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Vážení spoluobčané,
naše společné potýkání se s velkou 
výzvou  tohoto  roku,  koronavirem 
COVID-19, můžeme dnes považo-
vat  za  relativně  úspěšné.  Je  to  ze-
jména zodpovědným přístupem vás 
všech, kteří jste dodržovali opatření, 
která  ne  vždy byla  příjemná. Díky 
vám za to, že to spolu zvládáme!
I ve dnech, které nebyly nejpřívě-

tivější  se však našly chvíle, které mi udělaly opravdovou  radost. Před 
více než rokem jsem spolu s radními a zastupiteli apeloval na Ředitelství 
silnic  a  dálnic  s  požadavkem  na  osvětlení  křižovatky  směrem  na Ro-
veň kvůli zvýšení bezpečnosti. Dlouho se nic nedělo, ale o to větší pře-
kvapení  bylo,  když  proběhla  schůzka  se  zástupci  ŘSD,  na  které  byla 
představena nejen bezpečnostní studie tohoto úseku, ale i první návrhy 
řešení. Ze studie vyplynulo, že křižovatka je opravdu vysoce nebezpeč-
ná  a  samotné  osvětlení  by  nebylo  dostatečným  řešením.  Proto  vzniká 
projektová dokumentace na výstavbu okružní křižovatky na  tomto ne-
bezpečném místě. Když vše dobře půjde, tak samotná stavba by mohla 
začít v roce 2022.
Druhou radost, kterou přinesly dny minulé, mám z přípravy rekonstruk-
ce komunikace v ulici Bratří Čapků. Tato komunikace je v majetku Par-
dubického  kraje.  Při  rekonstrukci  dojde  k  výrazným změnám v  oblasti 
parkování – po  jedné  straně vznikne oddělené parkovací  stání,  dále by 
se  měla  zvýšit  bezpečnost  pro  chodce  –  na  křižovatce  u  Qanta  bude 
na přechodu ostrůvek. V rámci projektování bude počítáno s chodníkem 
od Holic až do Ředic, stejně tak s veřejným osvětlením celého úseku. Při 

projednávání  tohoto  záměru  se Správou  a  údržbou  silnic Pardubického 
kraje  jsme přišli  ještě s dalšími návrhy, které by měly být ze strany  in-
vestora akceptovány a za fi nanční spoluúčasti města i realizovány. Jedná 
se zejména o vybudování oddělené dešťové kanalizace, kdy by mělo být 
v  celém  úseku  položeno  potrubí,  do  kterého  by  byly  svedeny  všechny 
dešťové  vody  z  komunikace  a  ideálně  i  z  přilehlých nemovitostí. Dále 
by byla u autobusového nádraží vybudována přepadová šachta, která by 
v  případě  přívalového deště  umožnila  přepad  i  splaškové  vody do  této 
dešťové kanalizace. Bylo by možné takto vyřešit problém s povodněmi 
v této oblasti. Po vyjednávání s ČSAD Ostrava, jakožto majitelem auto-
busového nádraží, by byla přesunuta zastávka č. 4 místo ní vznikne cca 
10 nových parkovacích míst. 
Třetí radostí jsou pak úspěšně pokračující práce na revitalizaci městského 
stadionu, kde se blíží ke konci práce na parkovišti a in-line dráze. V prů-
běhu měsíce června předpokládáme otevření pro veřejnost.
Přeji vám, drazí spoluobčané, aby i v nelehkých chvílích byla vždy mož-
nost se těšit z malých, či velkých, ale vždy dobrých zpráv.

Slovo starosty

Dny Holicka, které se měly v letošním roce uskutečnit 19. až 21. června, 
se ze známých důvodů neuskuteční. Vedení města a organizátoři doufají, 
že se vše vrátí do normálních kolejí, a že se v roce 2021 na největší spole-
čenské akci regionu opět sejdeme.

Dny Holicka nebudou

Při oslavách osvobození spojil lidi městský rozhlas
Město Holice se v pátek 8. května připojilo k virtuálním oslavám 75. vý-
ročí ukončení druhé světové války, uctilo památku všech padlých, i těch 
v květnovém povstání ve městě, a v neposlední řadě vzpomnělo na oběti 
pandemie Covid-19 s poděkováním všem, kteří pomáhají v boji s ní. Ob-
čané města měli  příležitost  připojit  se poslechem komponovaného pro-
gramu ve vysílání městského rozhlasu a společným zpěvem státní hym-
ny v podobě, v jaké zněla právě na konci největšího válečného konfl iktu 
v dějinách – před svými domy, na svých zahradách, balkónech či přímo 
v ulicích. V půlhodinovém programu zazněly písně Jiřího Suchého, vzpo-
mínkové slovo Zdeňka Rumpíka z Východočeského divadla Pardubice, 
píseň Čechy krásné, Čechy mé a úvodní projev starosty města Ondřeje 
Výborného. Památku obětí a padlých nakonec uctili holičtí zvoníci zvu-
kem zvonu Martin. Projekt se zrodil v Mikroregionu Nechanicko.

(peš)

ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XVI. ROČNÍK / ČERVEN 2020



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C2

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 27. dubna 2020
V pondělí 27. dubna 2020 od 16. hodiny proběhlo další pravidelné jedná-
ní rady města Holic. V bloku věnovaném bezpečnostní situaci, za účasti 
zástupců PČR, Městské policie Pardubice a JSDH Holice rada města Ho-
lic projednla zprávy o činnostech jednotlivých složek a vzala navědomí 
zprávu o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy za rok 2019, zprá-
vu o činnosti komise dopravy, bezpečnosti a prevence, zprávu o činnosti 
správního odboru na úseku přestupků za rok 2019 a zprávu o činnosti od-
boru dopravy za rok 2019. Dále vzala na vědomí zprávu z veřejnosprávní 
kontroly Mateřské školy Holice – Pardubická ulice, schválila 7. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu města na rok 2020, schválila ponechání současného 
režimu parkování v lokalitě U Kapličky a ul. Komenského na k tomu ur-
čených místech beze změn, ukončení nájmu bytu č. 7, Husova 406, Holice 
dohodou  ke  dni  30.  4.  2020,  schválila  na  základě  poptávkového  řízení 
k zajištění technického dozoru investora a zajištění činnosti koordinátora 
BOZP na akci  „ZŠ Holubova –  stavební úpravy a elektroinstalace“ fir-
mu LIMMA CZ s.r.o. Rada vzala na vědomí informace týkající se akce 
„Stavební úpravy ZŠ Holubova“, zprávu o výši poskytnuté slevy na ná-
jmu  prostor  sloužící  podnikání  v  souvislosti  s  usnesením  vlády  České 
republiky  a  přijatých mimořádných  opatření Ministerstva  zdravotnictví 
České  republiky,  žádost  spolku  Junák – Český  skaut,  středisko Holice, 
z.s., Palackého 1173, Holice, soupis realizovaných opatření v souvislos-
ti  s mimořádnými opatřeními vlády a Ministerstva  zdravotnictví České 
republiky a přípravu jednání Zastupitelstva města Holic dne 11. 5. 2020.
Rada schválila dočasné snížení nájemného po dobu trvání opatření Minis-
terstva zdravotnictví pro provozovatele trhů v Holicích za cenu 4 000 Kč/ 
1 trh.

Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 11. května 2020
V pondělí 11. května proběhla schůze Rady města Holic, která předcháze-
la večernímu jednání zastupitelstva. Rada schválila 9. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2020, jako vykonavatele přezkoumání hospoda-
ření města za rok 2020 auditorskou společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o., 
se sídlem v Liberci, výši poplatků za stravování ve Školní jídelně Holice 
s  platností  od  12.  5.  2020, Technickým  službám Holice  změnu  využití 
účelového  příspěvku  „Zastřešení  parkovacího  stání  DDM“  na  opravu 
příjezdové cesty na Koudelce směrem k domu Valentových. Rada města 
Holic  doporučila Zastupitelstvu města Holic  schválit Obecně  závaznou 
vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se ruší Obecně zá-
vazná vyhláška č. 8/2003, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt. Rada schválila přidělení prostor k podnikání – ev. č. 208 o výměře 
18,45 m2 v čp. 38, ul. Palackého v Holicích panu Janeckému, přidělení 
prostor k podnikání – ev. č. 205 o výměře 13,8 m2 v čp. 38, ul. Palacké-
ho v Holicích paní JUDr. Moravcové, stavební úpravy – zbourání příčky 
a  odstranění  obkladů  ve  skautských  klubovnách  v  č.  p.  1173  –  bývalá 
záchranka, dle předloženého návrhu spolku Junák, český skaut, středisko 
Holice,  dodatek  smlouvy  o  dílo  č.  1  ke  smlouvě  na  akci  „Revitalizace 
sportovního  areálu v Holicích“  (celkové navýšení  ceny  stavebního díla 
po započtení méněprací je 429 157,97 Kč vč. DPH a celková cena za kom-
pletní dílo se dodatkem č. 1 zvyšuje na 16 141 241,44 Kč vč. DPH). Dále 
rada města  předjednala  všechny  body  „Převodů  nemovitého majetku“, 
které budou na pořadu večerního  jednání  zastupitelstva  a přijala k nim 
příslušná stanoviska. Jednalo se o záměry vypořádání spoluvlastnických 
podílu k bytovým domům na Mušce,  záměrů odprodeje městských po-
zemků, nevyužití předkupního práva k výkupu chaty v podílovém spolu-
vlastnictví 16-ti měst a obcí, bezúplatného převod pozemku do majetku 
Města Holic, zřízení věcného břemena pro nové kabelové vedení nn, do-
poručení schválení „dohodu o souhlasu s umístěním a provedením stavby 
plynovodní  přípojky“,  která  bude  předcházet  smlouvě  o  zřízení  věcné-
ho břemene,  zřízení věcného břemene –  služebnosti  a podpis  trojstran-
né smlouvy za účelem umístění nové STL plynovodní přípojky pro BD 

Hradecká 59, zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy 
za účelem umožnění průchodu a průjezdu oprávněného na pozemek p. č. 
351/6 Sportovního areál Na Lipáku, zřízení věcného břemene – služeb-
nosti a podpis smlouvy za účelem umožnění průchodu a vstupu oprávně-
ného do technické místnosti (Rozvodny), umístěné na pozemku p. č. 347/, 
k.  ú. Holice  v Čechách  v majetku Města Holice  přes  prostory  objektu 
Sokolovny.  Rada města  Holic  schválila  bezplatné  použití  znaku města 
na skautském praporu spolku Junák – český skaut, středisko Holice dle 
předloženého návrhu, společnosti Dimatex CS spol.s.r.o., Stará 24, Svá-
rov, Stráž nad Nisou slevu na nájemném ve výši 50 % sjednaného nájmu 
za umístění kontejnerů na textil v době od 14. 3. 2020 do 30. 9. 2020, ote-
vření mateřských škol s platností od 25. 5. 2020, na základě poptávkového 
řízení jako zhotovitele akce „ZŠ Holubova – stavební úpravy“ firmu ABM 
stavby s.r.o., Slunečná 237, Moravany a uložila odboru SMVM uzavřít 
smlouvu o dílo s tímto uchazečem.

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 11. května 2020
V pondělí 11. května proběhlo ve velkém sále základní umělecké školy 
zasedání městského zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí 
rady města od posledního zasedání Zastupitelstva města Holic 16. břez-
na 2020, Radě města Holic v rámci veřejnoprávních smluv o poskytnu-
tí dotace z rozpočtových prostředků města Holic vyhrazenou pravomoc 
pro rok 2020 rozhodnout o změně termínů konání akce, která je předmě-
tem smlouvy na základě žádosti příjemce dotace, 8. rozpočtovou změnu 
v  rozpočtu města  na  r.  2020,  5.  změnu  přílohy  č.  2  ke  Zřizovací  listi-
ně Technických služeb Holice a dodatek č. 8 k příloze č. 1 ke Zřizovací 
listině Základní školy Holice, Holubova 47, obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně 
závaznou  vyhlášku  č.  2/2020,  kterou  se  ruší Obecně  závazná  vyhláška 
č. 8/2003, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, začleně-
ní území obce Holice do územní působnosti MAS Holicko o.p.s. na pro-
gramové období 2021–2027. Dalšími body jednání zastupitelů byly tzv.
převody nemovitého majetku. V usneseních č. 209 až 225 jsou popsány 
všechny podmínky prodeje pozemků, výkupů nebo bezúplatných převodů 
pozemků a schválených podmínek pro věcná břemena. Na úřední desce 
městského úřadu jsou tato usnesení uvedena v plném znění, tj. s čísly po-
zemků a jejich výměře,včetně cen a dalších podrobností, proto uvádět je 
zde ve zkrácené podobě nemá smysl.
Na závěr Zastupitelstvo města Holic vzalo na vědomí soupis realizova-
ných  opatření  v  souvislosti  s mimořádnými  opatřeními  vlády  a Minis-
terstva  zdravotnictví  České  republiky,  na  vědomí  vzalo  také  informaci 
o plánované výstavbě okružní křižovatky na obchvatu I/35 Holice – Dolní 
Roveň a  informaci o plánované  rekonstrukci komunikace v ulici Bratří 
Čapků.
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Místní poplatek za komunální odpad v roce 2020 
a sankce při pozdním zaplacení
Město Holice upozorňuje občany na splatnost poplatku za odpady – splat-
nost poplatku je do 30. června 2020. Protože v aktuální vyhlášce o po-
platku za odpad  je možnost,  že  správce poplatku může při nezaplacení 
zvýšit poplatek (v souladu s § 11 zákona o místních poplatcích) až na troj-
násobek, tak pokud jste tak zatím neučinili, např. jste složenku neobdrže-
li nebo ztratili, kontaktujte co nejrychleji Městský úřad Holice, finanční 
odbor č. dveří 310 nebo na tel. 466 741 223 příp. na e-mail: vyborna@
mestoholice.cz.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 22. června 
2020 
V pondělí 22.  června 2020 v 18 hodin  se bude ve  společenském sále 
ZUŠ Karla Malicha  konat  pravidelné  veřejné  zasedání  Zastupitelstva 
města Holic.
Na  programu  je  projednání  výsledků  hospodaření  města  za  období 
do  30.  4.  2020  a  aktualizace  plánu  práce  zastupitelstva  a  rady města 
na 2 pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou vždy převody ne-
movitého majetku města. 
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

V průběhu měsíce června budou Technické služby města Holic distribuo-
vat do domácností nádoby na plasty a papír. Pokud jste vyplnili žádanku 
a nádoby nedostanete, přihlaste se po 1. červenci na technických službách 
osobně nebo na telefonním čísle: 466 920 637 a nádoby vám budou vy-

dány. Toto je z důvodu, že některé žádanky byly nečitelné. Svoz tohoto 
odpadu bude realizován od 1. července,  termíny najdete v příštím čísle 
Holických listů a v mobilním rozhlase.

Dovolujeme si vás touto cestou informovat o tom, že v průběhu měsíce 
května došlo k přesunu služebny městské policie na novou adresu, která je 

v ulici Palackého čp. 38. Vchod do budovy je vedle prodejny oční optiky 
a kancelář je umístěna v prvním patře naproti schodišti.

ÚŘEDNÍ DESKA 

Nádoby na tříděný odpad

Změna adresy
služebny městské policie

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

1. června 2000 (20 let) byla slavnostně předána veřejnosti cvičná horole-
zecká stěna v tělocvičné hale.
4. června 1950 (70 let) se v Holicích konal Okresní tělovýchovný den, 
na němž vystoupili žáci národních a středních škol okresu, Sokol Holice 
i pěvecké kroužky škol a soubory ČSM.
7. června 1880 (140 let) Sbor dobrovolných hasičů Holice v počtu 57 ha-
sičů a 24 hudebníků, se zúčastnil v Pardubicích uvítání císaře Františka 
Josefa I., jenž k předsedovi hasičského sboru V. Sittovi a starostovi města 
K. Dudychovi  pochvalně  promluvil. Uvítání  se  také  zúčastnil  řeznický 
spolek s 16 muži v krojích.
8. a 9. června 1990 (30 let) po více než čtyřicetileté odmlce se opět kona-
ly svobodné volby bez jednotné kandidátky Národní fronty. V Holicích se 
voleb do obou sněmoven Národního shromáždění a České národní rady 
zúčastnilo 99,2% voličů. Nejvíce hlasů dostalo Občanské fórum (55,2%) 
dále pak komunisté (11,5%) a sociální demokracie (10,3%).
12. června 1945 (75 let) na prostranství před sokolovnou bylo umístěno 
letadlo Focke Wulf 190 sestřelené při holickém povstání.
20. června 1850 (170 let) Okresní soud zahájil svoji činnost v Holicích, 

sídlil v jednom z křídel budovy městské radnice.
23. června 2015  (5  let)  v  Praze  proběhl  další  ročník  soutěže  „EON 
ENERGY GLOBE AWARD ČR 2015“ (ekologický Oskar), budova ZUŠ 
Karla Malicha  zde  získala  prvenství  v  kategorii  energeticky  úsporných 
staveb obcí.
25. června 1945 (75 let) bylo započato s bouráním historické budovy rad-
nice vypálené při povstání 6. května. Místní národní výbor se zatím usídlil 
v bývalé Schickově továrně v Nádražní ulici (dnešní automobilní škola).
27. června 1925 (95 let) za velké účasti občanů se konal pohřeb známé-
ho holického vinárníka Josefa Lohniského. Byl výraznou osobností Holic 
a pamětníkem starých dob, veřejně činný, hrál ochotnické divadlo a byl 
spoluzakladatelem divadelního spolku Klicpera (kde sehrál na 150 před-
stavení). Od r. 1887 byl duší zdejšího Okrašlovacího spolku, kde se ze-
jména zasloužil o založení městského parku, byl také členem výboru Ob-
čanské záložny.
28. června 1850 (170 let) byla v Holicích v č. 168 zřízena první četnická 
stanice, jejím velitelem byl Štiller.

Z archívu Václava Kmenta
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Položení kytičky šeříků

Klub českých velocipedistů Holice, stejně tak jako všechny spolky napříč 
celou republikou, díky Covid-19, neměl šanci provozovat svoje aktivity. 
Květen 2020 však přináší  jedno velké  jubileum. 75  let od konce druhé 
světové  války. To  byla  pro  nás  velká  příležitost  poprvé  letos  provětrat 
stará kola a kostýmy, natrhat kytici  šeříků a  společně vyrazit na místní 
hřbitov  a  položit  ji  k  památníku  padlých  občanů Holic  z  konce  války. 
I když ochranná rouška nikomu nesluší, stále překáží, nezabránila našemu 
rozhodnutí tuto akci provést.

Ladislav Formánek

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
Taneční studio Hany Flekrové pořádá 
24. ročník kurzu společenského tance 
a společenského chování pro mládež:
4. září – 4. prosince 2020. 
Nový termín zápisu do kurzu se usku-
teční:
VE STŘEDU 10. ČERVNA V PŘEDSÁLÍ ZUŠ HOLICE 
OD 18.00 DO 19.00 HODIN
Vzhledem k posunutí termínu zápisu je podmínkou 
přihlášení zároveň úhrada kurzovného. Vyplněné při-
hlášky s sebou. 
Celý plánovaný rozpis kurzu a další informace najdete 
na:

www.tanecnivholicich.cz

Pietní akt doslova v úzkém kruhu

K uctění památky padlých v holickém květnovém povstání, jehož 75. vý-
ročí vypuknutí jsme si v květnu připomněli, položili starosta města Ondřej 
Výborný, místostarosta Petr Kačer a radní města Veronika Marková, Lu-
káš Peška, Dana Půlpánová a Vítězslav Vondrouš, společně se zástupcem 
Krajského vojenského velitelství Pardubice a zástupci Klubu českých ve-
locipedistů Holice, kytice a věnce k Památníku padlých na holickém hřbi-
tově. Zazněla jména všech, kteří v květnových dnech roku 1945 položili 
v našem městě životy v boji s německými okupanty. Čest jejich památce!

(peš)

Kulturní dům města Holic ve spolupráci s městem Holice vydal při pří-
ležitosti 75. výročí Holického povstání knihu Jaromíra Pohla nazvanou 
Květnové  Holické  povstání.  Kniha  holického  rodáka  a  občana  je  plná 
vzpomínek očitých pamětníků doplněných spoustou dobových fotografií 
z této dramatické doby. Tuto velice zajímavou publikaci si můžete zakou-
pit v kulturním domě, cena je 200 Kč.

Kniha vzpomínek

Jelikož jsem již v seniorském věku a nestihla jsem minulé vydání Holic-
kých listů, píši toto poděkování až nyní. Za všechny seniorky a seniory 
bych  chtěla  poděkovat  technickým  službám  za  překrásnou  velikonoční 
výzdobu, která nás potěšila především v této nelehké době. Také chci po-
děkovat za rozmístění dalších laviček.

Za spokojené seniorky Líba

Poděkování technickým službám

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Vládní restriktivní opatření proti šíření nemoci Covid-19 citelně zasáhla 
také holickou kulturně společenskou sféru a výrazně omezila akce připra-
vované v gesci města Holic. Nemohli jsme se proto setkat na tradičním 
Pálení čarodějnic, ale ani společně uctít památku padlých v květnovém 
povstání.  „Letošní  jubilejní  75.  výročí  jsme plánovali  pojmout  v  úplně 
jiném duchu, než bývalo zvykem. Po jednání s ministrem obrany Lubo-
mírem Metnarem měla  do Holic  na  pietní  akt  5.  května  dorazit  čestná 
jednotka přímo z pražského velitelství a plánovali  jsme  i čestnou salvu 
vystřelenou z historického děla. V našem městě měla koncertovat i Vojen-
ská hudba Olomouc. Na její koncert „v pohybu“ se mohli těšit návštěvní-
ci Dnů Holicka 2020, které se ale letos bohužel neuskuteční,“ řekl radní 
města pro oblast kultury Lukáš Peška. Tradiční slavnosti přitom měly pro-
jít zásadní reformou. „Ta měla spočívat nejen v přesunu akce na náměstí 
s využitím celého jeho prostoru, ale zejména v nové dramaturgii. Nosným 
tématem soboty, jako hlavního dne, měla být tři významná výročí: 150 let 
založení sokolské jednoty, 145 let od vzniku sboru dobrovolných hasičů 
a již zmiňované výročí květnového povstání. Na programu proto byly te-
matické bloky nabízející ukázku činnosti TJ Sokol a SDH. Naprosto uni-
kátní měla být připomínka jubilea spojeného s povstáním a osvobozením 
v čele s aktivní ukázkou výcviku partyzánů, dobýváním dělostřelecké ba-
terie, ošetřením raněných, ukázkou historické i dobové vojenské techniky 
atd.  Naším  záměrem  nebylo  konat  věrnou  rekonstrukci,  ale  především 
vzdát poctu všem padlým. To vše mělo být proloženo vystoupeními holic-
kých škol, hudebních či tanečních kroužků a dalšími čísly. Večerní a noční 
produkci regionálních kapel měla zakončit laserová show,“ popsal Lukáš 
Peška, který přípravu celého víkendu koordinoval. Je šance užít si alespoň 
část programu příští rok? Podle radního Pešky již pro příští rok základní 
koncept Dnů Holicka existuje a některá čísla plánovaná na letošek jsou 
ve hře. Ještě před tím se ale těšme na „covid afterparty“, kterou město Ho-
lice plánuje na konec léta. Věřme, že ji situace v zemi umožní zrealizovat.

Karel Král

Sezóna roku 2020 začala v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba mimořád-
ně až v měsíci květnu.
Jsme rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s Blatským muzeem v Sobě-
slavi, přesunout  termín a uskutečnit plánovanou putovní výstavu KVĚ-
TENA  JIŽNÍ AFRIKY.  Jedná  se  o  soubor  nádherných  fotografií  krajin 
a úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je bě-
hem svých cest  jižní Afrikou zachytili pražští botanici prof. RNDr.  Jan 
Suda, Ph.D. a RNDr. Radka Sudová, Ph.D. Přijměte pozvání do  tohoto 
úchvatného světa plného barev. Výstava bude v našem muzeu k vidění 
do konce měsíce srpna.
 Nově  je  do Afrického muzea Dr.  Emila Holuba  přesunuto  informační 
centrum,  které  bude  fungovat  souběžně  s  otevírací  dobou muzea. Více 
informací na www.holubovomuzeum.cz a facebooku.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.  Petra Hrubanová

Kultura ve stínu koronaviru Pozvánka do muzea

Nová webová aplikace zve do dnů povstání

75 pointů k 75. výročí holického květnového povstání – symbolicky shod-
ná číslice webové aplikace Holické povstání 1945 provádí zájemce o vir-
tuální exkurzi do minulosti Holic, ale i milovníky procházek, turistiky či 
výletů za poznáním zajímavých míst ve městě a jeho okolí. Město Holi-
ce ji spustilo 5. května, tedy přímo v den 75. výročí vyhlášení povstání 
občanů města a partyzánů proti německým okupantům. Aplikace textem 

i obrazem seznamuje zájemce s průběhem posledních dnů druhé světové 
války v Holicích  a  s  jejich dopadem do  života obyvatel.  Je  společným 
dílem městského kronikáře Václava Kmenta, radního pro oblast kultury 
Lukáše Pešky a starosty města Ondřeje Výborného. Najdete ji na odkaze 
www.holice.eu/povstani. Ať se líbí. 

(peš)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V Holicích probíhaly v poslední době tři významné investiční akce

Přestavba Městského stadionu

Víceúčelové hřiště „Na Lipáku“ – dříve sokolské

Revitalizace Sokolského parku. 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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#PlatNaDobrouVěc. S  touto  iniciativou vyrukoval pardubický poslanec 
Martin Kolovratník,  který  se  rozhodl  věnovat  svůj  březnový  poslanec-
ký plat na dobročinné účely. V koronavirové krizi se zapomnělo na dět-
ské domovy, a  tak  rozhodnutí bylo  jasné. Cílem bylo věnovat dětským 
domovům v Pardubickém kraji  potřebné  věci  a  každý  si  zvolil,  co mu 
v době pandemie nejvíce scházelo. Ukázalo se, že v době, kdy děti necho-
dí do školy, musí sportovat i venku. Všechna přání se týkala sportovního 
náčiní.
Koronavirová nákaza vyvolala v celé společnosti obrovskou vlnu solida-
rity. „Velmi pečlivě jsem sledoval dění v našem kraji. Spousta lidí začala 
šít vlastní roušky, místní firmy začaly vyrábět filtry a z pardubického le-
tiště jsme ustavili letecký most pro přepravu ochranných pomůcek. V té 
době jsem si přečetl zajímavý rozhovor se zástupci dětských domovů, kte-
ří si posteskli, že na ně se jaksi zapomnělo. Mám dva syny a moc dobře 
proto vím, že pomoc dětem v náhradních domovech, kteří nemají vlastní 
rodinu,  je namístě.  Jsou  to děti, které potřebují podpořit  a umožnit  jim 
se  zabavit  a  zasportovat  byla  jasná  volba,“  říká  iniciátor  výzvy Martin 
Kolovratník.

V Pardubickém kraji  se  nachází  celkem  šest  dětských domovů.  „Jedná 
se o dětské domovy v Pardubicích, Holicích, Moravské Třebové, Dolní 
Čermné, Poličce a domov Markéta, který soukromě provozují obdivuhod-
ní manželé Ochovi. Nemám rád polovičatá řešení a cítil jsem, že by neby-
lo správné si vybrat pouze některé z nich. Rozhodl jsem se proto, že po-
mohu všem a věnuji celý svůj poslanecký plat v době karantény na nákup 
sportovního náčiní,“ vysvětluje pardubický poslanec Martin Kolovratník 
a dodává: „Spojili  jsme se s  jednotlivými domovy, abychom zjistili, co 
nejvíce děti potřebují a co se jim bude líbit. Následně jsem zasedl k in-
ternetu a díky e-shopům jsem ze své garáže udělal během několika dnů 

„malé logistické centrum“, ve kterém bylo možné nalézt fotbalové a vo-
lejbalové míče, badmintonové sady, nafukovací žíněnky, volejbalové sítě, 
outdoorové hry cornhole, ale i pastelky, pera, velkou dřevěnou zahradní 
houpačku nebo dokonce úklidové sady.“
Děti  se  z  nového  sportovního  vybavení  a  dalších  darů  těší  od  pátku 
8. května. „Státní svátek jsem si vybral záměrně, protože rozvést takové 
množství  sportovního vybavení není nic  jednoduchého. Rozhodně  toho 
ale nelituji. Na oplátku jsem získal ohromné množství pozitivní energie, 
kterou nevyváží žádné peníze, lajky nebo odměny! Cítil jsem nesmírnou 
radost, která je smyslem života. Všichni byli dojatí, mile překvapení, nad-
šení a spokojení. Děti si s námi hrály, povídali jsme si, měli jsme se dobře 
a ten sváteční den jsme si společně užívali,“ uzavírá Martin Kolovratník.
Zástupkyně  ředitele  dětského  domova  v Holicích  byla  z  této  iniciativy 
nadšena  stejně  jako  děti,  které  dostaly  airtrackovou  nafukovací  žíněn-
ku,  kterou  využijí  nejen  při  trénování  nových  parkourových  triků,  ale 
i na průpravu gymnastických cviků nebo jen na běžné skákání. „V Holi-
cích prozatím chybí workoutové hřiště a kroužek parkouru, proto se děti 
učí triky podle videí na internetu a trénují, kde se dá. Během posledních 
dvou měsíců  to  byla  hlavně  rozlehlá  zahrada  dětského  domova  a  stará 
molitanová žíněnka,  i proto tuto novou chlapci, ale i děvčata, uvítali se 
zaujetím a zápalem,“ a dodává: „jsme velice vděční všem lidem, a tedy 
i panu poslanci za to, že nezapomínají v těchto náročných dnech na děti 
v dětských domovech a snaží se jim tak zpříjemnit jejich nelehké chvíle 
aktivním vyžitím.“ 
Do výzvy #PlatNaDobrouVěc se může přidat každý, kdo chce udělat dob-
rý  skutek  a  podpořit  tak  dobrou  věc. V  současné  době  uvítají  vaši  po-
moc nejen  dětské  domovy,  ale  například  domovy pro  seniory,  domovy 
pro matky s dětmi nebo třeba útulky pro opuštěná zvířata. Ve fantazii se 
meze nekladou.

Dětské domovy v Pardubickém kraji se mohou těšit ze sportovních pomůcek
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Od  pondělí  16.  3.  2020  jsme  pozastavili  pravidelné 
programy  i  jednorázové akce pro děti a dospělé. Kri-
zový  štáb města Holic  zavádí  s  ohledem na  poslední 
vývoj následující opatření vydané dne 16. 3.: Ve spo-
lupráci  s RVC Holoubek  nabízíme  lékařům,  zdravot-
ním sestrám,  lékárníkům, hasičům, policistům hlídání 
dětí od 3 do 10  let. Po  této  zprávě vydané veřejnosti 
se začali hlásit první zájemci o hlídání dětí. V Holoubku jsme se připravili 
na celodenní provoz od 6 do 16 hodin, přizpůsobili jsme k tomu naši hernu, 
výtvarnou dílnu,  jídelní kout,  zvýšili  jsme pravidelný úklid a dezinfekci 
všech využívaných prostorů v Holoubku. Od 25. 3. začali rodiče dětí využí-
vat tuto službu Holoubka a postupně se kapacita začala naplňovat. Program 
dne byl přizpůsoben věku dětí, využívali jsme deskové hry, puzzle, tvořili 
z papíru, keramické hlíny, malovali, zpívali a za dobrého počasí využívali 
naši zahradu a hlavně pískoviště, na to se děti po zimě těší nejvíce. Děti 
i rodiče byli spokojeni a tuto službu jsme poskytovali do 22. 5. dle dohody 
s městem Holice.
Po  postupném  uvolňování  koronavirového  opatření  se  i  Holoubek  ča-
sem vrátí ke svým programům. Informovat vás budeme prostřednictvím 
naší  webové  stránky  a  facebooku.  Případné  dotazy  zodpovíme  na  tel. 
č. 733 141 960. 
Prázdninový  provoz  Holoubka  je  plánovaný  na  červencové  týdny  od 
13.–17. 7. a 20.–24. 7. pro děti školkové, předškolní a po první třídě.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.

Korona virus nás nezastaví, jedeme dál!
První  vzdělávací  cyklus  projektu  Rovnoprávnost  s  rozumem  (RORO) 
po dobu karantény fungoval v online podobě. Od června se vzdělávání 
(PC  kurz, Výchova  bez  poražených,  angličtina,  němčina)  opět  přesune 
do učeben a zahrady Holoubka. 
Druhý RORO cyklus vzdělávání začne v září 2020 a pokud chcete být 
mezi ženami, které využijí možnosti zapojit se do pravděpodobně posled-

ního  vzdělávacího  projektu,  kontaktujte manažerku  projektu Vladimíru 
Krejčíkovou pro více informací o obsahu a obsazenosti. 
„Překvapilo mě,  jak může být on-line výuka německého jazyka efektivní 
a pestrá. V době nouzového stavu, kdy jsem většinu času věnovala péči o ro-
dinu, byly on-line kurzy němčiny mou chvilkou pro sebe i kontaktem s vněj-
ším světem. Ušetřila jsem také čas strávený dojížděním do Holoubka, vzdá-
leného 40 km od mého bydliště“, říká maminka čtyř dětí Petra Pešatová.
Na bezplatné vzdělávací aktivity je možné se přihlásit přes www.rovno-
pravnostsrozumem.cz.
Kurzy  a  aktivity  projektu  Rovnoprávnost  s  rozumem  budou  realizo-
vány do června 2022. Koordinátorka projektu: Vladimíra Krejčíková, 
krejcikova.roro@gmail.com,  tel.:  603  566  141.  Sledujte  aktivity  pro-
jektu  na  www.rovnopravnostsrozumem.cz  nebo  FB:  Rovnoprávnost 
s rozumem.
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

„Kolektiv oddělení a propagace společnosti Red Bull gratuluje váženému 
kolegovi, Martinu Pečinkovi, k jeho 15. letému pracovnímu výročí.“

Holoubek v době nouzového stavu a nyní

Gratulace Martinu Pečinkovi
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