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Holické listy
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tento úvodník, se v naší zemi začíná registrovat na očkování proti nemoci COVID-19.
Rozbíhá se pomalu, ale je důležité, aby se začalo.
Je v tom možno vidět i nový začátek. Všichni doufáme, že se již konečně podaří obrátit nepříznivé trendy a situace se obrátí k lepšímu. Že se nám opět
vrátí klidnější časy, kdy nebude tématem většiny
hovorů nemoc nebo vir, ale naprosto běžná témata
o tom, jak se nám daří, jak nám dělají radost naše
děti, co se to zase děje s počasím…
Nenechme se od očkování odradit různými dezinformačními kampaněmi. Pokud jste v cílových skupinách a máte možnost se nechat očkovat, využijte ji.
Zvláště pak, pokud patříte mezi rizikové skupiny, pro
které může mít onemocnění vážné následky.
Vím, že je okolo očkování řada otázek, na mnoho
z nich nedokáži sám odpovědět, přesto, pokud dokáže zachránit byť jen jediný život, byť jen jedno zachované zdraví, má to smysl.
Pomozte prosím svým rodičům či prarodičům s při-

hlášením, pokud to nezvládnou sami. Nebudete-li
si vědět rady, můžete se obrátit i na sociální odbor
městského úřadu, kde vám rádi pomohou.
Své očekávání obratu k lepšímu však nevztahujme
pouze k vakcinaci. Začněme každý u sebe a svých
blízkých. I když je to již dlouhé, nebuďme na sebe nevlídní. Zajímejme se o to, co trápí naše blízké. Buďme
si navzájem oporou a útěchou, když se zrovna nedaří. To nás dokáže přenést nejen tímto těžkým obdobím, ale dá nám i sílu a povzbuzení do dalších let.

Ondřej Výborný

Zemřel P. Jiří Mannl
18. ledna 2021 v ranních hodinách zemřel v požehnaném věku 100 let dlouholetý holický farář
a čestný občan města P. Jiří Mannl. Do povědomí
obyvatel vstoupil především jako muž, kterému se
podařilo opravit nejenom kostel sv. Martina, ale
i řadu dalších sakrálních památek v okolí.
Otec Jiří se narodil 21. května 1920 v Lukavici u Kyšperka (Letohradu). Sice od mládí toužil po kněžské
službě, ale v realizaci této tužby mu nejprve zabránila těžká nemoc (zánět pobřišnice), odvod na nucené
práce v Německu a nakonec nástup komunistického režimu, který strávil u PTP. Až do roku 1967 pracoval jako zootechnik v JZD ve svém rodném kraji.
Teprve v časech uvolnění mohl studovat teologii
a v roce 1970 byl téměř v 50 letech vysvěcen na kněze. V letech 1971–1985 působil v Rokytnici nad Jizerou
a v Harrachově, pak od roku 1985 v Holicích. V roce
2011 se přestěhoval do Vysokého Mýta na zasloužený odpočinek. Od roku 2018 byl nejstarším knězem
diecéze a v květnu 2019 se stal čestným občanem
města Holic.

Radek Martinek
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Zpráva z jednání
Rady města Holic
14. prosince 2020
V pondělí 14. prosince od 16.00 hodin proběhlo v kulturním domě jednání Rady města Holic, které předcházelo večernímu zasedání zastupitelstva.
Rada projednala a schválila vyrovnané rozpočty
všech příspěvkových organizací města na rok 2021,
schválila odpisové plány dle předloženého návrhu
a dle návrhu také střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2022–2023.
Rada města Holic projednala a doporučila Zastupitelstvu města Holic vydat obecně závaznou vyhlášku města Holic č. 6/2020, o stanovení podmínek pro
pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s jejich konáním, vyhlášku města Holic č. 8/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v katastrálním území
Holice v Čechách a vymezují se prostory pro volné
pobíhání psů a vyhlášku města Holic č. 7/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na katastrálním území Holice v Čechách, dále doporučila zastupitelstvu města schválit plán práce ZM
a RM na rok 2021.
Rada města Holic schválila změnu organizačního
řádu Městského úřadu Holice s účinností od 1. ledna 2021 dle předloženého návrhu, 25. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2020 včetně navržených změn, Kulturnímu domu města Holic dodatek č. 1 k odpisovému plánu na r. 2020 a žádost
KD o posunutí termínu vyúčtování účelového pří2

spěvku k výročí 100 let od narození Václava Lohniského.
Rada města schválila spolku Kultura pro město z.s.
žádost o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté
dotace do 31. prosince 2020, Technickým službám
Holice posunutí termínu vyúčtování poskytnutých
účelových prostředků dle předloženého návrhu,
Mateřské škole Holice, Staroholická použití nevyčerpané částky z účelového příspěvku na výmalbu prostor na nákup nové magnetické nástěnky, Mateřské
škole Pardubická žádost o převedení nevyčerpaných
finančních prostředků určených na vybavenost
do roku 2021 na nákup prvků do školní zahrady, Mateřské škole Holubova použití finančních prostředků
určených na vybavenost na běžný provoz organizace, Tenisovému klubu Holice, z.s. prodloužení termínu vyúčtování dotace nejpozději do 31. prosince
2020.
Rada města schválila pronájem nebytových prostor
– 1/2 dvougaráže v suterénu domu čp 1103, Na Mušce
v Holicích žadateli s nabídkou 1300Kč/měsíc a přidělení nebytových prostor v čp. 29, nám. T.G. Masaryka
v Holicích firmě N-DENT s.r.o.
Rada schválila návrh na zahájení exekuce na vymožení pohledávky odstěhovaného nájemce z bytu
č. R2 v domě čp. 1042 v ul. U Kapličky a podání návrhu na zahájení exekuce na vymožení pohledávky
odstěhovaného nájemce z bytu č. 2 v domě Holubova čp. 749.
Rada města schválila navržený způsob likvidace
nepotřebného movitého majetku města dle návrhu majetkové a bytové komise, pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na IV. čtvrtletí r. 2020
a na základě schváleného pořadníku uchazečů o přidělení obecního bytu na IV. čtvrtletí r. 2020 přidělení
bytu č. 6 v čp. 1042 U Kapličky od 15. prosince 2020,
přidělení bytu č. 6 v čp. 59 Hradecká, Holice od 1. ledna 2021 – schváleného sociální komisí, výši nájemného v bytě č. 15 v čp. 761 v ulici Holubova od 1. ledna
2021 a přidělení bytu č. 25 v čp. 1042 U Kapličky, Holice od 1. ledna 2021.
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavební úpravy v objektu čp. 1042 U Kapličky (výtah) s firmou SMI – ČR group s.r.o. Police nad Metují
s prodloužením dokončení díla do 30. března 2021
a objednávku opravy zavěšení zvonu v kapli na hřbitově, včetně renovace zvonu u firmy ZVONOTEC
z Karviné.
Radní projednali a schválili dodatky 4 smluv o dílo
na stavební úpravy v objektu ZŠ Holubova, schváleno nebylo uzavření dodatku smlouvy s firmou FinalPro LK s.r.o. z Hrochova Týnce na změnu termínu
dokončení místnosti nové podatelny k 15. lednu 2021.
V bodě převodů nemovitého majetku radní projednali a doporučili zastupitelstvu města schválit všechny 3 návrhy.
Rada schválila pojišťovnu Kooperativa a.s. jako poskytovatele pojištění pro město Holice s dobou trvání pojištění na 3 roky s výší pojistného 289.248,Kč ročně, vyloučení firmy Stavrecon Pardubice s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení „Holice – využití srážkových vod“ z důvodu nedoručení vysvětlení k navr-
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žené a mimořádně nízké nabídkové ceny, schváleno bylo zadání zpracování územně plánovacího
podkladu na studii dopravy v klidu pro území vymezené územním plánem města Holice jako „Plochy smíšené obytné – městské – SM“ u firmy Highway design, s.r.o. z Hradce Králové, naopak rada
neschválila zařadit výstavbu chodníku od ulice Pospíšilova, Pod Homolí ve směru na Podlesí do rozpočtu roku 2021.
Rada města schválila jednosměrný provoz v ulici
Klicperova ve směru od ulice Komenského do ulice
Pardubická, včetně stanovení dopravního značení
parkovacích míst po pravé straně, byl schválen dodatek smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci
a na úpravy ulice Pod Parkem s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., z Vysokého Mýta s řešením
na zkrácení chodníku v ulici Pod Parkem a novým
osvětlením přechodu pro chodce i mlatových cest
v parku. Rada města Holic doporučila zastupitelstvu
města schválit Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace mezi městem Holice a společností VaK Pardubice a.s., doporučila ZM schválit Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou mezi
městem Holice a společností Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., a Plán financování a obnovy kanalizace v majetku města Holice vypracovanou společností VaK Pardubice, a.s., dále rada vzala na vědomí
informaci o možnosti zvýšení základního kapitálu
ve společnosti VaK Pardubice a rovněž i o možnosti
předání majetku spolu se stanovenou částkou na její
opravu.
Rada města Holic doporučila zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci na novostavbu sportovní haly v rámci programu „Regionální sportovní
infrastruktura“ pro podporu sportovišť v regionech
a doporučila schválit Komerční banku a.s. pro podání žádosti o dotaci včetně kompletní administrace a zpracování výběrového řízení. Rada projednala
nové žádosti na změnu územního plánu města a nedoporučila zastupitelstvu schválení těchto žádostí,
tj. pana Jandy, Ing. Valenty, firmy BV elektronik s.r.o.
a paní Schejbalové a Gotzlové.
Na závěr vzala rada na vědomí zápis sociálně zdravotní komise ze dne 25. listopadu 2020.

Zpráva z jednání
Zastupitelstva města Holic 14. prosince
2020
Na počátku jednání zastupitelstva města dne
14. prosince 2020 byl zastupitelstvem schválen postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady
města od posledního zasedání Zastupitelstva města
Holic 2. listopadu 2020.
Zastupiteli byl projednán a schválen rozpočet města Holic na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu
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města na roky 2022–2025 a také Program rozvoje
města Holic na období 2021–2030.
S rozpočtem na rok 2021 byl schválen Dodatek č. 1
k Pravidlům pro přidělování finanční podpory z rozpočtu města, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.
Zastupitelstvo města schválilo 17. změnu k příloze č. 1
zřizovací listiny Technických služeb Holice, 4. změnu k příloze č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Technických
služeb Holice, dodatek č. 4 k příloze č. 1 zřizovací listiny Školní jídelny Holice, dodatek č. 8 k příloze č. 2
zřizovací listiny Mateřské školy Holice, Staroholická,
dodatek č. 15 k příloze č. 1 zřizovací listiny Kulturního
domu města Holic a zastupitelstvo města schválilo
Plán práce ZM a RM na I. pololetí roku 2021. Zastupitelstvo města projednalo a vydalo obecně závaznou
vyhlášku města Holic č. 6/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty
a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, obecně závaznou vyhlášku města Holic č. 8/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v katastrálním území Holice v Čechách a vymezují se
prostory pro volné pobíhání psů, obecně závaznou
vyhlášku města Holic č. 7/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na katastrálním
území Holice v Čechách, obecně závaznou vyhlášku
města Holic č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 3/1995, o úpravě základního nájemného
podle polohy domu a obecně závaznou vyhlášku
města Holic č. 4/2020, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška města Holic č. 2/2002, o symbolech města
a jejich užívání, ve znění obecně závazné vyhlášky
města Holice č. 8/2005.
Zastupitelé schválili 26. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2020 a předběžně schválili rozpočtovou změnu č. 27 k rozpočtu města za rok 2020
pro operace, které vzniknou za období od 15. do 31.
prosince 2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro
případy – přijetí a případné realizace výdajů účelově
poskytnutých dotací s tím, že provedené rozpočtové změny budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání
roku 2021.
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zajištění
dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 13. prosince 2020 do 11. prosince
2021 a úhradě nákladů s tím spojených a vzalo na vědomí postup starosty města v nařízeném zajištění
ubytování pro osoby bez přístřeší s diagnostikovaným onemocněním COVID-19 a schválilo uzavřenou
smlouvu o zajištění tohoto ubytování s firmou Proti
proudu, s.r.o.
Zastupitelstvo města Holic schválilo prodloužení
termínu vyklizení pozemku p.č. 1725/23, výměra cca
97m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
ul. Holubova, k.ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV
10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a to do konce roku 2021, schváleno
bylo nevyužití předkupního práva k výkupu chaty
v podílovém spoluvlastnictví 16-ti města obcí a pře3
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vedení pozemku p.č. 1351/2 z k.ú. Veliny do k.ú. Horní
Jelení v rámci změny katastrální hranice.
Zastupitelstvo města Holic schválilo podání cenové
nabídky na koupi nemovitosti, tj. pozemku se stavbou čp. 10 (budova bývalé Komerční banky na náměstí) za 6 mil. Kč.
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření Dodatku č. 1 o prodloužení termínu čerpání dotace na opravu kaple sv. Josefa ve Smetanově ulici
za předpokladu schválení v orgánu poskytovatele
dotace a ukládá majetkovému odboru zajistit podepsání tohoto dodatku ze strany města Holic do konce roku 2020, schválena byla Smlouvu o pachtu
a provozování kanalizace mezi městem Holice a společností Vodovody a kanalizace, a.s., dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou mezi
městem Holice a společností Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., plán financování a obnovy kanalizace
v majetku Města Holice vypracovanou společností
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o možnosti zvýšení
základního kapitálu do společnosti VaK Pardubice
a rovněž i možnost předání majetku spolu se stanovenou částkou na jeho opravu.
Zastupitelstvo města Holic schválilo podání žádosti o dotaci na plánovanou investiční akci nazvanou:
„Novostavba sportovní haly, Holice“ v rámci NSA,
program „Regionální sportovní infrastruktura“ pro
podporu sportovišť v regionech a schvaluje Komerční banku a.s. pro podání žádosti o dotaci včetně kompletní administrace a zpracování výběrového řízení.
Zastupitelstvo města projednalo a zamítlo pořízení
změny ÚP Holice na žádost Jana Jandy, schválilo stažení žádosti o pořízení změny ÚP Holice Ing. Valenty a paní Valentové z jednání zastupitelstva města,
schválilo pořízení změny ÚP Holice na žádost společnosti BV elektronik s.r.o. a zamítlo pořízení změny ÚP
Holice na žádost paní Schejbalové a paní Götzlové.
Zastupitelstvo města Holic schválilo veřejnoprávní
Smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelské služby občanům města Holic v roce 2021.
Na závěr zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního výboru a kontrolního výboru ZM, aktuální informaci starosty města o stavu onemocnění občanů
Covidem 19 v Holicích a informaci Ing. Vondrouše
o ukončení realizace akce vodohospodářských prvků na městském stadionu se společností Profistav
Litomyšl a.s.
Zápis z jednání ZM, včetně usnesení je na stránce
www.holice.eu ve složce Občan, Zastupitelstvo, Zápisy z jednání.

Zpráva z jednání
Rady města Holic
11. ledna 2021
První schůze rady města v roce 2021 proběhla v pondělí 11. ledna 2021. a rada města schválila plán kon4

trol příspěvkových organizací města Holic na rok
2021. Rada vzala na vědomí zprávu z veřejnosprávní
kontroly v Mateřské škole Holubova, zprávu z veřejnosprávní kontroly Základní umělecké školy Karla
Malicha, zprávu z veřejnosprávní kontroly Technických služeb Holice, zprávu z veřejnosprávní kontroly
Základní školy Holice, Holubova, zprávu z veřejnosprávní kontroly Základní školy Komenského a zprávu z veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Holice
Holubova.
Rada města Holic schválila na základě výběrového
řízení jako zhotovitele akce „Holice – využití srážkových vod“ firmu Profistav Litomyšl a. s., schválila
ukončení pronájmu vývěsní skříňky na severní straně Obchodního střediska Qanto v Holicích ke dni
31. prosince 2020 s ZO KSČM Holice a schválila pronájem 1 ks vývěsní skříňky od 1. ledna 2021 na severní
straně Obchodní střediska Qanto v Holicích florbalovému oddílu IBK Holice.
Rada města vzala na vědomí informaci o podání námitek v rámci společného řízení (územní a stavební)
na stavbu RETAIL Park Holice a schválila dodatek č. 1
ke smlouvě na vytvoření webových stránek města
Holic se společností IDENTITY s.r.o. z Pardubic s prodloužením termínu předání díla do 31. ledna 2021.

Vladislav Branda

Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem přispěvatelům do letošní Tříkrálové
sbírky. Poděkování patří
také všem šestnácti obchodům, firmám, živnostníkům a městu Holice, kteří
poskytli místo pro umístění pokladniček. Moc si vaší
ochoty a pomoci vážíme –
bez vás by to nešlo. Pro ty
z vás, ke kterým se informace o sbírce nedostala,
nebo chcete ještě přispět, zůstane jedna pokladnička ve vstupní hale Městského úřadu v Holicích,
a to až do pátku 26. února 2021.
Stále je možné také přispět do „online kasiček“ –
příspěvek posílejte na č. účtu
66008822/0800 u ČS, variabilní symbol 77705020 (Oblastní
charita Pardubice), popř. poslat
DMS na DMS KOLEDA 30, 60 či
90 na číslo 87777. Online koledování bude ukončeno až
30. dubna 2021.
Věříme, že příští rok budeme moci opět zazvonit
u vašich dveří.
Přejeme všem požehnaný rok 2021.
Oblastní charita Pardubice
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

Úřední deska
Nové obecně závazné vyhlášky města Holic
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města bylo
schváleno 5 obecně závazných vyhlášek.
Obecně závazná vyhláška města Holic
č. 5/2020,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1995,
o úpravě základního nájemného podle polohy domu.
Vyhláška je zrušena bez náhrady!
Obecně závazná vyhláška města Holic
č. 4/2020,
Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku města
Holic č. 2/2002, o symbolech města a jejich užívání, ve znění obecně závazné vyhlášky města Holice
č. 8/2005. K rušení vyhlášky dochází z důvodu, že
není potřeba regulovat užívání městských symbolů
(městský znak a prapor) vyhláškou, neboť právo mít
a užívat symboly upravuje zákon o obcích
Obecně závazná vyhláška města Holic
č. 6/2020,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí
typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Vyhláška byla aktualizována, změny proti stávající vyhlášce jsou pouze v odkazech na nové právní předpisy.
Obecně závazná vyhláška města Holic
č. 7/2020,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na katastrálním území Holice v Čechách.
Tato vyhláška zakazuje jízdu nejen na skateboardech
a kolečkových bruslích, ale i na segwayích, longboardech,
waveboardech, pennyboardech, balančních deskách
a jiných podobných zařízeních na zpevněném prostranství u kulturního domu (pozemek p.č. 363/3) a v prostorách autobusového nádraží (pozemek p.č.2415/1).
Obecně závazná vyhláška města Holic
č. 8/2020,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Holice v Čechách a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.
Tato vyhláška nově stanovuje povinnost pohybu psů
na všech veřejných prostranstvích pouze na vodítku
a pro volný pohyb jsou určeny pouze pozemky (p.č.
2000/1, 2008/49, 2011/9, 2011/10 a 2020/60) situované
v ulici Pod Homolí ve směru od ulice Husova k místní části Podlesí. Pozemky budou označeny tabulkou:
Místo pro volný pohyb psů.
Místní poplatek za komunální odpad v roce
2021
Protože se výše poplatku pro rok 2021 nemění, zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č. 1/2020 a poplatek pro rok 2021 se bude platit ve stejné výši jako
v loňském roce, tj. 600 Kč na osobu a rok.
Složenky na placení poplatku za odpad budeme
do domácností rozesílat až v průběhu března 2021,
přičemž poplatek bude možno zaplatit na poště, dále
bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v hotovosti v pokladně radnice. Splatnost poplatku je jed-

norázově k 30. červnu 2021. Upozorňujeme občany, aby platbu prováděli až po obdržení složenky!!!
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce
MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.holice.eu.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
mají možnost se připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné
smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko z Týniště nad Orlicí budou se
smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“. Kontakt na ODEKO: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad
Orlicí, tel, 494 320 432 viz www.odeko.cz.
Plán práce zastupitelstva a rady města Holic
na 1. pololetí 2021
Prosincové jednání zastupitelstva schválilo plán práce zastupitelstva a rady města na rok 2021. Jednání
rady, která jsou neveřejná, začala již v pondělí 11. ledna
2021, potom již následují schůze rady města v dvoutýdenních intervalech až do 12. července2021.
První jednání zastupitelstva je 15. března 2021, další je 24. května a poslední před prázdninami se
koná 21. června 2021. Schůze zastupitelstva města jsou veřejné a konají se ve velkém sále Základní
umělecké školy Karla Malicha vždy od 18.00 hodin.
Podrobný plán práce je na úřední desce městského
úřadu i na stránkách města na www.holice.eu.

Něco o odpadech
V letošním roce vstoupil v platnost nový zákon o odpadovém hospodářství. Musím říci,
že o dost přísnější než ten předcházející.
A i proto město Holice v loňském roce distribuovalo nádoby na tříděný odpad. Nebudu
vás zatěžovat čísly, jenom krátká informace, že město Holice vybere na poplatcích
za svoz odpadu ani ne polovinu nákladů
spojených se svozem a likvidací odpadu.
Další část příjmu tvoří právě odměna za tříděný odpad, ale ani tak se zdaleka nedostaneme na částku, kterou město zaplatí.
Proč je důležité třídit, když opomineme ekologickou stránku věci, která je asi ten největší
důvod? Pokud se město dostane pod hranici
200 kg TDO na osobu a rok, zaplatí za likvidaci 500 Kč, když tuto hranici překročí, poplatek
se zvyšuje na 800 Kč a tyto ceny budou v budoucnu ještě dosti dramaticky růst. Takže
když třídíme, zabijeme dvě mouchy jednou
ranou, snížíme náklady a šetříme přírodu.
Je to na nás. Závěrem bych se chtěl omluvit
za komplikace spojené s novým systémem
svozu odpadu.

Petr Kačer
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Optická síť
Vážení spoluobčané, dovolte mi vás informovat o připravované výstavbě optické sítě
elektronických komunikací společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., člena skupiny ČEZ,
ve vašem městě. Veškeré náklady spojené s výstavbou optické sítě hradí v plném
rozsahu společnost Telco Infrastructure
a po dokončení samotné výstavby optické
sítě budete mít možnost využívat optický vysokorychlostní internet a interaktivní televizi
s pestrou nabídkou TV programů.
V nejbližších dnech vás bude osobně kontaktovat zástupce realizační společnosti Vegacom,
a.s. se žádostí o souhlas s umístěním optické
přípojky v jednotlivých bytových a rodinných
domech, který se prokáže platným průkazem a bude také připraven zodpovědět vaše
případné dotazy. Výstavba optické přípojky
v žádném případě není provázaná s odběrem
služeb Telco Infrastructure a po dokončení
samotné výstavby bude rozhodnutí o využití
některé ze služeb poskytovaných společností
Telco Infrastructure výhradně na obyvatelích
jednotlivých bytů a rodinných domů.
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Antonín Daněk Telco Infrastructure, s.r.o.

Veřejná soutěž – obálková
metoda – byt č. 2, čp. 18,
nám. T. G. Masaryka, Holice
Veřejná soutěž – přidělení bytu obálkovou
metodou dle Směrnice města Holic o přidělování bytů do nájmu občanům č. 25/2020.
Byt 1+1 v čp. 18 nám. T. G. Masaryka, Holice, 1NP.
Možný k nastěhování od 1. 3. 2021. Plocha bytu
je 34,69 m2, orientace na jih. Byt je vhodný
max. pro 2 osoby.
Výchozí nejnižší cena měsíčního smluvního
nájemného je 4 162,80 Kč. Možná prohlídka
na tel. čísle 466 741 231.
3 měsíční bezúročná kauce splatná v den
podpisu smlouvy. Termín podání nabídky
včetně všech náležitých formulářů je do 17. 2.
2021 do 10 hodin.
Více informací na webových stránkách města
Holic: http://www.holice.eu/.
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Odešel nejen velký
fotograf

V předvánočním čase, dne 21. prosince 2020, nás
navždy opustil pan Ladislav Formánek, kterého
jsme všichni znali především jako výborného fotografa. Jeho fotografie má ve svých albech značná
část obyvatel Holic i okolí. Tuším, že je bezpředmětné zde vypočítávat co vše, koho a kde všude Láďa
fotografoval. Já bych zde chtěl připomenout i jeho
další srdeční záležitost a tou bylo sběratelství, které
mu dávalo ten pravý životní náboj.
Láďa se aktivně zajímal o historii Holic. Sbíral nejen
pohlednice Holic, ale i různé materiály dokumentující historii. Vydal dvě publikace a několik kalendářů
s historickými fotografiemi Holic, měl několik video
přednášek na toto téma. Velmi se zajímal o cyklistiku
a stará kola, kterých si se synem Tomášem několik
pořídil. A tu se stává z fotografa montér. Tato kola si
postupně zrestauroval a uvedl do původní krásy. Nejen proto vstoupil do Sokola Holice – Klubu českých
velocipedistů (K. Č. V.) Holice, kde se zapojil do fotodokumentace pro celý klub, napsal i několik článků
týkajících se holické cyklistiky. Graficky vytvářel klubové diplomy, pozvánky a novoročenky, aktivně mi
pomáhal s vedením klubové kroniky. Zúčastňoval se
různých cyklojízd či závodů na historických kolech
v dobových kostýmech, které fotodokumentoval.
Zde se opět prolínaly jeho velké záliby – fotografování a historie s cyklistikou. Za to vše obdržel v roce
2017 Cenu města Holic.
Troufám si říci, že jsem byl Láďův velký kamarád,
spolu jsme se účastnili různých jízd a všech jednání
K. Č. V. Uspořádali jsme výstavu k výročí klubu a několik dalších výstav. Sbližovala nás práce na různých
projektech týkajících se historie Holic, kde jsme se
navzájem doplňovali a podporovali.
Odchodem Ládi nám zůstalo několik rozpracovaných materiálů…

Václav Kment

UDÁLOSTI • KULTURA

vlastně nejdéle sloužícím kulturním pracovníkem v Holicích. Jen
tak nenápadně připomeňme,
že skončil v roce 1992. Ale to už
psal stuhy na věnce u pohřebního ústavu pana Rychlíka a dělal
další věci, které už ani nikdo nedá
dohromady.
Kromě své práce výtvarníka, byl
také zdatným hercem holického
divadelního souboru. Vytvořil
řadu rolí a ještě před tím hrál
i v estrádním souboru. Ale nejen
hrál, ale také dělal maskéra. Jeho
velkou láskou byl také fotbal.
Vždyť v mládí nastupoval v mužstvu vedle pozdějšího našeho
internacionála Feureisla. A další
jeho velkou láskou byla práce
v Junáku, kde se mimo jiné podílel i na vybudování tábora ve Velinách.
Dá se napsat, že Honza Krejčí byl
člověk činorodý a že nijak nezahálel. Bohužel, už se o něm dá psát
jen v čase minulém. Dne 29. prosince 2020 jeho srdce v 89 letech
dotlouklo. Milý Honzo, slibuju,
že se budu koukat každé ráno
na nebe a hned poznám, jestli jsi
vzhůru a namaloval jsi správnou
modří krásný den.

Malý velký
muž
Kde se vzal, tu se vzal. Rychle papír, štětec, barvu a už to ládoval,
jeden plakát za druhým. Chviličku poté, co to stvořil, objevil
se objednavatel. „No to je dost,
že už jdete. Už to tady mám dva
dny hotový. Jenom to nějak blbě
schne. Tak si dejte pozor, ať to nerozmažete.“
Tak takhle nějak to bývalo, když
Jeník Krejčí maloval plakáty
a vůbec vše, co bylo potřeba
v kulturním domě výtvarně i jinak
zkrášlit. A také vydělat, protože
jsme měli nejen monopol, ale
i plán příjmů. A to nejen na výtvarné práce.
Honza (promiňte, ale jinak mu
nikdy nikdo neřekl) Krejčí pocházel z Horního Jelení (na což byl
značně hrdý) a vyučil se malířem
porcelánu v západních Čechách.
A to v době těsně poválečné
a značně dobrodružné. Když
se vrátil domů, nastoupil jako
výtvarník v roce 1954 do Domu
osvěty (což byl předchůdce
Kulturního domu) a stal se tak



Pavel Hladík

Zvonové
kasičky
vydaly obsah
V úterý 12. ledna 2021 vedoucí
Správního odboru Městského
úřadu Holice Jaroslav Frumert
za přítomnosti administrátora Římskokatolického farního
úřadu Holice P. Radka Martinka
a autora tohoto článku úředně
rozpečetil čtyři kasičky zvonové
sbírky Zvony pro Martina.
V celkovém součtu do nich dárci
věnovali 35.866 Kč (kasička ve věži
kostela – 2.067 Kč, kasička v oční
optice Pro vaše oči Veronika Marková – 2 617 Kč, kasička v kadeřnictví Craft hairdesign – 4 742 Kč,
kasička v kostele – 26 440 Kč).
Jaroslav Frumert následně kasičky

opět zapečetil a k jejich úřednímu
otevření dojde opět za rok – v lednu 2022. Sbírku na dva nové zvony
do věže kostela sv. Martina v Holicích zahájila zdejší farnost v září
2019 při akci Posvícenské Gaudium. Výše získaných prostředků

nyní dosahuje necelých 170 000 Kč
z potřebných 1 500 000 Kč. Stav
sbírky mohou zájemci sledovat
na transparentním účtu u České
spořitelny (5742829339/0800),
na který lze i zasílat dary.
Lukáš Peška
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HISTORIE

Z archívu Václava Kmenta
1. února 1896 (125 let)
Usnesením okresního zastupitelstva byla v Holicích založena
Okresní spořitelna, později Městská spořitelna.
2. února 1811 (210 let)
V Litomyšli se narodil farář Jakub
Jindra. Vlastenecký kněz působil
např. ve Vysokém Mýtě, Chocni
a později jako biskupský vikář
v Holicích. Byl také poslancem
zemského sněmu za Poličku
a Litomyšl. Zemřel v Holicích
7. června 1876 a je pochován
za hřbitovní kaplí.

15. února 1921 (100 let)
Konalo se první sčítání obyvatel po vzniku Československa.
V Holicích bylo v 996 domech
6.129 obyvatel (Nové Holice 3.148,
Staré Holice 1.873, Koudelka 296,
Kamenec 110, Podlesí 313, Podhráz 240 a Nové Roveňsko 98),
z toho 2.847 mužů. České národnosti bylo 6.027 občanů, německé 29, židovské 18, polské a ruské
po 2 osobách.
17. února 1871 (150 let)
V Pardubicích se narodil Otokar
Pospíšil, ředitel školy, kulturní
pracovník, vlastivědný spisovatel,
s Antonínem Šafaříkem spoluautor knihy Holice, obraz vývoje
a současnosti, autor 32 divadelních her, zakladatel pardubického
Slavína. Působil jako učitel a ředitel v holických a pardubických
školách (v Holicích 1904–1925).
V roce 2003 po něm byla v Holicích pojmenována jedna ulice.
Zemřel v Pardubicích 28. března
1949, kde byl rozptýlen.

již neexistuje) uspořádal místní ochotnický spolek maškarní
ples, kdy se plesový výbor nechal
inspirovat cestopisem Dr. Emila
Holuba Sedm let v jižní Africe
a celý ples se nesl v tomto rázu.
21. února 1931 (90 let)
V Holicích se narodil PhDr. Josef
Johanides, absolvent Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, knihovník, literární historik,
pracovník ČSAV, autor mnoha
odborných studií.
24. února 1961 (60 let)
V Holicích otevřen Dům pionýrů
a mládeže. Instituce byla zřízena
již 1. dubna 1960, kdy byl ředitelem jmenován Luděk Kment.

Milan Valenta

Na Blažkovci
Paní zima převzala svou moc
Ať je den nebo noc
Olše se klaní před krásou břízy
Smutek a závist na chvíli zmizí
Topol za ní, ten je tu pán
Zákon přírody každému znám

7. února 1976 (45 let)
V Hradci Králové zemřel Oldřich
Čečka, v letech 1960–1976 předseda Městského národního výboru
v Holicích. Do veřejného života
vstoupil původní zemědělec
v roce 1948. Zasloužil se o rozvoj města. Narodil se v Holicích
11. března 1911.
11. února 1946 (75 let)
Organizace Junáka podala žádost o přidělení části pozemku
v městském parku pro zřízení
Junáckého domova. Žádost
byla zamítnuta, ale byl přislíben pozemek na severozápadní
straně parku, do té doby patřící
Občanské záložně. K vybudování
Junáckého domova však nedošlo.
15. února 1881 (140 let)
Dr. Emil Holub obdržel řád belgického krále Leopolda II.
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Ledový vítr dává o sobě znát
Potichu odcházím, nechám je
spát

18. února 1711 (310 let)
Radní Holic žádali vrchnost
v Pardubicích o výměnu rybníka
za jiný obci patřící, aby bylo možné postavit na vodě mlýn.
18. února 2011 (10 let)
Sbor dobrovolných hasičů Holice
uspořádal v Party Hall Maxim Holice Hasičský ples, první po 17 letech.
19. února 1881(140 let)
V pardubickém sále Odeon (dnes

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Sbor dobrovolných hasičů Holice v roce 2020
Nikdo z nás nepamatuje, že by zažil v životě něco podobného, co jsme tento rok prožili. Neviditelný nepřítel Covid-19
s sebou přinesl různá nařízení a omezení, jak v soukromém,
tak i společenském životě.
Proškrtal hromadná setkávání a musela být zrušena řada
akcí. Koronavirus přinesl členům sboru, hlavně výjezdové
jednotce, ne zrovna jednoduchou práci. Mnoho členů a členek, včetně dorostenců, se zapojilo do mravenčí práce. Přečerpat dezinfekci z barelů do lahviček pro všechny občany
města a výdej v hasičském domě trval několik dní. První výdej probíhal v březnu a druhý v květnu, kdy se přidávalo nanovlákno do roušek, ale i roušky. S výdejem pomohli holičtí
skauti a skautky. Členové výjezdové jednotky od března až
do konce roku, provedli desítky dezinfekcí veřejných prostor,
kde dochází ke shromažďování většího počtu osob. Jedná
se o autobusové zastávky, lavičky rozmístěné po městě, ale
i prostory školek, škol, školní jídelny, budovy městského úřadu, umělecké školy, polikliniky, domovy seniorů a to nejen
v Holicích.
Za aktivní práci v boji s Covid-19 udělil vyznamenání starosta OSH Pardubice Bohuslav Cerman, pod záštitou Romana
Línka – vícehejtmana Pardubického kraje, senátorů Miluše
Horské a Miroslava Antla. Medaili obdrželi dne 12. září členové a členky našeho sboru. Zdeněk Meliš, Jan Hruban, Rudolf
Holub, Martin Valenta, David Pavelka, Ondřej Erben, Marek
Kabrhel, Jana Valentová, Sabina Marvanová a Aneta Šišánová – Rychlíková.
Pardubický kraj zasáhly vytrvalé deště a podmáčená půda
již nestačila vodu vsakovat. Došlo několikrát k rozvodnění
malých toků. Výjezdová jednotka čerpala vodu ve Chvojenci,
na Koudelce a Kamencích.
Nejhorší situace nastala mezi 28. až 30. červnem, kdy se po intenzivním dešti rozvodnily potoky v Ředicích a Rovni. Dobrá
situace nebyla ani u nás v Holicích. Jednotka zasahovala v ulici Ottmarově, Puškinově a na Starých Holicích. Po dva dny
pomáhala plnit pytle pískem a čerpat vodu v nejvíce zasažené Horní a Dolní Rovni po rozvodnění potoka Lodrantky.
Jednotka během roku vyjížděla celkem k 123 případům, což
je nejvíce ve sledované historii. Statistika uvádí, že bylo 65 případů technické pomoci, 38 ostatní činnosti, 7 požárů a 13 dopravních nehod.
K závažné dopravní nehodě došlo 30. října na silnici č. I/ 35
mezi Holicemi a Chvojencem, kde se střetl nákladní automobil s dodávkou. Nehoda si vyžádala čtyři lidské životy a pátý
zemřel v nemocnici. Silnice byla více jak 10 hodin uzavřena.
I když pandemie omezila náš život a zrušila jak memoriál Jiřího Kerouše, okrskové kolo, cvičení i soutěže tak i veškerou
činnost s mladými hasiči, tak po částečném rozvolnění si sbor
12. září připomněl „Dnem otevřených dveří“ oslavu 145. výročí
založení sboru. Pro děti byly připraveny soutěže, ale hlavně
bohatá koupel v pěně a pro ostatní malá výstava o historii
i současnosti sboru i technika všech sborů našeho okrsku.
Večer u kulturního domu, kde probíhaly městské slavnosti,
převzal jednatel sboru Miroslav Vaniš z rukou starosty města
Ondřeje Výborného pro SDH „Cenu města Holic“. V zasedací
místnosti hasičského domu se ještě ten večer uskutečnila
slavnostní schůze, na kterou přijal pozvání starosta města
Ondřej Výborný, starosta okresního sdružení hasičů Bohuslav Cerman, starosta Sokola Lukáš Horský, čestný člen sboru
Pavel Hladík a většina členů a členek sboru. Úvodního slova
se ujal starosta sboru Vít Binko, Aneta Šišánová – Rychlíková
přečetla zdravici od slovenských hasičů z Medzeva a Miroslav
Vaniš zavedl přítomné krátkým výtahem z kroniky do historie činnosti sboru. Všichni hosté obdrželi novou fotografii

a pamětní medaili vydanou k tomuto výročí. Starosta sboru
Vít Binko spolu s velitelem Zdeňkem Melišem předali čestné uznání za dobrou práci Janě Trechové, Davidu Pavelkovi
a Jakubu Nešetřilovi. Pamětní medaili převzala Jana Valentová a Sabina Marvanová. Další ocenění předal starosta OSH
Bohuslav Cerman.
Čestné uznání OSH převzala Aneta Šišánová – Rychlíková,
Ondřej Erben a Rudolf Holub. Čestné uznání Pardubického
kraje Vít Binko a Jiří Marvan, medaili za příkladnou práci Jan
Hruban, medaili svatého Floriána Zdeněk Meliš. Věrnostní
medaili za deset let členství převzali David Čížek a Robert
Pivka. Stužku k medaili za třicet let členství Václav Švancara, Vít Binko a Zdeněk Meliš, stužku k medaili za padesát let
členství Miroslav Vaniš. U příležitosti životního jubilea převzal
za dlouholetou práci pro sbor záslužnou medaili Českého hasičstva František Mrňávek a za péči o hasičskou historii převzal medaili III. stupně Miroslav Vaniš. Tento rok sbor bohužel
opustil dlouholetý člen Zdeněk Červinka a připomenuli jsme
si 10. výročí úmrtí Jiřího Kerouše.
Zástupci sboru navštívili u příležitosti oslav 140. výročí založení hasičů v Horním Jelení a slavnost vysvěcení zvoničky spojenou se soutěží v netradičním útoku na Poběžovicích, kde
nás reprezentovalo družstvo žen, dorostenek a dorostenců.
Dne 26. listopadu dostali holičtí hasiči nový zásahový automobil „Iveco“, určený především na pomoc při dopravních
nehodách i jiných technických haváriích. Automobil zakoupilo město Holice s dotací od Pardubického kraje. Holičtí hasiči mají za sebou velmi náročný rok, se spoustou odvedené
práce bez nároků na mzdu, hlavně členové výjezdové jednotky, kteří jsou kdykoliv připraveni ochránit váš majetek, ale
i zdraví vás občanů nejen našeho města, ale i blízkého okolí.

Miroslav Vaniš

MŠ Staroholická
Podzimní radovánky se v naší mateřské škole přehouply
jako mávnutím proutku v těšení se na jiskřivé kouzlo Vánoc
a na Ježíška. Kvůli opatřením se však nemohly uskutečnit
mnohé akce předcházející vánočním svátkům – tradiční
rozsvícení vánočního stromu před budovou mateřské školy,
vánoční besídky pro rodiče a prarodiče, nebo adventní výlet.
Místo toho se ve školce zpívalo, tančilo, tvořilo, cvičilo, zkoušeli jsme různé vánoční tradice, každé pondělí děti „zapalovaly“ papírový plamínek na adventním věnci, zkrátka jsme si
užívali předvánoční atmosféru plnými doušky v rámci možností. Pro rodiče si děti vyrobily krásné dárečky – otisk ručičky v hmotě ze slaného těsta a vánoční přání. Vánoce jsme
také zpříjemnili zvířátkům v lese, pro které jsme ozdobili stromeček jablíčky a mrkví.
A jak začal rok 2021 u nás? Doufejme, že nebude platit rčení: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Začátek roku totiž nezačal úplně ideálně. S trochou nadsázky můžeme říct, že
i přes vládní opatření (omezení hromadných akcí na 2 osoby) do naší mateřské školy dne 6. ledna „přišli“ nakonec tři –
Kašpar, Melichar a Covid. Krajská hygienická stanice Pardubice následně uzavřela mateřskou školu a do karantény museli
naštěstí pouze zaměstnanci školy.
Až si budete tento článek číst, pevně věřím tomu, že z Mateřské školy Staroholická bude opět slyšet veselé povídání
a štěbetání dětí.
Přeji nám všem: „Zůstaňme pozitivní, ale buďme negativní.“

Lucie Sedláková, DiS. ředitelka školy
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Grantový program BV
elektronik pomůže
organizacím na Holicku
V průběhu léta 2020 MAS Holicko, o.p.s. oslovovala
větší zaměstnavatele na Holicku, zda by měli zájem
zapojit se do jednoho z rozvojových projektů, které na území Holicka místní akční skupina realizuje.
Tentokrát se jedná o Komunitní plánování sociálních
služeb, jehož cílem je propojení poskytovatelů sociálních služeb, obcí a běžných občanů a rozšíření poskytovaných sociálních služeb na Holicku. V návaznosti
na tuto spolupráci se holická firma BV elektronik
rozhodla podpořit místní organizace zaštiťující volnočasové, sportovní, společenské a kulturní aktivity
na Holicku a ve spolupráci s MAS Holicko byl vypsán
grantový program na podporu těchto organizací.
Do grantové výzvy se mohly přihlásit všechny nestátní neziskové organizace (registrované spolky,
sdružení, kluby, o.p.s., ústavy), církevní organizace,
příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM) a podobné organizace, které mají své sídlo a organizují
aktivity na území Holicka. Společnost BV elektronik
přislíbila podpořit zajištění společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí zaměřených
na děti a mládež, sociálně ohrožené skupiny obyvatel nebo seniory nebo vybavení pro konání těchto
akcí (neinvestičního charakteru).
Místní akční skupina Holicko obdržela během 14 dnů
celkem 30 žádostí s celkovou požadovanou dotací
652 000 Kč. Výše konečné podpory byla stanovena
na základě rozhodnutí firmy BV elektronik a vyhodnocení potřebnosti daného projektu.
Společnost tedy nakonec vybrala celkem pět akcí,

které podpoří – Holický medvěd 2021 (Bike Freaks
Holice, z. s.), Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie (Tělovýchovná jednota Sokol Horní Ředice), Podpora sportovní přípravy dětí a jejich účasti
na mistrovských basketbalových utkáních (Basketbalový všesportovní klub Holice, z. s.), Holická mateřinka 2021 – 20. ročník oblastního kola (Mateřská
škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice) a Rozšíření pohybových aktivit (Spolek rodičů a přátel LMŠ
Hlubáček). Zmíněným organizacím firma poskytne celkem 43 000 Kč na uvedené aktivity. Částkou
12 000 Kč podpoří také dorostence SK Holice.
„Tuto iniciativu firmy BV elektronik vnímáme v této
nelehké době jako velmi povzbudivou a jsme rádi, že
jsme mohli svou znalostí regionu celý proces organizačně zaštítit. Moc jí tímto děkujeme a těšíme se
na přislíbenou spolupráci v roce 2021. Kdo ví, třeba je to
první vlaštovka a další větší firmy se přidají,“ uvedla ředitelka MAS Holicko Michaela Kovářová. „Propojování
firem s neziskovými organizacemi a školami bychom
chtěli i nadále podporovat, například na bázi návštěvy žáků základních škol do regionálních podniků. Věříme, že užší spolupráce a vzájemné propojení těchto
segmentů povede ke vzájemnému obohacení.“

MAS Holicko, o. p. s. & BV elektronik, s. r. o.

Projekt Vánoční dárky
pro seniory a děti
Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili
do projektu Vánoční dárky pro seniory a děti, vyhlášenému před Vánocemi Kulturním domem města
Holic ve spolupráci se sociálním odborem města.
Cíle projektu byly hned tři: udělat na Vánoce radost
osamělým seniorům a dětem ze sociálně slabých
rodin, podpořit místní drobné prodejce zakoupením dárku právě u nich a v neposlední ředě ukázat
že i v této, pro všechny nelehké době, umíme myslet
na ostatní. Zodpovědně mohu říci, že všechny tři cíle
byly naplněny. Dárků pro seniory se sešlo okolo osmdesáti + přáníčka, svícny a drobné dárky od dětí z mateřských a základních škol. Dětem bylo rozdáno okolo
padesáti vánočně zabalených dárečků a další hračky,
které jsme obdrželi nezabalené v šesti taškách ze ZŠ
Horní Ředice, budou pracovnice sociálního odboru
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města předávat dětem průběžně během celého roku
tak, aby dětem zpříjemnily svátky a narozeniny.
Všechny vánoční balíčky pro seniory byly předány
v bytovém domě, v Domě s pečovatelskou službou
a v Sanatoriu Topas. Všem udělaly velkou radost a já
věřím, že se nám podařilo založit v Holicích příjemnou každoroční předvánoční tradici.
Všem dárcům děkuji a připojuji přání nechť je letošní
rok naplněn láskou, úspěchy, řadou kulturních zážitků a přeji pevné zdraví všem.

Eva Hlaváčková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT • Z HOLICKÝCH ŠKOL

Únor v Holoubku

Zprávy z gymnázia

Věříme v lepší časy, abychom se mohli v Holoubku zase
potkávat ve volné herně, při všech programech a aktivitách pro děti a rodiče, pro dospělé a seniory bez různých omezení.
Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete
na našich webových stránkách a Facebooku.
Tradiční lednová Tříkrálová sbírka, pořádaná Oblastní
Charitou Pardubice, v Holicích letos byla a měla jinou
podobu. Podařilo se nám umístit pokladničky na těchto
místech: MÚ Holice, Kostel sv. Martina, Český svaz chovatelů, Lékárna na poliklinice, Optika Marková, Ada International Podlesí, BV elektronik, Feifer kovovýroba, Pluto
drogerie, Tabák U Radnice, Cukrárna Valma, Papírnictví
Ascherlová, Květinářství Rychlíková, Kolovrátek, Orion
a RVC Holoubek. Děkujeme za možnost umístění pokladničky u vás a všem dárcům děkujeme za peněžité
dary. Děkujeme šikovným švadlenkám, které šily roušky
pro veřejnost. Byly k dispozici v Lékárně Na Poliklinice
a výtěžek též putuje na Tříkrálovou sbírku. Též děkujeme
za dary na sbírkový účet nebo za DMS KOLEDU.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, e-mail: holoubek@charitapardubice.cz,
www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz
Vzdělávací projekt RORO ve 2021
Projekt Rovnoprávnost s rozumem (RORO) odstartoval rok 2021 setkáváním hned třech nových skupin žen.
Každé pondělní dopoledne se dámy pod vedením lektorky Kláry Bartoníčkové věnují seberozvojovým tématům jako například vytváření vlastní vize, komunikace,
zvládání změny, sebeřízení apod. Jedna skupina se pod
vedením lektora Marka Líbala každý pondělní podvečer
věnuje zdokonalování jazykových dovedností v němčině.
Páteční ráno je ve znamení rozvoje anglického jazyka pro
skupinu středně pokročilých žen s Klárou Bartoníčkovou. Vzhledem k epidemiologické situaci zatím všechna
setkání probíhají v online prostředí. Pokud vás některé
téma zaujalo a chcete vědět, zda projekt Rovnoprávnost
s rozumem může nabídnout něco i vám, podívejte se
na stránky www.rovnopravnostsrozumem.cz nebo kontaktujte projektovou manažerku Vladimíru Krejčíkovou
na tel. 603 566 141. Projekt s rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081
/0011605 je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz.

kolektiv Holoubka

Máme zlato! A hned třikrát!!!
S velkou radostí jsme na konci roku 2020 v Gymnáziu
Dr. Emila Holuba v Holicích přihlíželi předání nejvyššího ocenění mezinárodního programu The Duke of
Edinburgh´s Award (DofE) třem úspěšným absolventům naší školy. Markéta Maťátková, Lenka Maťátková
a Zdeněk Doležal dokončili tzv. zlatou úroveň tohoto
programu. Studenti si měli původně převzít svá ocenění
v Praze z rukou Jeho královské Výsosti prince Edwarda,
současná epidemiologická situace však konání této ceremonie znemožnila. Místo ní se – v duchu dnešní doby –
konalo slavnostní vyhlášení všech laureátů on-line. Jeho
součástí byl doprovodný kulturní program, zdravice ministra školství Roberta Plagy, jakož i živý vstup již zmíněného prince Edwarda a britského velvyslance v ČR Nicka
Archera.
Smyslem programu, který funguje již od roku 1956 ve více
než 130 zemích světa, je podpora mladých lidí ve věku
14–24 let v jejich osobním rozvoji. Účastníci se pravidelně
a dlouhodobě věnují různým aktivitám ve třech oblastech (talent – sport – dobrovolnictví) na úrovních, které
se liší délkou trvání (bronz – 6 měsíců, stříbro – 12 měsíců, zlato – 18 měsíců). Naše škola je místním centrem
programu DofE od roku 2015 a jeho činnost v posledních
letech sponzorsky podporuje zejména společnost ADA
International s.r.o., které i touto cestou moc děkujeme.

Chcete pokračovat ve studiu u nás?
Únor je tradičním měsícem rozhodování pro žáky devátých a v některých případech i pátých tříd. Do 1. března
totiž musí všichni zájemci o studium na střední škole podat svou přihlášku na zvolenou školu. V letošním roce mají
uchazeči vzhledem k epidemii koronaviru komplikovanější situaci. Burzy středních škol byly v tradiční formě zrušeny, dny otevřených dveří se mnohdy konaly jen formou
on-line setkání. Proto jsme se rozhodli nabídnout všem
zájemcům o studium v našem gymnáziu možnost individuální prohlídky školy. Stačí vyplnit krátký objednávkový
formulář na webových stránkách www.gyholi.cz, a jakmile to epidemiologická situace dovolí, budeme rozesílat
pozvánky s nabídkou termínů. Zároveň bychom chtěli
veřejnost informovat, že přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám bylo uzavřeno, neboť kapacita
kurzů byla zcela naplněna.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy
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Informace z holického
basketbalu
Vážení
sportovní
příznivci,
ozýváme se
opět po delší odmlce, zaviněné druhou
vlnou pandemie Covid-19. Uvolnění
vládních opatření na přelomu listopadu a prosince loňského roku přineslo
naději, že bychom mohli opět začít
sportovat a basketbalové soutěže by
se mohly ještě před Vánocemi znovu
rozběhnout. Virus Covid-19 byl ale
proti, zaútočil novou silou a ukázal
nám všem, že zatím jsme na něj krátcí.
A tak nám nezbývá nic jiného než
trpělivě čekat na výsledek práce vědců
z celého světa, ve snaze získat proti
viru účinnou zbraň, a následně pak
virus Covid-19 porazit.
Vládní opatření zavedená na začátku
října nejprve přinesla úplný zákaz jakéhokoliv sportování, ale vláda nakonec
trochu ustoupila a povolila hrát nejvyšší
domácí soutěže ve fotbalu, basketbalu,
volejbalu, házené a hokeji. A tak mohou
holičtí sportovní příznivci alespoň sledovat, jak si v nejvyšší soutěži Kooperativa
národní basketbalové lize vedou holičtí
odchovanci. A jsou hned tři a všichni
hrají na pozici rozehrávače.
Nejstarší z nich, Viktor Půlpán, se
ve svých čtyřiadvaceti letech stává
jednoznačnou oporou a nepostradatelným hráčem týmu Brna, kde dominuje
právě na pozici rozehrávače a říká si
o pozornost reprezentačního trenéra
Ronena Ginzburga.

Sokol Holice
Mistrovský titul dorostenecké ligy
v roce 2020 patří našim klukům.
Vašek Pohl, Dominik Veselý, Marek
Vojtíšek, Matěj Kubový, Vít Vohradník, Tomáš Sochůrek a Jirka Dreiseitl. To jsou naši mistři. Od začátku základní části si šli sebevědomě
za svým cílem. Tuto ligovou soutěž
vyhrát. A podařilo se jim to.
Mistrovský titul v nohejbale není jediný nohejbalový úspěch v roce 2020.
Muži tento rok hráli extraligu a vedli si
v ní velmi dobře.
Matěj Kubový vybojoval titul Mistr
ČR v dorostu ve trojicích a zároveň
si z mistrovství ČR vezl domů stříbro
z dvojic.
V krajském přeboru mládež zabodovala. V mladších žácích přivezl domů
zlato Jakub Zadrobílek a stříbro Michal Mařák. Ve starších žácích bodoval
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Jednadvacetiletý Marek Welsch si v létě
loňského roku prošel složitými peripetiemi s cestováním mezi USA a Evropou
v souvislosti s covidovými opatřeními.
Nakonec se jeho návrat z americké
univerzity na prázdniny domů podařil.
Cesta zpět do USA, ke studiu druhého
ročníku na universitě v Jacksonvillu,
byla ale velmi problematická a Marek se
nakonec rozhodl nic neriskovat a studia
přerušil. V současné době ho můžeme
vidět na rozehrávce svitavských Turů,
odkud před rokem odešel do kolébky
basketbalu do Spojených států amerických. Rozehrávačská pozice je vždy
pro mladého hráče těžká pozice. Své
by o tom mohl vyprávět právě Viktor
Půlpán. Marek si zatím ale vede zdatně.
Získává stále větší a větší porci minut
na hřišti a stal se součástí základní rotace hráčů svitavského týmu.
Třetím a nejmladším je Tomáš Dvořák,
který v listopadu loňského roku oslavil
teprve osmnácté narozeniny. Pardubický tým mužů v KNBL sužují zranění,
a tak musel v prosinci minulého roku
sáhnout do své mládežnické skupiny
Golden Talents. Tomáš Dvořák se tak ze
dne na den dostal na soupisku mužů,
kde začíná sbírat minutky na hřišti a získávat cenné zkušenosti. Nejvíc se mu
zatím dařilo v utkání v Ústí nad Labem,
kdy strávil na hřišti osm a půl minuty
a vstřelil 5 bodů. V neděli 13. prosince
pak Tomáš Dvořák a Marek Welsch nastoupili proti sobě v utkání Kooperativa
národní ligy v Pardubicích. Domácí BK
JIP v tomto utkání hostil právě svitavské
Tury. Šťastnější ze vzájemného souboje pak vyšel Marek Welsch, jehož Tuři
v Pardubicích zvítězili. Posun Tomáše
Dvořáka do týmu pardubického „Ačka“

je jeho odměnou za poctivou tréninkovou práci ve vrcholovém sportovním
centru mládeže BK Pardubice ve skupině Golden Talents. Svými výkony
pak současně potvrzuje, že „holická
basketbalová škola“ má stále dobré
jméno a umí dobře pracovat s mládeží.
Dnes tak mohou holičtí sportovní příznivci po bratrech Welschových, Pavlu
Harčárovi, Viktoru Půlpánovi a Marku
Welschovi sledovat dalšího, již šestého
holického odchovance, v nejvyšší basketbalové soutěži v České republice.

Pavel Welsch

na 1. místě Dominik Machatý.
Od Českého nohejbalového svazu
Sokol Holice získal ocenění 3. nejlepší
tréninkové centrum mládeže v České
republice.
I další naše sportovní oddíly nezahálely. V průběhu celého roku 2020 jsme
pokračovali v práci s mládeží v rámci
atletiky a cvičení všestrannosti.
Naše historická kola jsou již několik let
v tomto zajímavém sportu na špičce.
V letošním roce se Jiří Valenta stal mistrem Evropy v jízdě na vysokém kole
na 1 míli. Zároveň se na tom samém
mistrovstí umístil na 2. místě v závodu
na 60 km na vysokém kole.
Velké a náročné věci jsme zvládli také
i v obnově historické budovy naší
sokolovny.
Co je tedy nového v sokolovně?
V prosinci 2020 jsme dokončili rekonstrukci sprch a WC pro sportovce.
Podařilo se nám na tento projekt
získat peníze od Pardubického kraje
a od města Holic. Velmi si vážíme této

podpory. Bez ní bychom se do rekonstrukce pustit nemohli.
Historická výborovna v tuto chvíli získává nový kabát. Chceme z ní udělat
prostor pro workshopy, školení, společenské a rodinné události. Na výsledek se už moc těšíme. Věříme, že tak
vrátíme do sokolovny i kulturní dění,
tak jako tomu bylo v minulosti.
A 11. prosince jsme oslavili 150 let
od založení jednoty. Tuto významnou
událost jsme chtěli oslavit s našimi
sestrami a bratry, přáteli, rodinou,
partnery i spřátelenými občany Holic.
Mrzelo nás, že jsme připravené oslavy,
které jsme plánovali na září, museli
týden před konáním díky pandemii
zrušit. Nakonec jsme byli rádi, že jsme
se i v malém počtu v prosinci sešli
a připomněli si, jak velký kus cesty
holický Sokol za ta léta ušel.
Pro rok 2021 máme spoustu plánů
a vizí. Pěvně věříme, že budeme mít
dost síly, abychom je zrealizovali.

Renata Urbánková

Tomáš Dvořák (vlevo) a Marek Welsch před
utkáním KNBL v Pardubicích

Viktor Půlpán v dresu týmu Basket Brno
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Rozhovor
s Markem Líbalem
Nohejbalový ligový pohár dorostu má svého vítěze.
Pro rok 2020 se mistry stali kluci ze Sokola Holice.
Od začátku základní části makali a sebevědomě
poráželi soupeře za soupeřem.
O tom, co kluky baví hrát, jaké mají cíle, co je čeká,
jsem si povídala s jejich trenérem Markem Líbalem.
Marek jako hráč prošel oddíly TJ Sokol Mnětice, TJ
Slavoj Vrdy, SK Bělá a T.J. Sokol Holice. V roli trenéra
dovedl své svěřence 3× k titulu mistra ČR. Aktivně se
také zapojuje v Komisi mládeže Českého nohejbalového svazu a v Radě Českého nohejbalového svazu.
Marku, zajímalo by mě, jakou disciplínu mají hráči
nejradši? Je to singl, dvojice nebo trojice?
Kluky baví všechny disciplíny, hlavně ale singly a dvojice. Je to proto, že žádný z nich není např. vyhraněný
blokař. Ovládají všechny údery a těží z dobrého pohybu po hřišti.
Marek Vojtíšek hraje i fotbal. Co ostatní kluci. Jsou
to nohejbalisté už od mládí nebo se k němu dopracovali přes jiný sport?
Vašek s Jirkou hrají nohejbal už od malička. Ostatní
kluci k nám přišli z fotbalu, jako Marek, když jim bylo
14 let. Je neskutečné, že za 3 roky se vypracovali až
do ligové soutěže, kterou dokázali vyhrát. Svědčí to
o jejich pracovitosti, cílevědomosti i talentu.
Co myslíš, že hráčům pomáhá v jejich nohejbalovém růstu?
Za prvé je to rozhodně podpora jejich rodičů. Bez
podporujícího zázemí by to nešlo. Nejde jen o fandění
při zápasech. Důležité jsou i praktické věci. Jako odvoz na trénink. A pak je to samozřejmě přístup kluků
k tréninku. Jejich touha se zlepšovat a jít si postupně
za svými nohejbalovými cíli.
Zmínil jsi nohejbalové cíle. Předpokládám, že si je
nastavujete na začátku sezóny. Je tomu tak?
O cílech se bavíme často. Hráči si je musí uvědomovat, musí s nimi být ztotožněni a pak je pro ně snadné za nimi jít. I já jako trenér musím znát jejich cíle.
Jeden hraje nohejbal kvůli kamarádům, druhý chce
zdokonalit nějaký úder. Další chce zamakat na pohybu na hřišti. Ti nejambicióznější chtějí vyhrát mistrovství světa. Já jsem rád, že se mi podařilo dát dohromady celkem sourodý tým. Každý z hráčů má prostor
k tomu, aby mohl dosahovat i svých osobních cílů.
Máš pocit, že kluci dávají do nohejbalu vše nebo
mají své ukryté rezervy?
Řekl bych, že do nohejbalu dávají to, co oni sami chtějí. A takhle by to mělo být. Hlavní je, aby je sport bavil.

A to se je také snažím učit. Když budou dělat nohejbal jenom pro výsledky, tak to nebude ono. Výsledek
i v podobě vítězství má pouze krátkodobý efekt.
Samozřejmě, že jako trenér u kluků vidím rezervy
a velký prostor pro zlepšení. Takže pokud bude z jejich strany touha se dál rozvíjet a pracovat na sobě, já
jim budu v tomto směru k dispozici.
Kdy tě Marku napadlo, že budeš trénovat mládež?
K trénování jsem se dostal úplně náhodou. V bývalém
klubu se o mládež neměl kdo starat. Já jsem měl čas
a chuť to zkusit. Postupem času jsem zjistil, že mě to
baví. Na trénování mě naplňuje, že dělám něco, co má
smysl. Jako trenér máte možnost přispět nejenom
k sportovnímu rozvoji hráče, ale také k jeho osobnostímu růstu a charakteru. Je to zavazující, ale stojí to
za to.
Jaké máš do budoucna s družstvem plány?
Nohejbalový svaz uvažuje o uspořádání mistrovství
republiky na začátku roku 2021. Toho bychom se samozřejmě chtěli zúčastnit, jak v kategorii singlů, tak
i dvojic a trojic. Rád bych, aby se mistrovství podařilo
uspořádat. Kluci by zde mohli nasbírat spoustu cenných zkušeností.
Myslíš si, že úspěch dorostenců může zvýšit zájem
o nohejbal v Holicích?
Holickému nohejbalu bych to moc přál. Nohejbal je
atraktivní sport, ve kterém se stále něco děje. Každý
hráč je téměř stále v kontaktu s míčem, při hře nejsou
hluchá místa jako třeba při fotbalu. V Holicích je dobrá parta a Sokol nám vytváří dobré podmínky pro trénování dětí. Finanční podpora z dotací nám trenérům
práci velice usnadňuje.
A co holky a nohejbal? Už máte nějaké mezi kluky?
Bohužel zatím žádné holky v Holicích nohejbal nehrají. Takže budeme rádi za každou holčičí nohejbalovou
naději. Věřím, že se u nás nějaká šikovná brzy objeví.
Marku, díky za rozhovor a přeji tobě i tvým svěřencům, aby příští rok byl pro sport příznivější a aby
kluci byli v dobré zdravotní i duševní kondici.

Renata Urbánková
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