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Vážení spoluobčané,
v  době,  kdy  píši  tento  úvodník  se  naše 
město dostalo do centra celorepublikového 
dění. Rozhodně však ne tak, jak bychom si 
to  všichni  přáli,  ale  největším množstvím 
nakažených koronavirem COVID-19 v jed-
nom  objektu.  Na  některé  školní  třídy  již 
také dopadla karanténní opatření a rozrůs-

tá se počet těch, kteří s tímto onemocněním mají buď osobní zkušenost, 
nebo zprostředkovanou od svých blízkých. V souvislostí s jarní vlnou ko-
ronaviru a s pomocí při povodních udělilo zastupitelstvo města několik 
ocenění „Cena města“. Nebylo možné ocenit všechny, a proto symbolicky 
tato cena patří Vám všem, kteří jste přispěli a přispíváte ke zvládání situ-
ace. Velmi si Vaší pomoci vážím a děkuji za ni! Je dobře vidět, že osobní 
odhodlání, sounáležitost s ostatními a ochota pomoci, které často nejsou 

ani vidět, jsou v mnohých z nás hluboce zakořeněny. Opatrujme a rozví-
jejme tyto vlastnosti a buďme tak pozitivním vzorem našim dětem.
Opět se nám přiblížil čas voleb. Tentokráte budeme vybírat své zástupce 
do krajského zastupitelstva a v našem volebním obvodu i do senátu. Jděte 
k volbám, protože senát je pojistkou demokracie a kraj je nám blíž, než 
si myslíme. Jen v letošním roce se podařilo na dotacích pro město Holice 
od kraje získat  téměř 1 mil. Kč.  Je důležité zde mít  své zástupce, kteří 
budou pracovat pro město. Na kandidátních listinách jednotlivých stran 
a uskupení naleznete i mnoho holičáků a osobností s Holic spjatým.
V minulých dnech  jste mohli zaregistrovat nový grafi cký vizuál města. 
Uvnitř  tohoto vydání  naleznete  více  informací. V  současné době  se  již 
intenzivně pracuje i na nových webových stránkách města, které budou 
tvořeny v duchu této nové identity.
Rád bych Vám v této nelehké době popřál hodně pozitivní energie a úsmě-
vů na tváři Vaší, i lidí kolem Vás. Spolu to zvládneme!

Po  patnácti  letech  se  do Holic  vrací  vokální  soubor  Gentlemen  Singers. 
Český mužský profesionální oktet, vítěz mezinárodních soutěží a pravidel-
ný účastník významných festivalů od USA až po Jižní Koreu, se holickým 
posluchačům představí v rámci letošního ročníku hudebního festivalu Zlatá 
Pecka. „Soubor Gentlemen Singers nabídne publiku svůj  jedinečný profi -
lový repertoár Hudba bez hranic, oblíbený v České republice i v zahraničí, 
sestavený z děl renomovaných světových skladatelů. V závěru koncertu po-
sluchači uslyší výběr z populárních písní v originálních úpravách Gentelmen 
Singers,“ zve na koncert holický radní pro oblast kultury Lukáš Peška a do-

dává, že nadšený ohlas návštěvníků loňské premiérové účasti Holic v pro-
gramu festivalu Zlatá Pecka ukázal, že spolupráce s pořadateli festivalu je 
správnou cestou. „Zmíněný koncert není jediným letošním holickým poči-
nem v programu Zlaté Pecky. Na konci srpna roztančila Festivalové podium 
na chrudimském náměstí místní  formace The Backway,“ doplňuje Peška. 
Koncert souboru Gentlemen Singers zazní v neděli 8. listopadu 2020 v sále 
Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích. Začne v 18 hodin. Vstu-
penky lze zakoupit v předprodeji na www.zpfestival.cz v sekci Vstupenky, 
nebo v Kulturním domě města Holic. Cena činí 280 Kč.   (red)

Informace voličům o zřízení volebního stanovitě, které umožňuje 
voličům hlasování z motorového vozidla

Volební stanoviště pro okres Pardubice je zřízeno na parkovišti v areálu 
ENTERIA ARENY, Sukova třída 1735, Pardubice a hlasování se usku-
teční ve středu 30. září 2020 od 7.00 do 15.00 hod.
Stanoviště je určeno voličům, kteří jsou k 30.9.2020 evidováni jako oso-
by v karanténě nebo izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu 
veřejného zdraví, z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním 
covid-19. Na tomto stanovišti lze hlasovat ve volbách do Zastupitelstva 
Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve voleb-
ním obvodu č. 48 – Rychnov nad Kněžnou zvláštním způsobem.
Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po proká-

zání jejich totožnosti, státního občanství České republiky a místa trvalého 
pobytu na území okresu Pardubice, platným občanským průkazem, pří-
padně prokázáním, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným 
poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické 
stanice, nebudou-li zaneseni v seznamu poskytnutém Ministerstvem zdra-
votnictví České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení.
Voliči použijí jim doručené hlasovací lístky, případně lístky mohou obdr-
žet přímo na volebním stanovišti.
Doporučujeme, aby voliči byli vybaveni vlastní propisovací  tužkou pro 
úpravu hlasovacího lístku.
Hlasování  bude  umožněno  výlučně  z  motorového  vozidla,  kterým  se 
oprávněný volič k volebnímu stanovišti dostavil. Vozidlo nelze opouštět.

Slovo starosty

Zlatá Pecka posílá do Holic Gentlemen Singers. S Hudbou bez hranic
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 24. srpna 2020
V pondělí 24. srpna proběhlo první „poprázdninové“ zasedání Rady města 
Holic. Rada města vzala na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města 
Holice 7. září a doporučila zastupitelstvu města schválit hospodaření města 
k 30. červnu 2020, dále doporučila ZM schválit užívání nového loga, erbu 
a claimu města Holice podle návrhu vytvořeného společností  IDENTITY 
s.r.o., Pardubice a schválit v ZM režim svozu tříděného odpadu v režimu: 
TDO + bio, plast + papír + bio, TDO + bio, plast + papír + bio, tzn. 14 den-
ní svoz směsného komunálního odpadu. Rada města schválila hospodaření 
příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2020 a odměny ředite-
lům příspěvkových organizací města za I. pololetí 2020 dle předloženého 
návrhu. Rada vzala na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly Domu dětí 
a mládeže Holice a zprávu z veřejnosprávní kontroly Kulturního domu měs-
ta Holic. Radní projednali a schválili na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele  nových  webových  stránek  města  Holic,  obchodní  společnost 
IDENTITY s.r.o., Pardubice.
Na základě zprávy připravené majetkovým odborem schválili nájemci bytu 
č.  2, Hradecká  59, Holice  splácet  nedoplatek  z  nájmu  a  záloh  na  služby 
po dobu 6 měsíců na základě splátkového kalendáře a nájemci bytu č. 6, 
Hradecká 59, Holice splácet nedoplatek z nájmu a záloh na služby po dobu 
9 měsíců na základě splátkového kalendáře, schválili nájem podlahové plo-
chy o výměře do 1 m2 na umístění automatu na kávu v čp. 29 na nám. T. G. 
Masaryka společnosti KAJA UnO s.r.o., Ústí nad Orlicí a podíl na elektro-
nákladech ve výši 400 Kč/měsíc počínaje dnem 1. 8. 2020, uzavření Dodat-
ku č. 1 týkajícího se víceprací a tím navýšení ceny stávající SOD akce: „ZŠ 
Komenského 100 – oprava kanalizace“ firmou VOTO plyn  s.r.o., Holice, 
a uložila odboru SMVM uzavřít Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě o dílo, 
dále  i Dodatek č. 1 na vícepráce s firmou WN SERVICE s.r.o. Sezemice, 
v rámci opravy střechy domu čp. 19, náměstí T. G. Masaryka. 
Rada Města Holic schválila přidělení bytu č. 4 v domě č.p. 59 Hradecká, 
534 01 Holice,  od 1.  září  2020 na  základě doporučení  sociálního odboru 
a přidělení bytu č. 10 v domě č. p. 46 Holubova, Holice dle obálkové metody 
na základě podání nejvýhodnější nabídky s platností od 1. září 2020.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na akci 
„Holice  –  využití  srážkových  vod“  a  přednostní  zařazení  finančních  pro-
středků na  realizaci  této akce do  rozpočtu města v  roce 2021, doporučila 
zastupitelstvu města schválit záměr poskytnutí části objektu 136/4 Oblastní 
charitě Pardubice pro zřízení Odlehčovací služby – paliativních a krizových 
lůžek, schválení v ZM spoluúčasti na financování PD „Modernizace silni-
ce  III/29817  (ulice Bratří Čapků)  s  financováním projektové  dokumenta-
ce na modernizaci této ulice a doplnění o rekonstrukci veřejného osvětlení 
a  schválení  smlouvy  s Pardubickým krajem „o  spolupráci při  zajišťování 
provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování fyzických osob bez přístřeší, 
kterým byla  uložena  karanténa  nebo domácí  izolace  pro  diagnostikované 
onemocnění COVID – 19“. 
Rada města vzala na vědomí Přehled plánu a průběžného čerpání stavebních 
akcí v roce 2020 a schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 270 tisíc 
Kč na opravu hřbitovní kaple a částky ve výši 250 tisíc Kč na montáž kli-
matizace v knihovně KD. 
Rada projednala několik žádostí o změnu územního plánu města, které bu-
dou i s příslušným vyjádřením rady města projednány a případně schváleny 
na  zasedání  zastupitelstva  7.  září  2020. Rada  jmenovala Soňu Markovou 
tajemnicí sportovní komise Rady města Holic a Ninu Kaňkovskou tajemnicí 
SPOZ Rady města Holic, vzala na vědomí zápis ze sociálně zdravotní ko-
mise dne 15. července 2020 a schválila pořadníky uchazečů o přidělení bytů 
v bytových domech U Kapličky 1042, Palackého 1131 a v čp. 59 Hradecká 
ul., Holice na III. čtvrtletí roku 2020. Rada neschválila umístění oken v rám-
ci stavebních úprav rodinného domu č. p. 342 v ulici Bratří Čapků, Holice 
a neschválila využití místní komunikace v ul. Josefská za účelem parkování 
pro č.p. 9 v ulici Staroholická. 

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 7. září 2020
V pondělí 7. září proběhla v prostorách kulturního domu schůze rady města, 
která předcházela večernímu zasedání holických zastupitelů.
Rada města  vzala  na  vědomí Zprávu  o  činnosti  sociálního  odboru Měst-
ského úřadu Holice v roce 2019 a na základě výběrového řízení jmenovala 
Lenku Kovaříkovou, MBA vedoucí odboru správy majetku a výstavby měs-
ta Městského úřadu Holice s platností od 8. září 2020.
Rada schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 450 tisíc Kč na zpra-
cování  „Městského  památkového  okruhu  v  Holicích“,  částku  ve  výši 
120 tisíc Kč na montáž klimatizace prostor pro stolní tenis a částku ve výši 
500 tisíc Kč na zlepšení akustiky ve školní jídelně. Tyto akce byly pozasta-
veny vzhledem k situaci s COVID-19.

Rada doporučila  zastupitelstvu města  schválit  smlouvu o budoucí  smlou-
vě darovací s Pardubickým krajem na pozemek označený jako p. č. 391/5 
ostatní plocha – zeleň o výměře cca 1100 m2 a p.č. 391/6 zeleň o výměře 996 
m2 vše v obci Holice a k.ú.Holice v Čechách a to se všemi jejich součástmi 
a příslušenstvím, doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy 
o výpůjčce s Dětským domovem Holice na nově zrekonstruovaný městský 
byt č. 12 v bytovém domě ul. Holubova čp. 749 o celkové výměře 73,7 m2 
na dobu 15 let s účinností od 8. září 2020 a doporučila zastupitelstvu města 
schválit přijetí dotace na akci „Oprava místní komunikace ulice Smetanova, 
Holice“ v  rámci výzvy Ministerstva pro místní  rozvoj – Podpora obnovy 
místních komunikací a přednostní zařazení finančních prostředků na realiza-
ci akce „Oprava místní komunikace ulice Smetanova, Holice“, do rozpočtu 
města v roce 2021.
Rada schválila na základě poptávkového řízení jako zhotovitele akce „Sta-
vební úpravy objektu č.p. 1042, U Kapličky, Holice – Výtah“ firmu SMI-ČR 
group s.r.o. za cenu 2 580 028,65 Kč včetně DPH.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku v ul. Ho-
lubova za kupní cenu 400Kč/m2 do majetku Společenství vlastníků jednotek 
domu čp. 897, Holubova, Holice, neschválila zveřejnění záměru odprode-
je  části  pozemku  p.č.  1725/23  v  ulici Holubova  vzhledem  k  omezujícím 
podmínkám vztahujícím  se  k  předmětnému  pozemku  a  doporučila  zastu-
pitelstvu města uložit uživateli vyklizení a předání pozemku do konce roku 
2020, nedoporučila ZM schválit výkup pozemku p.č. 2374/3, v ul. Holubova 
do majetku města.
Rada projednala  a doporučila  zastupitelstvu  schválit  zřízení věcných bře-
men  na městských  pozemcích  pro  nové  elektrické  přípojky  pro  žadatele 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a to za obvyklou úplatu a pro plynovodní pří-
pojku pro žadatele EHRLE ČESKÁ s.r.o. Hradec Králové. Rada doporučila 
zastupitelstvu města schválit a uzavřít trojstrannou smlouvu o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby se stavebníkem Milošem Kašparem a společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. za předpokladu předložení souhlas-
ného stanoviska od společnosti VaK Pardubice, které bude obsahovat povin-
né přílohy nutné pro předání.
Rada doporučila zastupitelstvu města pokračovat v jednáních o vybudování 
metropolitní sítě v Holicích se společností Telco Infrastructure, s.r.o. ze sku-
piny ČEZ a vzala na vědomí žádost T.J. Sokol Holice o poskytnutí prostran-
ství před kulturním domem a v Sokolském parku v rámci oslav 150. výročí 
založení SOKOLA dne 19. září 2020 a zprávu o činnosti sociálně zdravotní 
komise za rok 2019.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne 7. září 
2020
V pondělí 7. září proběhlo ve velkém sále Základní umělecké školy Kar-
la Malicha pravidelné zasedání holických zastupitelů za účasti veřejnosti. 
Na počátku složil slib nový zastupitel pan Karel Holub (za odstoupivšího 
Radka Mikuláše).
Zastupitelstvo města Holic schválilo postup Rady města Holic dle usnese-
ní ze  schůzí  rady města od zasedání Zastupitelstva města Holic 22. červ-
na 2020 a zvolilo za nového člena Rady města Holic pro volební období 
2018–2022 počtem 14 hlasů pana Tomáše Formánka.
ZM schválilo pokračování jednání o vybudování metropolitní sítě v Holicích 
se společností Telco Infrastructure, s.r.o. ze skupiny ČEZ, vzalo na vědomí 
hospodaření organizací s majetkovou účastí města v roce 2019 a schválilo 
hospodaření města ke dni 30. 6. 2020.
V programovém bodu převody nemovitého majetku zastupitelé projednali 
odprodeje pozemků, záměry prodeje pozemků, zřízení věcných břemen, do-
hody o souhlasu s umístěním stavby, smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
apod. Úplné znění těchto usnesení je na úřední desce městského úřadu.
Zastupitelé projednali předložené žádosti o změny územního plánu města, 
také tato usnesení jsou na úřední desce.
ZM schválilo užívání nového loga, erbu a sloganu města Holic podle návrhu 
vytvořeného společností IDENTITY s.r.o., Pardubice, spoluúčast na finan-
cování PD „Modernizace silnice III/29817 Holice – průtah“ a financování 
PD  „Modernizace  silnice  III/29817 Holice  –  doplnění  o  část VO“  (ulice 
Bratří Čapků), přijetí dotace na akci „Oprava místní komunikace ulice Sme-
tanova, Holice“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na podporu 
a obnovu místních komunikací a schválilo přednostní zařazení finančních 
prostředků na realizaci akce „Oprava místní komunikace ulice Smetanova, 
Holice“, do rozpočtu města v roce 2021.
Zastupitelé vzali na vědomí Přehled plánu a průběžného čerpání stavebních 
akcí v  roce 2020 a  schválili  záměr poskytnutí  části objektu 136/4 Oblastní 
charitě Pardubice pro zřízení Odlehčovací služby – paliativních a krizových 

pokračování na straně 3
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Informace o volbách do krajského zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR 
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Ve dnech 9. a 10. října 
2020 se uskuteční případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají vždy v pátek od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu vždy 
od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a místní části Holic
Zejména upozorňujeme voliče z místních částí Podlesí a Kamenec, že nově je jejich volební místnost v Gymnáziu a voliči z Koudelky budou 
volit v Mateřské škole na Starých Holicích!

    Okrsek číslo  Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části) nebo v čp.:
Volební místnost

  1  Holubova, Husova , Pod Homolí (část od ul.Husova k ul.Polní), Polní, Tyršova a voliči z čp.655 v Dukelské ul.
Kulturní dům Holice   a čp. 502 Hradecká ul.
 2  28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí
Gymnázium
 3  Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul.Palackého k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova,
ZŚ Holubova    Bratří Čapků (přesun z OVKč.2), Havlíčkova
 4  Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, Sadová, Tylova, Zborovská
MŠ Pardubická
 5  Nám.T.G.Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského, Kpt.Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem,
ZŠ Komenského     Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz, Dudychova, U Kapličky
      a voliči s bydlištěm Holubova č.p. 1
 6  5.,6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova,
Dům chovatelů    Staroholická (od Nádražní k čp. 41)
 7  Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1.máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)
MŠ Staré Holice
 8    v místní části Kamenec a Podlesí
Gymnázium
 9    v místní části Koudelka
MŠ Staré Holice

Způsob hlasování:
1.  Každému voliči budou nejpozději tři dny před dnem voleb (do 29. 9. 2020) doručeny hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Pardubického 
kraje a pro 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Tyto lístky voliči použijí při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude volič potřebovat 
náhradní hlasovací lístek, obdrží ho ve volební místnosti v době konání voleb. V doručovací obálce bude připojen i informační leták, týkající se hlasování 
v době epidemie. Hlasovací lístek pro případné 2. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič přímo ve volební místnosti.

2.  Volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném 
volebním okrsku.

3.  K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojnému průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy nebo členů volební komise.
4.  Každý volič se musí před vhozením hlasovacího lístku do volební urny odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu nebude okr-
skovou volební komisí umožněno hlasování.

5.  Při společných volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu ČR se vkládá vybraný volební lístek pro krajské volby 
do šedé obálky a lístek s vybraným kandidátem do Senátu se vkládá do obálky žluté! 

Z důvodu protiepidemických opatření je třeba, aby voliči vcházeli do volební místnosti pouze se zakrytými ústy a nosem a aby používali des-
infekci rukou a přednostně vlastní propisovací tužky.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz. Na serveru Českého statistického úřadu na adrese www.
volby.cz budou výsledky voleb a je tam i archiv všech minulých voleb.

ÚŘEDNÍ DESKA 

(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Petr Vitman, tajemník MÚ)

lůžek,  17.  rozpočtovou  změnu  v  rozpočtu města  na  r.  2020,  přijetí  dotace 
ve výši 200 tisíc Kč z rozpočtu Pardubického kraje na projekt Městský pa-
mátkový okruh Holice, přijetí dotace ve výši 300 tisíc Kč z rozpočtu Pardu-
bického kraje na pořízení nového technického automobilu pro JSD Holice, 
smlouvu  o  spolupráci  při  zajišťování  provozu  nemovitosti  vyčleněné  pro 
ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo 
domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID-19 se Statutárním 
městem Pardubice a uzavření smlouvy o výpůjčce s Dětským domovem Holi-
ce na nově zrekonstruovaný městský byt č. 12 v bytovém domě ul. Holubova 
čp. 749 o celkové výměře 73,7 m2 na dobu 15 let s účinností od 8. září 2020.
Zastupitelstvo  města  udělilo  Cenu  města  Holic  následujícím  subjektům: 
Sbor dobrovolných hasičů Holice, Junák, svaz skautů a skautek ČR, středis-
ko Dr. Emila Holuba Holice, Hospitální nadace Kuks, Facebooková skupina 
Šijeme roušky v Holicích a okolí, Tomáš Pražák, Kolektiv ZUŠ Holice, Ko-
lektiv KD Holice, Petra Pekařová, Petr Koblížek, Technické služby Holice. 
Zastupitelstvo města Holic  schválilo  nový  režim  svozu  tříděného odpadu 
v následujícím týdenním režimu TDO+bio, plast + papír + bio, TDO + bio, 
plast + papír + bio. TDO, tzn. směsný odpad bude svážen každé 2 týdny.

Zastupitelstvo Města Holic zrušilo své usnesení č. 253 ze dne 13. červen-
ce 2020  (podání žádosti o dotaci na částečnou  rekonstrukci haly) a vzalo 
na vědomí Zprávu o zabezpečení voleb do Zastupitelstva Pardubického kra-
je a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v r. 2020. Na vědomí byla 
vzata Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva města a Finančního výboru 
zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města Holic schválilo a požaduje provedení přechodné úpra-
vy  provozu  na  pozemní  komunikaci  (místní  komunikaci  ulice  Josefská) 
z důvodu zajištění funkčnosti a technického stavu místní komunikace ulice 
Josefská. Komunikace patří do majetku města a dle veřejného zájmu je tato 
komunikace nezbytná k zabezpečení potřeb obyvatel města. 
Po  delší  diskuzi  včetně  dotazů  a  připomínek  zúčastněných  představitelů 
holických sportovních organizací zastupitelstvo města rozhodlo a schválilo 
stažení  programového  bodu  19.2  Pravidla  pro  přidělování  dotací  pro  rok 
2021 z programu jednání zastupitelstva.
Na závěr zastupitelé vzali na vědomí vyjádření odboru životního prostředí 
a stavebního úřadu k dopisu pana Václava Vohralíka ze dne 20. července 
2020 adresovaný Zastupitelstvu města Holic.

pokračování ze strany 2 – Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne 7. září 2020
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Kulturní kalendář na měsíc říjen 2020

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
7. 10.–10. 10.     Holubovy Holice
     Projekt Holubovy Holice – připomenutí odkazu holického rodáka, afrického ces-

tovatele Dr. Emila Holuba. Podrobný program je uveden na samostatném plakátu.
     Africké muzeum Dr. Emila Holuba Holice.  zdarma 
13. 10.  17.00   Václav Lohniský – 100 let od jeho narození
úterý     Zahájení výstavy: přednáška o životě a díle Václava Lohniského + promítání 

dokumentu ČT Příběhy slavných – Václav Lohniský.
     Prostory Afrického muzea Dr. Emila Holuba Holice.
20. 10.  19.30   Norm Foster – Láska v přímém přenosu
úterý     Nejslavnější  komedie  tohoto  kanadského  autora,  která  svou  originální  stavbou 

připomíná povídkový film. Šest příběhů se odehrává během jednoho večera v jed-
nom menším městě, přičemž se osudy jednotlivých postav, čím dál víc prolínají.

     Uvádí Divadlo Kalich Praha – v režii Romana Štolpy.
     Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, Michaela Tomešová 

a Radek Zima.
     Zařazeno v předplatném ABO 2020/2021.  420–400–380 Kč
24. 10.  18.00   S Dechnou na pokračování
sobota     Repríza tematického koncertu DOKD Holice. Seriálové melodie a znělky připo-

menou to nejlepší z televizních obrazovek, zazní i nové sklady a speciální aranže!
     Zve Dechový orchestr Kulturního domu města Holic.  135 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
6. 10.  19.30   Šarlatán
úterý     Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schop-

nostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy lé-
čitele Jana Mikoláška, na kterého se obracely o pomoc tisíce lidí všech vrstev 
včetně osobností politického i kulturního života.

     Režie: Agnieszka Holland.
     Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička 

a další.
     Žánr: životopisný/drama. Délka 118 minut.  110 Kč 
13. 10.  17.00   Křupaví mazlíčci
úterý     Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají 

kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen ve zděděném cirkusu toto 
starobylé tajemství objevil, společně s krabicí s kouzelnými sušenkami...

     Žánr: animovaný/komedie. Délka 105 minut.  80 Kč 
27. 10.  19.30   Havel
úterý     Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Film přináší příběh jedné z nejvýraznějších 

osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou 
osobností. Soustředí se na Havlův bouřlivý osobní život, vlastní pochyby a humor.

     Režie: Slávek Horák.
     Hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer,  Jiří 

Bartoška a další.
    Žánr: životopisný/drama. Délka 105 minut.  100 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
12. 10.  16.00   Najděte si svůj styl v oblékání
pondělí     Přednáší Iva Prokopová  50 Kč
21. 10.  14.00   Chraň se seniore!
středa     Preventivní projekt Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.  zdarma

GALERIE – VÝSTAVA

5. 10.–29. 10.     KONKRÉTNÍ PODZIM 2020
     Malby Josefa Haringa a výběr z kolekce Klubu konkretistů Malý formát.
    Vernisáž dne 5. 10. 2020 od 17 hodin.
13. 10.–30. 11.    VÁCLAV LOHNISKÝ – 100 let od jeho narození
     Výstava k 100. výročí narození významného holického rodáka, herce, režiséra.
     Prostory Afrického muzea Dr. Emila Holuba.

Holubovy Holice
Pokud  to  situace dovolí,  tak od 7. do 10.  října 
proběhne  již  tradiční  akce  nazvaná  Holubovy 
Holice. Na účastníky čekají přednášky, hudební 
vystoupení, pohádka a další zajímavý program. 
Více informací naleznete na: www.holubovomu-
zeum.cz,  na všechny akce  je vstup  zdarma. Při 
této  příležitosti  bych  chtěl  pogratulovat  k  vý-
znamnému životnímu jubileu dlouholeté pracov-
nici a dobré duši muzea paní Jitce Koudelkové. 
Jitko za sebe, za zaměstnance kulturního domu 
a za všechny lidi co tě mají rádi, všechno nejlepší 
a ať tě neopouští dobrá nálada, zdraví a energie. 

Petr Kačer

Pokud  to  situace  dovolí,  tak  SPCCH  Holice 
zve  na  rekondiční  plavání  do  krytého  bazénu 
ve Vysokém Mýtě ve dnech: 16., 23., 30. října 
a 13. a 20. listopadu. Odjezd je vždy v 15.15 ho-
din od kulturního domu.

Pozvánka na plavání

1. října 1975  (45  let) bylo v Holicích zřízeno 
detašované  pracoviště  Veřejného  požárního 
útvaru Pardubice.
2. října 1930  (90  let)  zemřel  v  Holicích 
MUDr. Čeněk Zemánek, městský lékař, veřejný 
činitel, starosta města, náčelník a starosta Soko-
la,  iniciátor výstavby místní sokolovny, založil 
i  továrnu  „Limba“  na  zpracování  dřevěných 
dýh.  Byl  dvakrát  ženatý. Narodil  se  11.  srpna 
1865 v Roketnici na Moravě.
5. října 1870 (150 let) se v Holicích narodil Bo-
humil Kašpar, učitel  zpěvu a hudby,  skladatel, 
varhaník, zakladatel Jednoty ředitelů kůrů, var-
haníků a kapelníků. Hudbě se vyučil u kapelní-
ka Čeňka Holuba v Holicích. Zemřel 11. dubna 
1924 v Praze.
6. října 1840 (180 let) přijel do Holic z Hradce 
Králové arcivévoda František Karel, při té příle-
žitosti byly postaveny slavnostní brány, kde byl 
přivítán.
7. října 1910 (110 let) jednota Sokol se rozhod-
la přistoupit ke stavbě nové tělocvičny – v době 
co nejbližší.
11. října 2000  (20  let) každý rok  jezdí učitelé 
z prefektury Nagano na studijní pobyt do někte-
ré cizí země. Tento rok padla volba na Českou 
republiku a pardubický okres. Delegace Japon-
ských učitelů v čele s panem Takashi Miysaka 
navštívila Holice, zvláštní školu a Gymnázium 
Dr. Emila Holuba.
28. října 1945 (75 let) byla na konci Pardubické 
ulice odhalena pamětní deska padlým Junákům 
v holickém povstání.
30. října 1945 (75 let) byl schválen plán Zem-
ského národního výboru na nové využití zestát-
něné vily továrníka H. Hirsch v Holicích. Zmí-
něná  budova  se  měla  stát  poradnou  těhotným 
ženám, útulkem rodičkám a jejich pacholátkům, 
místem ochrany a zábavy dětem do šesti let.
31. října 1875  (145 let) v hostinci „U slunce“ 
(čp.  20)  bylo  sehráno  ochotnické  představení 
„Modlitba  na  hřbitově“,  kterým  byla  zahájena 
pravidelná činnost divadelních ochotníků v Ho-
licích vedoucí v roce 1880 k ustavení divadelní-
ho spolku Klicpera.

Z archívu Václava Kmenta

KULTURA
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Dechový orchestr Kulturního domu města Holic vás zve na reprízu tema-
tického koncertu S dechnou na pokračování. V podání dechového orchest-
ru uslyšíte ty nejlepší a nejznámější seriálové znělky a skladby z premiéry 
koncertu, ale také zcela nové skladby a speciální aranže, které nikde jinde 
neuvidíte a hlavně neuslyšíte! 
Kdo by neznal seriál Hra o trůny, Sex ve městě, Ordinace v růžové zahra-
dě, Četnické humoresky, Mr. Bean, M.A.S.H., Sanitka, Dallas, Přátelé, 
Pojišťovna štěstí nebo Teorie velkého třesku?
Těšit se můžete na tradiční videoprojekce, sólisty a na smíšený pěvecký 
sbor Základní umělecké školy Karla Malicha – Malicháček, pod vedením 
sbormistra Martina Berana.
Tematický koncert se uskuteční v sobotu 24. října od 18.00 hodin v sále 
KD Holice. Vstupné 135 Kč. Více na webu www.dokd.cz/tematickekon-
certy.

Na shledání s vámi se těší členové
 Dechového orchestru Kulturního domu města Holic

V  září  se  v  Holoubku  pěkně  rozjely,  naplnily  dětmi 
a dospělými všechny pravidelné programy a  jednorá-
zové akce. 
Zveme na přednášku psycholožky Moniky Čuhelové 
– 22. října 16.00 do 19.00 hodin Proměny generací.
Ke  které  generaci  patříme? A  k  jaké  patří  naše  děti? 
Miléniáni, X, Y, sněhové vločky, Husákovy děti – co 
to všechno znamená?
Praktický  seminář,  v  němž  se  společně  podíváme  na  proměny  světa 
a s ním související proměny lidí, generací. Jak se v tom orientovat, proč 
bychom měli, jak to ovlivňuje výchovu a možnosti spolupráce? Co je ji-
nak a co stále platí? Vstupné 50 Kč.
Na listopad připravujeme tradiční Podzimní vzdělávání seniorů – Trénink 
paměti, práce na PC, Tvoření s Radkou...
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich webových strán-
kách a Facebooku.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.

Designérkou/designérem vlastního života!
CO: interaktivní workshop, kapacita 40 míst
KDY: 5. listopadu od 15.30 do 19.30 hodin
KDE: ZUŠ Karla Malicha, Holubova 1234, Holice
KDO: lektoruje Braňo Frk
KČ: vstupné je hrazeno z rozpočtu projektu Rovnoprávnost s rozumem. 
Cílem workshopu je pomoci zorientovat se ve svém životě a najít cestu 
jak dál.

Workshop bude plně interaktivní, účastnice/ci si pod vedením facilitátora 
navrhnou vlastní cestu, jak si zařídit život a práci. V rámci workshopu bu-
dou využity design thinking metody a aktivity, které umožní účastnicím/
účastníkům otevřít si nové obzory a také podívat se na svůj život a práci 
trochu jinak.
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

Smyčcový orchestr ZUŠ Holice na jaře na základě hudební nahrávky zís-
kal stipendium MenArt a o víkendu 28. až 30. srpna strávil soustředění 
v Kroměříži. Soustředění probíhalo tak, že každý stipendista měl vlastní-
ho vyučujícího mentora. Bylo zde několik skvělých umělců se zkušenost-
mi ze zahraničí. Objevovali se tu hudebníci jako Ivo Kahánek, Jan Fišer, 
Marcel Bárta, Radek Baborák, Kateřina Kněžíková a další,  ale byl  zde 
i Jan Kodet za taneční obor. Náš orchestr byl pod vedením mentora Radka 
Baboráka. I přes to, že je pan Baborák hráčem na lesní roh, je to i diri-
gent. Strávit tyto dny s ním bylo velmi obohacující a to nejen z hráčské 
stránky, ale i názorově. Mnohokrát jsme si mysleli, že jsme v něčem dobří 
a právě díky Radku Baborákovi jsme zjistili, že všechno se dá posunout 
ještě o kousek dál. Zúčastnili jsme se také dvou besed. První byla se všemi 
mentory MenArtu, kteří vyprávěli o svých začátcích a o působení v za-
hraničí. Doporučovali, že pokud se najde nějaká příležitost jet s hudbou 
do zahraničí, měli bychom jet, je to skvělá obohacující zkušenost. Druhá 
beseda byla s renomovaným koučem Marianem Jelínkem, který přednášel 
o psychických blocích a jak je překonat. Mimo jiné pracoval také s hoke-
jistou Jaromírem Jágrem. Jelikož je Kroměříž v UNESCU, mohli jsme si 
prohlédnout nádherné město s barokním arcibiskupským zámkem. Tento 
zájezd nám dal mnoho zkušeností a hodně nás naučil.

Kateřina Sochůrková a Tereza Anežka Malá

Koncem  srpna  zemřel Ota Šturm. Že  vám  to  jméno nic  neříká,  že  jste 
ho  neznali? Myslím  si,  že  jste  ho  znát museli. Ota měl  svoje  oblíbené 
stanoviště u zábradlí před restaurací Černý kůň (pro pamětníky též známá 
pod názvem „Brusel“) a díky své nemoci problém s chůzí. Jestliže vlast-
níte nějaký dopravní prostředek, určitě jste mu alespoň jednou museli dát 
přednost na přechodu pro chodce, protože na něm strávil o mnoho více 
času, než bývá zvykem.
Čím byl Ota zajímavý, jaký měl přínos pro město nebo pro své spoluobčany 
a proč tedy o něm píši? Ota nebyl zajímavý ničím, Ota byl prostě Ota. Znám 
ho celý svůj život, jako dítě jsem bydlel nedaleko od něho, poprvé jsem ho 
potkal ještě v předškolním věku v Dudychově ulici a od té doby byl, aniž 
bych chtěl, součástí mého života. Kamarádi jsme nebyli, občas jsme si jeden 
do druhého rýpli, a když jsme se potkali v hospodě v době jeho nebo mých 
narozenin, tak jsme si dali panáka, ale to už je opravdu hodně dávno.
Ota nebyl ženatý, děti neměl, a tak by se dalo říci, že nikomu nebude chy-
bět. Mně ale chybět bude, bude mně chybět to jeho: „Kačabo, zase jdeš 
pozdě do práce“ nebo „Kačabo, dones mně Holické listy, všichni už je maj 
a na mě ses zase vys…“ 
Tyto Holické listy si bohužel už Ota nepřečte.

Petr Kačer

Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha
navštívil Kroměříž

S dechnou na pokračování – 24. října

Zemřel Otta Šturm

Podzim v Holoubku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Nástup do nového školního roku je letos samozřejmě poznamenán sou-
časnou epidemiologickou situací. Přesto máme spoustu plánů a chceme 
žákům co nejvíce pomáhat při doplnění učiva z loňského školního roku 
a zvládnutí učebních plánů pro tento školní rok. Ne vše bylo možné sto-
procentně naučit na dálku, i když dle ohlasu rodičů byla distanční výuka 
na naší škole velmi kvalitní. Kromě klasických pracovních listů a práce 
s učebnicí se žáci účastnili pravidelných on-line třídnických a vyučova-
cích  hodin,  hráli  s  učiteli  výukové  hry.  Také  učitelé měli  každý  týden 
společnou  on-line  poradu. Vážení  rodiče,  děkujeme  vám  za  spolupráci 
a  trpělivost v  této nelehké době a věříme, že  s námi  i nadále poplujete 
na jedné lodi.
Na zmíněné lodi se letos bude plavit 374 žáků v deseti třídách na prvním 
a  v  osmi  na  druhém  stupni  společně  s  24  učiteli  a  deseti  asistentkami 
pedagogů. Vzhledem k  současné  situaci  se  ruší  téměř všechny kulturní 
a sportovní akce, soutěže a exkurze, neuskuteční se školní akademie. Bu-
de-li situace příznivá, zúčastní se žáci devátých tříd několika akcí směřu-
jících k volbě povolání. V prosinci se uskuteční návštěva brněnské funk-
cionalistické vily Tugendhat. Doufáme, že se podaří zorganizovat zimní 
i letní sportovní kurz. 
Dále pokračuje projekt Erasmus zaměřený na poznávání kulturního dě-
dictví zúčastněných zemí. V loňském roce se nemohl uskutečnit výjezd 
našich  žáků  ani  návštěva  zúčastněných  škol  v  Holicích.  Doufejme,  že 
v tomto školním roce na jaře nám bude štěstí přát. Zároveň se připravuje 
další projekt. Tentokrát se bude soustředit na řemesla a technický pokrok. 
Kromě naší školy se do něj zapojí školy z Portugalska, Polska, Turecka 
a Litvy. 
My všichni školou povinní si přejeme, aby tento rok byl pohodový a aby 
proběhl bez zbytečných komplikací. Tak nám držte palce.

Mgr. Blanka Málková

V rámci Školního preventivního programu proběhl jako každý rok na Hor-
ním  Jelení  adaptační  kurz  s  názvem „Sám  sebou“  v  nově  zrekonstruo-
vaném areálu rekreačního zařízení Tramtáryje, dříve Radost. Od pondělí 
7. do středy 9. září se programu zúčastnily třídy 1. A a 5. C a od čtvrtka 
10. do pátku 11. září žáci 1. C. Pro žáky byl připraven pestrý program, kte-
rý zahrnoval prevenci rizikového chování a kriminality zaměřené na práv-
ní vědomí, trestní odpovědnost a příčiny, projevy a důsledky šikany. Dále 
pak  aktivity  zaměřené na  tvorbu  třídního kolektivu  a  komunikaci. Aby 
žáci jen neseděli a protáhli své tělo, byl program doplněn o lanové akti-
vity, interaktivní a sociální hry. Starší studenti využili v úterý slunečného 
počasí k výletu do okolních  lesů, kde cestou prověřili  svoje schopnosti 
orientace v terénu a ve skupinách plnili zadané úkoly. Společně navštívili 
malebné Hradiště v Ostřetíně a dřevěný kostel sv. Mikuláše ve Velinách. 
Večery byly věnovány společnému programu, nechybělo ani opékání buř-
tů a jako bonus proběhlo promítání v letním kině. 
A tady je hodnocení akce žáky 1. A, přímo ve verších:
ÓDA NA ADAPTAČNÍ KURZ

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří podpořili konání této 
akce, jsou to: SRPŠ při našem gymnáziu, Městský úřad v Holicích a Kraj-
ský úřad v Pardubicích.

Kterak jsme do Tramtáryje vyrazili… Co skrývá Komenčák pod rouškami?

Minulý rok v devítce,
šprtali jsme velice.
Na gympl se dostali
a s nikým se neznali.

Doma jsme se rozloučili,
batůžky jsme zabalili.
Mamce, taťkovi pusu dali,
nějak se s tím nepárali.

Po příjezdu autobusem,
čekala nás cesta lesem.
Mobily nám byly zabaveny,
avšak pěknou zábavou nahrazeny.

Náš program byl velmi pestrý
a to neobsahoval žádné testy!
Skupinové hry jsme hráli
a při nich se hodně smáli.

Když chodili jsme po lanech
a přes tyč lezli vzhůru,
měli jsme ruce v plamenech,

jak tisknuli jsme kůru. 

Odpoledne byly dlouhé přednášky,
to jsme ještě nevěděli, 
že zítra umřou podrážky…

Jídlo byla mňamka
jako když vaří mamka.
K večeři ovocné knedlíky
a na druhou, připravte si buřtíky.

Rychle jsme se spolu seznamovali,
ale  táborový  oheň  dlouho  zapalo-
vali.
Chtěli jsme si ještě hrát,
ale museli jsme jít už spát.

Začali jsme se mít rádi,
jsou z nás dobří kamarádi!
Moc si všeho vážíme
a do lavic se těšíme!

(studenti třídy 1. A)

Z HOLICKÝCH ŠKOL



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 7

Holice ve víru zábavy – 12. září 2020

Milovníky starých pecek potěšila kapela Veteran Band. Foto: Radek Práchenský Malí návštěvníci si mohli vybrat z pestré nabídky aktivit. Foto: Radek Práchenský

Hvězda večera, kapela UDG, naservírovala diváků ve všech ohledech skvělou 
show. Foto: Radek Práchenský

Radost návštěvníků je pro pořadatele největší odměnou. Foto: Václav Kašpar

Nechyběly ani adrenalinové atrakce. Foto: Radek Práchenský
Členky Fit Clubu Holice předvedly, že pohyb v ostrém tempu je jim vlastní.
Foto: Radek Práchenský

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dům  dětí  a  mládeže  Holice  uspořádal  o  letošních  letních  prázdninách 
5 příměstských táborů s různorodou tématikou a 1 taneční příměstský tá-
bor pro děti z tanečního kroužku. Celkem na příměstských táborech bylo 
143 dětí (foto 1). O program, zábavu a celkové zajištění chodu se postara-
lo 17 vedoucích z řad dospělých a studentů.
Dále byly pro děti připraveny dva pobytové tábory. V červenci děti vyjely 
na letní  tábor do Krkonoš do penzionu Mlynářka (foto 2), kde hlavním 
programem byla  celotáborová  sportovní  olympiáda. Na  konci  prázdnin 
se uskutečnil druhý letní  tábor v táborové osadě Suté Břehy v blízkosti 
Týniště nad Orlicí. Tábor byl  zaměřen převážně na  cyklistiku  (foto 3), 
rafting (foto 4), turistiku a rozvoj tábornických dovedností. Celkem se po-
bytových táborů zúčastnilo 101 dětí a o celkové zázemí, stravu a zábavný 
program se postaralo 20 dospělých osob.
Na letní tábor Suté Břehy a na jeden příměstský tábor za námi přijeli také 
zástupci Univerzity Pardubice, aby nám ukázali různé chemické pokusy 
(foto 5), které děti tradičně moc baví. Tentokrát si mohly se zástupci Fa-
kulty chemicko-technologické vyzkoušet určování Ph za pomoci květů, 
užily si  legraci při  tvorbě vodního „ježka“ a  také se setkaly s filmovou 
krví. Pokusů bylo mnoho. Nejvíce je ale zaujal kapalný dusík, se kterým 
lektoři dělali různé pokusy. Ukazovali jim možnosti jeho využití, ale i po-
ukázali na nutnou opatrnost při zacházení s ním. Akademičtí pracovníci 
z Dopravní fakulty Jana Pernera zase vštěpovali dětem, proč je nutné při 
jízdě na kole mít  na hlavě helmu a  řešili  s  nimi  různé  typy křižovatek 
a dopravní situace na nich.
Na konci prázdnin byl také uspořádán pobytový zájezd pro seniory (foto 
6). Celkem 55 seniorů vyrazilo autobusem do Janských Lázní do hotelu 
Astoria. Pro všechny účastníky byl připraven celotýdenní zábavný pro-
gram a pro zájemce i turistické výlety po okolí. 
Doufáme, že všichni, kteří jste s námi strávili společný prázdninový čas, 
jste si ho patřičně užili. Zaměstnanci DDM se již těší na další společné 
činnosti s vámi. 
Pro školní rok 2020/2021 jsme připravili bohatou nabídku kroužků. Pře-
hled najdete na webu www.ddm.holice.cz.

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

DDM Holice – Hodnocení letní činnosti 2020
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Cena města Holic pro rok 2020 má své držitele. Oproti minulým rokům je 
jich znatelně více – rovných deset. „Mimořádný rok vyžaduje mimořádné 
činy a v našem městě žijí  lidí, kteří se jich nebojí. Zastupitelé města se 
proto  rozhodli akcentovat  tu část  statu ceny, která hovoří o dobrovolné 
činnosti ve prospěch města a  jeho občanů, a  sice v souvislosti  s bojem 
proti koronaviru Covid-19 a pomocí při povodních,“ řekl radní města pro 
oblast kultury Lukáš Peška. Desítce  jednotlivců, kolektivů a organizací 
zastupitelé udělili Cenu města Holic na zasedání v pondělí 7. září. Z rukou 
starosty Ondřeje Výborného  ji pak na městské slavnosti Holice ve víru 
zábavy převzali tito ocenění: 
•  Sbor  dobrovolných  hasičů  Holice  –  za  obětavou  pomoc  při  realizaci 
opatření proti šíření koronaviru Covid-19 (plnění lahviček s dezinfekcí 
a jejich následná distribuce, dezinfekce veřejného prostranství ve měs-
tě…) a za výraznou pomoc při odstraňování povodní na katastru Obce 
s rozšířenou působností (plnění pytlů s pískem, pomoc HSZ s odstraňo-
váním následků)

•  Junák – český skaut, středisko Holice, z. s. – za obětavou pomoc při re-
alizaci opatření proti šíření koronaviru Covid-19 (plnění lahviček s dez-
infekcí  a  jejich  následná  distribuce,  roznos materiálů…)  a  za  výraznou 
pomoc při odstraňování následků povodní na katastru Obce s rozšířenou 
působností (plnění pytlů s pískem, pomoc HSZ s odstraňováním následků)

•  Hospitální  nadace Kuks  –  za  dar  desítek  litrů  dezinfekce  pro  občany 
Holic

•  Facebooková  skupina  „Šijeme  roušky  v Holicích  a  okolí“  –  za  tisíce 
ušitých a rozdistribuovaných roušek 

•  Tomáš Pražák – za tisíce ušitých a rozdistribuovaných roušek

•  Kolektiv Základní umělecké školy Karla Malicha Holice – za tisíce uši-
tých a rozdistribuovaných roušek

•  Kolektiv Kulturního domu Holice – za tisíce ušitých a rozdistribuova-
ných roušek a za pomoc seniorům při zajišťování základních potřeb bě-
hem nouzového stavu

•  Kolektiv  Technických  služeb Holice  –  za  obětavou  pomoc  při  realizaci 
opatření proti šíření koronaviru Covid-19 a za ochotu nad rámec pracovních 
povinností při plnění zadaných úkolů v rámci odstraňování povodní na ka-
tastru ORP (plnění pytlů s pískem, pomoc HSZ s odstraňováním následků)

•  Petra Pekáčová – za stovky kusů roušek a občerstvení dobrovolníkům
•  Petr Koblížek – za dezinfekci, kterou sehnal a dovezl z Německa, a která 
byla následně rozdávána občanům Holic.

„Oceněným gratulujeme a děkujeme za obětavou pomoc ve prospěch nás 
všech. Poděkování a obdiv ale patří také dalším pomocníkům, dobrovol-
níkům, švadlenkám, zkrátka všem, kteří jakkoli pomáhali,“ uvedl starosta 
města Ondřej Výborný.   (red)

Za  krásného  slunečného  počasí  si  holičtí  hasiči  připomněli  v  sobotu 
12. září 145. výročí od svého založení. Vzhledem k současné „korona-
virové“  situaci  si  program vyžádal  různá omezení. Partnerské  sbory  ze 
slovenského Medzeva a polského Kadlubu nepřijely, o to víc nás potěšila 
návštěva hasičů okolních sborů i s jejich technikou, kterou si návštěvníci 
mohli  prohlédnout. Holičtí  dorostenci  a  dorostenky  připravili  pro malé 
děti soutěže s hasičskou tématikou a na závěr odpoledne vyrobili členové 
naší  výjezdové  jednotky  pěnu,  ve  které  se mládež  dostatečně  vyřádila. 
V zasedací místnosti hasičského domu byla k vidění výstava historických 
i  současných  písemností,  knih,  fotografií,  pracovních  a  vycházkových 
uniforem, čepic a přileb. 
Večer  také probíhal ve slavnostním duchu. Jednatel sboru Miroslav Va-
niš převzal u Kulturního domu Cenu města Holic pro SDH Holice z ru-
kou starosty města Ondřeje Výborného. Krátce po 20. hodině proběhla 
na hasičárně valná hromada za přítomnosti většiny členů a členek sboru, 
starosty  města  Ondřeje  Výborného,  starosty  Sokola  Lukáše  Horského, 
čestného člena sboru Pavla Hladíka a starosty Okresního sdružení hasičů 
Bohuslava Cermana, který spolu se starostou sboru Vítem Binkem a ve-
litelem výjezdové jednotky Zdeňkem Melišem předali vybraným členům 
a členkám významná ocenění a medaile. 
Sbor  nezapomněl  ani  na  své  předchůdce,  kteří  již  nejsou  mezi  námi. 
Na hřbitově v Holicích položila delegace vzpomínkový věnec u kaple a za-
pálila svíce. Na závěr mi dovolte, abych jménem sboru poděkoval všem 
spoluobčanům, podporovatelům a hostům, kteří s námi přišli oslavit naše 
výročí. Členům a členkám za přípravu a úklid akce patří též velké díky. 

Miroslav Vaniš, jednatel a kronikář SDH Holice

Zastupitelé udělili Ceny města Holic.  Zejména za pomoc v boji s Covid-19

145. výročí založení SDH Holice

Držitelé Ceny města Holic pro rok 2020. Foto: Radek Práchenský

Začal nám dlouho očekávaný začátek školního roku. Těšili jsme se na něj 
všichni a doufali, že všechno „virové“ bude už za námi. Bohužel  tomu 
tak není. Třídy máme plné natěšených dětí, pracujeme podle vzděláva-
cího programu a plánů, jen aktivity navíc jsou v útlumu. Musíme oželet 
kroužky, divadelní představení, výlety apod. Nebudeme navštěvovat ani 
solnou jeskyni.
Protože máme krásný podzim, hodně si hrajeme a pracujeme s přírodnina-
mi. Holickým zahrádkářům (zejména paní Rabasové) děkujeme za krásné 
domečky, které jsme si vyzdobili a vystavili je.
Přejeme  všem hlavně  zdraví  a  vše  dobré  v  této  době.  Jsme  tu  pro  vás 
a vaše děti!

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

MŠ Pardubická – začátek školního roku
v době koronavirové
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Svou identitu nemají pouze fyzické osoby, ale také osoby právnic-
ké (společnosti, instituce). Taková identita se nazývá korporátní 
a  jedná se o soubor prvků (logotyp, fonty, ikony) s  jednotným 
vizuálním stylem. Díky nim lidé snadno identifi kují danou spo-
lečnost a zároveň se s ní ztotožní její zaměstnanci / členové. Ne 
jinak je tomu v případě měst. Cílem je usnadnit občanům iden-
tifi kaci se svým městem a posílit jejich hrdost na místo, v němž 
žijí. Zároveň se tak odliší od ostatních měst a  tím zvýší svou 
atraktivitu nejen pro turisty, ale také pro případné potenciální 
investory či rezidenty.

Město HOLICE není jen Africké muzeum a  Dr. Emil Holub.
Holice mají bohatou historii, architektonicky zajímavé památky 
a  mohou se pyšnit i  dalšími významnými osobnostmi, jako je 
například celosvětově uznávaný malíř a sochař Karel Malich. 
Byla by ohromná škoda neukázat světu všechny skvosty, které 
Holice ukrývají. Cílem tvorby nové identity města bylo zdůraznit 
odkaz na historii a  tradice a  posílit tak patriotismus obyvatel 
a jejich vztah k městu.
Pro Holice bylo vytvořeno nové logo a  prezentace jednotného
vizuálního stylu, který má za cíl vytvoření ucelené, originální 
a nezaměnitelné tváře města, která se stane moderním nástro-
jem pro komunikaci ve 21. století. 

Logo se skládá ze symbolu (erbu) a  logotypu (nápisu) Holice. 
Dominantním prvkem loga je stylizovaný erb vycházející z pů-
vodního městského erbu. Má více podob a  variant vzhledem 
k  různorodému použití. Jako hlavní městské logo bylo zvoleno 
písmeno H v erbu v modro-žluté kombinaci. Logo má i podobu 
čárovou, která je více „designová“ a hodí se pro decentní použití, 
zejména do podkresové grafi ky – například pro prezentace, dár-
ky a reklamní předměty apod.
 
Tvar erbu se promítá také do doplňkové grafi ky. Pomocí au-
torských lineárních kreseb jsou vyobrazeny významné prvky, 
které Holice charakterizují a které dohromady utvářejí kulturně 
historické povědomí. Vykreslováním jednotlivých zajímavostí do 
základního tvaru erbu tak vznikla unikátní galerie obrazů, s je-
jichž pomocí opět ožívá duch města. Připomíná obyvatelům Holic 
i širokému okolí, že mají být na co hrdí. 

V současné době je vytvořena řada symbolů (erbů), např.
Dr. Emil Holub, Sokolovna atd. a zároveň jeden erb společný, který 
je kombinací více motivů. Postupně mohou vznikat samostatné 

erby pro další významné akce, osobnosti a instituce. Město utvá-
ří samotní lidé a s ní i její identitu, která nikdy nekončí. Proto 
i obrazová galerie může být nekonečná. 
České město si určitě zaslouží i český FONT. Pro ztvárnění logo-
typu Holic bylo zvoleno písmo JUVENIS z dílny předního typogra-
fa a grafi ka Františka Štorma. Jedná se o moderní font, vyznaču-
jící se rozmanitými patkami. Má v sobě prvky hravosti a navíc je 
skvěle čitelný. JUVENIS se bude velmi dobře vyjímat v kontrastu 
s ilustracemi, neboť je už sám o sobě vizuálně bohatý.

Nové logo dotváří i slogan, výstižná citace Karla Malicha, pro 
kterého byly Holice celoživotní inspirací: „MĚSTO NEZNÁMÉ 
ENERGIE“. Tajemná / neznámá energie vybízí k touze po pozná-
ní. Její objevování a odkrývání je nekonečnou aktivitou, které je 
každý obyvatel Holic součástí. Slovo NEZNÁMÉ lze ve sloganu 
obměňovat v návaznosti na konkrétní společenskou událost. Lze 
pracovat např. se slovy KULTURNÍ, DUCHOVNÍ, TRADIČNÍ, HU-
DEBNÍ, SPORTOVNÍ.

Podrobný popis identity a krátkou videoprezentaci najdete na
facebooku a webu města: holice.eu. Případné další ukázky pou-
žití najdete na stránkách grafi ckého studia: identity.cz.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ
IDENTITY MĚSTA HOLIC
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V minulém vydání  jsme informovali o velkém 
úspěchu  naší  žákyně  Zuzky  Krátké,  která  vy-
bojovala  stříbro  na  Mistrovství  ČR  horských 
kol.  Zuzce  to  ale  nestačilo,  a  na  Mistrovství 
ČR v silniční cyklistice získala bronz v časov-
ce  a  stříbro  ze  závodu  s  hromadným  startem. 
Závod byl přenášen po internetu, a záznam lze 
najít na YouTube (hledej „MČR v silniční cyk-
listice mládež – závod s hromadným startem“). 
No a protože to pořád nebylo to zlato, tak Zuzka 
vyrazila  na Mistrovství  ČR  v  časovce  dvojic, 
a  tady  už  to  ve  dvojici  s A.  Stránskou  (IVAR 
CS-AUTHOR TEAM) vyšlo! Famózní sezóna. 
Zuzka v mistrovském dresu je na fotce vpravo.
Starší žákyně Adéla Lhotáková dokázala vyhrát 
závod ČP v silniční cyklistice a celkově je zatím 
pátá.
Další naše skvělá slečna, Lucka Hendrychová, 
upevnila svoje vedení v průběžném pořadí juni-
orek ČP horských kol v maratonu, když zvítězila 
na závodě Rallye Sudety. Tohoto  legendárního 
závodu jsme se zúčastnili početně i v kategori-
ích  dospělých,  kde K. Křivanec  získal  8. mís-
to v kategorii 19–34 let, a na 9. a 10. místo se 
probojovali J. Hendrych a P. Bečka v kategorii 
35–54 let. A dvanáctiletá Zuzka Krátká na tra-
ti  35 km  dokonce  porazila  všechny  závodnice 
z kategorie Ženy.
Pokračoval i ČP horských kol Cross Country zá-
vody na Zadově a v Brně. A protože tyto závo-
dy jsou momentálně zřejmě nejlepší v Evropě, 
a protože tady jezdí kategorie Juniorky a Ženy 
Elite dohromady, tak naše juniorka Lucka Hen-
drychová  závodila  s  takovými  závodnicemi, 
jako  jsou Annika Langvad, Anne Terpstra, Ta-
nya Zakejl, Maja Wloszczowska či Yana Belo-
moina, co jméno to tituly mistryň světa, Evropy, 
vítězek  olympiád  či  světových  pohárů.  Skvělá 
zkušenost.
Pavel  Šorf  (kategorie  Muži)  vybojoval  druhé 
místo  v  mezinárodním  závodě  horských  kol 
Malevil Cup.
A Vojta Hendrych  (14  let)  se  zúčastnil  poprvé 
v  historii  klubu  závodu  v  cyklotrialu. A  hned 
vyhrál.
Na výčet umístění v regionálních závodech by-
chom potřebovali příliš místa. 

Za Bike Freaks Holice Pavel Bečka
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Holičtí fotbalisté vstupují do nové sezony s po-
citem, že v minulém ročníku zanechali nedokon-
čenou práci. Osud byl proti Holicím,  rozhodla 
vyšší moc. Tím větší bude fotbalová motivace, 
která  ukáže,  že  podzim  2019  nebyl  náhodný. 
Po  jarní  nucené  koronavirové  „odstávce“  vy-
padá  soupiska  A-týmu  takto:  brankáři:  Petr 
Laksar  (1996),  Jiří  Pšenička  (1997). Obránci: 
Lukáš Hanč  (1992), Miloš Chvála  (1990),  Jan 
Řezníček (1995), Marek Řehák (1997), Daniel 
Fotul  (1996), David Kuclér  (2001). Záložníci: 
Jakub  Jedlička  (1989),  Jakub Rek  (1999),  Jan 
Rosůlek  (1993), David Semínko  (1994), Ema-

nuel  Rožek  (1999),  Jiří  Růžička  (2001),  Lu-
káš  Prokop  (2001). Útočníci:  Tomáš  Jedlička 
(1992),  Jindřich  Václavek  (1989).  Realizační 
tým – trenér: Evžen Kopecký. Vedoucí muž-
stva: Pavel Novotný. Sekretář: Zdeněk Nývlt. 
Předseda klubu:  Petr Bajer. Změny v kádru 
– příchody:  nikdo. Odchody:  nikdo. Cíl pro 
sezonu? Petr Bajer, předseda:  „Stejně  jako 
v  loňské  sezoně  bychom  se  rádi  pohybovali 
na špici krajského přeboru. Hlavně si ale přeje-
me, aby se podzim důstojně odehrál. A všichni 
hráči, trenéři a diváci zůstali zdraví“. 

Ing. Vladimír Faltys

A-tým
So  3. říjen  Horní Ředice  15.00
So  10. říjen  Třemošnice  15.00
So  24. říjen  Choceň  14.00
B-tým
Ne  4. říjen  Pardubičky B  16.00
Ne  18. říjen  Dašice A  15.30
Ne  25. říjen  Torpedo Pce  14.30
St  28. říjen  Staré Hradiště  14.30
Dorost
So  3. říjen  Libchavy  12.00
So  10. říjen  Letohrad  12.00
So  24. říjen  Choceň  11.00
Starší žáci
Ne  18. říjen  Letohrad  9.30
Mladší žáci
Ne  18. říjen  Letohrad  11.15
Starší elévové „B“
Čt  8. říjen  Dašice  17.00
Čt  22. říjen  Zámrsk/Vraclav  17.00
Mladší elévové „B“
St  7. říjen  FK Pardubice B  17.00
St  21. říjen  Dříteč  17.00

Antonín Oliva: 70
Čas  nezastavíme,  i  kdybychom  chtěli  sebe-
víc…. V neděli 6. září 2020 nastoupil pan Anto-
nín Oliva s kapitánskou páskou v B-týmu Holic 
proti  sousedům z Ostřetína. Pro  tento zápas si 
oblékl  dres  s  číslem 70. Oslavit  ve  zdraví  se-
dmdesátku (11. září) je určitě důvod k radosti. 
Fotbalovou kariéru začínal Toník v žácích Spar-
taku Kutná Hora, následoval dorost Zbrojovky 
Brno.
Od roku 1972 je jeho fotbalový i občanský ži-
vot spjat s městem Holice, kam se přestěhoval 
a  nastoupil  do Optiky  s.p.  Praha. Fotbalově  si 
prošel  jak B-týmem,  tak A-týmem. Rád vzpo-
míná na trenérské osobnosti – Josefa Píšu, Jiřího 
Zástěru. Za předsedování Jaroslava Tošovského 
se  stal  členem výboru SK, kde pracuje dosud. 
V současné době se „stará“ o starou gardu SK 
Holice.
Jubilantovi z celého srdce gratulujeme a přeje-
me hodně zdraví a sil do další činnosti!

Ing. Vladimír Faltys

Letní  turistická  vycházka  Klubu  Seniorů 
T.  J.  Sokol Holice  se  uskutečnila  dne  26.  srp-
na  na  okraj  Železných  hor.  Autobus  dovezl 
čtrnáct  turistů do Starého Dvora pod Lichnicí. 
Cílem  bylo  městečko  Třemošnice.  Sluníčko 
nemilosrdně  hřálo,  a  proto  byla  zvolena  pří-
jemnější  trasa  lesem přes Kraskovské  rybníky, 
Peklo,  dále  romantickým  Hedvičiným  údolím 
se Zlatým potokem ke slévárně Hedvikov. Tady 
jsme  se  těšili  na  skulpturu  slévačů  a  společné 
foto.  Čekalo  nás  zklamání  –  sochy  nebyly  – 
a místo nich veliké parkoviště pro  zaměstnan-
ce. Po krátké době  jsme doputovali do milého 
městečka  Třemošnice  s  moderním  náměstím 
s veškerým dostupným vybavením. Zažili jsme 
i malé překvapení v podobě drobné pozornosti 
od zdejší kulturní pracovnice a vysvětlení názvu 
městečka. Po dobrém obědě  jsme  ještě navští-
vili kulturně technický unikát, evropskou raritu 
– Berlovu vápenku v nedalekém Závratci. 
Jako  vždy,  zhodnocení  výletu  výborné,  počasí 
přálo, krásná příroda, zajímavá expozice. Orga-
nizátorům velký dík.

Vážení senioři, kdo jste mladí nejen tělem, ale 
i duchem, stále vás lákáme do našich řad. Výlety 
nejsou náročné, navíc poznáváme bližší i vzdá-
lenější  kouty  našeho  kraje,  součástí  výletů  je 
i společenské vyžití. Necháte se někdo zlákat? 

Jitka Koudelková

Krajský přebor SK Holice A

Rozpis zápasů SK Holice

Klub Seniorů T. J. Sokol Holice

Zuzka Krátká mistryní ČR

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


