výsledky dávaly předpoklad velmi úspěšného 
reprezentování  naší  vlasti  a  v  skrytu  duše  jsme  věřili,  že  ani medailo-
vé umístění nemusí být nereálné. Přes  léto se naštěstí menší akce,  jako 
například zkoušky, výstavy  již konat mohly,  ale  s podzimem vzhledem 
k aktuální situaci byla opět většina plánovaných akcí zrušena. 
Celý rok jsme věnovali našim čtyřnohým kamarádům, denně se jim vě-
novali, hráli si s nimi, pracovali a připravovali ke zkouškám, které pro-
věřují  jejich výcvik poslušnosti, obran a  stop. Naši základní organizaci 
navštěvují majitelé různých psích plemen, od malých až po  ty největší, 
od  rozšířených  až  po  ty méně  rozšířené. Věnujeme  se  psům  s  různým 
problémovým chováním a ke každému psovi přistupujeme individuálně. 
Pokud se zrovna nevěnujeme výcviku a naši psí kamarádi odpočívají, tak 
pracujeme na opravách a vylepšeních zázemí našeho cvičáků. Na podzim 
jsme byli nuceni narychlo opravit střechu, která byla již v havarijním sta-
vu, a při letošních vydatných deštích to uvnitř místy vypadalo jak na kou-
pališti. Moc bych proto chtěl touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se 
ve svém volném čase zúčastnili buď opravy střechy, brigády nebo nějak 
jinak pomohli chodu ZKO Holice. A těch, kterým tento dík patří, je oprav-
du celá řada. Spousta práce nás čeká i příští rok a věříme, že vše, co máme 
naplánované, se skutečně povede uskutečnit. Na závěr bych chtěl vyslovit 
naději, že rok 2021 přinese spoustu pozitivního, budeme se s vámi moct 
potkávat na různých akcích, jako například na výletech s našimi čtyřnohý-
mi kamarády, soustředěních a v neposlední řadě bychom chtěli uspořádat 
druhý ročních Pejskiády. Veškeré aktuální informace o dění naší organiza-
ce zjistíte na našich webových stránkách www.zko-holice.cz.
Všem, ať už pejskařům nebo nepejskařům, přeji mnoho sil a zdraví v tom-
to nelehkém období. A našim čtyřnohým kamarádům mnoho šťastných 
dnů se svými páníčky.  Adam Kopecký

ZKO Holice – rok 2020 na holickém cvičáku

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


