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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice 

Datum: 12. 2. 2013 15:00 h 

Akce: Kvalitativní výzkum pro Integrovanou strategii rozvoje území MAS Holicko, o.p.s. na nové 

dotační období 2014 – 2020 

 

Počet zúčastněných osob: 4 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 15:00 h – 16:30 h 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Máte zájem zlepšit nebo něco vybudovat v oblasti občanské vybavenosti? 

 Ve městě je odborná lékařská péče zachována vč. specialistů. Lékařská služba první pomoci 

(LSPP) dříve fungovala jako lékařská pohotovost i přes noc, v současné době však bohužel 

nefunguje. Pohotovost byla zrušena z důvodu dobré dostupnosti do HK a Pa, Vysokého Mýta 

a Rychnova nad Kněžnou. V současné době funguje přes den bez lékaře, ale zdravotník. Mají 

tu vybudované zdravotní středisko. 

 Dostupnost sociálních služeb je na celkem dobré úrovni, pokrytí je dostatečné.  

 Pošta v Holicích je a bude určitě zachována, ale kvalita poštovních služeb není na nejlepší 

úrovni (např. nekvalitní roznes obecního zpravodaje). Pokrytí internetem je. Veřejný rozhlas 

je rozšiřován a udržován, pouze některé okrajové části (Kamenec, Podlesí) pokryty nejsou. 

Bezdrátová hnízda pro tyto hlásiče jsou drahá, proto rozšiřován rozhlas postupně. Povodňový 

hlásič v obci bude přes DSOH. 

 Nákupní služby dobré. 

 Nabídka ploch pro bydlení – je nově schválený územní plán, kde je spousta rozvojových 

ploch. Ovšem v rozvojových plochách nejsou parcely v majetku města. Rozvojový nárůst 

ploch pro bydlení je do budoucna možný. Ve Vysokém Chvojně je problém v tom, že územní 

plán nemají dosud schválený. 

 Kapacita mateřské školy je v současné době ve vyrovnaném stavu. 

 Základní škola má také vyrovnaný stav, mají 2 ZŠ s cca 700 – 750 děti. Ve městě se nachází 

ještě gymnázium, které má 12 tříd. Holice se potýkají s problémem, že kraj chce toto 

gymnázium v budoucnu pravděpodobně zrušit. Dále se tu nachází SŠ automobilní. 

 Volnočasové aktivity – v Holicích je Dům dětí a mládeže. Nyní připravují Holice multifunkční 

hřiště (dotace z ČEZ). Toto hřiště by mělo být přímo ve městě vedle fotbal. Stadionu u domu 

dětí a mládeže, který by se o toto hřiště staral. Toto hřiště by využívaly i místní školy, které 

vlastní sportovní hřiště nemají, protože se v blízkosti nenachází vhodné pozemky. Jinak školy 

využívají sokolovnu a sportovní halu. 

 Holice by měly zájem o rekonstrukci fotbalového stadionu, konkrétně i zázemí pro atletiku. 

Jedná se o kompletní rekonstrukci. Pozemky na stadionu nejsou ale ve vlastnictví města, ale 
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státu. Proto zatím město neusilovalo o žádnou dotaci na jeho obnovu. Obecně je třeba 

sportoviště udržovat a průběžně rekonstruovat, s tím souvisí i rekonstrukce sportovní haly. 

 Kulturní vyžití a spolkový život je v obci na celkem dobré úrovni. Největší spolky se mají kde 

scházet (Rybáři, Chovatelé, Zahrádkáři). Včelaři se bohužel nemají kde scházet. Podpora 

spolkového života by byla do budoucna vhodná. Mohl by tu být vybudován tzv. „Spolkový 

dům“ v budově bývalé šatlavy (vězení), později tu byly sklady a dnes je budova za místní 

poštou nevyužívaná. 

 Město si prosadilo, že vybuduje novou ZUŠ se všemi obory za kulturním domem z vlastních 

prostředků. (stavbu zahajují v roce 2013) Vznikne tu budova ZUŠ a víceúčelový sál na malé 

plesy pro cca 300 lidí. Protože město nemá vlastní sál. V kulturním domě je pouze divadelní 

sál. 

 Problémem v Holicích je kino, které bude muset v budoucnu podstoupit digitalizaci 

v celkovém řádu cca 4.000.000,- Kč. Dalším problémem pak bude i nákup autorských práv pro 

promítání filmů. 

 Bezpečnost v obci – provoz v centru města je veliký 6 – 8 tis. Aut denně, i když je vybudován 

obchvat. Problém je bezpečnost cyklistů v centru. Město má projekt pro bezbariérové 

náměstí, kde je na tyto oblasti myšleno a hodlá jej v 4 – 5 letech realizovat. Mimo jiné je 

velký provoz přes Staré Holice směrem na Borohrádek. Proto chce město do budoucna 

zlepšit zázemí formou cyklostezek pro cyklostezky. 

 Kamerové systémy ve městě jsou jen na základní úrovni, u MÚ, u Kulturního domu a u Klubu 

Maxim. Ale město nemá svoji městskou policii (využívají služeb městské policie v Pardubicích 

– 2 služby v týdnu). 

 O osvětlení přechodů nemají zájem. Zájem by byl o výraznější dopravní značení – např. i u 

přechodů.  Problémové přechody jsou ulicí Hradeckou a Staroholickou.  Město rozmísťuje po 

městě tzv. pasivní radary, v budoucnu budou mít celkem 4 radary. 

 Bezbariérovost řešena projektem výše. 

 

2. Máte zájem zlepšit nebo nějak podpořit dosavadní vzdělávání a pracovní příležitosti? 

 V lesním družstvo Vysoké Chvojno by uvítali nákup výukových pomůcek pro lesní pedagogiku, 

kterou nyní již částečně provozují (+ další zařízení na podporu výuky, např. tisk výukových 

materiálů). 

 Kdysi v Holicích proběhly počítačové kurzy pro seniory, ale bohužel o ně nebyl zájem. 

 V kulturním domě by uvítali mít alespoň jednu dobře moderně vybavenou učebnu pro různé 

kurzy. 

 Existuje tu Rodinné vzdělávací centrum Holoubek s projektem vzdělávacím „Mami, tati, 

pečuj, pracuj“, který je určený na dobu 3 let a nyní se začíná školit, je určen pro matky na 

mateřské dovolené a nezaměstnané, lidé předdůchodového věku, či postižení občané. 

 Byla by vhodná podpora podmínek pro začínající mikropodnikatele, tedy kurzy jak začít 

podnikat, co je třeba si zařídit dle zákona apod. (právní odpovědnost). Kdysi tento kurz 

realizovala Hospodářská komora. 

 

 

 



3. Chtěli byste něco zlepšit nebo vybudovat v oblasti dopravní a technické infrastruktury? 

 Místní komunikace jsou celkem na bezproblémové úrovni. 

 Údržba chodníků a jejich stav je nutné stále udržovat, ale město je v tomto ohledu dá se říci 

soběstačné, ale uvítali by podporu víceúčelových zařízení na údržbu chodníků v zimě i v létě. 

(konkrétně by byl třeba úzký traktůrek) 

 Dopravní dostupnost veřejnou dopravou do krajského města se zlepšuje. Přibyly spoje. 

 Přetížení dopravních komunikací je způsobeno hlavně místní dopravou (ne tranzitní 

dopravou), není to o přetíženosti, ale vytíženosti. Je to způsobeno také tím, že Holice jsou 

správním městem pro okolní obce, všechny organizace soustředěny na náměstí. 

 Možnost parkování je dostatečná, na náměstí je velké parkoviště, které hlavně využívají 

mimoholičtí obyvatelé. Místní obyvatelé využívají spíše neplacené plochy. (dohled nad 

parkováním činí městská policie). V centru žádná nová místa vznikat nemohou, není tu 

dostatek prostoru. Mají 60 míst v dochůzné vzdálenosti 4 minuty a v letošním roce vybudují 

90 míst v dochůzné vzdálenosti 8 min. 

 Kanalizace je téměř 100%, pouze místní části „Koudelka“ a „Roveňsko“ není pokrytá 

kanalizační sítí. 

 Plynofikace a vodovod ve městě jsou. 

 Úprava veřejného prostředí – problémem ve Vysokém Chvojně je lesní půda, která je 

evidována jako „LHP“ (= bez podmínky kulturního vyžití), proto je na ní obtížné získat dotaci. 

Chtěli zde vybudovat rododendronový háj, ale na takovouto formu osázení hospodářské 

půdy, dotace poskytována není. Byl by zájem o zalesňování jakéhokoli kusu půdy bez 

podmínky kultury, tzv. ozelenění parků bez vázání na kulturu, aby mohly být vysázeny i na 

hospodářské půdě. Dále by byl zájem o revitalizaci zeleně a pořízení techniky na její údržbu. 

 

4. Máte zájem zlepšit nebo vybudovat něco v oblasti podpory cestovního ruchu? 

 Ve Vysokém Chvojně by chtěli vybudovat Rybárnu vedle zámečku, problém je v současné 

době ovšem s místním územním plánem, který není dosud schválen. Tento projekt navazuje 

na okolní projekty. 

 Bylo by vhodné do podpory cestovního ruchu zahrnout podporu budování stravovacích a 

ubytovacích služeb. 

 Byl projeven také zájem o zdokonalení systému cyklotras. Někdy se nachází v místech, která 

nejsou dostatečně zpevněná a podléhají vlivu počasí. 

 Zájem je rovněž o propagační materiály. Ale podpora skrz dosavadní fiche je nereálná, pokud 

by byl vydáván propagační materiál samostatně v hodnotě mnohem nižší než 300.000,- Kč. 

(např. reálný je projekt v cenové relaci 20.000,- Kč) 

 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Kvalita ovzduší se zhoršuje z důvodu toho, že mnoho občanů začíná znovu topit tuhými 

palivy.  



 Hlučnost je ovlivněna především ve Starých Holicích, přetížena dopravní komunikace tím že 

se změnila na silnici I. třídy a tuto silnici využívá i těžká zemědělská technika. 

 Čistota v obci – Holice žádají o dotaci na nový čistící vůz. 

 Byl by zájem pro údržbu velkých zelených ploch Lesním družstvem Vysoké Chvojno (stejný 

zájem i ZESO Ostřetín – údržba malých louček). Zkoušeli žádat v neproduktivních investicích 

v lesích, ale sekačka na trávu nebyla podporována. 

 Výskyt černých skládek je především v okolních lesech. 

 Problém s vodní nádrží ve Starých Holicích, chybí zde přítok vody. 

 Sběrný dvůr v Holicích řeší problém s kompostováním a vybíráním bioodpadu, mají 

nakoupené i popelnice na bioodpad téměř pro 1/3 obyvatel Holic, v rámci dotace získali i 

techniku na kompostování. Sběrnému dvoru ale chybí technika na štěpkování. 

 Zateplování veřejných budov na venkově a změny způsobu vytápění je oblast, kde je stále co 

budovat. Bylo by vhodné podporovat i v budoucnu. 

 

6. Myslíte si, že je třeba v novém dotačním období podporovat zemědělce a drobné podnikatele? O 

jakou podporu byste měli zájem? 

 Podporu pro mikropodnikatele by bylo vhodné zachovat. 

 

7. Máte jiné návrhy, popřípadě záměry, které tu během společné diskuze ještě nezazněly? 

 


