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Vážení spoluobčané,
když si vzpomenu na září loňského roku, tak 
si musím říci, že za ten relativně krátký čas se 
událo tolik věcí a prožili jsme si tolik situací, že 
jde vskutku říci, že svět není takový, jakým byl 
před rokem. Možná nás i vývoj naučil radovat 

se z věcí, které jsme předtím brali jako samozřejmost. Podobně tomu bylo 
i u našich školáků – dříve byli ke škole podstatně víc kritičtí a v naprosté 
většině směrem k vyučování negativní. Když se školy otevřely, tak se na-
opak těšili a tuto možnost vítali. Na prahu nového školního roku je třeba 
přát nejen jim, ale i kantorům, aby si toto nadšení pro setkávání se v lavi-
cích přenesli i do nastávajícího období. A též si přát, aby se neopakovala 
situace se zavíráním škol.
Stejně jako rušení školního vyučování se omezení týkala i různých dalších 

akcí. Nekonaly se tak poprvé od roku 2007, kdy byla tato akce zavedena, 
Dny Holicka a další. Uvnitř tohoto čísla najdete pozvánku na slavnostní 
otevření druhé etapy revitalizace Městského stadionu, které se uskuteční 
29. srpna a také na akci „Holice ve víru zábavy“, která by měla být nejen 
příležitostí k setkání, ale i místem poděkování všem, kteří se v průběhu 
tohoto roku aktivně zapojili do zmírňování následků jak koronaviru, tak 
povodní. Obě akce se uskuteční pouze v případě, že toto bude v souladu 
s nařízením státních orgánů.
Ještě bych se s vámi rád podělil o první zkušenosti se svozem tříděného 
odpadu. Jenom za měsíc červenec bylo vytříděno o cca. 2,5 tuny plastu 
a o 5 tun papíru více, než je obvyklé. Díky moc za to!
Drazí spoluobčané, buďme pozitivně naladěni k životu. 

Mgr. Ondřej Výborný, 
starosta města

O prázdninách proběhly stavební úpravy v ZŠ Holubova. Za 6 250 000 Kč 
zde vznikly nové akustické podhledy, povrchy podlah, vnitřní omítky 
a byla rekonstruovaná elektroinstalace. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

V pondělí 7. září 2020 v 18.00 hodin se bude konat ve společenském 
sále Základní umělecké školy Karla Malicha pravidelné zasedání Zastu-
pitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2020 a pro-

jednání rozpočtových změn, zastupitelé budou informováni o hospoda-
ření organizací s majetkovou účastí města. Pravidelným bodem budou 
převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě 
projednání dotazů a připomínek zastupitelů nebo zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na pravidelné veřejné jednání holických za-
stupitelů.

Slovo starosty

Rekonstrukce
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 22. června 2020
Rada města se sešla v pondělí 22. června ke své schůzi v prostorách KD 
Holice a tato schůze předcházela pravidelnému červnovému zasedání za-
stupitelstva. 
Rada města Holic schválila 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
na r. 2020, likvidaci movitého majetku města dle návrhu majetkové a by-
tové komise a doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2020 o nočním klidu. Rada schválila technickým službám 
na základě výběrového řízení nákup 2 elektrovozidel typu GOUPIL 
G5 od firmy Keřka Pardubice s.r.o. za cenu 2 716 118 Kč včetně DPH 
za předpokladu získání dotace. Byl schválen Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo na akci „Projektová dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS Holice 
v ul. Pod Parkem“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., a Dodatek 
smlouvy č. 1 s firmou Zoubek s.r.o na prodloužení termínu oprav a údržby 
do 31. srpna 2020 na opravy komunikací tryskovou metodou na rok 2020, 
a vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele workouto-
vého hřiště v Holicích. Rada města Holic doporučila Zastupitelstvu Města 
Holice schválit převod spoluvlastnického podílu k bytovému domu č.p. 
1120 a k bytovému domu č.p. 1124 do majetku bytového družstva DVBH 
bytové družstvo, Na Mušce 1120, to vše v souladu s usnesením ZM č. 328 
ze dne 12. září 2005 formou Dohody o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví k nemovitým věcem. Rada schválila převod družstevního 
podílu v Bytovém družstvu Dubina II k bytu A7, výběrové řízení obálko-
vou metodou na nájemné bytu č. 10 v domě Holubova 46 se zadávacími 
podmínkami obálkové metody k záměru pronájmu tohoto bytu. Schválila 
pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na II. a III. čtvrtletí r. 2020 
schválený majetkovou a bytovou komisí dne 15. června 2020, ukonče-
ní nájmu bytu č. 4, v domě náměstí T. G. Masaryka 9, dohodou ke dni 
31. července 2020. 
Rada doporučila ZM nevyužít předkupní právo k výkupu chaty v podí-
lovém spoluvlastnictví 16-ti měst a obcí, schválila snížení nájemného 
za pronájem části pozemku cca 22m2 v majetku města ve výši 50 % za ob-
dobí od 14. března do 30. září 2020 a zároveň neschválila snížení ročního 
nájemného. V bloku převodů nemovitého majetku radní schválili doporu-
čení zastupitelstvu pro prodeje městských pozemků i záměru odprodeje 
pozemků a pro zřízení věcných břemen na městských pozemcích. Rada 
města schválila podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně proti roz-
sudku Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby na určení práva 
odpovídající věcnému břemeni komunikace na pozemku parc. č. 2276/10 
v k.ú. Holice v Čechách – vlastník Milan Jedlička a doporučila ZM schvá-
lit podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu v Brně v případě, že by 
bylo Nejvyšším soudem ČR v Brně zamítnuto dovolání proti rozsudku 
Krajského soudu v Hradci Králové ve věci této žaloby.
Rada schválila změnu zadání akce „MŠ Staroholická venkovní žaluzie“ pro 
rok 2020, dočasné snížení nájemného, po dobu trvání opatření Ministerstva 
zdravotnictví, pro provozovatele trhů v Holicích za cenu 4 000 Kč/ 1 trh 
a na závěr technickým službám 2. změnu odpisového plánu na rok 2020.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 13. července 2020
Poslední schůze rady města před „dovolenými“ proběhla v pondělí 13. čer-
vence. Rada města schválila odepsání pohledávky ve výši 13661 Kč z vy-
účtování služeb za rok 2018 a 2019 a nezaplacený nájem včetně záloh 
na služby zesnulé Marie Hanušové, nájemci bytu č. 4 v domě Husova 
406 zaplacení veškerých pohledávek spojených s užíváním bytu formou 
splátkového kalendáře ke dni 31. prosince 2020 a ukončení nájmu k to-
muto bytu v případě nedodržení termínu zaplacení veškerých pohledávek, 
zveřejnění záměru nájmu plochy do 1 m2 na umístění nápojového auto-
matu v objektu čp. 29 na nám. T. G. Masaryka, na základě poptávkového 
řízení jako zhotovitele akce „MŠ Staroholická – venkovní žaluzie“ firmu 
TECHNOBOX, Jiří Netolický, provedení výběrového řízení obálkovou 
metodou na byt č. 10 v čp. 46 ul. Holubova, Holice s vyvolávací mini-
mální cenou 8 520 Kč a úpravu podmínek pro vymezení okruhu uchazečů 
o pronájem bytu, přidělení bytu č. 5 v domě DPS v ul. Palackého č.p. 1131 
od 1. srpna 2020 dle schváleného pořadníku uchazečů o přidělení obecní-
ho bytu na II. čtvrtletí. Rada zrušila výběrové řízení na akci „Vybudování 
workoutového hřiště v Holicích“ z důvodu nezískání dotace na tuto akci. 
Rada města vzala na vědomí informaci o rámcovém programu slavnostní-
ho otevření Městského stadionu dne 29. srpna 2020 a záměr Oblastní cha-
rity Pardubice na zřízení střediska odlehčené paliativní péče v Holicích 
ve stávající budově Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
Rada města schválila ZŠ Holubova a ZŠ Komenského přijetí účelově 

určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI poskytnutého ve 2 etapách 
na základě smluv pro školní rok 2020/2021.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 3. srpna 2020
V pondělí 3. srpna proběhlo mimořádné zasedání městské rady, které 
mělo na programu pouze dva body. 
Rada města Holic schválila 16. rozpočtovou změnu v rozpočtu měs-
ta na rok 2020, kterou se uvolnily finanční prostředky na opravu fasá-
dy na ZŠ Holubova ve výši 300 tis.Kč a uvolnily se finance na opravy 
chodníků po opravách vodovodu v ulici Mládežnická a 1. Máje, které 
provedou technické služby. Druhým bodem bylo projednání a schvále-
ní, na základě předložené žádosti, bezplatného poskytnutí prostranství 
Sokolského parku, parkoviště před ZUŠ Karla Malicha a prostor mezi 
kulturním domem a muzeem spolku Junák – český skaut, středisko Holice 
z.s. na dny 4.–6. září 2020, v rámci oslav 100 let skautingu v Holicích.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 22. června 2020
Po odpoledním jednání Rady města Holic proběhlo od 18.00 hodin veřej-
né zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé projednali a poté schválili 
postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady města od posledního 
zasedání Zastupitelstva města Holic 11. května 2020 a schválili aktuali-
zovaný plán práce Zastupitelstva a Rady města Holic na 2. pololetí 2020. 
Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o nočním klidu.
Projednáno a schváleno bylo plnění rozpočtu města k 30. dubnu 2020 
a 13. rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2020, včetně navržených 
změn a ZM vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 
Holicka za rok 2019. Poté zastupitelstvo projednalo programový blok pře-
vody nemovitého majetku, tj. odprodeje pozemků a zřízení věcných bře-
men, včetně schválení postupu proti rozsudku Krajského soudu při žalobě 
na určení práva užívání pozemku v ulici Revoluční. Úplné znění všech 
usnesení je uvedeno na webových stránkách města Holic (www.holice.eu).
ZM vzalo na vědomí stav přípravy realizace chodníku v ulici Pod Parkem 
a informaci o projektech ITI Hradecko – pardubické aglomerace s tím, 
že město Holice nebylo zařazeno do dalšího projektového období. ZM 
schválilo bezplatný nájem městského bytu č. 12 v bytovém domě 749 
na dobu 15 let výměnou za pozemek p.č. 391/6 a část pozemku 395/1 
v majetku Pardubického kraje k.ú. Holice v Čechách a delegovalo starostu 
města na jednání ve věci příslušné smlouvy s Pardubickým krajem. ZM 
delegovalo na radu města rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na částeč-
nou rekonstrukci sportovní haly, Holubova 1307, Holice, v rámci výzvy 
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obcí s 3001–10 000 obyvateli pro 
dotační titul: 117d822OH Podpora budování a obnovy míst aktivního od-
počinku. ZM vzalo na vědomí informaci o dotačních titulech a poskytnu-
tých dotacích Pardubického kraje, zápis Finančního výboru zastupitelstva 
města ze dne 17. června 2020 a schválilo žadateli p. Šedivému navýšení 
dotace z rozpočtu města na rok 2020 o částku 18 990 Kč. 

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 13. července 2020
V rámci jednání rady města dne 13. července bylo svoláno veřejné zase-
dání Zastupitelstva města, které proběhlo v zasedací síni městského úřadu 
od 18.00 hodin.
Zastupitelé schválili 15. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2020 
mimo bodu 3.106. ZM schválilo přijetí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice na rok 2020 ve výši 
172 000 Kč na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, při-
jetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci Holice, ul. Smetanova, 
oprava kaple sv. Josefa ve výši 120 000 Kč a přijetí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na akci Dataprojektor do Afrického muzea Dr. Emila 
Holuba ve výši 30 000 Kč.
Zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 245 z 22. června 2020, kterým dele-
govalo na radu města rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na částečnou 
rekonstrukci sportovní haly v ulici Holubova v rámci výzvy Ministerstva 
pro místní rozvoj – Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli pro dotační 
titul: 117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku 
a schválilo podání žádosti o dotaci na částečnou rekonstrukci sportovní 
haly v ul. Holubova v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj – Pod-
pora obcí s 3 001–10 000 obyvateli pro dotační titul: 117d8220H Podpora 
budování a obnovy míst aktivního odpočinku.
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Informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického 
kraje a do 1/3 Senátu PČR
Připomínáme, že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční 
ve dnech 2. a 3. října 2020.
V Holicích budou zároveň voliči vybírat kandidáta do Senátu Parlamentu 
ČR ve volebním okrsku č. 48 a případné 2. kolo pak proběhne ve dnech 
9. a 10. října 2020.

Možnost hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku Par-
dubického kraje
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého po-
bytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku 
na území Pardubického kraje, nikoliv však již v ostatních krajích. 
O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to ná-
sledujícími způsoby:
• PÍSEMNĚ – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává 
obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u které-
ho je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu 
do pátku 25. září 2020. Žádost v listinné podobě musí být opatřena 
ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. 
poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána pro-
střednictvím datové schránky.
• OSOBNĚ – v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť 
obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po pro-
kázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání vo-
ličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16.00 
hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Senátu PČR
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého poby-
tu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku, ale 
pouze v „senátním“ volebním okrsku č. 48 !!!
Termíny a způsob vydání voličského průkazu je stejný jako v případě 
„krajských“ voleb.

Odměny členům volebních komisí
V roce 2018 byly příslušnou vyhláškou stanoveny odměny pro členy vo-
lebních komisí. V našem případě společných krajských a senátních voleb 
je odměna člena komise 2200 Kč nebo 2900 Kč v případě i 2. kola. Pro 
předsedu komise je to 2600 Kč nebo 3600 Kč (+ 2. kolo), místopředseda 
a zapisovatel dostanou 2500 Kč, resp. 3500 Kč.
Dále je ve hře i návrh na další zvýšení cca o 500 Kč z důvodu plnění slo-
žitějších hygienických podmínek.
Upozornění na změnu sídla volebních okrsků č. 8 a č. 9. 
Voliči volebního okrsku č. 8 (voliči z Kamence a Podlesí), kteří dříve 
hlasovali v hlasovací místnosti – Podlesí 91 (bývalé kadeřnictví), budou 
nyní hlasovat v Gymnasiu dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110. 
Voliči volebního okrsku č. 9 (voliči z Koudelky), kteří dříve hlasovali 
v hlasovací místnosti – restaurace p. Juračky na Koudelce, budou nyní 
hlasovat v Mateřské škole Staroholická, Staroholická 236.
Aktuální informace o volbách nabízí server ministerstva vnitra ČR 
na adrese www.mvcr.cz nebo server Českého statistického úřadu 
na adrese www.volby.cz, kde budou výsledky voleb.

Svoz tříděného odpadu (plast a papír) bude probíhat v následujících termí-
nech. I nadále zůstává zachován svoz TDO (tuhý domovní odpad) každý 
týden, i v týdnech svozu tříděného odpadu. TDO bude svážen v obvyk-
lých dnech. Bio odpad pak bude svážen také každý týden do konce měsíce 
října.

    1. a 2. září – plast
29. a 30. září – plast
27. a 28. říjen – plast
24. a 25. listopad – plast
22. a 23. prosinec – plast

15. a 16. září – papír
13. a 14. říjen – papír
10. a 11. listopad – papír
    8. a 9. prosinec – papír

ÚŘEDNÍ DESKA 

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

Svozové dny tříděného odpadu

svoláváme shromáždění holických občanů dne 6. září v 18.00 hodin 
do Josefské ulice, asi 150 m od nechráněného přejezdu, před dům č. 815. 
My, starousedlíci, nesouhlasíme se stavbou 39 vchodového bytového 
domu a bytového domu s 24 malometrážními byty v Josefské ulici.
39 vchodový dům má stát za nechráněným přejezdem vedle kolejí, bytový 
dům s 24 malometrážními byty místo jednoho rodinného domku.
Na shromáždění pozveme i zástupce města, politických stran atp., aby 
nám vysvětlili tento zásah do našich životů, případně se za nás postavili.
Vážení spoluobčané, i když nejste z „postižené“ lokality, pokud vidíte 
smysl našeho jednání a máte zájem nás podpořit, případně se svým podpi-
sem připojit k petici, kterou chceme předat na MÚ Holice, přijďte na toto 
shromáždění. Vysvětlíme vám, proč nemůžeme souhlasit s tímto zámě-
rem. 
Jen poznámku na závěr, prosíme vás, přijďte nás podpořit – příště se něco 
podobného může týkat vás.

Občané postižené lokality

Vážení spoluobčané,

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc září 2020

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A  SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
7. 9. 19.00  Petra Janů & Amsterdam – „Jedeme dál!“
pondělí   Jedinečná rockerka Petra Janů se svou kapelou Amsterdam a její koncert s příhod-

ným názvem „Jedeme dál!“– přeložený koncert z března 2020.
   Zazní největší rockové hity Petry Janů, ale také novinky z alba Blázni. Nový 

kabát dostaly i písně, které vznikly ve spolupráci s Otou Petřinou a vyšly na uni-
kátním čtyřalbu Petra&Petřina. Vše v doprovodu ostřílených rockerů ze skupiny 
Amsterdam. 390 Kč

18. 9. 19.30  Marc Camoletti Láska, sex a žárlivost 
pátek   Milostný trojúhelník opět na divadle a s ním různá komická a legrační nedoro-

zumění. Můžete se tedy těšit na spoustu humorných situací, překvapivých zvratů 
a hereckých akcí této podařené komedie – přeložené z března 2020.

   Režie: Kryštof Šimek.
   Uvádí: Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice. 
   Bonus pro předplatitele ABO 2019/2020. 120 Kč 

25. 9. 17.00  Veselá Trojka Pavla Kršky 
pátek   Koncert tří kamarádů – populárního tria z TV Šlágru. Zveme všechny, kteří si rádi 

poslechnou pěknou lidovou písničku. Za výbor seniorů – Antonín Janeba.
   Koncert se uskuteční v sále ZUŠ Karla Malicha v Holicích. 120 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
15. 9. 17.00  Velké dobrodružství Čtyřlístku
úterý   Na kraji Třeskoprsk v malém domku bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík 

a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uply-
nulém roce.

   S Pinďou zažijeme výlet na Ďáblův kopec, s Myšpulínem pátrání po Vlkodlako-
vi, s Bobíkem cestu do vesmíru a s Fifinkou návštěvu u malých čertíků.

  Režie: Michal Žabka. 
  Žánr: animovaný/dobrodružný. Délka 72 minut. 70 Kč

22. 9. 19.30  3Bobule 
úterý   Po mnoha sklizních se Honza a Klára stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. 

Nyní žijí odděleně a toto je příběh renesance jejich lásky. Vedle manželství řeší, 
jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím na vinicích. Honza se 
opět setkává se svým kumpánem Jirkou, který utíká na Moravu před dluhy i se 
svým pubertálním synem Kubou.

   Režie: Martin Kopp.
   Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský 

a další.
   Žánr: komedie. Délka 101 minut. 100 Kč

29. 9. 19.30  Příliš osobní známost 
úterý   Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a nejlepší kamarádkou 

Simonou. Té se rozvodem obrátil život vzhůru nohama. Seznámí se proto s vý-
středním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. I Natáliin život nabírá 
nový směr, když potká okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka a jeho dcerku. 
Vše je téměř idylické, nebýt Markovy tchyně Evy.

   Režie: Marta Ferencová. 
   Hrají: Petra Hřebíčková, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová, Branislav Trifuno-

vič a další.
   Žánr: komedie/drama – nevhodné do 15 let. Délka 107 minut. 80 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

1. 9.–29. 9.  ELIŠKA A. HRONOVÁ:  JÁ
  Výstava ukázek tvorby této mladé výtvarnice.

Životní jubileum
Dne 7. července letošního roku oslavila paní 
Alena Chmelařová v plné síle a vitalitě význam-
né životní jubileum.
Během války od srpna 1944 do srpna 1945 pra-
covala v továrně Hirsch Holice jako administ-
rativní síla.
V letech 1949–1951 v Chemických závodech 
Rybitví jako korespondentka, a v letech 1951– 
1957 v Masně Holice jako účetní.
Dne 1. prosince 1958 nastoupila do Městské 
osvětové besedy Holice jako pokladní – na zkrá-
cený úvazek – pod hlavičkou ONV Pardubice. 
Zaměstnanci osvětové besedy byli pak převede-
ni pod samostatnou vzniklou organizaci Kultur-
ní dům MěstNV v Holicích. 
Takže od 1. července 1960 byla paní Alena 
Chmelařová zaměstnancem kulturního domu  
jako účetní, účetní a platový referent a později 
jako samostatný ekonom. Mimo to vykonávala 
ještě další pravidelnou činnost, a to pořadatel-
skou službu při akcích, divadlech a koncertech 
kulturního domu.
Po odchodu do důchodu nadále spolupracovala 
s kulturním domem na různých pozicích – ně-
kolik sezon i jako průvodce v muzeu Dr. Emila 
Holuba. V současné době jsme ji vídali jako po-
kladní kina, a to až do června roku 2017.
Paní Chmelařová ještě jednou všechno nejlepší 
k vašemu významnému životnímu jubileu.

Jiřina Bucharová

Po úspěšné novoroční vycházce se Klub seniorů 
T. J. Sokol Holice těšil na jarní pokračování.
Všem známé okolnosti to ovšem nedovolily. 
Jaká radost z SMS pozvánky, že výlet, tento-
krát téměř letní, se může uskutečnit. Ve středu 
17. června odjelo devět účastníků směr Praha. 
Na tamějším hlavním nádraží se přidal ještě je-
den člen. Tentokrát byl cílem historický Vyše-
hrad a po něm cesta pěšky po krásách matičky 
Prahy do středu města (Žofín, Kampa, Karlův 
most, Staroměstské náměstí) a v odpoledních 
hodinách domů. Procházka to byla cca 12 km. 
Počasí přálo, občerstvení příjemné, zkrátka vy-
dařený den! Jako vždy – velký dík organizáto-
rům.

Jitka Koudelková

Klub seniorů
T. J. Sokol Holice

Parní čištění přístroji
KÄRCHER

Digestoře
Cirkulační plochy radiátorů topení
Spáry obkladů a dlažeb v interiéru

Rámy oken včetně střešních

Další práce spojené s hygienou
ve Vaší domácnosti dohodou

   604 975 177

KULTURA
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3. září před 95 lety se narodil Ing. Karel Horák. Pro strojaře a příznivce 
motocyklového sportu, hlavně ty dříve narozené, jistě ne neznámé jméno. 
Myslím si, že Karel Horák, s nímž se osud nijak nemazlil, je tak trochu 
neprávem opomíjeným holickým rodákem. Zeptal jsem se, jak na svého 
otce vzpomíná jeho dcera Eva?
Já si vašeho tatínka jako laik pamatuji především jako konstruktéra zá-
vodních speciálů, ale on byl především strojař, vzpomenete si na jeho nej-
větší úspěchy? 
„Táta byl hlavně velký životní optimista, i když byl v roce 1951 ve vykon-
struovaném politickém procesu odsouzen k trestu smrti. Odseděl si sice 
„jen“ 8 let, ale i tak nebylo lehké s tím žít. Byl povoláním konstruktér, 
nejprve letadel a pak obráběcích strojů. Brusky postavené v TOSu Holice 
pod jeho vedením získaly několikrát ocenění zlatou medailí na Meziná-
rodních strojních veletrzích.
Vyrobil jeden z prvních vrtulníků v ČSSR vlastní konstrukce. Byl také 
autorem mnoha patentů a zlepšovacích návrhů. Jeho originální řešení de-
smodromického rozvodu je v prestižním motoristickém časopise nazývá-
no „prostorovým zázrakem“.
Mnoho let startoval mistrovství světa v motokrosu, kde se jezdci řadili 
za jím vymyšlené startovací zařízení.
Jistě si na něho vzpomenou i závodníci na silničních motorkách, pro které 
byl dobrou duší. Jeho srdcovka byl ale onen sprint na 1/4 míle. Právě jeho 
zásluhou se tento sport objevil vůbec poprvé v zemích východního bloku 
a zrovna u nás v Holicích. Vytvořil několik závodních speciálů, na kterých 
i sám, ne už nejmladší, závodil. Tvořil do poslední chvíle.
S tátou se nedalo nudit, byl to prostě originál.“

Děkuji za vzpomínku Petr Kačer

1. září 1955 (65 let) se nastěhovali nájemníci do prvního „pětiletkového“ 
domu za potokem čp. 728 v dnešní Holubově ulici.
1. září 1980 (40 let) byla otevřena přístavba ZDŠ Staré Holice – byt škol-
níka, šatny žáků, školní kuchyně, jídelna, ředitelna, sborovna, gymnastic-
ký sál a soc. zařízení. Hodnota díla přes dva miliony korun a deset tisíc 
brigádnických hodin.
2. září 1415 (605 let) Smil Holický ze Šternberka připojil svoji pečeť 
na stížný list proti upálení Jana Husa (v r. 1422 se mu narodila dcera 
Kunhuta, jež se roku 1440 zasnoubila za Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad).
3. září 1925 (95 let) se v Holicích narodil Ing. Karel Horák, technik, kon-
struktér, vynálezce a tvůrce proslulého startovacího zařízení pro motokro-
sové závody, též autor brusek holického závodu TOS. Zemřel v Pardubi-
cích 2. února 1992.
4. září 1845 (175 let) v Holicích se narodil Václav Lohniský, hasičský 
činovník, autor a vydavatel povídek z hasičského a vojenského života, 
městský důchodní. Zemřel v Holicích 10. dubna 1915.
11. září 1955 (65 let) v Pardubicích se narodil Jaroslav Vojtěch, žil v Ho-
licích, československý reprezentant v motokrosu, účastník závodů o mist-
rovství světa (v r. 1978 celkově na 25. místě) z holického střediska přešel 
do Dukly Olomouc, pak Dukla Praha, RH Praha a RH Hradec Králové. 
Zemřel 2. prosince 2008.
25. září 1985 (35 let) obdržel Tomáš Formánek, desetiletý žák 5. B třídy 
Komenského ul., zprávu, že se stal vítězem Mezinárodní dětské ceny míru 
pro rok 1985. Cenu si převzal 22. listopadu v San Francisku, USA.
27. září 1845 (175 let) Františku Josefu a Anně Holubovým se narodi-
la dcera Terezie Johana Carolina, která však po deseti měsících zemřela. 
Za rok, 7. října 1847 se jim narodil další potomek – Emilián Karel Jan 
– Dr. Emil Holub.
28. září 1945 (75 let) byla na počest osvobození ČSR odhalena a vysvě-
cena socha sv. Václava, kterou nechala zhotovit a postavit katolická mlá-
dež v městské části Kamence.
30. září 1980 (40 let) zemřel v Praze Vojtěch Cach, spisovatel, autor roz-
hlasových i divadelních her z dělnického hnutí. Literárně začínal v Holi-
cích. Narodil se 7. srpna 1914 ve Vídni.

Taneční studio Hany Flekrové a taneční klub Tancklub Holice vás zve 
na tyto akce.

Kurz společenského tance a společenského 
chování pro mládež 2020 – 24. ročník.
Září – prosinec. Zahájení v pátek 4. září. 
Kurz je pro zájemce otevřen, především pro 
páry a chlapce.

Kurz tance pro dospělé.
První lekce v pátek 16. října, šest lekcí a zá-
věrečný ples. Pro začátečníky 
i pokročilé. Přihlášky již nyní, do 1. října. 

Holický kramflíček, sobota 14. listopadu – 26. ročník.
Celostátní soutěž ve sportovním tanci, pro dětské, juniorské i dospělé ta-
neční páry. 
Každý rok účast párů i ze zahraničí. 

Ve Víru tance, sobota 5. prosince.
Společenský ples na závěr tanečních kurzů, zveme i širokou veřejnost. 
Přijďte si s námi zatančit, 
pobavit se.
Akce se konají v sále Základní umělecké škole Karla Malicha.
S námi budete stále v pohybu! 
 

Více na: WWW.TSHF.CZ

Ing. Karel HorákZ archívu Václava Kmenta

Dotazník

TANEČNÍ POZVÁNKA

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ. POJĎTE SE 
PODÍLET NA ROZVOJI HOLICKA

Vážení občané,
chtěli bychom vás požádat o vyplnění dotazníku, ve kterém se můžete vy-
jádřit k dění a životu ve vaší obci a na Holicku jako takovém. Vaše názory 
budou jedním z podkladů pro zpracování rozvojového dokumentu, na je-
hož základě bude moci MAS Holicko přerozdělovat finanční prostředky 
určené pro Holicko pro období 2021–2027. MAS Holicko v regionu pů-
sobí již 11 let a za tu dobu podpořila projekty v celkové výši 46,85 mil 
Kč (chodníky, školy, volnočasová centra, sportoviště, drobní podnikatelé, 
venkovská turistika, …).
URČETE, KAM CHCETE SMĚŘOVAT DOTAČNÍ PROSTŘED-
KY PO  ROCE 2021, JAKÝM SMĚREM 
CHCETE ROZVÍJET SVŮJ REGION.
Dotazník je možné vyplnit zde: https://
forms.gle/G88CvqiDfoFPfH6B7
nebo přes QR kód. 
Sběr dotazníků probíhá do 30. září 2020.
Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi nebu-
dou využity k jiným účelům.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C6

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



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

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C8

Přivítejte s Holoubkem začátek nového školního roku. 
Zveme stálé i nové návštěvníky. Využijte příležitost 
pobýt v prvním zářijovém týdnu v naší herně v čase 
od 8.30 do 11.30 hodin bezplatně.
Přijďte si pohrát s dětmi, poznat nové kamarády, sezná-
mit se s prostředím Holoubka, zahrady a pravidelnými 
programy. Od druhého zářijového týdne postupně začnou pravidelné pro-
gramy – Úterní hudebně pohybové dopoledne, Baby studio, Montessori 
aktivity, Keramika pro děti a dospělé, Šikovné ručičky, Příprava na porod, 
Hravé cvičení, Večerní zpívání.
Ve středu 16. září odpoledne vás zveme do Holoubka na Jarmark a di-
vadelní pohádku. Jarmark spojený s tvořivými dílnami pro děti začíná 
v 14.30, pohádka v 16.00 hodin a předpokládaný konec Jarmarku je 
v 18.00 hodin. Prodej převážně ručních výrobků od regionálních výrobců 
– šperky, keramika, perníčky, koření…
Vstupné na pohádku: děti 10 Kč a dospělí 30 Kč. 
Těšíme se na návštěvu a společná setkání.
Dále zveme na dvě přednášky psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové:
24. září od 16.00 do 19.00 hodin Sebevědomí dítěte
Co můžeme jako rodiče nebo učitelé udělat pro to, aby naše děti měly kva-
litní sebevědomí? A to nejen v reálném životě, ale i na sociálních sítích? 
Sebevědomí, sebepřijetí, vědomí si vlastní hodnoty – jak můžeme svým 
dětem pomoci?
Hovořit budeme o nastavení mysli, růstovém myšlení, umění selhávat 
a znovu vstávat, práce s motivací, časem, prokrastinací, sebelásce a emo-
cích. Vstupné 50 Kč.
22. října od 16.00 do 19.00 hodin Proměny generací
Ke které generaci patříme? A k jaké patří naše děti? Miléniáni, X, Y, sně-
hové vločky, Husákovy děti – co to všechno znamená?
Praktický seminář, v němž se společně podíváme na proměny světa 
a s ním související proměny lidí, generací. Jak se v tom orientovat, proč 
bychom měli, jak to ovlivňuje výchovu a možnosti spolupráce? Co je ji-
nak a co stále platí? Vstupné 50 Kč.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich webových stránkách 
a Facebooku.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz

Co nového v rámci projektu RORO?
PŘIJĎTE NA KÁVU S PERSONALISTY 
KDY: středa 23. září od 16.30 do 18.30 
KDE: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice 1. patro
CO očekávat? Získáte informace o aktuální situaci na trhu práce v regi-
onu, dozvíte se o volných pracovních místech, potkáte se s personalisty/
personalistkami, dáte si dobrou kávu…
KDO se bude účastnit: 3 personalisté-zástupci regionálních zaměstnava-
telů, 20 lidí z veřejnosti

Buďte jedním/nou z nich a na KÁVU S PERSONALISTY se přihlaste 
do 18. září 2020. Doporučujeme, vezměte si s sebou svůj životopis. Pro 
více informací kontaktujte manažerku projektu Vladimíru Krejčíkovou 
krejcikova.roro@gmail.com, tel.: 603 566 141.
Kurzy osobního rozvoje v rámci projektu pokračují od září. Informace 
získáte u manažerky. 
Vzdělávací aktivity kurzu Rovnoprávnost s rozumem jsou pro účastnice 
a účastníky bezplatné. Přihlašování 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 jsou za námi, léto, které i přes chladný začátek bylo příjemné 
bez větších extrémů pomalu předává vládu podzimu a před námi je nový 
školní rok.
V úterý prvního září přivítáme v naší škole 150 dětí.
Jaký bude ten nový školní rok? No ten otazník za větou je tentokrát 
opravdu namístě. Vzhledem ke stále probíhající světové pandemii viru 
COVID -19 je jasné, že nový školní rok bude v mnoha ohledech jiný 
než školní roky předešlé. Byť v den psaní tohoto článku ještě nemáme 
z ministerstva školství ,,manuál“, který bude stanovovat podmínky pro-
vozu ve školách od 1. září, je zřejmé, že nás čekají hygienická a provozní 
opatření, která běžný chod školy ovlivní. I přes všechna úskalí, která nás 
hlavně v době podzimu a zimy v souvislosti s virem jistě čekají, však 
věříme, že nakonec prožijeme příjemný školní rok plný zážitků pro děti 
a že bude možné uskutečnit většinu akcí, na které jsme byli v minulosti 
zvyklí. První akcí, kterou na začátek školního roku plánujeme, je setká-
ní s dravci na školní zahradě. Rádi bychom uskutečnili také již tradiční 
a oblíbený společný výlet s rodiči do ZOO. Během prázdnin nás zastihla 
skvělá zpráva z Ministerstva životního prostředí, že nám byla definitiv-
ně schválena dotace na projekt Africká přírodní zahrada. Naše koncepce 
africké školy se tak bude moci rozvíjet i ve venkovních prostorách. Díky 
dotaci, kterou jsme obdrželi a samozřejmě nutného spolufinancování 
z prostředků zřizovatele i školy, můžeme začít s realizací projektu a pro-
měnou školní zahrady. Na realizaci úzce spolupracujeme se zahradní ar-
chitektkou Ing. Alenou Rabasovou, která je autorkou projektu, Ing. Ven-
dulou Maříkovou z MAS Holicko a samozřejmě také se zřizovatelem 
– tedy městem Holice. Projekt přímo dýchá Afrikou. Venkovní želvárium 
pro naše želvy pardálí, řeka Zambezi, poušť Kalahari, africká savana, 
domorodá vesnice Mašukulumbů – to všechno a mnohem víc bude u nás 
k vidění. Děti si budou moci samy pěstovat zajímavé plodiny, zahrají 
si na africké hudební nástroje, jejich fantazie se může projevit v klací-
kovišti, osvěží se pod vodopádem. Bude to náročná cesta, ale těšíme se 
na realizaci a smysluplné využití školní zahrady v moderním přírodním 
stylu. Více o projektu najdete na adrese https://www.msholubova.cz/re-
konstrukce-skolni-zahrady/.
Dalším projektem, na kterém pracujeme, je již třetí etapa projektu Zvý-
šení kvality výuky. Požádali jsme o dotaci v operačním programu Mi-
nisterstva školství mládeže a tělovýchovy Výzkum, vývoj a vzdělávání 
ve výzvě Šablony III.
Chceme dále zlepšovat individuální přístup k dětem díky práci školních 
asistentů. Pokud bude naše žádost úspěšná, začne projekt běžet od ledna 
2021. Máme v plánu i projektová dopoledne ve škole i mimo ni. Od října 
připravujeme tradiční pondělní hrátky. Uvidíme však, co nám momentální 
situace dovolí.
Více informací o naší škole a připravovaných akcích najdete na našich 
internetových stránkách www.msholubova.cz a také na facebooku www. 
facebook.com/msholubova.
Přejeme všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku a čtenářům 
příjemný závěr léta.

Lenka Chotěnovská

Nový školního rok v Mateřské škole Holubova

Zveme malé i velké do Holoubka

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Závodní cyklistika je jedním z mála sportů, které se letos provozují. Prv-
ním závodem, který se letos jel, byl závod horských kol v Hradci Králové. 
Pár dní po uvolnění karanténních opatření se 16. května sešlo na startu 
v kempu Stříbrný rybník několik stovek natěšených závodníků. Všichni 
jsme asi už velmi rádi zapomněli, jak jsme v březnu a dubnu žili, tak jen 
připomenu, že počet závodníků byl omezen, do místa startu směli jen zá-
vodníci (doprovod ne) a roušky sundali těsně před startem. Doufejme, že 
tohle se už nevrátí. 
A pak se už amatérská závodní sezóna rozběhla naplno. Profesionální 
závodní sezóna se ale rozběhla až po 1. srpnu, takže spousta profesionál-
ních cyklistů se zúčastňovala amatérských závodů. Např. silničního cyk-
listického závodu Krakonošův cyklomaraton, jednoho z nejlepších, ale 
stále amatérského závodu, se letos zúčastnila s výjimkou Z. Štybara kom-
pletní česká profesionální špička. A třeba regionálního silničního závo-
du Dobrušského poháru v Olešnici se zúčastnil polský profesionální tým 
Mazowsze Serce Polski a vítězem se stal J. Kaczmarek, který před dvěma 
lety okusil největší světové profi závody. Závodů horských kol se profíci 
účastní vcelku běžně. Pro nás amatérské závodníky to jsou skvělé zážitky. 
Závodíme na závodech nejvyšší úrovně, což jsou v ČR Český pohár hor-
ských kol jak v disciplíně Cross Country, tak i v Maratónu. Závodíme 
i v Českém poháru na silnici. Další část závodníků se účastní závodů série 
Kolo pro život, a naši sjezdoví specialisti jezdí Enduro Sérii. Letos chys-
táme klubovou premiéru v disciplíně cyklotrial. Závodů (včetně regionál-
ních) se koná opravdu hodně a jsou víkendy, kdy se naši závodníci objeví 
i na čtyřech závodech. 
Největšího úspěchu zatím dosáhla Zuzka Krátká (viz foto), která vybo-
jovala stříbrnou medaili na Mistrovství ČR horských kol Cross Country 
v kategorii mladších žákyň. Celkově druhá je i v celkovém pořadí České-
ho poháru. Pohárový závod horských kol v Mostě v disciplíně Maraton 
vyhrála L. Hendrychová, která je zatím druhá v celkovém pořadí seriálu. 
Celkově druhý je zatím i V. Hendrych v hodnocení stejného seriálu v ka-
tegorii do 14 let. 

Spoustu medailí jsme přivezli z krajského mistrovství horských kol.
V seriálu Kolo pro život se letos na stupně vítězů dostali Z. Krátká, R. 
Ročková, V. Novák, D. M. Hendrich a P. Šofr.
Sezóna pokračuje až do října. A pak možná cyklokros…

Pavel Bečka

Sokol

Bike Freaks V6 Holice

Sokol Holice slaví v tomto roce 150 let od svého založení. 11. prosince 
v roce 1870 byl na ustavující valné hromadě zvolen první starosta Ka-
rel Holub. Činnost jednoty byla tehdy zaměřena nejen na cvičení, ale 
i na kulturu, výchovu a vzdělávání. 
My si tuto významnou událost připomeneme oslavami, které se uskuteč-
ní 19. 9. 2020 v sokolovně v Holicích. V dopoledních hodinách proběh-
nou na stadionu atletické závody pro rodiče a děti. Slavnosti oficiálně 
zahájíme v 13.00 hodin slavnostním průvodem na hřiště Na Lipáku. Tam 
ve 14.00 vypukne extraligový zápas mužů v nohejbale – Sokol Holice 
vs. NK AUSTIN Vsetín. Během celého odpoledne bude v sokolovně 
ke shlédnutí historická výstava. O historii sokolovny přijede pohovořit 
doc. Mgr. Pavel Panoch, PhD. z Univerzity Pardubice. A samozřejmě ne-
budou chybět ani naše historická kola. Jezdci se už těší, až své skvosty 
opět ukáží veřejnosti. Večer vystoupí holická kapela Safe Exit. 
Café Zemánek bude otevřeno a venku u sokolovny bude pro návštěvníky 
akce k dispozici maso na grilu.
Program se stále vyvíjí a upřesňuje každým dnem. Aktuální informace 
budou tedy vždy na našich webových stránkách www.sokolholice.cz nebo 
na našem Facebooku. 
Holičáci, přijměte tedy naše srdečné pozvání. Těšíme se na vás v sobotu 
19. září. 

Renata Urbánková

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



Holickým nohejbalistům začala letošní venkovní sezóna již na konci květ-
na. V kategorii mužů a v kategorii dorostu máme své místo v ligové sou-
těži a týmům se daří.
Muži zvládli odehrát 4 zápasy. 2 vítězství si připsali na domácím hřišti 
před četným publikem. Doma si po letní pauze zahrají 12. a 19. září.
Dorostenci hráli jednou doma a 2 zápasy venku. Všechny zápasy vyhráli 
a v tuto chvíli jsou na průběžném 1. místě v tabulce. Nyní je čeká domácí 
zápas 29. srpna s TJ Peklo nad Zdobnicí.
Výsledky extraligy mužů:
MNK mobilprovás Modřice – T. J. SOKOL Holice 6:3
NK AUSTIN Vsetín – T. J. SOKOL Holice 6:3
T. J. SOKOL Holice – SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 6:3
T. J. SOKOL Holice – T. J. SOKOL I Prostějov 6:2
Výsledky Ligového poháru dorostu:
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice – T. J. SOKOL Holice 3:4
T. J. SOKOL Holice – MNK mobilprovás Modřice 4:3
TJ Spartak MSEM Přerov – T. J. SOKOL Holice 0:7

Nohejbalová mládež nás reprezentovala i na turnajích, krajských přebo-
rech a mistrovství ČR. Na výsledcích je vidět, že Sokol Holice umí vy-
chovat kvalitní hráče. A to díky kvalitním a nadšeným trenérům, ale také 
i rodičům a funkcionářům, kteří pro kluky vytváří super podmínky. 
Dorostenci Václav Pohl a Jirka Dreiseitl váleli na turnaji v rámci Poháru 
Českého nohejbalového svazu, kde nenašli přemožitele a obsadili 1. místo. 
Do Modřic na mistrovství ČR jednotlivců jeli mladší žáci Denis Nastoupil 
a Jakub Zadrobílek. 
Oba dva podali velmi slušné výkony. Denis vypadl v předkole osmifinále 
s Tobiášem Gregorem z Karlových Varů. Nad síly Kuby byl potom v os-
mifinále Tomáš Jahoda z Modřic. 
I krajský přebor mladších žáků a starších žáků v singlu měl naše zastoupe-
ní. Kluci byli v perfektní formě a spolu s trenéry se radovali ze skvělých 
výsledků. Mladší žáci: 1. místo – Jakub Zadrobílek, 2. místo – Michal 
Mařák, 4. místo – Denis Nastoupil. Starší žáci: 1. místo – Dominik Ma-
chatý, 5. místo – Ota Jirka.
Náš svěřenec Matěj Kubový získal v dresu MNK Modřice (v této sezóně 
za ně hostuje) 2 cenné tituly v kategorii starších žáků. Stal se mistrem ČR 
trojic a také se umístil na 2. místě ve dvojicích. 
Během prázdnin trenér Marek Líbal spolu s Pavlem Hojkou uspořádali 
pro kluky intenzivní soustředění. 16 borců 5 dní makalo na své formě 
a věnovali se jim 4 trenéři. Celá akce se moc vydařila a kluci po měsíční 
pauze nabrali formu a motivaci do podzimních utkání. 

Renata Urbánková

Holické listy: periodický tisk územního samosprávného celku, vydavatel město Holice. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Petr Vitman, Lukáš Peška, 
Vladislav Branda, Petr Kačer. 
Sídlo redakce: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 11 Holice. Tel. 466 741 202. 
E-mail: vitman@mestoholice.cz, kacer@mestoholice.cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk Chrudim, tisk: Tiskárna PORS, s.r.o. Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazy-
kové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Distribuce zdarma.
Uzávěrka říjnového vydání je 15. září 2020.

Pohár hejtmana – Holice slaví první vítězství
1. kolo – Horní Ředice – SK Holice „A“ 0 : 6 (0:3) branky: Václavek 5× 
(12, 21, 29, 81, 86, min., 56 min. vlastní Sytko)

SK Holice a fotbalový „Antl Cup“
O prázdninách 1. srpna proběhl v novém fotbalovém areálu SK Holice 
finálový turnaj Letního poháru senátora Miroslava Antla. Tento pohár 
uspořádal Okresní fotbalový svaz Pardubice jako organizovanou soutěž 
místo zrušené jarní části sezony. Dvacet přihlášených týmů bylo roz-
děleno do 4 skupin. Utkání se hrála v červnu a červenci. Do finálového 
turnaje se probojovaly první čtyři týmy ze základních skupin. Zápasy se 
hrály vždy 2 × 30 minut. Semifinále: Holice B – Rohoznice 4:1. Mikulo-
vice – Pardubičky B 5:0. O třetí místo: Pardubičky B – Rohoznice 6:0. 
Finále: Holice B – Mikulovice 1:2, branky: Růžička – Plesinger, Kříž. 
Ceny předávali: JUDr. Miroslav Antl – senátor Parlamentu ČR, Dra-
hoslav Drábek – předseda OFS Pardubice a Lukáš Ouředník – sekretář 
OFS Pardubice. Nejlepší střelec: J. Kříž (Mikulovice – 15 branek). Nej-
lepší hráč: J. Plesinger (Mikulovice). Nejlepší brankář: Radek Svoboda 
(Holice B).

TLAPNET KRAJSKÝ PŘEBOR
V sobotu 8. srpna po dlouhé pauze, způsobené koronavirem, znovu na-
startovaly krajské fotbalové soutěže. SK Holice A zahájil novou podzimní 
sezonu ve velkém stylu. V prvním kole přivítal doma TJ Sokol Moravany. 
V místním derby, před 320 diváky porazil svého soupeře 5:1 (2:0). HOLI-
CE: Laksar – Václavek (8. a 75. minuta branka), Řehák (90. Klasovitý), 
Řezníček (50. min.), T. Jedlička (90. min.), Fotul, Rek, Rosůlek(82. Ko-
vařík), Rožek (40. min.), Růžička (78. Kuclér), Semínko.

Rozlosování SK Holice – podzim 2020
SK Holice A – krajský přebor  SK Holice B – III. třída 
  8. srpen 17.00 Moravany    6. září 17.00 Ostřetín
22. srpen 17.00 Luže  20. září 16.30 Tetov
  5. září 17.00 Litomyšl    4. říjen 16.00 Pardubičky „B“
19. září 16.00 Svitavy  18. říjen 15.30 Dašice „A“
  3. říjen 15.00 Horní Ředice  25. říjen 14.30 Torpédo Pardubice
10. říjen 15.00 Třemošnice  28. říjen 14.30 Staré Hradiště
24. říjen 14.30 Choceň    8. listopad 14.00 Lázně Bohdaneč „B“
  7. listopad 14.00 Pardubičky

Ing. Vladimír Faltys

Fotbalová zprávy

Nohejbal
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