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Vážení spoluobčané, 
velmi rád vás oslovuji v době, kdy nám začátek 
prázdnin udává  i nové začátky v mnoha ohle-
dech  běžného  života  v  našem městě. V  druhé 
polovině  minulého  měsíce  prošla  kolaudací 
a byla do provozu uvedena dvě nová sportoviš-

tě – na Městském stadionu začala veřejnosti sloužit in-line dráha pro brus-
laře a v areálu „Na Lipáku“ pak bylo otevřeno nové víceúčelové hřiště. 
Více o těchto akcích naleznete uvnitř tohoto čísla Holických listů. Od to-
hoto měsíce pak začínáme psát novou kapitolu ve svozu odpadu od do-
mácností.  Začíná  fungovat  svoz  nejen  směsného  a  bio  odpadu  tak,  jak 
jsme byli zvyklí, ale též budou od domácností sváženy odpadní nádoby 

na papír a plast. Jak je to s tříděním, co do které nádoby patří a konkrétní 
svozový kalendář – vše najdete také uvnitř tohoto čísla.
Korovirová doba nás také pomalu opouští, přichází ale doba jiná – doba, kdy 
se budeme muset všichni ještě daleko více zamýšlet nad každou korunou, 
kterou utratíme. Vždyť dopady COVIDu jsou patrné již nyní a město Ho-
lice muselo prozatím přijmout rozpočtová opatření ve výši cca. 20 mil. Kč. 
Díky tomu nebude možné zrealizovat všechny akce, které byly na tento rok 
naplánovány. Pevně však věřím, že společnými silami překonáme všechny 
překážky, které nám život přináší, stejně, jako tomu bylo v době nedávné.
Přeji vám všem co možná nejklidnější prožití letních měsíců a dětem pak 
načerpání sil do nového restartu vyučovacího procesu.

Ondřej Výborný, starosta města

V průběhu měsíce června proběhla kolaudace a otevření hřiště „Na Lipá-
ku“ a také druhá etapa revitalizace Městského stadionu Holice. Výsledky 
obou těchto investic jsou určeny široké veřejnosti. Hřiště „Na Lipáku“ je 
pro veřejnost otevřeno nepřetržitě, mimo dobu, kdy je rezervováno spor-
tovními kluby, nebo je pronajato soukromým subjektem. Otevírací doba 
na Městském stadionu  je od 1. dubna do 30. září v čase 8.00 do 22.00 

hodin a od 1. října do 31. března v čase 8.00–20.00 hodin. Atletická dráha, 
in-line dráha i další aktivity jsou pro veřejnost volně přístupné. Obě trav-
natá hřiště jsou však vyhrazena pro zápasy a tréninky SK Holice.
Dodržujte prosím provozní řády na těchto sportovištích, aby nám mohla 
sloužit i do budoucna. 

Ondřej Výborný, starosta města

Slovo starosty

Hřiště
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 25. května 2020
V pondělí 25. května proběhla pravidelná schůze rady města. Na schůzi 
rada schválila Školní jídelně Holice snížení stanoveného odvodu za poru-
šení rozpočtové kázně na 122 433 Kč, se splatností do 31. prosince 2022. 
Stejně postupovala  i v případě Mateřské školy Staroholická a  schválila 
snížení stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně na 49 400 Kč, 
opět se splatností do 31. prosince 2022. Současně rada uložila Mateřské 
škole Staroholická odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 
33 000 Kč a schválila 10. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2020.
Rada projednala a schválila nařízení č. 1/2020, o zákazu podomního a po-
chůzkového prodeje na území města Holic a vzala na vědomí výpověď 
vedoucího odboru správy majetku a výstavby města Ing. Oldřicha Chlan-
dy z pracovního poměru k 31. červenci.
Rada  schválila  výpůjčku prostor  k  podnikání  v  ulici  Palackého  čp.  38, 
Statutárnímu městu Pardubice – městské policii,  změnu využití finanč-
ních prostředků u akce „Sportovní hala – dílčí oprava sociálního zařízení“ 
na dodávku  a montáž nových výplní  stavebních otvorů  (dveří)  v  zadní 
části sportovní haly. Dále schválila pořadníky uchazečů o přidělení bytu 
v bytových domech U Kapličky čp. 1042, Palackého čp. 1131 a sociálních 
bytů v ulici Hradecká čp. 59 na II. čtvrtletí roku 2020, zároveň schválila 
přidělení bytu č. 7 v čp. 406 v ulici Husova dle návrhu sociálně zdravotní 
komise s platností od 1. června 2020.
Rada vzala na vědomí zápis sociálně zdravotní komise ze dne 18. května 
a zprávu o činnosti sboru pro občanské záležitosti za období květen 2019 
až duben 2020. Také schválila 11. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
a na základě výběrového řízení na hasičský automobil (dodávka technic-
kého automobilu) dodavatele firmu WISS CZECH,  s.r.o., Halenkovice, 
za cenu 4 032 930 Kč včetně DPH a Domu dětí a mládeže Holice a Zá-
kladní umělecké škole Karla Malicha rada schválila postup v rámci řešení 
situace s COVID 19. 
Na závěr rada projednala a schválila postup navržený Mgr. Janou Zwyrtek 
Hamplovou ve věci platebního příkazu ze dne 14. května 2020 ve výši 
24  012  Kč  (nájemné  za  pozemek  v  komunikaci  na  ulici  Revoluční) 

a 2 904,60 Kč (úhrada nákladů na vymáhání pohledávky), s tím, že platba 
bude provedena neprodleně a protistrana bude o této skutečnosti informo-
vána dopisem se stanoviskem, že město Holice tuto platbu nadále považu-
je za závazek, který neuznává, bude pokračovat v soudní při a pokud v ní 
uspěje, tak bude požadovat vrácení této platby.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 8. června 2020
V pondělí 8. června proběhla pravidelná schůze rady města. Rada na ní 
projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit výsledky hospoda-
ření města k 30. dubnu, které předložila vedoucí oboru finančního a škol-
ství. Rada schválila 12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2020 
a  vzala  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  odboru  obecní  živnostenský  úřad 
a přípravu zasedání zastupitelstva dne 22. června a také doporučila zastu-
pitelstvu schválit aktualizovaný a konkretizovaný plán práce zastupitel-
stva a rady města na 2. pololetí roku 2020.
Dále  rada  schválila podání  žádosti o dotaci na modernizace komunikač-
ních nástrojů města, uvolnění částky 100 000 Kč včetně DPH z investiční 
akce „Hřbitovní domek“ na dokončení projektové dokumentace a přípravy 
na tuto akci a na základě předložených návrhů s platností od 9. června 2020, 
směrnici č. 25/2020 pro přidělování městských bytů včetně příloh (formu-
lář žádosti o přidělení městského bytu, způsob hodnocení pro přidělování 
městských bytů a vzor nájemní smlouvy pro přidělení městských bytů).
Rada schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednate-
lem Městem Holice a  zhotovitelem Agrostavem Pardubice a.s.  v  rámci 
stavby „Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku Holice“, kdy souhrn-
ná cena díla včetně dodatku činí 3 258 781,06 Kč včetně DPH.
Rada projednala a schválila nájemci bytu č. 5, náměstí T. G. Masaryka 
čp. 18, splátkový kalendář po dobu 4 měsíců na vyrovnání nedoplatku 
z předpisu nájmu včetně záloh na služby za měsíc květen 2020. Rada 
projednala a schválila nové Provozní řády Městského stadionu Holice 
a Sportovního areálu Na Lipáku Holice a vzala na vědomí Zásady po-
skytování dotací z rozpočtu města, které předložila na program sportov-
ní komise rady. Rada zamítla žádost Základní školy a Praktické školy 
SVÍTÁNÍ o.p.s. o finanční podporu. Na závěr rada odvolala na vlastní 
žádost  z  funkce  tajemníka  sportovní  komise  paní Martinu Výbornou 
a vzala na vědomí odstoupení Mgr. Art. Františka Machače z kulturní 
komise.

Termín podání návrhů na udělení Cen města Holic v letošním roce je po-
sunut do konce července. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací se 
doručují písemně starostovi města, který je předloží Zastupitelstvu města 
Holic. Úplné znění statutu „Ceny města Holic“ je na internetových strán-
kách města: www.holice.eu.

Je to zhruba rok, co město Holice zavedlo moderní službu Mobilní Roz-
hlas. Stále ještě existuje možnost se zaregistrovat (zdarma), což vám při-
nese  nejnovější  informace  o  dění  v  našem městě. Registrační  formulář 
najdete na adrese: holice.mobilnirozhlas.cz nebo v informacích městské-
ho úřadu.

Ceny města Holic

Mobilní rozhlas
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Plán práce zastupitelstva a rady města
na 2. pololetí 2020
Na zasedání rady města dne 8. června byl projednán plán práce na 2. po-
loletí 2020, který bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva 
města dne 22. června. Poslední schůze rady před prázdninami se bude 
konat v pondělí 13. července, první „poprázdninová“ schůze rady je na-
plánována na pondělí 24. srpna. Další schůze rady jsou, s jedinou výjim-
kou, v pravidelných dvoutýdenních intervalech až do 14. prosince. První 
poprázdninové veřejné zasedání městského zastupitelstva je 7. září.

Informace o podzimních volbách 
Volby  do  krajského  zastupitelstva  (v  našem  případě  do  zastupitelstva 
Pardubického  kraje)  byly  vyhlášeny  rozhodnutím  prezidenta  republiky 
č. 169/2020 Sb. a jsou stanoveny na pátek a sobotu 2. a 3. října 2020.
Na tento termín voleb byly prezidentem republiky vypsány i volby do 1/3 
Senátu Parlamentu České  republiky, které  se  týkají  také Holic, protože 
patříme  do  senátního  volebního  obvodu  č.  48  (registračním  úřadem  je 
zde MÚ Rychnov nad Kněžnou). Případné 2. kolo  senátních voleb po-
tom proběhne v obvyklých časech a místech již následující pátek 9. října 
a v sobotu 10. října. Nejpozději 3 dny před volbami, tj. v úterý 29. září, 
by měli dostat všichni voliči na svou adresu obálku s volebními  lístky. 
Pro případné druhé kolo senátních voleb dostanou voliči volební lístky až 
ve volební místnosti.

Od měsíce  července  začínáme  se  svozem modrých  a  žlutých  popelnic. 
O prázdninách bude svoz probíhat v následujícím režimu:
  7. 7. a 8. 7.  svoz plastů (žluté popelnice)
  21. 7. a 22. 7.  svoz papíru (modré popelnice)
  4. 8. a 5. 8.  svoz plastu (žluté popelnice)
  18. 8. a 19. 8.  svoz papíru (modré popelnice)
Nejsou prozatím pevně stanoveny seznamy ulic na dané dny. Svoz ko-
munálního a bio odpadu zůstává prozatím ve stávajícím každotýdenním 
režimu. Upozorňujeme občany na to, že svozový den začíná vždy v 6.00 
hodin a je tedy třeba mít na mysli, že nádoby na odpad musí být připra-
vené již od této doby. 
Zkušební svozový režim bude v platnosti do konce tohoto roku. Do bu-
doucna počítáme s tím, že dojde k posílení svozu tříděného odpadu na čtr-
náctidenní cyklus u obou komodit (plast i papír) a naopak dojde k poníže-
ní svozu tuhého domovního odpadu taktéž na čtrnáctidenní cyklus. O této 
změně bude ještě jednat zastupitelstvo města.

Ondřej Výborný, starosta města
PAPÍR
Vhodit sem můžeme například časopisy, 
noviny,  sešity,  krabice,  papírové  obaly, 
cokoliv  z  lepenky,  nebo  knihy. Obálky 
s  fóliovými  okénky  sem  můžete  také 
vhazovat, Nevadí  ani  papír  s  kancelář-
skými sponkami. Zpracovatelé si s nimi 
umí poradit. Bublinkové obálky vhazu-
jeme pouze bez plastového vnitřku!
NEPATŘÍ DO NÁDOB NA PAPÍR
Do modré popelnice nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vaz-
by, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí 
o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří 
do kontejneru na papír, ale do popelnice!

PLAST
Do popelnic na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
láhve,  obaly  od  pracích,  čistících  a  kosmetických  přípravků,  kelímky 
od  jogurtů, mléčných výrobků, balící  fólie od  spotřebního zboží, obaly 
od CD disků a další výrobky z plastů. Taktéž sem patří kartonové obaly 
(od mléka apod.).
NEPATŘÍ DO NÁDOB NA PLAST
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících pří-
pravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové 
krytiny či novodurové trubky.

ÚŘEDNÍ DESKA 

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

INFORMACE KE SVOZU POPELNIC
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V  pátek  3.  července  2020  od  17.00  hodin  se 
na prostranství před zdejším kulturním domem 
uskuteční  již  tradiční  promenádní  koncert De-
chového orchestru Kulturního domu města Ho-
lic.  První  vystoupení  tohoto  tělesa  v  letošním 
roce  bude  věnováno  lidem,  kteří  se  podíleli 
na  úspěšném  zvládnutí  pandemie  nemoci  co-
vid-19, a samosprávě města Holic jako poděko-
vání  za  nová  saka,  která  si  zde  odbudou  svoji 
veřejnou premiéru. Zváni  jsou ale samozřejmě 
všichni  příznivci  kvalitní  živé  dechové  hudby. 
Vstupné dobrovolné.

V pátek 12.  června  se holická  farnost připojila 
k Noci kostelů. Komponovaný program nabídl 
v kostele sv. Martina kromě bohoslužby také hu-
dební  program  Svatomartinského  sboru  a  sou-
boru malých muzikantů Svatomartinek. Beseda 
s  vojenským  kaplanem  Milanem  Novotným 
o  jeho  nedávné  misi  v Afghánistánu,  která  se 
odehrála mezi dvě hudebními bloky, zaujala ná-
vštěvníky nejen silným tématem, ale také atmo-
sférou, humorem a osvěžující komunikací hlav-
ního aktéra. Doprovodnou výstavu Kněz jubilár 
pořadatelé věnovali P. Jiřímu Mannlovi, který se 
na konci května letošního roku dožil sta let a kte-
rý celé čtvrt století působil jako holický duchovní 
správce. Ve věži pak zvoníci připravili expozici 
o opravě báně kostela na sklonku 70. let minu-
lého století a přímo u zvonu připomněli živým 
obrazem situaci  z holického povstání v květnu 
1945. Tehdy právě z okna zvonice tamní osád-
ka sestřelila německý bitevní letoun Focke Wulf 
190. Návštěvníci, kterých v průběhu Noci kos-
telů přišly asi dvě  stovky,  se  také  seznámili  se 
životem kostelních poštolek, a ti bystřejší mohli 
zaznamenat,  jak  se  některé  z  nich  přímo  před 
jejich  očima  učily  létat.  Program Noci  kostelů 
2020 v Holicích mohli zájemci sledovat také on-
-line na internetu. Záznam je k dispozici na You-
tube kanálu Farnost Holice.

Lukáš Peška

Promenádní koncert plný díků

Noc kostelů zacílila na armádu. 
Výstřely však nezněly.

Hudební festival Zlatá Pecka zazáří ještě letos – změní se jen termín a téma
Neformální  festival  v Chrudimi  založený pěv-
kyní Dagmar Peckovou se svého čtvrtého roční-
ku nevzdá. Milovníci hudby se dočkají na pod-
zim, kdy festival propukne. Zlatá Pecka potrvá 
osm dní a nabídne deset hudebních, filmových 
a  divadelních  produkcí.  Změny  zaznamenají 
návštěvníci  v  termínu,  ale  také  v  dramaturgii. 
Letošním mottem bude „S hudbou kolem světa 
za 8 dní.“ 
Se Zlatou Peckou podniknou návštěvníci  letos 
v listopadu cestu do Orientu i do Ameriky. „Zla-
tá  Pecka má  v  sobě  sílu  nového  života.  Proto 
nic nevzdáváme a  těšíme  se na každého první 
listopadový  týden  letošního  roku.  Rozjedeme 
se světem i přes zavřené hranice, protože hudba 
hranice nezná,“ říká Dagmar Pecková.
Zlatá Pecka 2020 začne v sobotu 31. října ver-
nisáží  výstavy  „Cesta  kolem  světa“,  kterou 
pro festival připravila prestižní pražská galerie 
La  Femme.  Po  výtvarné  předehře  proběhne 

již  tradiční nedělní slavnostní zahájení v chru-
dimském  Kostele  Nanebevzetí  Panny  Marie 
a  večerní  galakoncert,  který  najde  své  místo 
ve Fibichově sále v Chrudimi. Kromě Dagmar 
Peckové,  Filharmonie Hradec Králové, Alžbě-
ty Poláčkové, Richarda Samka a dirigenta Jana 
Kučery  festival  přivítá  mimo  jiné  zpěvačku 
Dashu,  zástupce  nastupující  pěvecké  elity Da-
niela Matouška, Marii Svobodovou i mladé ta-
lenty z řad hudebně mimořádně nadaných dětí.
Holický  festivalový  koncert  zazní  v  neděli 
8.  listopadu.  „V sále Základní umělecké  školy 
Karla Malicha přivítáme skvělý mužský pěvec-
ký  ansámbl  Gentleman  Singers,  a  sice  s  pás-
mem Hudba bez hranic,“ popisuje Lukáš Peška, 
radní města pro oblast kultury a dodává, že vstu-
penky si  zájemci mohou  již zakoupit na www.
ticketmaster.cz. Více informací najdete na www.
zpfestival.cz a FB profilu Zlata Pecka – hudební 
festival.   (zp)

Při  příležitosti  75.  výročí  Holického  povstání 
je ve vitrínách prvního patra Kulturního domu 
města  Holic  k  vidění  výstava  fotografií  s  ná-
zvem: Holice v posledních dnech války a v prv-
ních dnech míru. Výstavu fotografií z roku 1945 
z archivních záběrů zhotovil a sestavil Ladislav 
Formánek. Výstava potrvá do konce srpna.

Výstava fotografií

KULTURA
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JAK ŠEL ČAS S KORONAVIREM V HOLICÍCH – 1

Přijela dlouho očekávaná objednávka dezinfekce z Německa pro občany města 
Holic

Koronavirus COVID-19

Plnění lahviček dezinfekcí – v akci skauti, hasiči a technické služby

Zaměstnanci městského úřadu rozlévají první várku dezinfekce pro lékaře

Mladí skauti a hasiči museli nejdříve dezinfekcí naplnit a oblepit tisíce lahviček Naplněné lahvičky připravené na výdej

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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JAK ŠEL ČAS S KORONAVIREM V HOLICÍCH – 2

Rozdávání roušek a dezinfekce za pomoci Hasičů Holice a Skautů Holice

Dar od nadace Antonín Šporka

Dar od pana Van Truong Hoang – dezinfekční prostředky, roušky…

Designové roušky
Distribuce tisíců roušek šitých zaměstnanci příspěvkových organizací, městského 
úřadu i desítek dobrovolníků 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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JAK ŠEL ČAS S KORONAVIREM V HOLICÍCH – 3

Plnění lahví dezinfekcí pro zdravotníky

Šicí dílna v ZUŠ Karla Malicha

Bohoslužby z kostela sv. Martina byly streamovány přes kanál youtube

I půjčovna kostýmů se aktivně zapojila do šití roušek

Dezinfekce rozmístěná na 15 místech po Holicích Vedení partnerského města Strzelce Opolskie v rouškách z Holic

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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JAK ŠEL ČAS S KORONAVIREM V HOLICÍCH – 4

Skauti při distribuci roušek mezi občany města

Zasedání zastupitelstva města s dodrženými dvoumetrovými odstupy

Dezinfekce venkovních prostor ve městě a přilehlých částech – spolupráce hasičů 
a technických služeb

Facebooková skupina Roušky pro Holice a okolí zmobilizovala desítky domácích 
švadlen a našila tisíce roušek 

„Dobrý den, roušky šít neumím, ale přinesla jsem alespoň něco na zub…“ A tato 
zcela anonymní paní nebyla jedinou, kdo v té době pomáhal, jak mohl. Zůstane 
nám to?

Byla obnovena možnost setkávání se na veřejnosti. ZUŠ Karla Malicha uspořádala 
Holický hudební týden

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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INZERCE
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Ať  jsem  se  ptal  kohokoli  z Roveňska,  jestli  pamatuje,  že  by  se  u  nich 
v obci uhnízdili čápi, ptáci, kteří budí dojem vznešenosti, čistoty a ele-
gance, tak mi řekli, že ne. Napadlo mě kouknout se do knihy Holice ob-
raz vývoje a současnosti, autorů A. Šafaříka a O. Pospíšila z roku 1911, 
jestli čirou náhodou tam něco nebude. O čápech nic, ale pevně doufám, 
že nikoho neurazím, když velice krátce budu citovat  z  této knihy něco 
o historii obce. Když císař Josef II. v  letech 1778–1787 projížděl  tímto 
krajem, zjistil, že je zde mnoho nezužitkované půdy. Proto nařídil povo-
lat osadníky – rodiny z Pruského Slezska. Do Roveňska se v roce 1782 
vypravilo 10 rodin z hrabství Kladského. Žili zde, hospodařili a položili 
základ obce. Roku 1850 byla obec připojena k Holicím.
Stále i v dnešní době, hlavně ti dříve narození, užívají pro tuto obec zli-
dovělý výraz „Trandorf“. Možná někdo neví proč. Tak krátce na vysvět-
lenou.  Před mnoha  lety  zde  žil myslivec,  který  byl  nucen  opustit  svůj 
domov. Byl smutný a plakal. Všichni to viděli, a proto se rozhodli, že toto 
místo pojmenují Trauerdorf – Smutná ves a do znaku si dali plačícího my-
slivce. Kdyby tento myslivec dnes žil, jistě by nemohl plakat, protože by 
měl radost z toho, že se zde poprvé usídlila nová rodinka, tentokrát čapí.

Ladislav Formánek

1. července 1960 (60 let) po vzniku VČ KNV vstoupila v platnost nová 
územní  organizace,  z  okresů Holice,  Přelouč  a  Pardubice  se  stal  nový 
okres Pardubice.
5. července 1945  (75  let)  Junáci  uspořádali  na  hřišti  SK Holice  první 
táborák po válce.
12. července 1925  (95  let) Klub  českých  velocipedistů Holice  uspořá-
dal  pod protektorátem městské  rady Slavnost  rozvinutí  klubové vlajky. 
Průvod šel od hostince U Konrádů na  Javůrku, následovaly cyklistické 
závody a koncert, klubovou vlajku rozvinul starosta města J. Kňourek.
17. července 1910 (110 let) se v Holicích narodil Ing. arch. Jaroslav Ko-
reček, projektant, stavitel, pracovník Státního ústavu pro rekonstrukci pa-
mátkových měst a objektů, autor návrhů interiérů Staroměstské radnice 
a několika projektových návrhů pro město Holice. Zemřel 19. 12. 2005.
18. července 2010 (10 let) zemřel divadelní ochotník Josef Koráb (81), 
v  roce  2008  obdržel  nejvyšší  ochotnické  vyznamenání  –  Zlatý  odznak 
J. K. Tyla. Narodil se 22. 1. 1929.
24. července 1850 (170 let) až do tohoto dne býval hřbitov kolem kostela, 
když byl zřízen nový na  jižním návrší  „na kostelíčku“ za městem, pod 
nímž v 18. stol. byla bažantnice, založená císařem Ferdinandem I., stála 
zde dřevěná kaple Božího Těla.
26. července 1885 (135 let) v noci vypukl velký požár ve Starých Holi-
cích a postupně zachvátil čtyři stavení a stodoly. K požáru se dostavily 
také hasičské sbory ředický a ostřetínský. Společným úsilím se jim poda-
řilo zabránit dalšímu rozšíření ohně.
29. července 1940 (80 let) bylo schváleno zavedení nedělního klidu živ-
nostníků, uzenářů a obchodníků dobytkem v celém holickém okrese. To-
muto předcházelo zavedení nedělního klidu i v místních obchodech.
1. srpna 1925  (95  let)  f. H. Hirsch akc.  spol. Holice,  továrna na obuv 
zřídila v Borohrádku dílnu na výrobu pletených sandálů.
3. srpna 1930 (90 let) v kostele sv. Martina se konala slavnost posvěcení 
nového zvonu „umíráčku“ darovaného kostelu místní Jednotou Orla čsl. 
a Sdružením katolické mládeže v Holicích. Zvon ulila f. Manoušek a spol. 
v Brně, vážil 30 kg, a stál 1 133,20 Kč a měl nápis: „Orel Sdružení k. m. 
v Holicích 1930. Mrtvé oplakávám“.
4. srpna 1680 (340 let) císař Leopold I. udělil městu právo tří výročních 
trhů spojených s  trhy na dobytek a každou sobotu  týdenní  trh na obilí, 
dobytek a jiné prodejní věci.
9. srpna 1870 (150 let) c. k. Okresní hejtmanství v Pardubicích zaslalo 
Městské  radě v Holicích dopis – povolávací  rozkaz pro Emila Holuba. 
Městská rada odpověděla, že jmenovaný nyní bydlí u svých rodičů v Pát-
ku, kde se zdržuje na prázdinách co posluchač lékařství.
9. srpna 1955 (65 let) zemřel v Holicích Karel Čuda, fotograf, nakladatel 
a vydavatel, majitel f. Grafo-Čuda-Holice, produkující pohlednice v celé 
ČSR. Narodil se 14.5.1880 v Hradci Králové.
11. srpna 1865 (155 let) v Roketnici na Moravě se narodil MUDr. Čeněk 
Zemánek, městský  lékař, veřejný činitel, starosta města, náčelník a sta-
rosta Sokola, iniciátor výstavby místní sokolovny, založil i továrnu „Lim-
ba“ na zpracování dřevěných dýh. Byl dvakrát ženatý. Zemřel v Holicích 
2. 10. 1930.
14. srpna 1940 (80 let) zemřel ve věku 55 let berní oficiál Josef Hradec-
ký, výrazná osobnost kulturního života v Holicích. Byl zakladatelem a di-
rigentem pěveckého a hudebního kroužku Hlahol, který pod jeho vedením 
patřil k nejlepším na východě Čech.
17. srpna 1930 (90 let) SK Holice sehrál fotbalový zápas ve Zlíně s SK 
Baťa Zlín, 0 : 8.
18. srpna 1915 (105 let) holické náměstí bylo pojmenováno na Náměstí 
císaře a krále Františka Josefa I.
25. srpna 1820 (200 let) na Poběžovicích v č. 28 se narodil prof. Václav 
Jandečka, školu vychodil v Holicích, pak v Pardubicích, v Hradci Králové 
a filozofii v Praze. Zemský školní inspektor, čestný člen Jednoty českých 
mathematiků, odborný spisovatel. Zemřel 5. března 1898.
26. srpna 1930  (90  let) místní  školní  rada v Holicích  jménem Obecné 
měšťanské školy a Farního úřadu v Holicích podepsaly na dalších 12 let 
smlouvu na užívání části starého hřbitova, k bezplatnému užívání na hři-
ště dívčích škol.

Čapí rodinka v RoveňskuZ archívu Václava Kmenta

V sobotu 6. června se v restauraci Černý kůň uskutečnil 4. turnaj 15. ročníku 
Rohozec ligy v licitovaném mariáši, kterého se zúčastnilo 55 hráčů z celé 
republiky. V soutěži jednotlivců zvítězil pelhřimovský Jaroslav Hašek před 
Miroslavem Škaloudem (Plnotuční), bronzovou příčku obsadil Josef Baxa 
z České Lípy. Aleš Slabý z Horního Jelení obsadil osmou příčku, Kamil 
Munia z týmu Famosea Holice bral dvanáctou pozici. V soutěži týmů se 
nejlépe vedlo družstvu s názvem Plnotuční, druzí skončili hráči Goldsersi-
su Pelhřimov a třetí reprezentanti týmu Vajgar. Tým Alda team Horní Jelení 
vybojoval pátou pozici, osmá pak zbyla na domácí Famoseu Holice.

Turnaj v mariáši

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Letní prázdniny ťukají na dveře a naše příměstské tábory hlásí plno. Roz-
hodli  jsme  se  proto  přidat  ještě  další  dva  termíny příměstských táborů 
spojených s angličtinou, které jsou určeny spíše pro větší děti – Angličtina 
hrou. Náš oblíbený lektor – rodilý mluvčí – provede vaše děti anglickou 
gramatikou a konverzací, a to formou hry, takže v lavicích rozhodně celý 
den neprosedí! Děti si oživí angličtinu pomocí různých scének, cvičení a her 
a budou tak angličtinu používat přirozeně, navíc je to bude bavit! Tábor se 
bude konat v termínech 20. až 24. červenec a 10. až 14. srpen, vždy dopole-
dne (9.00–12.00 hodin). Cena za jeden turnus je jenom 1 000 Kč, v případě 
sourozenců či zakoupení obou turnusů je sleva na 750 Kč (za turnus). 
A jaké rozptýlení nabízíme pro dospělé? Během dvou červencových ví-
kendů si k nám můžete přijít ušít vlastní boty. V neděli 12. července se 
budou šít barefoot sandálky a o víkendu 18. a19. července barefoot ba-
leríny. Materiálem je přírodní činěná kůže, kterou si nabarvíte do poža-
dovaného odstínu, k výběru je 25 barev. Na podrážky se používají obuv-
nické plotny, a to několika dezénů, barev i tloušťky. Botky jsou vámi šité 
na míru, originálně zdobené a zažijete v nich pocit chůze naboso.
Během prázdnin nabízíme dále kurz pečení sladkého kváskového pečiva, 
a  to  koláčů  a  buchet  (sobota  18.  července)  a  kurz  výroby  originálního 
šperku s kamenem (sobota 8. srpna).
Od září pro vás připravujeme plno novinek a pokračování stálých kurzů, 
do kterých přijímáme přihlášky již teď. Zpozornět by měli zájemci o ang-
lické jazykové kurzy – pokud si zarezervují svá místa do konce července, 
získají zvýhodněnou cenu kurzu, jednu lekci zdarma. Těšíme se na vás! 
Více informací na www.artykadlo.cz a našem Facebooku Artykadlo. Hez-
ké prázdniny vám všem!

Tým Artykadla

Přejeme všem krásné  a  klidné  léto,  prázdniny,  dovo-
lenou....
O prázdninách poskytujeme hlídání dětí předškolního 
a  školního  věku  (1.třída)  v  týdnech  13.  až  17.  srpna 
a 20. až 24. srpna. Využívat budeme naši hernu a za-
hradu,  hrát  deskové  hry,  malovat,  tvořit  z  různých 
materiálů,  zavítáme  do Afrického muzea  a  využijeme  i městská  hřiště. 
Do 3. srpna se můžete přihlásit na telefonu 606 911 379.
8.  června  jsme po  třech měsících obnovili  činnost  týdnem volné herny 
a následně některými pravidelnými programy. Věříme, že se v září vrátí-
me ke všem pravidelným programům Holoubka a zároveň pro vás plánu-
jeme nové jednorázové akce.
Na shledanou v Holoubku v úterý 1. září. 
První týden nabízíme volnou hernu a druhý týden začnou pravidelné pro-
gramy.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.

4. září – nový začátek pro 12 žen
Druhý RORO cyklus vzdělávání začne v září 2020 a pokud chcete být 
mezi ženami, které využijí možnosti zapojit se do vzdělávacího projektu, 
kontaktujte manažerku projektu Vladimíru Krejčíkovou krejcikova.roro@
gmail.com, tel.: 603 566 141 pro více informací o obsahu a obsazenosti. 
A PROČ PŘIJÍT?
• POZNÁTE SVOJE TALENTY A SILNÉ STRÁNKY
• ZAŽIJETE PODPORU OSTATNÍCH ŽEN
• ZÍSKÁTE INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ
• POSÍLÍTE SVÉ SEBEVĚDOMÍ
• ZVÝŠÍTE SVOU SPOKOJENOST DOMA I V PRÁCI
Vzdělávací aktivity kurzu Rovnoprávnost s rozumem jsou pro účastnice 
a účastníky bezplatné. Přihlaste se přes www.rovnopravnostsrozumem.cz. 
Sledujte aktivity projektu na FB: Rovnoprávnost s rozumem nebo webo-
vých stránkách projektu.
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

Prázdniny v Artykadle

Holoubek v době prázdnin

A tak se rok s rokem sešel (nestačili jsme ani okem mrknout) a zjistili jsme, 
že jsme propásli desetileté výročí aktivního fungování MAS Holicko. Pro-
to jsme se rozhodli, že společně s vámi oslavíme jedenáctileté výročí. 
„Ačkoliv jsme tu již 11 let, tak přeci jenom bude lépe, pokud vás nejprve se-
známím s tím, co znamená zkratka MAS, tedy Místní Akční Skupina,“ uved-
la ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová. „Jsme společenství obcí, 
podnikatelů, neziskových organizací a aktivních lidí, kteří chtějí něco udělat 
pro svůj region, kde bydlí a pracují. Tedy v našem případě pro Holicko. Jsme 
nezávislí na politickém rozhodování – ačkoliv se v průběhu let změnili před-
stavitelé politických stran, vlády, kraje nebo i obcí, tak MAS Holicko tu stále 
aktivně působí. Naší jednoznačnou výhodou je to, že fungujeme na základě 
tak zvaného principu LEADER. To ve zkratce znamená, že prostřednictvím 
partnerství a metody „zdola nahoru“ se snažíme najít společnou řeč nad po-
třebami a prioritami, tak aby život na Holicku byl příjemnější, bezpečnější 
a radostnější pro většinu místních obyvatel. Proto se vás neustále na něco 
ptáme, posloucháme a reagujeme na vaše potřeby.“
Cílem MAS Holicko  je  tedy  zlepšit  kvalitu  života v  regionu,  a  to  pro-
střednictvím mnoha  různých aktivit. Naší nejvíce viditelnou činností  je 
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Od roku 2009 jsme 
podpořili  projekty  v  celkové  výši  46,85 mil. Kč,  konkrétně  se  jednalo 
o projekty zaměřené na: Bezpečnost silničního provozu – 12,98 mil. Kč, 
Školy  –  7,70 mil. Kč, Drobné  podnikatele  –  6,74 mil. Kč,  Sportoviště 
– 5,49 mil. Kč, Volnočasová, spolková a kulturní centra – 4,63 mil. Kč, 
Zemědělské podnikatele – 4,41 mil. Kč, Venkovskou turistiku – 3,55 mil. 
Kč, Výrobu potravin – 0,79 mil. Kč, Lesnická opatření – 0,38 mil. Kč, 
Veřejná prostranství – 0,17 mil. Kč
Další aktivitou, kterou asi nejvíce vnímají místní školy, je projekt Místní 
akční plán rozvoje vzdělání. Díky spolupráci všech mateřských a základ-
ních  škol  se  snažíme  zlepšit  kvalitu  vzdělávání  na Holicku  –  společně 
identifikujeme potřeby a reagujeme na ně. 
„Jen tak namátkou. Realizujeme semináře pro pedagogy na různá témata. 
Základním školám zprostředkováváme služby rodilého mluvčího anglic-
kého jazyka, návštěvu Senátu nebo Vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Mateřské školy se s námi zase podívaly do ekocentra Paleta v Oucmani-
cích nebo absolvovaly výtvarné dílničky v ZUŠ K. Malicha v Holicích,“ 
zhodnotila výsledky projektu Michaela Kovářová.
Pro podnikatele je tu aktivita značení regionálních produktů certifikátem 
KRAJ PERNŠTEJNŮ, díky kterému místní  obyvatelé  jednoznačně po-
znají výrobce, který dbá o kvalitu svých produktů.
Pro podporu cestovního ruchu jsme s městem Pardubice a ostatními MAS 
z  okresu  Pardubice  založily  turistickou  oblast  Pardubicko  –  Perníkové 
srdce Čech, jejímž cílem je propojit subjekty působící v cestovním ruchu 
a společnou propagací zvýšit návštěvnost Pardubicka. 
„Posledním článkem, který nám ve výčtu chybí, je podpora neziskového 
sektoru. Ten byl bohužel dlouhou dobu naší Popelkou. Ale to by se mělo 
od  letoška  změnit,  protože  právě  rozjíždíme dva  úplně  nové  projekty,“ 
informovala Michaela Kovářová.  „Jeden  je  zaměřen  na  komunitní  plá-
nování  sociálních  služeb  a  ten  druhý  na  podporu  činnosti  neziskových 
organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží.“
A protože jsme akční nejen v názvu, tak v případě, že máte nějaký další 
zajímavý nápad pro zlepšení života na Holicku, ozvěte se nám na e-mail 
mas@holicko.cz. Jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to již 11 let.

Manažerky MAS Holicko, o.p.s.

MAS Holicko je tu už 11 let s vámi

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Na jaře letošního roku uspořádala Základní or-
ganizace  Českého  zahrádkářského  svazu  Ho-
lice,  i přes problémy s koronavirem, I. kolo 5. 
ročníku soutěže Mladý zahrádkář pro žáky 4. až 
9. tříd.
Vyhodnocení 1. kola soutěže kategorie I. 4. až 
6. třída
  1. Dominik Kasnar 
  2. Barbora Dostálová 
  3. Tereza Prokešová
  4. Viktorie Broučková 
  5. Vojtěch Bárta 
  6. Vlasta Voborník
  7. Veronika Broučková 

  8. Kateřina Špatenková
  9. Jakub Růžička 
10. Matěj Špinar
11. Martina Brandová – náhradnice
12. Kateřina Morávková – náhradnice
Vyhodnocení 1. kola soutěže kategorie II. 7. 
až 9. třída
  1. Karla Hojková
  2. Ondřej Konůpek 
  3. Jan Kolář 
  4. Ivan Hlávka
  5. Eva Hlaváčková
  6. Antonín Vondrouš
  7. Tomáš Hrdý

  8. Antonín Výborný 
  9. Matěj Mrňák 
10. Šárka Straková 
11. Tomáš Jírovský – náhradník
12. Pavla Hlávková – náhradnic 
 Tito žáci budou spolu soutěžit v neděli 20. září 
od 9 hodin na zahrádkářské posvícenské výsta-
vě v tzv. „Poznávačce“, na kterou vás všechny 
zveme. Přijďte se podívat, jak vaše děti a vnuci 
zápolí s poznáváním věcí a rostlin, které by měl
znát  každý  dobrý  zahrádkář.  Přijďte  podpořit 
soutěžící!
Děkujeme a těšíme se na vás.

Alena Rabasová

Mladý zahrádkář

Po  uvolnění  vládních  opatření  v  souvislosti 
s pandemií koronaviru, která trvala pro kopanou 
dva a půl měsíce, se postupně strhává fotbalová 
turnajová a zápasová lavina. 10. června utkáním 
Horní  Jelení–Horní Ředice B odstartoval Letní 
pohár senátora Miroslava Antla.  S  nápadem 
uspořádat turnaj pro větší počet týmů přispěchal 
OFS Pardubice. Dvacet fotbalových mužstev je 
rozděleno po pěti týmech do čtyř skupin, přičemž 
hrát v nich bude každý s každým. Končí se finá-
lovým turnajem pro vítěze skupin na hřišti jedno-
ho z týmů v sobotu 1. srpna. Rozlosování celého 
turnaje  na  stránkách OFS.  Za  výhru  se  udělují 
tři body, za remízu jeden. Při nerozhodném vý-
sledku  budou  prováděny  pokutové  kopy.  Naše 
skupina A: FK Horní Ředice B, SK Holice B, TJ 
Jaroslav, TJ Sokol Roveň, AFK Horní Jelení. 

V pořadí druhý holický turnaj se uskutečnil 20. 
a  21.  června. Není  to  žádný Corona Cup, An-
tikorona  liga, Covid Cup nebo Covid  liga,  ale 
v  pořadí  již  50.  ročník  letního  turnaje  starších 
žáků. VIKTORIA CUP – Memoriál Ládi Vo-
jíře.  V  době  uzávěrky  HL  neznáme  výsledky 
a ani nevíme, jestli se uskutečnil za účasti muž-
stev družebních měst Holic. Pak by to byl jako 
vždy turnaj mezinárodní. 

O POHÁR FIRMY ERWIN JUNKER
V  sobotu  13.  června  proběhl  na  nově  zrekon-
struovaném městském  stadionu v pořadí  již  9. 
ročník  letního  turnaje mladších  žáků. Dvanáct 
mužstev  bylo  rozděleno  na  dvě  skupiny,  kde 
hráli každý s každým. Vítěz turnaje vzešel podle 
umístění  ve  skupinách. Hrací  řád:  počet  hráčů 

7+1,  hrací  plocha  dle  pravidel mladších  žáků, 
branky 5×2.
 Výsledky turnaje:
  1. FK Pardubice – bílá
  2. FK Pardubice – červená
  3. FC Hlinsko – bílá
  4. FC Hlinsko – zelená
  5. FC Slavia Hradec Králové
  6. FK Neštěmice
  7. SK Lázně Bohdaneč
  8. SK Černíkovice
  9. SK Holice – modrá
10. FO Lanškroun
11. AFK Horní Jelení
12. SK Holice – červená
První tři týmy obdržely poháry a medaile, drob-
né ceny a dárky pak dostal každý tým.

SK Holice a SENÁTORŮV POHÁR

Po  několika  dlouhých  týdnech  se  naše  škola 
zase otevřela, spíš pootevřela pro odvážné žáky 
1.  stupně.  Z  důvodu  hygienických  opatření  se 
každá třída rozdělila do skupin, a protože tříd-
ní  učitelky  se  rozdělit  nedají,  byly  povolány 
asistentky,  vychovatelky  i  učitelky  2.  stupně, 
aby měl tyto skupiny kdo učit. Nastoupila jsem 
do 2.  skupiny 5. B. Nejsem notebookový „zá-
vislák“ trávící na počítači 5–6 hodin denně, ale 
učitelka,  která má  ráda  osobní  kontakt  s  žáky 
a  pro  kterou  50–60  mailů  denně,  na  které  se 
musí  odpovědět,  zkontrolovat  a  třeba  jen  tak 
s žáky popovídat, není to pravé ořechové. Přes 
počáteční  rozpaky  z  nutné  organizace  výuky, 
které mě vrátily do vzpomínek na branná  cvi-
čení v dobách hodně minulých, jsme se s mojí 
skupinou  celkem  dobře  sžili.  Každá  skupina 
dětí má určené  stanoviště,  kde  ji  v určený  čas 
vyzvedne  vyučující,  poté  se  plíží  školou  přes 
první dezinfekční zónu do určené třídy, hlavně 
nikoho nepotkat. Ve třídě sedíme v oddělených 
lavicích, dezinfekce všude, kam se podíváš. Ale-
spoň  tady  si ochranné  roušky můžeme sundat. 
O  přestávkách  vykouknout  ze  třídy,  zda  není 
na WC žák vedlejší třídy, aby nedošlo k mísení 
skupin. Během vyučovacích hodin nás několi-
krát vyruší paní uklízečky, které velmi pečlivě 

a  zodpovědně  otírají  dezinfekcí  kliky  a madla 
dveří. Po skončení výuky podobně dobrodružný 
přesun k východu školy. Ale ani tady to nekončí. 
S žáky (v mém případě dvěma) se plížíme k jí-
delně, kde si nás převezme „dozorkyně jídelny“ 

a určí, kdy,  jak a kam mohou  jít žáci obědvat. 
Alespoň jsme měli tento týden výhodu teplých 
obědů,  protože  příští  týden  to  budou  bagety. 
Teplé  obědy  budou mít  zase  žáci  druhé  školy. 
První týden jsme zakončili dvouhodinovou pří-
rodovědnou  vycházkou  do  parku Pod  parkem. 
Pro mě se otevřel úžasný kout Holic, který jsem 
i  přesto,  že  tady  učím  asi  „150  let“,  neznala. 
Úžasné majestátní topoly, u kterých se jen mar-
ně snažím odhadnout jejich stáří, krásné jírovce, 
lípy, javory... Ale hlavně klid, žádní lidé, žádný 
hluk,  kousek od náměstí  a  přitom  jako v  lese. 
Hned na začátku parku je tabule s fotografiemi 
a názvy stromů, které jsou tady k vidění. Z dru-
hé strany tabule  jsou stejným způsobem vyob-
razeni a popsáni ptáci. Škoda, že tu není tabule 
s  informacemi,  kdy  a  kým  byl  park  založen, 
jakou má historii,  nějaké  zajímavosti,  které  se 
k  parku  vztahují.  Žáci měli  za  úkol  najít,  po-
kud možno, co nejvíc druhů stromů a utrhnout 
z nich list. Ty jsme si potom rozložili na pěšince 
u laviček a určovali, z jakých stromů jsou. Na-
konec jsme park ještě jednou pořádně „prolezli“ 
a  znovu  stromy  určovali.  Dokonce  jsme  našli 
i první zralou lesní jahodu. Pořídili jsme několik 
fotek a hurá domů.

Naďa Harčárová, ZŠ  Holubova

Vyučování v „koronakrizi“
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