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Vážení spoluobčané,
máme za sebou další  školní  rok. Rád bych při 
této  příležitosti  poděkoval  všem  pedagogům, 
kteří  se  v  průběhu  roku  snaží  našim  dětem 
předávat  nejen  vědomosti  a  znalosti,  ale  jsou 
do  značné  míry  i  formátory  jejich  osobností. 
Vždyť  spolu  stráví  v  pracovním  týdnu mnoh-
dy delší čas, než my rodiče odpoledne a večer 
doma. Role pedagoga není  jednoduchá a mys-

lím, že postavit se před třídu žáků vyžaduje vel-
kou dávku odvahy a pedagogického altruismu. 
Stejný  dík  pak  patří  všem,  kteří  o  děti  pečují 
v rámci volnočasových aktivit. 
Zasloužené  dovolené  však  čekají  i  většinu 
z nás. Přeji vám, ať si dny volna užijete tak, jak 
to máte rádi, s lidmi, se kterými je Vám dobře 
a  ať  v  jejich  průběhu  načerpáte  co  nejvíce  sil 
do dalších dnů.

Při  Dnech  Holicka  převzal  čestné  občan-
ství Města Holic někdejší holický  farář P.  Jiří 
Mannl. Zastupitelé mu udělili čestné občanství 
za  jeho  zásluhy  o  ochranu  kulturního  dědic-
tví města a také za statečné a lidské svědectví 
na poli mezilidských vztahů. P. Jiří Mannl pů-
sobil  jako  duchovní  správce  Římskokatolické 
farnosti Holice v letech 1985 až 2010. Za své-
ho působení dokončil opravu báně kostela  sv. 
Martina,  jeho  fasády  a  úpravy  interiéru.  Za-

sloužil  se  také  o  rekonstrukci  řady  památek 
v okolí Holic. P. Jiří Mannl, který letos oslavil 
99.  narozeniny,  se  narodil  v Lukavici  u Leto-
hradu. V mládí toužil po dráze vojenského pi-
lota, jeho sen se ale rozplynul po začátku druhé 
světové války. Rozhodl  se,  že naplní  sen dru-
hý a stane se knězem. Ke kněžství však kráčel 
spletitými cestami. Zavedly ho nejprve na nu-
cené  práce  do Velkoněmecké  říše  a  nedlouho 
po  válce  k  útvarům  „pétépáků“. Až  politická 

obleva Pražského  jara  1968 Mannlovi  otevře-
la dveře do semináře a on tak začal svůj kněž-
ský sen naplňovat. Kněžské svěcení přĳal  Jiří 
Mannl  v  padesáti  letech.  Ve  věku,  kdy  muži 
odcházejí do důchodu, přišel do Holic a v naší 
farnosti sloužil celé čtvrtstoletí. Zastupitelstvo 
města mu v roce 2010 udělilo Cenu města Ho-
lic. P. Jiří Mannl v současné době žije na odpo-
činku ve Vysokém Mýtě.

Lukáš Peška, foto Ladislav Formánek

Slovo starosty

P. Jiří Mannl převzal čestné občanství města. Jako první kněz v historii

Přijměte pozvání na kávu se starostou, která se uskuteční ve středu 7. srpna od 16.00 do 18.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu.
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 27. května 2019
V pondělí 27. května 2019 zasedala od 17 hodina rada města. Radní schvá-
lili firmu C.P.A. Audit s.r.o. Liberce jako vykonavatel přezkumu hospoda-
ření města za rok 2019 a 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu roku 2019, 
doporučili  zastupitelstvu  města  schválit  plnění  rozpočtu  města  ke  dni 
30. 4. 2019 a vzali na vědomí zprávu z veřejnoprávní kontroly v MŠ Sta-
roholická, tím, že vzali na vědomí informaci o hospodaření a účetní zá-
věrce MŠ Staroholická a uložili zajistit kontrolu účetní uzávěrky MŠ Sta-
roholická auditorem, dále vzala rada města na vědomí zprávu o činnosti 
SPOZ. V bodu převody nemovitého majetku rada schválila zveřejnění pěti 
záměrů odprodeje pozemků, první o výměře 10 m2 v ul. Smetanova panu 
Jedličkovi,druhý o ploše 49 m2 v ul.Staroholická paní Vávrové, třetí o vý-
měře 136 m2 v ul.Holubova panu Medkovi, čtvrtý o výměře 257 m2 v ul. 
Holubova paní Velinské a pátý o výměře 32 m2 v ul. Hanzlova manželům 
Doušovým, všechny za cenu 400 Kč/m2. Rada schválila na základě výbě-
rového řízení firmu WN Service s.r.o. Sezemice, která provede výměnu 
střešní krytiny na domě čp.749 v ul. Holubova, firmu LIMMA CZ s.r.o. 
Přelouč  jako technický dozor nad akcemi v ZŠ Holubova a firmu Čistá 
příroda východních Čech z Chrudimi na zpracování projektové dokumen-
tace na využití srážkových vod na závlahy v sokolském parku a na po-
dání žádosti o dotaci a následnou administraci dotace „Holice-Sokolský 
park, využití srážkových vod“. Rada schválila přidělení bytu č. 2 v domě 
Hradecká čp. 59 dle návrhu, dodatek smlouvy o právních službách s ad-
vokátní kanceláří JUDr. Rudoleckého, složení delegace města na oslavy 
v partnerském městě Strzelce Opolskie ve dnech 31. 5. až 3. 6. 2019. Rada 
projednala  a  schválila navýšení nájemného v městských bytech o 20 % 
dle předloženého návrhu s platností od 1. 11. 2019, doporučila zastupitel-
stvu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky el.vedení 
v případě demolice mostku M11 v ul. 28. října v ceně cca 413 tis. Kč, vza-
la na vědomí zprávu o kontrole zemědělských staveb na Podhrázi (bývalý 
vepřín) a schválila směrnici pro poskytování pololetních odměn ředitelům 
příspěvkových organizací města s platností od 27. 5. 2019.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 10. června 2019
Rada města Holic zasedala v pravidelném termínu v pondělí 10. června 
2018 v zasedací místnosti městského úřadu. Za účasti vedoucí odboru 
živnostenského úřadu vzala na vědomí zprávu o činnosti tohoto odbo-
ru  a  schválila  15.  rozpočtovou  změnu,  kterou  okomentovala  vedoucí 
finančního  odboru.  Dále  radní  projednávali  záležitosti  předkládané 
vedoucím majetkového odboru. Automobilní škole schválili bezplatný 
pronájem parkoviště  na  náměstí  na  pořádání  pravidelné  servisní  akce 
dne  2.  10.  2019,  na  vědomí  vzali  informaci  o  poplatcích  vyplývají-
cích z vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
a doporučili zastupitelstvu schválit přijetí dotace na využívání srážko-
vých  vod  na  stadionu. Dále  rada města  schválila  pronájem veřejného 
prostranství  o  výměře  4 m2  pro  KAFÉ BAR  „Z“  splátkový  kalendář 
nájemci  bytu  č.  13  v  domě Na Mušce  čp.  1103,  nájemcům bytu  č.  7 
v domě Husova čp. 406 a nájemcům bytu č. 1 a č. 2 v domě Husova 
čp. 406, vzala na vědomí přehled o dlužnících na nájemném a službách 
v městských bytech a nebytových prostorech a schválila podání výpo-
vědí z nájmu za závažné porušování nájemních smluv nájemcům bytu 
č. 17 na náměstí T.G.M. čp. 2, bytu č. 4 v Hradecké čp. 59 a bytu č. 13 
Na Mušce čp. 1103. Rada schválila uzavření smlouvy na pojištění ma-
jetku města prostřednictvím OK GROUP a.s. a ČSOB pojišťovnou a.s. 
s platností do 31. 12. 2019. Rada projednala výsledky konkurzního říze-
ní pro výběr uchazeče na místo ředitele MŠ Staroholická a ke dni 1. 7. 
2019 ředitelkou MŠ jmenovala Lucii Sedlákovou, DiS. Od 1. 7. 2019 
byl schválen nový platový výměr ředitelky KD paní Hlaváčkové, rada 
doporučila zastupitelstvu  schválit plán práce ZM a RM na 2. pololetí 
2019 a schválila program zasedání zastupitelstva dne 24. června 2019. 
Rada doporučila zastupitelstvu schválit opravu chodníku a zřízení par-
kovacích stání u DDM Holice, které budou realizovat technické služby, 
doporučila zastupitelstvu zrušit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
hřiště Na Lipáku a schválit výstavbu víceúčelového hřiště v předlože-
né variantě, rada doporučila zastupitelstvu schválit výstavbu zastřešené 
tribuny na stadionu firmou Global Čupa s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí 
za 530 tis. Kč a schválení změny využití dotace pro Dechový orchestr 
KD Holice. Na  závěr  rada  schválila  návrh  smlouvy o dílo  na  činnost 
architekta města Holic pro období 2019 až 2020.
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Přihlaste se do informačního systému „Mobilní rozhlas“ 
Protože se v posledních měsících do systému informování veřejnosti pro-
střednictvím služby „Mobilní rozhlas“ přihlašuje poměrně málo zájemců, 
upozorňujeme, že formulář s návodem na přihlášení je na stránce města 
www.holice.eu, vytištěné letáky jsou k dispozici na městském úřadu (v pří-
zemí na informacích). Na tomto formuláři potom zaškrtnete skupinu in-
formací, o kterou máte zájem a nebudete obtěžováni dalšími informacemi, 
které vás nezajímají. Proti počátku je skupin více a stávající uživatelé si 
mohou změnit a upravit své požadavky buď telefonicky na č. 466 741 211 
nebo osobně v kanceláři „Informací“ na městském úřadu. Změny můžete 
také učinit po přihlášení na https://holice.mobilnirozhlas.cz/, či přes apli-
kaci „Zlepšeme Česko“ – viz leták. 
Žádáme především sportovní a kulturní příznivce aby si tuto aplikaci 
zajistili, protože od září 2019 již nebudeme sportovní a kulturní akce 
vyhlašovat městským rozhlasem.
Hlášení městského rozhlasu omezíme pouze na informace o mimořád-
ných situacích, jako jsou havárie vody nebo neočekávané přerušení 
dodávky energií, všechny ostatní budou pouze přes systém mobilního 
rozhlasu nebo městskou internetovou stránku!!!

Pomoc pro bezhotovostní platbu místních poplatků 
za odpad a za psa
Na stránce www.holice.cz po spuštění „Úřad on-line“ (nahoře uprostřed), 
„Poplatky“  (vlevo  dole)  si můžete  najít  variabilní  symbol  a  částku  pro 
úhradu poplatků v aktuálním roce podle svého rodného čísla. Platbu po-
tom můžete provést na účet č. 19–1628561/0100
Vyhledávání dle rodného čísla není určeno pro zjištění variabilního sym-
bolu u rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba či nedoplatků za minulá období 
(tuto informaci možno získat buď z předchozí platby, nebo dotazem na fi-
nančním odboru, tel.: 466 741 223, e-mail: vyborma@mestoholice.cz.
Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 
Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Využitý 
osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není 
archivováno použití aplikace k zajištění variabilního symbolu.

Podpora holických seniorů

Pardubický kraj podpořil v projektu Města Holice seniory z Holic 
a okolí při  jejich pravidelným plavání v městském bazéně ve Vysokém 
Mýtě. 
Realizace projektu podporuje aktivní trávení volného času seniorů, pomá-
há jejich kondici a celkovému zdraví. Pravidelním plavávání se předchází 
vzniku sociální izolace, se kterou se mohou někteří senioři potýkat. Toto 
pravidelní plavání patří mezi hojně, hromadně organizovanou sportovní 
aktivitu pro starší seniory.
Budou se i nadále připravovat obdobné volnočasové aktivity pro naše se-
niory a zdravotně postižené občany. 

MÚ Holice, sociální odbor
 
Kam o posvícení? Přece na Posvícenské Gaudium
Holický kostel sv. Martina v letošním roce slaví hned tři zajímavá výročí 
– 670 let od první písmenné zmínky, 520 od ulití zvonu Martin a 280 let 
od  vysvěcení  stávajícího  barokního  chrámu.  Všechny  výročí  oslavíme 
v sobotu 14. září 2019 od 14 hodin na akci Posvícenské Gaudium, která se 
uskuteční v areálu kostela sv. Martina a nabídne pestrý program. Oslavy 
začnou slavnostní bohoslužbou, těšit se můžete na živé obrazy vztahující 
se k uvedeným výročím, seznámíte se s příběhy holických zvonů, k vidění 
bude výstava ve věži kostela, chybět nebude ani doprovodný program pro 
děti s posvícenským stínáním kohouta apod. 
Hudební produkci obstará Ritornello, Guapa Fea, Marta, Rasputin a svoji 
holickou premiéru odehraje i zdejší nová formace Backway. 
Mlsný koutek s Osvěžovnou jsou samozřejmostí. Posvícenské Gaudi-
um pořádá Římskokatolická  farnost Holice ve  spolupráci  se  spolkem 
Kultura pro město za finanční podpory Města Holice a Pardubického 
kraje. 

Lukáš Peška

Osobnost Josefa Zimovčáka je velmi známá. Všeobecně se ví, že je velký 
propagátor cyklistiky a  jezdec na vysokém kole. Pepa je organizátorem 
už  10.  ročníku  veřejné  cyklotour  napříč  Českou  republikou  nazvanou 
NA KOLE DĚTEM. 
Založil nadaci, která pomáhá onkologicky nemocným dětem. Prostředky, 
které vybere cestou na vysokém kole po České republice jsou právě ur-
čené na pomoc takto nemocným dětem. Tentokrát vybral trasu 1288 km 
dlouhou. Rozhodl se, že za deset dní projede na kole Českou republiku 
z Aše až do Znojma. Etapová místa budou v Sokolově, Žatci, Zichovci 
přes Prahu do Úval, dále se se pojede do Velin, Jeseníku, Ostravy, Kro-
měříže, Hodonína, Brna a Znojma, kde bude cíl. Vedení K. Č. V. Holice 
přišlo na to, že by bylo dobré, kdyby se celý peloton, zastavil při cestě 
do Velin i v Holicích. Proto jsme se rozhodli podpořit tuto úžasnou my-
šlenku a nadaci pana Zimovčáka. Navíc udělat něco pro propagaci cyk-
listiky, a hlavně města Holic. Povedlo se získat celkem 9 894 Kč ve dvou 
částkách. Dar města byl 5 000 Kč a dobrovolnou sbírkou zbytek peněz. 
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat městu Holice za pod-
poru této charitativní akce. Dále bychom rádi poděkovali všem dobrým 
lidem, kteří přispěli na tuto nádhernou akci finančním darem nebo účastí 
v pelotonu, či jinou pomocí. Malá skupinka členů K.Č.V. Holice se vydala 
v kostýmech a na historických kolech vstříc pelotonu. Ve velkém vedru 
dorazili do Horních Ředic, kde si udělili chvilku odpočinku a očekávali 
průjezd pelotonu. Připojili se na chvost velké skupiny, která na moderních 
lehkých kolech ujížděla velmi  rychle do Holic. V čele  této  skupiny  jel 
člen K. Č. V. Holice Jiří Valenta na vysokém kole, který ujel celou čtvrtou 
etapu. Pan Josef Zimovčák měl na první a  třetí etapě velmi  těžké pády 
a byl zraněný a těžce potlučený. Přesto se nevzdal a pokračoval. Do Holic 
však nepřijel  na  vysokém kole,  ale  na  doporučení  lékařů  čtvrtou  etapu 
absolvoval v doprovodném vozidle. Osobně se přivítal se zástupci města 

Holic, vedení Sokola a členy K. Č. V. Holice. Byl opravdu mile potěšen 
upřímným přijetím v Holicích a částka, kterou převzali pro nemocné děti 
byla pro ně překvapením. Městu Holice a vedení Sokola Holice se podaři-
lo připravit pro všechny důstojnou zastávku u Kulturního domu. Do Holic 
přijel peloton více jak 150 cyklistů v neděli 2. 6. 2019 v 16.15 a zdržel se 
víc jak 20 minut. Následovalo rozloučení, stisky rukou a peloton se vydal 
do cíle čtvrté etapy ve Velinách v doprovodu dalších Holických cyklistů 
a členů K. Č. V. Holice na svých historických kolech.
Nedělní etapu 2. 6. 2019 ukončili unavení účastníci ve Velinách na Mlejn-
ku, kde měli připravené ubytování, občerstvení a zázemí.

K. Č. V. (Klub českých velocipedistů) Holice

ÚŘEDNÍ DESKA 

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

Charitativní akce Na kole dětem

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc červenec a srpen 2019

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
4. 7.  17.00   Promenádní koncert Dechového orchestru Kulturního domu Holice
čtvrtek     Koncert Dechového orchestru na prostranství u kulturního domu.  zdarma
17. 8.  14.00   Pivní slavnosti Holice
sobota     Pátý ročník pivních slavností pořádaných pod záštitou Města Holic. Opět bude při-

pravena pestrá nabídka zlatavého moku od desítky pivovarů, chybět nebudou ani 
zajímavé soutěže a o pohodovou atmosféru se postará kulturní program. Pivní slav-
nosti, jejichž pořadatelem je Dechový orchestr KD, budou probíhat na prostranství 
u kulturního domu.

    Program uveden na samostatném plakátu.  dobrovolné

LETNÍ KINO – LÉTO S VÁCLAVEM VORLÍČKEM
prostranství mezi kulturním domem a ZUŠ

VSTUP ZDARMA
datum	 hodina	 program	 vstupné
19. 7.  22.00   Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky
pátek     Cyril Juan Borguette alias agent W4C je nejlepší AGENT světa, který je posílán 

všude tam, kde jde o krk. Jeho mise ho zavedla do Prahy. Má za úkol zmocnit se 
hotelové slánky, ve které se skrývají plány na vojenské využití Venuše. Kome-
die, která skvělým způsobem paroduje americké filmy o nezničitelných tajných 
agentech.

     Režie: Václav Vorlíček.
    Scénář: Václav Vorlíček, Miloš Macourek, Oldřich Daněk.
     Hrají:  Jan Kačer, Květa Fialová,  Jiří Sovák,  Jan Libíček,  Jiří Pleskot,  Jiří Lír 

a další.
     Žánr: komedie – rok 1967. Délka 87 minut.
26. 7.  22.00   Dívka na koštěti
pátek     Příběh  o  Saxaně,  začínající  čarodějnici,  není  jen  návratem  do  světa  pohádek 

a  fantazie,  ale především konfrontací  se  světem  reálným. Saxana, která uteče 
z pohádkové říše a seznámí se s dobrem i zlem lidského světa, se nakonec přece 
jen rozhodne mezi lidmi zůstat.

   Režie: Václav Vorlíček.
    Scénář: Václav Vorlíček, Miloš Macourek, Hermína Franková.
     Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jan Kraus, Vlastimil Zavřel, Michal Hej-

ný a další.
     Žánr: pohádka /komedie – rok 1971. Délka 76 minut.
2. 8.  21.30   Což takhle dát si špenát
pátek     Hrdiny komedie plné zápletek, záměn a zmatků jsou meloucháři Jarda Zemánek 

a Franta Liška, kterým není nic svaté. Oba výtečníky si najme majitel kosmetic-
kého salónu, spolčený s docentem Mlejnkem z výzkumného ústavu, kde právě 
vynalezli přístroj k regeneraci starých dojnic. Chce, aby získali přesnou kopii 
přístroje, která má bohatým paničkám vracet ztracené mládí. 

   Režie: Václav Vorlíček.
    Scénář: Miloš Macourek. 
     Hrají: Vladimír Menšík,  Jiří Sovák,  Iva  Janžurová, Michal Kocourek, Ondřej 

Hach a další. 
     Žánr: komedie/sci-fi – rok 1977. Délka 86 minut.
9. 8.  21.30   Tři oříšky pro Popelku
pátek     Nejúspěšnější klasická pohádka o kouzlech v lískových oříšcích na motivy po-

hádky Boženy Němcové. Koprodukční česko-německý film o Popelce s tvářemi 
umouněnými od popela. Osud však Popelce přeje více, než-li obě zlé ženy...

   Režie: Václav Vorlíček.
    Scénář: František Pavlíček. 
     Hrají:  Libuše  Šafránková,  Pavel  Trávníček,  Carola  Braunbock,  Rolf  Hoppe 

a další.
     Žánr: pohádka – rok 1973. Délka 75 minut.

GALERIE – VÝSTAVA
do 10. 7.     Mgr. František Juračka – VĚČNÉ TÉMA ŽENA
prodlouženo     Dřevěné plastiky, kombinované techniky, keramické plastické mozaiky.

Stalo se již tradicí loučit se s prázdninami a lé-
tem na všesportovním stadionu v Holicích. Kaž-
dý rok na konci prázdnin SK Holice společně se 
Stranou soukromníků České republiky pořádaly 
pro tisíce návštěvníků oblíbený „Dětský den“.
Bohužel letos tomu tak NEBUDE, protože vše-
sportovní stadión v Holicích právě teď prochá-
zí velkou rekonstrukcí. Tak snad za rok v roce 
2020  se  po  přestavbě  všichni  ve  zdraví  znovu 
sejdeme na konci prázdnin na novém, krásném 
stadionu.

Ing. Vladimír Faltys

SK Holice a dětský den

Festival Zlatá Pecka a Dagmar
Pecková zavítají do Holic!

Holickému publiku se Festival Zlatá Pec-

ka 2019 představí v opravdu špičkové po-

době. V neděli 1. září od 18 hodin v krás-

ném sále Základní umělecké školy Karla 

Malicha máte možnost si poslechnout svě-

toznámou  mezzosopranistku  Dagmar 

Peckovou v doprovodu skvělých hudební-

ků! Písňovým recitálem vás provede sama 

Dagmar Pecková za doprovodu klavíristy 

a skladatele Jana Kučery a violoncellisty 

Víta Petráška. Tahle skvělá sestava si říká 

trio Víhoda. Ne, není  to hrubá chyba.  Je 

to jen zkratka křestních jmen Vítek, Hon-

za,  Dáša. A  v  nezvyklém  seskupení me-

zzosoprán,  klavír  a  violoncello  radostně 

a  s pokorou  interpretují  jak díla  českých 

velikánů, tak i skladby skvělého pianisty, 

skladatele, dirigenta – prostě multitalentu 

–  Jana Kučery. Vítek Petrášek  je  jak  só-

lový  hráč,  tak  i  člen  skvělého multižán-

rového Epoque Quartet,  s nimiž Dagmar 

Pecková  již  řádku  let  spolupracuje.  Po-

slechnout si budete moci skladby z písňo-

vé tvorby Antonína Dvořáka, Jana Kučery 

a Leoše Janáčka. Záštitu nad vystoupením 

přijali Miluše Horská, místopředsedkyně 

Senátu  Parlamentu České  republiky, Ro-

man  Línek,  vicehejtman  Pardubického 

kraje,  Ondřej  Výborný,  starosta  Města 

Holic  a  Lukáš  Peška,  radní Města Holic 

pro kulturu. Předprodej vstupenek je mož-

ný  na www.zpfestival.cz,  vstupenky  jsou 

také  ke  koupi  v  Kulturním  domě  města 

Holic a na www.ticketmaster.cz. (pd).

KULTURA
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Z archívu Václava Kmenta
1. července 1919 (100 let) Karel Čuda začal v Holicích, v domě čp. 334, 
provozovat fotografickou živnost.
1. července 1974 (45 let) Komunální služby Holice, Dašice a Horní Jelení 
se sloučily do Komunálních služeb města Holic, sloučený podnik pokrý-
val služby na celém území bývalého holického okresu.
4. července 1904 (115 let) Jaroslav Kment, majitel rukavičkářské továrny 
ve Vídni,  byl  jmenován  čestným  občanem města Holic.  Svému  rodišti 
daroval akcie zdejší dráhy a finanční obnos na pomník Dr. Emila Holuba.
8. července 1854 (165 let) se narodil Josef Tužil, dlouholetý starosta rod-
ných Albrechtic a okresní starosta v Holicích (†1923).
20. července 1864 (155 let) se v Holicích narodil František Jedlička, ma-
jitel hudební školy v Pardubicích.
22. července 1894 (125 let) byla v Holicích zahájena první okresní náro-
dohospodářská výstava v budově chlapecké školy, ze sbírek na Národo-
pisnou výstavu Českoslovanskou v Praze. Výstava trvala týden a vybrané 
věci byly zaslány na výstavu do Prahy (konala se následující  rok). Na-
shromážděné sbírky byly základem k zřízení městského muzea v Holicích 
(které shořelo v radnici v květnu 1945).
26.  července  1914  (105  let)  byla  vyhlášena  mobilizace,  všichni  muži 
do 37 let se měli během 24 hodin dostavit do Vysokého Mýta k plukům 
č. 98 a 30, kam Holice vojensky náležely (28. 7. 1914 Rakouské mocnář-
ství vyhlásilo Srbsku válku a tím začala I. světová válka).
27. července 1929 (90  let) v hostinci u Novotných se konala ustavující 
valná hromada Klubu dělnických cyklistů v Holicích.
28. července 1864 (155 let) se v Přelouči narodil František Flos, učitel, 
školní inspektor, spisovatel, žurnalista, překladatel, autor divadelních her 
pro děti a mládež. Jako učitel působil v holických školách. Zemřel 8. 1. 
1961 v Praze.
1.  srpna 1889  (130  let) od  tohoto dne zde působí Okresní nemocenská 
pokladna.
3. srpna 1929 (90 let) se konalo svěcení nového zvonku „umíráčku“, jež 
věnovalo  Sdružení  katolické mládeže  v Holicích.  Zvon  ulila  firma Va-
loušek v Brně.
5. srpna 1849 (170 let) se v Holicích narodil František Kozel (Karel) Opa, 
vlastenecký  učitel,  kulturní  pracovník,  autor  pedagogických  pojednání 
a  zpěvníků,  působil  jako učitel  v Hradci Králové, Mělníku  a ve Vrbnu 
(okr. Mělník), kde také 6. 5. 1914 zemřel.
6.  srpna 1899  (120  let)  stavbyvedoucí  Ing. Láta po naléhání  holických 
radních vypravil  zvláštní  vlak do Borohrádku. Této  jízdy  se  zúčastnilo 
na stovky občanů. Tím byla zahájena neoficiální, ba dokonce „černá“, jíz-
da pro veřejnost na místní dráze Chrudimsko-holické. Předčasný výlet se 
neutajil, nadřízení neměli pro aktivitu stavbyvedoucího žádné pochopení, 
a proto skončil přísným pokáráním. Od existenčního postihu jej zachráni-
ly pouze důkazy, že jízdy nevyužil k vlastnímu obohacení.
7.  srpna  (105  let)  1914  se  ve Vídni  (Rakousko)  narodil Vojtěch Cach, 
spisovatel, autor reportáží, rozhlasových her a románů s tematikou dělnic-
kého hnutí. Vystudoval reálku v Pardubicích, literárně začínal v Holicích, 
aktivní člen Studentského spolku v Holicích, působil převážně v Praze, 
nositel titulu „Laureát státní ceny“. Zemřel 30. 9. 1980 v Praze.
10. srpna 1854 (165 let) se narodil Karel Kožíšek, přední český pedagog, 
v letech 1891–99 ředitel školy v Holicích, přítel Jana Nerudy, manžel dce-
ry Boženy Němcové. Zemřel v Poděbradech 31. 8. 1929.
15. srpna 1954 (65 let) zemřel v Praze holický rodák Dr. Václav Hruška, 
profesor matematiky a fyziky na ČVUT v Praze, autor několika odbor-
ných prací z oboru matematiky. Narodil se 14. 6. 1888.
21.  srpna  1969  (50  let)  Jednotka  lidových  milicí  (LM)  závodu  TOS 
Holice,  se aktivně zúčastnila potlačování protiokupačních demonstrací 
v Praze.
28.  srpna  1934  (85  let)  přišla  průtrž mračen,  kanály  nestačily  pojmout 
množství vody a nad roštem před radnicí stoupla voda do výše 0,75 metru.
31. srpna 1999 (20 let) za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Eduarda Zemana byl slavnostně otevřen nový areál Gymnázia Dr. Emila 
Holuba v Holicích.

Pivní slavnosti: čepovat bude více než 10 pivovarů

Pivní  slavnosti  bude  v Holicích místní  dechový  orchestr  pořádat  již 
popáté. K půlkulatému výročí bude pro návštěvníky přichystáno něko-
lik novinek, ochuzeni ale nezůstanou o tradiční týmové soutěže a bo-
hatý doprovodný program. 
Letošní  ročník  oblíbeného  festivalu  se  bude  konat  v  sobotu  17.  srpna 
v  prostranství  mezi  Kulturním  domem  a  Základní  uměleckou  školou 
v Holicích.  Na místě  bude  své  speciály  točit  více  než  desítka  pivova-
rů. Také pořadatelé s menší pomocí uvaří své pivo, které návštěvníkům 
na místě nabídnou. 
Pivní slavnosti začnou ve 14 hodin koncertem pořadatelského Dechového 
orchestru KD Holice. V 15 hodin pak odstartují soutěže s pivní tematikou. 
„Na Facebooku události mohou lidé hlasovat pro nejoblíbenější soutěže 
z minulých let, v těch s největším počtem hlasů pak budou soutěžící sou-
peřit,“ vysvětlil  jeden z hlavních organizátorů Ondřej Lisý. Do  týmové 
soutěže se mohou zájemci hlásit na emailu dechovyorchestr@gmail.com, 
výherce si domů odnese 30litrový sud. 
O hudební doprovod akce se postarají kapely The Krabice revival band, 
Drum For Fun, Guapa Fea a Jetbeat. Program zakončí o půl jedenácté DJ. 
Vstupné do areálu zůstává dobrovolné.

Kateřina Bečková

Prázdniny s Holoubkem
Přejeme  všem  krásné  léto,  prázdniny,  dovole-
nou....
O  prázdninách  poskytujeme  hlídání  dětí  před-
školního a školního věku (1. a 2. třída) v týdnech 
15. do 19. a 22. do 26. července. Využívat bude-
me naši hernu a zahradu, hrát deskové hry a tvo-
řit, zavítáme do Afrického muzea a budeme na-
vštěvovat městská hřiště. Kapacita je naplněna.
Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům, co si s Holoubkem užili 
koncem května Den v pohybu. V parku směrem na Roveň bylo pro děti 
připraveno plno pohybových aktivit, jízda na ponících, ukázka Králičího 
Hopu a celé odpoledne svítilo sluníčko. 
Poslední  společnou akci v  tomto  školním  roce pro děti  a maminky byl 
výlet v červnu autobusem za zvířátky do Minizoo v Častolovicích, kde 
nám také celé dopoledne přálo počasí.
Na shledanou v Holoubku v pondělí 2. září. První celý  týden nabízíme 
volnou hernu a druhý týden začnou pravidelné programy. 
Na páteční odpoledne 6. září chystáme pro děti Zahradní slavnost k zahá-
jení nového školního roku.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dny Holicka 2019 objektivem Ladislava Formánka

Vystoupení dětí z MŠ Staroholická.

Dny Holicka 2019 zahájil starosta Mgr. Ondřej Výborný, Tadeusz Goc-Burmistrz 
Strzelec Opolskich, Mgr. Matej Smorada – promátor Medzeva, Jiří Kubík z min.
zahraničí a senátor Miroslav Antl.

Třída Hrošíků z MŠ Holubova.

Cenu města Holic obdržel František Juračka – in memorial (cenu převzala Jitka 
Juračková a Linda Schättingerová-Nováková), za DTJ Holice cenu převzal staros-
ta Milan Štěpánek, Jiřího Mannla doprovázel P. Radek Martínek.

Hop poprvé – vystoupení tanečnic z Fit clubu při DDM Holice.
Hop podruhé, tentokrát ten králičí – ukázka v rámci tradiční výstavy holických 
chovatelů v sokolském parku.

Pěvecký sbor Motýlek. BaŠaPa pod taktovkou Ondřeje Lisého.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dny Holicka 2019 objektivem Ladislava Formánka

Hlavní hvězdou večera byl Vlasta Horváth se svoji skupinou.

Rodiče s dětmi, to je PAPRSEK z Dolního Jelení.

V hale stolního tenisu probíhal tradiční turnaj za účasti borců z partnerských měst 
– na snímku domácí Vojta Koubek.

Podvečerní vystoupení CouCou Tria.

Nedělní odpoledne a vystoupení JG Dix.
V neděli se v kostele sv. Martina sloužila partnerská mše za účasti delegací part-
nerských měst – jejich představitelé jsou v prvních dvou řadách.

Žákovský fotbalový turnaj vyhráli tentokrát mladíci z SK Sereď, kteří ve finále po-
razili fotbalisty Spartaku Medzev.

Tradiční dopoledne v kulturním domě patřilo pohádce, tentokrát to bylo O mako-
vých buchtách a smutném drakovi v pohádce od Vítězslava Welsche.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Vítáme prázdniny, užijeme si jich v lese v okolí Hlubáčku a s Bom-
barďákem!
Náš pravidelný čtvrteční program pokračuje i o prázdninách. Celé léto se 
na vás budeme těšit vždy od 9.00 do 11.00 hodin na Hlubáku. Zajímá vás, 
jaké aktivity v přírodě děláme? Poznáváme květiny, skládáme a tvoříme 
z klacíků, kamínků a květů, poznáváme okolí Hlubáku, jednotlivé živly 
i naše vlastní lidské tělo, určujeme jména ptáků podle jejich zpěvu, sklá-
dáme origami, opékáme buřty a když nás zastihne déšť, vyrobíme srážko-
měr, oblékneme holínky a tu záplavu vláhy a života si parádně užijeme!
Ve  dnech  13.  a  16.  května  proběhl  první  zápis  budoucích  školkáčků, 
pro které jsme si připravili praktické drobnosti a zajímavé aktivity. Děti 
k  předškolnímu  vzdělávání  budeme,  dle  dostupné  kapacity,  přijímat 
i v průběhu celého školního roku. V souvislosti s docházkou do naší škol-
ky se nás, mimo jiné, často ptáte, zda přijímáme i neočkované děti a jak 
se děti budou stravovat. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme školka, která je 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, jsme povinni přijímat pouze děti očkované. Výjimku 
mají pouze ty, které očkovány být nemohou ze zdravotních důvodů, což 
musí rodiče doložit potvrzením od dětského lékaře. Co se týká stravová-
ní, toto bude zajištěno dovozem svačin a obědů ze školní jídelny Holice. 
Všechny další potřebné informace najdete na našich webových stránkách 
www.hlubacek.cz, a facebookovém profilu. Veškeré vaše dotazy rádi zod-
povíme prostřednictvím kontaktů, které jsou na našich stránkách uvedeny.
Závěrem si vás dovolujeme pozvat na Lesní slavnost v neděli 1. září, kdy 

proběhne slavnostní otevření naší školky a zahájíme tak spolu první rok 
provozu!  Program  akce  budeme  postupně  zveřejňovat,  ale  už  teď  vám 
můžeme prozradit,  že  se můžete  těšit na  loutkové divadlo a  svou účast 
nám přislíbil známý holický rodák, vážený patron naší školky pan Michal 
Dalecký se svojí kapelou Bombarďák! 

S láskou a blátem Hlubáček

Malé Španělsko v Říčkách
Poslední  týden  v  květnu  proběhly  v  našem  gymnáziu  nejen  maturitní 
zkoušky, ale i již tradiční soustředění ve španělštině. Letošní 7. ročník se 
konal v malebné chalupě v Říčkách v Orlických horách – pět dní nevšed-
ních zážitků spojených s výukou španělského jazyka, přípravou tradičních 
španělských  jídel,  projekcí  španělských  filmů  i  přednáškou  o Mexiku. 
Smyslem soustředění nebylo jen zdokonalit se ve zmíněném jazyce, ale 
hlavně podporovat spolupráci žáků v týmu rozdílného věku, a to se poda-
řilo na výbornou! Rekordní počet účastníků – 32 žáků napříč všemi roční-
ky – bude jistě dlouho vzpomínat na to, jak chutnaly vlastnoručně připra-
vené španělské tapas i české vdolky, či na to, jak na sklonku jara slavili 
mexickou fiestu Día de muertos. Velké díky patří Mgr. Lindě Novákové 
Schättingerové a jejímu realizačnímu týmu, který odvedl skvělou práci!

Meteorologie a biomonitoring

Spolupráce gymnázia a základních škol z Holic a Horního Jelení v rámci 
projektu  I-KAP  (Implementace  krajského  akčního  plánu  Pardubického 
kraje) pokračuje i v měsíci červnu. Pro žáky ZŠ Horní Jelení jsme připra-
vili projektový den zaměřený na meteorologii. Během vycházky k  ryb-
níku Pětinoha  jsme mimo  jiné zkoumali  různé druhy oblaků,  seznámili 
se  s  funkcí meteorologické  budky  a  studovali  vliv  znečišťujících  látek 
v  ovzduší  na  lišejníky. Žáci  obou  holických  základních  škol  se  v  oko-

lí  rybníku Hluboký seznámili  se základními metodami biomonitoringu. 
Biomonitoring je metoda studia životního prostředí s využitím rozmani-
tých organismů. Žáci se zaměřili na epifytické lišejníky a bezobratlé živo-
čichy žijící ve vodě a ve svrchní vrstvě půdy. Druhou formou spolupráce 
jsou  kroužky  astronomie  a  teraristiky  pro  žáky  gymnázia  a  základních 
škol.  Teraristé  postupně  rozšiřují  chov  drobných  živočichů  v  nově  re-
konstruované učebně biologie. Astronomové zakončili školní rok exkurzí 
do Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Ve spolupráci formou 
projektových dnů a kroužků budeme pokračovat i v příštím školním roce.

Projektová výuka

Třída 4. C si v rámci Mezinárodního dne Země vyzkoušela projektovou 
výuku na  téma ochrany životního prostředí. Zabývala  se  aktuálním ce-
losvětovým problémem, kterým je znečištění životního prostředí plasto-
vým odpadem. Žáci vytvořili pracovní tým, rozdělili si role, úkoly a za-
bývali  se významem omezení odpadu,  jeho znovuvyužitím a  recyklací. 
Jednoznačně se shodli na myšlence omezení odpadu  jako nejdůležitější 
možnosti, jak něco změnit. Společně se také rozhodli vyčistit od odpadků 
okolí „Hlubáku“. Této akce se zúčastnili s vervou a nadšením a uvědomili 
si, že se problém dotýká nás všech. Dalším krokem tak byla informační 
kampaň, která spočívala ve vytvoření prezentace, jejíž součástí jsou foto-
grafie a video z akce. Dále připravily letáčky, které roznesli do místních 
domácností. Jejich cílem je spoluobčany informovat o zmíněném úklidu, 
o problému znečištění v našem okolí a ukázat, že mladým lidem na život-
ním prostředí, v němž žijí a budou žít, velmi záleží a je potřeba ho chránit. 

Lesní mateřská škola Hlubáček

Zprávy z gymnázia

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Vidíte ten snímek? Kde ti lidé jsou? V nebi a nebo aspoň nebi blízko? Že 
by Sicílie? Etna? A tohle jsou holky z Komenčáku? Jak se tam dostaly? 
Nejlépe vám to vysvětlí jedna z nich, Aneta Žáková z deváté třídy.
V týdnu od 25. 5.–1. 6. 2019 jsme navštívili díky Klubu Erasmus+ naši 
partnerskou školu na Sicílii v Naru, kde jsme pokračovali v našem spo-
lečném projektu Our Best for Heritage, který je zaměřený na historii a pa-
mátky UNESCO.
Ve škole jsme se setkali s dalšími účastníky našeho projektu ze spřátele-
ných škol, dozvěděli  jsme se spoustu informací o národních památkách 
UNESCO  v  jednotlivých  zemích  zapojených  do  projektu.  Samozřejmě 
došlo i na cestování po ostrově Sicílie a návštěvu jejich památek. Prohléd-
li jsme si Turecké schody, rybářské město Sciacca, Agrigento, botanickou 
zahradu Kolymbethra, Údolí chrámů, Taorminu a určitě jsme nemohli vy-
nechat sopku Etnu. 
Na Sicílii  jsme  si našli  nové zahraniční přátele,  se kterými nás  spojuje 
mnoho  krásných  vzpomínek  a  zážitků  z  této  cesty,  proto  pro  nás  bylo 
těžké se s nimi rozloučit. Stále spolu zůstáváme v kontaktu a těšíme se, 
až se znovu shledáme. 

Blanka Málková

V  jednom  z  minulých  čísel  Holických  listů  jsem  se  dočetl  o  „parku 
směrem k Rovni“. Toto  pojmenování mě  inspirovalo  sepsat  tyto  řádky 
ke vzniku obou holických parků a několika zajímavostem. Městský park 
ve Smetanově ulici vznikl na místě bývalé cihelny a cikánského tábořiště 
na samém okraji města. Dne 26. března 1883 na valné hromadě Občanské 
záložny navrhl kupec František Holub st. založit městský park, záložna 
s touto myšlenkou souhlasila, na což věnovala 873 zl. O založení tohoto 
parku  se  také velkou měrou zasloužil  Josef Lohniský, vinárník v Holi-
cích,  člen Okrašlovacího  spolku v Holicích,  člen výboru Občanské  zá-
ložny a spoluzakladatel divadelního spolku Klicpera. Plán parku navrhl 
František  Vohralík,  holický  rodák,  učitel  a  zahradník  na  Hospodářské 
škole v Chrudimi. Stromy a keře věnoval Josef Horák z lesní správy v Po-
běžovicích. Další část sadby město obdrželo z velkostatku ve Vysokém 
Chvojně od p. Ponce. V roce 1903 byl tento park pojmenován po Fran-
tišku Ladislavu Riegerovi (*10. 12. 1818, †3. 3. 1903) českém politiko-
vi 19. století – čestnému občanu našeho města (24. 3. 1861). Tak vznikl 
název Riegerovy  sady. Na  zasedání  zastupitelstva  31.  ledna  1931  byla 
kladně vyřízena žádost Jaroslava Holického, stavitele Kňourka a Ludvíka 
Weinsteina o změnu regulačního plánu města na severní straně Městského 
parku (dnešní prostor ulice kpt. Jaroše), aby mohli rozparcelovat pozemky 
na  stavební místa.  Jmenovaní pánové  svoji  žádost podpořili  darováním 
části pozemků ve výměře 920 sáhů na rozšíření parku (1 sáh je asi 1,8 m).
Dne 14. ledna 1937 vznikla mezi stolní společností restaurace Na Špici 
myšlenka  zřídit  pro  děti  v Riegerových  sadech malou  zoologickou  za-
hradu.  Hned  následující  den  tito  nadšenci  utvořili  spolek  „Klub  přátel 
mývalů“,  jejímž  cílem bylo  zřízení  chovu medvídků mývalů  a  celkové 
zvelebení Městského parku. Později byl název změněn na „ZOO společ-
nost pro chov mývalů v Holicích“. Již v únoru byl zakoupen párek mývalů 
Pepík a Mici a po nějakém čase ještě Šášenka. Mimoto byly ještě v dal-
ších klecích chovány  i veverky a několik druhů ptactva. Ošetřovatelem 
i hlídačem se stal malíř pokojů Miloslav Borovec. V té době byla na jedné 
z klecí umístěna pokladnička na dobrovolné příspěvky na potravu, bohu-
žel chyběla zde voda, takže medvídkové strádali. Přesto zoo koutek přežil 
rok 1945. Dne 11. srpna 1946 zde místní organizace Komunistické strany 
Československa (KSČ) uspořádala letní slavnost, na které promluvil teh-
dejší ministr prof. Dr. Zdeněk Nejedlý.
Druhý městský park, nebo také sokolský park, vznikl na místě bývalého 
fotbalového hřiště, později zde měla stát druhá, bohužel nedostavěná část 
holické sokolovny. Vzniklý park byl později pojmenován po spoluzakla-
dateli Sokolského hnutí Jindřichu Fügnerovi (*12. 9. 1822, †15. 11. 1865) 
na Fügnerovy sady. Už 6. května 1912 bylo schváleno vykoupit pozemky 

mezi chlapeckou školou a těmito Fügnerovými sady k zřízení spojovací 
ulice – dnešní Růžičkova ulice (po holickém obchodníkovi a velkém me-
cenáši města).
Dne 24. září 1922 navštívil Holice prezident T. G. Masaryk v doprovodu 
ministra Národní  obrany  Františka Udržala  s  chotí, ministra A. Černé-
ho, kancléře P. Šámala, Dr. Vaníčka a ceremoniáře prezidenta plukovníka 
Hoppeho a dalších. Po uvítání na náměstí, prohlídce radnice a sokolov-
ny promluvil prezident právě ve Fügnerových sadech k shromážděným 
občanům. Průběh celé návštěvy je podrobně popsán v publikaci Otokara 
Pospíšila „24. září 1922, Hrst vzpomínek na zájezd presidenta T. G. Masa-
ryka do okresu holického“. V sokolském parku dodnes připomíná projev 
prezidenta pamětní kámen umístěný v místě jeho projevu. Dne 27. květ-
na 2003 byl slavnostně odhalen nový pomník připomínající tuto událost. 
Bronzový reliéf vytvořil holický rodák ak. sochař Jan Holinka. O pomník 
se zasloužil Dr. Vladimír Křepelka, celý pomník vysvětil arcibiskup Karel 
Otčenášek, emeritní královéhradecký biskup, a odhalil prezident republi-
ky Václav Klaus.
12. června 1945 bylo v parku před sokolovnou umístěno  letadlo Focke 
Wulf 190 sestřelené při povstání holického lidu. Letadlo zde bylo do břez-
na 1946. V dalších letech se v parku např. konaly i promenádní koncerty.
 5. května 1989 bylo v parku odhaleno sousoší BARIKÁDNÍK, dílo holic-
kého rodáka Josefa Malejovského za jeho osobní účasti. V roce 2016 byl 
celý pomník přestěhován před hřbitov. V současné době čeká tento park 
celková rekonstrukce.

Václav Kment

Nebi blízko

Holické parky

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Máme tu opět konec školního roku a děti se již netrpělivě těší na prázdni-
ny, obzvlášť předškoláci se nemohou dočkat. Se svojí třídou a spolužáky 
se rozloučili výletem na Poběžovice za zvířátky a také zmrzlinovým po-
hárem, který nám skvěle připravili v restauraci Corona.
Horký červen nás nezdolal, prima zábavu a osvěžení nám poskytlo nové 
mlhoviště a sprcha na naší školní zahradě. Tam jsme se také všichni zú-
častnili hudebního programu Inky Rybářové spojeného s akcí rozloučení 
s našimi předškoláky. Ti od nás obdrželi pěkné dárky.
Jako každý rok jsme se prezentovali dětskými výtvarnými pracemi v KD 
na Dnech Holicka.
Na závěr školního roku nás čekala zábavná tečka v podobě pohádky Čertí 
brko v holickém kině.
Všem čtenářům přejí krásné slunečné léto

 děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Holicko  –  v  průběhu  jara  se  vydaly  děti  z mateřských  škol  z  Holicka 
na návštěvu do Ekocentra Paleta Oucmanice. Pro malé výletníky to byla 
příležitost podívat se, jak to v přírodě chodí. Celkem za poznáním vyra-
zilo 6 školek.
První program nazvaný „V myším kožíšku“  si doslova na vlastní kůži 
zažily děti z MŠ Horní Jelení. No řekněte, kdo z vás si zkusil, jak to má 
taková myš  domácí  v  životě  těžké? Ráno  vstane,  popovídá  si  se  svou 
rodinou a vydá se hledat něco k snědku. Cesta to není jednoduchá, pro-
tože na ni takřka na každém kroku číhá nebezpečí. Třeba taková užovka! 
A  to  byl  zážitek  –  děti  na  vlastní  kůži  poznaly  cestu  trávicím  traktem 
užovky. Co tam všechno viděly, ani vyjmenovávat nebudeme – na to se 
jich zeptejte.
Ze svých školek vyjely  i děti  a paní učitelky z mateřské školy z Dolní 
Rovně, Uherska a Chvojence. Školky si vybraly program „Domácí zví-
řátka“. Děti  se  rozpovídaly hned v úvodu,  kdo má pejska,  kdo křečka, 
včely  nebo  rybičky. Každý  z  nich  potřebuje  jinou  péči  a  za  ni  se  nám 
odmění. V duchu motta „bez práce nejsou koláče“ si vyzkoušely, jak se 
ze smetany vyšlehá máslo. Po náročné práci, do které se zapojily i paní 
učitelky a kuchařky, následovala ochutnávka a podle spokojených výrazů 
dětí bylo vidět, že se máslo vydařilo. Návštěvu děti zakončily prohlídkou 
zvířat na statku.
Malí  návštěvníci  z MŠ Býšť  se pokusili  vytvořit  království pro  skřítka 
Kořínka. K dispozici měli klacky, klacíky, špalíčky, kůry z různých druhů 
stromů, šišky, mech atp. Děti tak mohly popustit uzdu své fantazii a tvořit 
neobyčejné věci. A věřte nebo ne, drahá technika jim k zábavě nechybě-
la. Skřítek  je naučil  různá kouzla a ukázal  jim,  jak přírodu kolem sebe 
vnímat. 
Náročného úkolu uzdravit nemocnou princeznu se zhostily děti z MŠ Ho-
lubova. Společně s princeznou si zacvičily na čerstvém vzduchu. Po roz-
cvičce hledaly něco na posilněnou, nakonec připravily výbornou svačinku 
z ovoce a zeleniny. Na zahradě se pak seznámily s pěstovanými i divoký-
mi bylinami a uvařily si z nich léčivý čaj.
Výlety zpestřily dětem výuku, posílily v nich vztah k přírodě a prohloubi-
ly jejich smyslové vnímání. Na podzim je program nachystán i pro další 
školky z našeho regionu. Akce byly podpořeny z projektu MAP II Holic-
ko, realizovaného Místní akční skupinou Holicko. Název projektu Spolu-
práce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka, r.č.: CZ.02.3.68
/0.0/0.0/17_047/0008624.

MŠ Pardubická informuje

Děti z našich školek snědla užovka

A co? No přece prázdniny. Už  stojí  nedočkavě  za dveřmi. Blíží  se  čas 
koupání, lenošení, běhání po lese, čas dovolených.
Děti se samozřejmě už nemohou dočkat. V lavici neposedí a stále si mají 
co vyprávět.
11. června  jsme se vydali do kulturního domu na divadelní představení 
„O makových buchtách a smutném drakovi“, které nacvičili členové di-
vadelního souboru paní Juračkové.
Těsně před koncem školního roku se všechny děti zúčastnily filmového 
představení „Čertí brko“.
Červen je ve znamení škol v přírodě. Na začátku června vyrazili do příro-
dy žáci 1. B a 3. B do hotelu Medlov u Nového Města nad Metují. O čtr-
náct dní později na to samé místo odjely děti z 1. A a 2. B.
Zbytek dětí z prvního stupně svou školu v přírodě prožil v hotelu Esprit 
ve Špindlerově Mlýně. Bylo to celkem šest tříd.
Je tady léto. Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se zase v září.

Mgr. Helena Žižková

Už je to tady

Letošní školní rok jsme opět zahájili s trénováním od poloviny září. A to 
již ve 4 týmech. 
Nejmladší děvčata neboli přípravka, se seznamovala se základními kro-
ky aerobiku a ostatní  tři  týmy začaly naplno jak se správnou technikou 
aerobiku a aerobních skoků, tak i se správným držením těla, flexibilitou 
a aerobními vazbami.
Na začátku  letošního  roku všechny  tři  starší  týmy měly  jednodenní ví-
kendové soustředění, kde začaly nacvičovat nové choreografie. Proběhlo 
i jedno vystoupení na Mysliveckém plese v Ostřetíně.
Všechny  tři  týmy  se  zúčastnily devíti  soutěží  a  to postupových  soutěží 
Žij pohybem v Praze a Bohemia aerobic tour ve městech Nymburk, Jičín 
a v Kutné Hoře, kde proběhlo i finále soutěže. Dále pak pohárových sou-
těží Perníková kopretina a Chodovské berušky.
Nejmladší děvčata ve věku 8 až 10 s choreografií Včelí medvídci přivezla 
3 zlaté a 3 bronzové medaile.
Mladší děvčata ve věku 11 až 12 let s choreografií Trhák vybojovala ze 
stejného počtu soutěží 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile.
Nejstarší  děvčata  ve  věku  13  až  15let  s  choreografii  Reklama  získala 
2 zlaté a 4 bronzové medaile a v ostatních soutěžích skončila těsně pod 
stupněm vítězů. 
Letošní sezóna byla náročná, neboť konkurence v naší kategorii basic ae-
robic show je stále čím dál tím větší.
Od září budeme otevírat novou věkovou kategorii dětí –  ročníky 2011, 
2012 – a do stávajících skupin budeme doplňovat. Bližší informace nalez-
nete na webových stránkách www.fitclubholice.cz nebo  telefonním čísle 
732 139 646. 
Chtěla  bych  poděkovat DDM Holice,  pod  který  náš  club  spadá, městu 
Holice, který nám přispívá finanční částkou, a v neposlední řadě rodičům, 
kteří taktéž přispívají, ale hlavně jezdí s námi na soutěže a děvčatům jsou 
velkou oporou svým fanděním. Nakonec bych chtěla poděkovat všem dě-
tem za jejich trpělivost a píli.
Fit club Holice přeje všem krásné a slunečné prázdniny.

Michaela Píšová

FIT CLUB Holice při DDM Holice

Z HOLICKÝCH ŠKOL



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C12

„Smrt jim sluší“
TS MUSE je uskupení žen z Holic a okolí, které se zabývá moderním tan-
cem různých stylů a tvorbou choreografií. Od října jsme pilně pracovaly 
na taneční choreografii, která se tématem i stylem tance zcela odlišovala 
od těch z předchozích let. Celou taneční sezónu, již čtvrtou v pořadí, jsme 
trénovaly taneční techniku funk a modern jazz, ale hlavně výraz a vyjád-
ření hudby pohybem. 
Už od ledna jsme pak měly možnost vystupovat na  třech plesech pořá-
daných v prostorách ZUŠ Karla Malicha a v březnu 2019 jsme již sou-
těžily na Taneční Skupině Roku 2019, odkud jsme si v silné konkurenci 
skvělých týmů přivezly 4. místo. To nás vedlo k ještě intenzivnější práci 
a v květnu tohoto roku jsme vyhrály naši věkovou kategorii na celostátní 
pohárové soutěži TMD CUP 2019 v Hradci Králové a na BETA DANCE 
2019 v Pardubicích jsme vytančily stříbrný pohár. Z výsledků jsme oprav-
du nadšené a motivuje nás to posouvat se dál, ale nejdůležitější je, že si to 
užíváme a moc nás to baví.
Velmi si vážíme podpory DDM, při kterém fungujeme, a městu Holice 
děkujeme za finanční příspěvek. Na facebookových stránkách naleznete 
další fotografie a videa ze soutěží.
Všem vám přejeme krásné léto.

Eliška Krčálová

TS MUSE Holice v letošní netradiční choreografii

Mládež cyklistického klubu Bike Freaks Holice zahájila letošní závodní 
sezónu již v březnu. Jedna část našich mládežníků se prioritně zaměřuje 
na závody Českého poháru, tj. závodů nejvyšší republikové úrovně. A to 
jak na silnici, tak na horských kolech. Druhá část má jako prioritu závody 
seriálu Kolo pro život. Dle volných termínů se všichni účastní i regionál-
ních závodů. O víkendech se účastníme i několika závodů.
Českého poháru horských kol se účastní 9 závodníků ve věku 11 až 16 
let. Nejlepších výsledků zatím dosáhly Adéla Lhotáková 9. místem na zá-
vodě v Peci pod Sněžkou a Anna Panušová také 9. místem v šumavském 
Zadově. Velmi dobře si vede i Marek Nechuta, který dokázal získat 11. 
a  12. místo.  Intenzivně  se  chystáme  na mistrovství  republiky,  které  se 
letos  koná  „za  humny“  v Hlinsku.  Srdečně  zveme  příznivce  cyklistiky 
k návštěvě vrcholného závodu o víkendu 20. a 21.července.
Na závodech silničního ČP se do TOP 10 probojovaly Adéla Lhotáková 
šestým a sedmým místem a Lucie Hendrychová osmým místem. Obě hol-
ky spolu s Markétou Doležalovou pak vybojovaly několik dalších umístě-
ní těsně za první desítkou.

V  krajském  mistrovství  horských  kol  se  7  našich  závodníků  umístilo 
do šestého místa, z toho bylo jedno zlato Anny Panušové, stříbro Markéty 
Doležalové a bronz Vojty Nováka.
V seriálu závodů Kolo pro život si zatím vedou nejlépe Zuzka Krátká a Luc-
ka Hendrychová, které vedou celkové pořadí svých kategorií. Na předních 
místech pak jsou Vojta Hendrych, Pavel Lukašík a Anna Panušová.
Velkou událostí pro náš klub byla účast našeho tříčlenného týmu na mezi-
národním etapovém silničním závodě Závod míru nejmladších. Letošního 
ročníku se zúčastnilo rekordních 182 závodníků ze 4 států. Z našeho týmu 
ve složení Markéta Doležalová, Lucka Hendrychová a Pavel Šumpík se 
nejlépe umístil Pavel na 32. místě. Čestnými hosty této významné spor-
tovní události byly např. cyklistické legendy Jan Smolík a Pavel Doležel. 
Průběh jednotlivých etap byl snímám a vysílán po internetu.
Jako ocenění naší práce s mládeží bereme nominaci družstva Pardubic-
kého kraje  na Hry  IX.  letní  olympiády dětí  a mládeže. Na  této  největ-
ší mládežnické  sportovní  události  náš  kraj  reprezentoval  tým 4 děvčat, 
z  toho  tři  z  našeho  oddílu  – Markéta Doležalová,  Lucka Hendrychová 
a Anna Panušová. Čtvrtou členkou byla Š. Hojková, která v našem oddílu 
vyrostla. V družstvu chlapců byl náš Pavel Šumpík v době uzávěrky Ho-
lických listů náhradníkem. Jedním členem tohoto družstva byl F. Hojka, 
až do loňska také náš člen. Hry se konaly v Liberci a Jablonci na konci 
června za účasti více než 4 000 sportovců. Česká televize přenášela vel-
kou část jednotlivých disciplín na svém kanále ČT 4 Sport. 

Za Bike Freaks Holice Pavel Bečka
Foto z olympiády škol holického regionu 2019 – Ladislav Formánek

Bike Freaks Holice

Mladí tenisté TK Holice i letos úspěšně reprezentovali v mistrovské sou-
těži smíšených družstev Memoriálu Zdeňka Kocmana v kategorii babyte-
nis (děti ve věku 8 a 9 let). V novém složení obsadili v Královéhradecké 
skupině 2. místo a navázali tak na vítězství svých předchůdců z minulé 
sezóny.  Daniel  Machek,  Nela  Velinská,  Jakub  Šmejc,  Kryštof  Šrámek 
a Adam Vaněk odehráli celkem 30 soutěžních utkání ve dvouhře i čtyř-
hře, z nichž 18 dokázali vyhrát. Babytenistům gratulujeme a přejeme další 
úspěchy v probíhající sezóně.
Královéhradecká skupina A:  1.  Tenis-centrum  DTJ-HK  B  (10  b.), 
2. TK Holice (9 b.), 3. Nespin, z.s.  (8 b.), 4. TK Eden B (7 b.), 5. TK 
Smiřice, z.s (6 b.), 6. TK Kvasiny B (5 b.).

Jakub Šmejc

Babytenisté v soutěži družstev

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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V Pardubicích  25.  května  a  o  den  později  na  holickém náměstí  získali 
studenti holické Střední školy automobilní první místo v obou závodech 
Evropského  šampionátu  vozítek  s  pedály.  Při  účasti  6  vozítek  z  Itálie, 
3 posádek z Francie a 8 českých vozítek  je  to velký úspěch, za kterým 
stojí  nejen  nadšení  studentů,  ale  i  podpora  pedagogů. V  letošním  roce 
startovali na zcela novém autíčku, které bylo sestaveno ve škole a získalo 
za  svůj vzhled a provedení obdiv od veřejnosti  i  zahraničních odborní-
ků. Školu reprezentovaly na letošním Evropském šampionátu dvě posád-
ky a v závodě v Pardubicích se druhá posádka umístila na třetím místě. 
Úspěch  je o  to cennější, neboť posádka byla složena ze studentek. Oba 
závody se jely za krásného počasí, a tak se sešlo i hodně diváků, kteří při-
šli povzbuzovat všechny závodníky v 90 minutovém šlapání na rychlost. 
Jistě se pobavila celá veřejnost scénkami při představování vozítek i při 
vystoupení  roztleskávaček  holického  oddílu ASPV.  Po  zaváděcím  kole 
s  ukázkou  jízdy  na  historických  kolech  vše  začalo. Nesmírný  dík  patří 
pracovníkům holických Technických  služeb,  kteří  svým pracovním na-
sazením připravili bezpečnou trať i zázemí pro diváky. Závod v Holicích 
byl uspořádán pod záštitou města Holice a za podporu města děkujeme. 
Velký podíl na úspěšném uspořádání šampionátu mají i sponzoři, kterým 
náleží také poděkování. 
Co zbývá ještě dodat? Přejeme holickým studentům další úspěchy v me-
zinárodních závodech, které je ještě čekají.

Milena Vohralíková

Krásné počasí a poctivě připravené zázemí vítalo v neděli 19. května do-
poledne běžce nejen z Holic. Konal se zde jarní závod již třetího ročníku 
cross country běhu Okolo Hlubáku, který pořádá spolek Běháme v Holi-
cích a okolí z.s.
Již dopředu bylo jasné, že bude opět překonán rekord v počtu účastníků, 
a  to  se  nám opravdu  podařilo. Celkem 360  borců  se  postavilo  na  start 
10 km a 5 km závodu, aby zabojovali o nádherné medaile, uznání diváků 
a osobní rekordy. Vítězem byl každý, kdo dosáhl cíle a překonal tak ve 
spoustě případů hlavně sám sebe. 
Tento  domácí  seriál  běžeckých  závodů má  rovněž  charitativní  podtext. 
Tak jako loni poputuje naše finanční podpora rodičům Petrušky Čapko-
vé z Dolních Ředic, tentokráte na výcvik asistenčního pejska. Zdá se, že 
máme letos dobře nakročeno i díky spolupráci s Nadací ČEZ, díky kte-
ré se nám podařilo ve speciálním projektu „Pomáhej pohybem“ vyběhat 
50  000 Kč. 
Účty  však  budeme  skládat  až  na  podzim,  a  tak  vás  všechny  zveme na 
druhý letošní běh, který se uskuteční 13. října opět v krásné přírodě okolo 
rybníku Hluboký a v přilehlém autokempu.
Závěrem velké  díky všem  téměř  40 dobrovolníkům,  bez  kterých by  se 
akce nemohla konat, Technickým službám Holice a všem sponzorům, kte-
ří nám přispěli ať už finančně nebo materiálně.
Sportu zdar!

Za pořadatele Miroslava a Roman Hlavovi

Velký úspěch studentů
holické Střední školy automobilní

Největší běžecký závod na Holicku se povedl

Dne 18. května proběhl v Holicích v restauraci Černý kůň 5. ligový 
turnaj  14.  ročníku  Rohozec  ligy  v  licitovaném mariáši. V  konku-
renci 60 nejlepších hráčů České  republiky zvítězil  Ing. M. Kučera 
z  družstva Alda  Horní  Jelení,  před  Vladimírem  Chalušem  z  Vaj-
garu Jindřichův Hradec a Liborem Pírkem z pořádajícího mužstva 
Famosea Holice. Do první  desítky  se na 7. místě  ještě  probojoval 
JUDr. P. Šáda, taktéž Famosea Holice.
V družstvech zvítězil Goldservis Pelhřimov před Aldou Horní Jelení 
a Vajgarem Jindřichův Hradec. Z žen byla nejlepší Helena Pavlíko-
vá, Plnoruční Turnov.
Cenu za nejvyšší hru získali ex aequo L. Pírko a V. Severýn z Wal-
kersu Liberec.
Pořadatelé si dovolují poděkovat městu Holice za výraznou podpo-
ru  turnaje  a  osobně  radnímu Mgr.  P. Hojkovi,  který  věnoval  cenu 
za nejvyšší hru.

A. Slabý, předseda organizačního výboru,
 JUDr. P. Šáda, ředitel turnaje

Mariáš

Technické služby Holice ve spolupráci s Gymnáziem Dr. Emila Holuba 
Holice letos opět otevřou sportovní areál u gymnázia. Nově zrekonstru-
ované  sportoviště  bude  veřejnosti  přístupné  od  1.  července  do  30.  září 
v tomto režimu: ve všední dny od 15.30 do 19.00 hodin, ve dnech pra-
covního klidu a o prázdninách od 9.00 do 12.00 a 14.00 do 19.00 hodin. 
Telefonní číslo na správce areálu je: 725 984 308.

Sportovní areál u gymnázia

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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ASPV
Oddíl ASPV z TJ Jiskra Holice, z. s. spolu s DTJ Holice, z. s.pořádaly dne 
14. června 2019 v areálu DTJ na Starých Holicích Dětský den. Díky úmor-
nému vedru se akce zúčastnil menší počet dětí než obvykle. Přesto soutěžily 
s velkým zápalem, využívaly příjemné prostředí areálu a radovaly se z po-
kladu a odměn.
Tímto  děkujeme  firmě  Feifer,  s.r.o  za  zajímavý  sponzorský  dar  a DTJ 
za vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Hana Smolíková
Volejbal
Volejbalistky TJ Jiskry Holice 15. 6. ukončily herní období 2018–2019 
ve své krajské soutěži II. třídy
Výsledková tabulka:
1. TJ Sokol Chrudim
2. TJ Sokol Nasavrky
3. SK Spartak Slatiňany
4. TJ Jiskra Holice
5. TJ Tesla Pardubice
6. ŽSK Třemošnice
7. TJ Slova Moravská Třebová B
Se  svým umístěním  jsou  ženy  a  dívky vcelku  spokojeny,  protože  jsme 
se letos potýkaly s účastí na zápasech. Vždy je pro družstvo výhodnější 
mít na lavičce minimálně 8 hráček, aby se mohlo při hře střídat. Bohužel 
zranění,  rodičovské,  studijní  a  pracovní  povinnosti  často  ovlivní  počet 
hráček, které zápas sehrají a často se hrálo v šesti.
Stále platí, pokud máte ženy a dívky  rády volejbal  a  již  jste  se  s  touto 
hrou v životě setkaly, přijďte si zahrát. Rády bychom rozšířily svoji člen-
skou základnu. V letním období se scházíme ve středu na antukovém hři-
šti u sportovní haly vždy od 18.00 hodin V případě nepříznivého počastí 
ve středu, je trénink ve čtvrtek.

Majka Hybšová
ASPV – Cheerleaders Spark – Roztleskávačky

Tento kroužek vznikl teprve v loňském roce, když jsem dostala nabídku 
vést cvičení dětí. Zájem o cvičení  jsem měla, ale chtěla  jsem vymyslet 
něco nového a zajímavého. Společně s dcerou nás napadlo, že v Holicích 
nejsou roztleskávačky. Nápad se líbil a oslovil i skupinu děvčat. Začátky 
byly trochu těžší, než se sladily požadavky s očekáváním, ale postupně se 
dařilo vytvořit dvě skupiny. Do vytváření sestav děvčata zapojuji i moti-

vuji a jejich nápady na výběr hudby i choreografie společně zpracovává-
me. V březnu měla mladší děvčata první vystoupení, které bylo úspěšné. 
Další vystoupení se uskutečnilo na Holické florbalové lize, kde vystoupily 
obě skupiny a otevřela se nová spolupráce s Ligou. Poslední vystoupení 
na dvou významných holických akcích se neobešlo bez improvizace, ale 
děvčata vše skvěle zvládla. 
Děvčata svým elánem udělala za rok kus práce a tímto chci jmenovitě po-
děkovat: Kristýně Landsingerové, Emmě Kovaříkové,  Ireně Truhlářové, 
Ester  Smolkové, Tereze Tobiáškové, Lauře Drahové, Noemi Smolkové, 
Verče  Jonášové, Adéle Morávkové, Tereze Horákové, Sylvě Tomanové. 
Zároveň děkuji za velkou podporu rodičům a vedení oddílu ASPV TJ Jis-
kry Holice.

Eva Landsingerová
Velké poděkování patří vedoucím jednotlivých oddílů, trenérům a cviči-
telům za jejich práci v uplynulém školním roce. Přeji dětem krásné prázd-
niny a nám všem pěknou dovolenou.

Majka Hybšová, předseda TJ

TJ JISKRA Holice

První červnový týden patřila holická sportoviště již XIX. olympiádě žáků 
škol holického regionu. Počasí nám tentokrát přálo a po celý týden bylo 
slunečno, bez deště a snad jen silný vítr ve čtvrtek trochu naháněl cyklisty. 
Protože holický stadión prochází velkou rekonstrukcí, musely se některé 
sporty  konat  jinde. Šlo  o  cyklistiku,  která  našla  svou  trať  kolem hřiště 
„na Krasku“ na Starých Holicích a atletiku, jež se odehrála na rekonstru-
ované dráze u gymnázia. S potěšením můžeme konstatovat, že se letošní 
olympiády zúčastnilo více závodníků než v minulých letech a že tentokrát 
nebyly k řešení žádné sporné momenty.
Letošní výsledky vynesly na první místo opět Gymnázium Holice, které 
získalo 10 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí. Za ním skončila 
Holubova škola s pěti zlatými, dále Dolní Roveň a Moravany se dvěma 
zlatými a Býšť s jednou zlatou medailí. Bez zlaté medaile skončila letos 
holická škola Komenského.
Pro úplnost uveďme ještě vítěze jednotlivých soutěží letošní olympiády. 
V atletice Anna Peštálová (Gymnázium) vyhrála 800 m a dálku, Eliška 
Beková  (Býšť)  byla  nejrychlejší  na  60 m,  v  kouli  byla  nejlepší Aneta 
Solníková (Gymnázium) a Gymnázium vyhrálo i štafetu na 4 x 1 kolo. 
Téhož vítěze měla i štafeta chlapců. 60 m vyhrál Filip Jeřábek (Holubo-
va), Z téže školy je i David Kudrna, vítěz na 1000 m a Josef Zvoníček, 
který vyhrál kouli. Skok daleký vyhrál Adam Mikoláš  (Dolní Roveň). 
Stolní tenis vyhrála Lucie Bačinová (Gymnázium) a Adam Bidlo (Mo-
ravany), který zvítězil i v tenisu. Soutěž dívek v tenisu vyhrála Štěpánka 
Johanová (Dolní Roveň). V soutěžích dužstev dominovalo Gymnázium 
(baskebal chlapců  i dívek, volejbal). Zlatou medaili ve fotbalu získala 
Dolní Roveň.
Všichni se již těšímše na jubilejní olympiádu příští rok.

Pavel Hladík, foto Ladislav Formánek

Olympiáda škol se vydařila
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