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Vážení spoluobčané !

Už ta chvíle, velká chvíle 
nastala a snad 3. prosin-
ce bude přestřižena páska 
a spuštěn provoz na sil-
ničním obchvatu města. To 
„snad“ si nechávám pro 
jistotu v zásobě, neboť co 
kdyby náhodou, protože… 

Budeme se muset zatím smířit i s tím komplikova-
ným vyústěním na Ostřetín. Slovo zatím používám 
podle investora i dodavatele, protože oba věří, že 
v příštím roce se „ostřetínský“ konec dodělá pod-
le původního plánu. 

Zprovoznění obchvatu přinese i některé změ-
ny v dopravě přes město. V této chvíli tou hlav-
ní je průjezd Vysokomýtskou ulicí, která se (do 
dokončení zmíněného konce) stane ulicí slepou. 
Ve směru na Rychnovsko bude nákladní doprava 
vedena převážně po Hradecké ulici. Město chtělo 
nákladní dopravu vyloučit i ze Smetanovy ulice, 
ale dopravácí jsou zatím proti. Defi nitivně bude 
rozhodnuto po zhruba čtvrtročním provozu. Po 
dobu výstavby byla velice diskutovanou otázkou 
podoba křižovatky na Roveň. Ředitelství silnic 
a dálnic rezolutně odmítlo všechny návrhy na 
zpomalení (kruhová či světelná křižovatka). Ani 
přemostění (jaké je do Roveňska) nepřicházelo 
v úvahu. Pohled na plány této alternativy mluví 
jasně: nájezdem na most od parku by větší části 
obyvatel Smetanovy ulice auta jezdila kolem oken 
nebo nad domy. Každý snad pochopí, že takovéto 
řešení jsme museli hned na počátku odmítnout. 

Máme tu však také komunikace místní. Již 
dříve bylo rozhodnuto vybudovat do konce příští-
ho roku nové komunikace v místních částech 
Podhráz a Kamenec. Nyní dala rada města ze-
lenou i generální opravě komunikace přes Pod-
lesí. Rovněž se kladně vyjádřila i k prodloužení 
vodovodu v Kamenci, jakož i k novým hřištím 
v Koudelce a Roveňsku. Myslím si tedy, že hlasy 
o zanedbávání okrajových částí města jsou hla-
sy lichými. Snaha ze strany radních i zastupitelů 
tu je, teď už jen mít ty peníze. Protože za peníze 
v Praze dům, v Holicích i jiné věci. 

Ty peníze sháníme, kde se dá. Proto také za-
stupitelstvo na posledním zasedání schválilo po-
dat žádosti o dotace na rekonstrukci muzea a no-
vé centrum umělecké výchovy (což je pracovní 
název projektu na základní uměleckou školu), ja-
kož i na další menší akce. Koncem roku bychom 
měli vědět, jak obstála v „zahřívacím kole“ naše 
žádost o dotaci na sběrný dvůr. 

Ale dosti práce. V prosinci jsou přece Vánoce, 
nejkrásnější svátky roku. Dovolte mi, abych vám 
všem popřál šťastné a radostné vánoční svátky, 
abyste je prožili ve zdraví a klidu v kruhu svých 
nejbližších a abyste nemuseli v té sváteční době 
myslet na doktory, hasiče a jiné podobné profese. 
Přeji vám, aby každý našel pod stromečkem splně-
ní svého přání. A pokud jsme k tomu přispěli letos 
nějakým dárkem i my z radnice, budu jen rád. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA JEDNOAKTOVÝCH HER

Od Hradce Králové rovně po obchvatu na Vysoké Mýto, odbočkou vlevo do Holic

8.–9. 11. 2008
V KULTURNÍM DOMĚ MĚSTA HOLIC
Proběhla ve znamení bezproblémové spoluprá-

ce holických organizátorů (především ředitele 

KD Vítězslava Vondrouše a hlavního moderá-

tora Pavla Hladíka, starosty města) se Svazem 

českých divadelních ochotníků. Diváci shlédli 

osm soutěžních aktovek souborů z Pardubic, 

Josefova Dolu, Velké Bystřice, Jinonic, Aše, 

dvou souborů pražských a domácího z Holic. 

Inscenační úroveň ocenila porota v čele s MgA. 

Jiřím Hrašem řadou čestných uznání a cen. Nej-

cennější trofeje – ceny za inscenaci – si odve-

zl soubor z Aše za Kolodějovu hru Postel pro 
anděla a soubor z Velké Bystřice za Labichovu 

frašku Následky prvního manželství. Ani do-

mácí neodešli s prázdnou. U Hladíkovy aktovky 

Není důležité zvítězit… porota ocenila osobi-

tý humor a schopnost pánů Kaplana a Hladíka 

věrohodně nahlížet imaginárním kankánovým 

tanečnicím pod textilie.
Josef Tejkl, člen poroty

Laureáti Národní přehlídky jednoaktovek 
– Holice 2008 (podle souborů)
Podividlo až až Aš – Postel pro anděla – cena 

za inscenaci

Vratislav Mikan – cena za herecký výkon 

a čestné uznání za dramaturgickou úpravu a re-

žii, Michal Nechutný – cena za herecký výkon

Divadelní soubor Kulturního střediska Vel-
ká Bystřice – Následky prvního manželství 
– cena za inscenaci, Zdeněk Hrbek a Jaroslav 

Magdon – cena za herecký výkon

Divadlo Amatérů Praha – Cirkus Milénium 

– čestné uznání za pokus o výraznou výpověď 

inscenace, Michal Moskaljuk – čestné uznání 

za pohybovou realizaci role

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl 
– Trapná chvilka – Jana Řeřichová – čestné 

uznání za herecký výkon

Divadelní soubor Refektář Sokol Jinonice 

– Řád – Jan Vymětal – čestné uznání za he-

recký výkon

Divadelní soubor KD Holice – Není důleži-
té zvítězit… – čestné uznání za osobitý humor 

inscenace

Redakce „Holických listů“ Vám přeje klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2009

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2009
NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ U KULTURNÍHO DOMU

      PROGRAM:
• v 17.00 hodin – koncert holické dechové hudby

• v 18.00 hodin – novoroční zdravice starosty města
• následuje velký ohňostroj s hudebním doprovodem



Není pochyb, že obchvat města Holic je sku-

tečností, že přes všechny překážky a nejistoty 

obchvat existuje k nemalé radosti většiny oby-

vatel. Je již pouze otázkou pro investora – Ře-

ditelství silnic a dálnic Pardubice a stavebníka 

– fi rmu Skanska c.z., kdy dojde 

ke slavnostnímu předání stavby 

a otevření trasy. V říjnu 2006 bylo 

předáno staveniště, v prosinci 

2008 bude obchvat v délce cca 

čtyř kilometrů v ceně 270 milionů 

Kč uveden do provozu.

„Obchvat má zcela pochopitelně 
svoji historii. Již v šedesátých le-
tech minulého století byly učiněny 
kroky k lepší průjezdnosti měs-
ta. Byly zbourány provozu vadící 
domy v Holubově ulici a na křižo-
vatce dnešní Nádražní ulice, vybu-
dován podchod v budově záložny 
na náměstí, silnice I/35 byla čás-
tečně rekonstruována. To vše však 
nestačilo vzrůstajícímu provozu, 
který deptal centrum města zvláště 
po roce 1990“, popsal situaci mís-

tostarosta Ladislav Effenberk, který u zrodu toho-

to díla v porevolučním období nechyběl.

Tato stavba se jevila jako jediné možné výcho-

disko, proto se také objevuje v územním plánu 

Holic, který 26. února 1996 schválilo městské 

zastupitelstvo. Následující léta se pracovalo na 

různých variantách, byly posuzovány možné 

vlivy na životní prostředí, hledány alternativy 

pro jednotlivé úseky, zpracovávány rozbory 

a žádosti. Na přelomu tisíciletí vznikla příznivá 

situace, poněvadž příslušná ministerstva vydala 

kladná stanoviska. To podpořil i vzniklý občan-

ský petiční výbor, který shromáždil 1 232 pod-

pisů občanů, požadujících výstavbu obchvatu.

„V roce 2002 jsme dosáhli dalšího pokroku. 
Byl dokončen úvodní projekt, projednáváno 
územní rozhodnutí, shromažďovaly se infor-

mace o vlastnících pozemků. Jasné bylo, že 
stavba bude dotována ze státních prostředků 
a investorem se stane pardubické ředitelství 
silnic a dálnic. Zainteresovanost a pomoc 
městských orgánů však byla nezbytná, což se 

projevilo tím, že v radě města se 
ujal úkolu „styčného důstojní-
ka“ pro stavbu obchvatu radní 
Ing. Miloslav Jirsa, který dodnes 
v tomto směru odvádí velký kus 
práce. Zdálo by se, že další tři 
roky se nic nedělo, což je však 
mylný dojem. Tzv. „neviditelná 
jednání“ – všemožná potvrzení, 
vyjádření, žádosti – avšak přede-
vším komplikované a zdlouhavé 
jednání při výkupu pozemků, 
nebylo možné uspěchat. Přines-
lo to však své ovoce: v roce 2005 
bylo jasné, že příští rok se začne 
stavět“, dodal jeden z hlavních 

svědků tohoto dění, místostarosta 

Ladislav Effenberk.

Závěr je stručný: ve čtvrtek 12. říj-

na 2006 bylo předáno staveniště, 

v prvních měsících roku 2007 byly zahájeny 

vlastní práce, ještě v měsíci prosinci 2008 bude 

obchvat zprovozněn. Většině Holičáků se tímto 

okamžikem splní dlouholetý sen.

(Uveřejněno též v týdeníku Pardubický Patriot 
- mkm-) 

Rada vzala na vědomí informaci o dopravním 

značení na silničním obchvatu, zprávu o údrž-

bě místních komunikací v roce 2008, přípravu 

listopadového zasedání zastupitelstva a plnění 

usnesení rady. Doporučila zastupitelstvu schvá-

lit hospodaření města k 30.9.2008, podat žádost 

na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod po-

zemku, zřídit věcné břemeno za účelem vedení 

dešťové kanalizace v Dudychově ulici, zřídit věc-

né břemeno za účelem vedení odlehčovací stoky 

v ulici Bratří Čapků, schválit obecně závaznou 

vyhlášku o místním poplatku za likvidaci odpa-

du, zařadit akci „Hřiště Roveňsko“ do návrhu 

kapitálového rozpočtu města na rok 2009.

Rada města schválila plán údržby místních ko-

munikací v zimním období 2008/2009,

zveřejnění záměru odprodeje pozemků v ulici 

Bratří Čapků, schválila fi rmu RESTR CZ s.r.o. 

Dolní Ředice jako zhotovitele akce „Výmě-

na střešní krytiny na domě čp. 13“ na náměstí 

T. G. M., převod družstevního podílu v Druž-

stvu vlastníků bytů v Holicích v domě čp. 1120 

v ulici Na Mušce, likvidaci nepotřebného movi-

tého majetku města dle návrhu příslušné komi-

se, uvolnění částky 10 000 Kč z kapitoly „veřej-

ná podpora“ jako účelovou dotaci pro dům dětí 

a mládeže na „Holický kramfl íček 2008“.

Rada města neschválila zveřejnění záměru odpro-

deje části čp. 61 – prodejny potravin v ulici Brat-

ří Čapků, souhlasila s postupným prováděním 

oprav domu čp. 13 na náměstí T. G. M., zamítla 

žádost Základní školy Holubova, neboť škola má 

dostatečné fi nanční prostředky v rezervním fon-

du, povolila Ivetě a Jiřímu Němcovým z Chotě-

boře pořádání trhů v Holubově ulici v uvedených 

termínech roku 2009 za nájemné 14 000 Kč za 

jeden trh a 1 500 Kč za používání WC v kultur-

ním domě, uložila vedoucímu majetkového od-

boru zajistit zpracování projektu chybějící větve 

vodovodu v městské části Kamenec.

Rada města doporučila zastupitelstvu města 

schválit 11. rozpočtovou změnu na rok 2008, 

zařadit do kapitálové části rozpočtu na rok 2009 

akci „generální oprava komunikace Podlesí“. 

Rada města schválila jako zhotovitele akce 

„Projektová dokumentace komunikace Kame-

nec“ fi rmu Agroprojekt Litomyšl, schválila 

jako zhotovitele akce „Projekt rekonstrukce Pa-

mátníku Dr. Emila Holuba“ včetně nové expo-

zice fi rmu M Plus s.r.o. Praha, schválila splát-

kový kalendář pro Marii Duškovou s termínem 

do 20. 3. 2009 a dohodu o užívání bytu v čp. 2 

na náměstí T. G. M. s termínem do 20. 3. 2009.

Zastupitelstvo města schválilo postup rady dle 

přednesené zprávy, hospodaření města ku dni 

30. 9. 2008, 11. rozpočtovou změnu na rok 

2008, rozpočtový výhled města na rok 2009 až 

2012, odprodej podílu pozemku v ulici 5. květ-

na, výkup pozemku v Družstevní ulici, zřízení 

věcného břemene na pozemcích v Dudycho-

vě ulici za účelem vedení dešťové kanalizace, 

zřízení věcného břemene na pozemcích v ulici 

Bratří Čapků za účelem vedení odlehčovací 

stoky, převzetí veřejného osvětlení na kruhové 

křižovatce v Pardubické ulici do majetku města, 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálního odpadu. Zastupitelstvo schválilo podá-

ní žádostí o dotace na projekty „Rekonstrukce 

Památníku Dr. E. Holuba“, „Centrum umělecké 

výchovy“, „Hřiště pro míčové hry v místní části 

Koudelka“, „Kulturou k přátelství“ a „Dny Ho-

licka 2009“, poskytnutí přechodné fi nanční vý-

pomoci ve výši 50 000 Kč pro Mateřskou školu 

Pardubická do 31. 12. 2009.

Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění zá-

měru odprodeje části pozemku v ulici Pod Ho-

molí, zveřejnění záměru odprodeje pozemku čp. 

38 na náměstí T. G. M., výkup pozemku v Druž-

stevní ulici. Zastupitelstvo města vydalo XVII. 

změnu územního plánu sídelního útvaru Holice 

řešící změnu zóny zahrad na zónu smíšenou pro 

výstavbu skladovací haly, změnu zóny rekreace 

na zónu městského bydlení pro výstavbu rodin-

ného domu, změnu neurbanizovaného území na 

zónu smíšenou pro výstavbu rodinného domu, 

změnu zóny venkovského bydlení ve výhledu 

na zónu venkovského bydlení. Zastupitelstvo 

města vzalo na vědomí žádost fi rmy Deredes 

Praha o poskytnutí spolupráce.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
27. října 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
10. listopadu 2008

Obchvat města Holic s trochou historie

Schůze zastupitelstva města
10. listopadu 2008
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Kanalizační přípojky Podhráz, 
Podlesí a Kamenec a Staré Holice 
– aktuální informace
Jak bylo konstatováno již v minulém čísle Ho-

lických listů, je žádoucí, aby majitelé nemovi-

tostí v místní části Podhráz, kteří se na kana-

lizaci ještě nepřipojili, učinili tak co nejdříve, 

nejpozději v průběhu 1. pololetí 2009. Rekon-

strukce komunikace za Ředičkou bude zaháje-

na v nejbližším možném termínu, v návaznosti 

na provedení kabelových rozvodů. Přípravné 

práce by měly být zahájeny ještě letos, práce na 

komunikaci budou realizovány po novém roce, 

tak, jak to umožní klimatické podmínky. 

Pro Podlesí a Kamenec platí v minulém čísle 

zveřejněné informace, tj. dokončení kanalizač-

ních stok se předpokládá v dubnu až květnu 

2009 a připojování jednotlivých nemovitostí 

postupně od ledna 2009, po provedení částí ka-

nalizačních přípojek v pozemcích města fi rmou 

Štěrbová/Štross. Firma je schopna, po dohodě 

s majiteli a v omezeném počtu přípojek, provést 

i části přípojek na soukromých pozemcích až 

po napojení domů. 

Výměna vodovodního potrubí na Podlesí a čás-

ti Kamence probíhá, na nový vodovod na Ka-

menci za lesem bude zpracována projektová 

dokumentace a vodovod bude zařazen do inves-

tičního plánu roku 2009. Komunikace, poško-

zená při výstavbě kanalizace na Podlesí bude 

po dokončení kanalizačních stok, dle možností 

v nejbližších dnech, opravena provizorně v plo-

še výkopů, s tím, že celoplošná oprava bude 

provedena v roce 2009. 

Kanalizace ve Starých Holicích bude realizová-

na v roce 2009. O bližších podmínkách budou 

občané informováni postupně. 

Místní poplatek za komunální 
odpad v roce 2009
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schvá-

lilo 10. listopadu 2008 novou obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2008, o místním poplatku za ko-

munální odpad. Pro rok 2009 byl tedy navr-
žen a schválen poplatek ve stejné výši jako 
v loňském roce, tzn. 500 Kč na osobu. 
Ve vyhlášce jsou opět úlevy pro chataře u rybní-

ka Hluboký, stejné je i stanovení úlev pro starší 

občany – poloviční sazba v roce dovršení věku 

75 let, potvrzeno bylo i loňské zrušení výjimky 

pro občany hlášené na ohlašovně, tedy s bydliš-

těm na adrese Holubova 1.

Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední 

desce MÚ a je zveřejněno, na internetové strán-

ce www.mestoholice.cz. 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podni-

kání mají možnost se připojit k holickému sys-

tému pro nakládání s komunálním odpadem na 

základě písemné smlouvy se společností Odeko 

z Týniště nad Orlicí. Kontakt: ODEKO s.r.o., 

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 

494 371 003.

Odkládání odpadů na veřejném 
prostranství mimo sběrné nádoby
Zastupitelstvo města Holic vydalo dne 2. 5. 

2005 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 

o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálního odpadu na území města Holic, Tato 

vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, 

které mají na území města trvalé bydliště a pro 

další osoby, které se na území města zdržují, 

a je v plném znění na stránkách www.mesto-
holice.cz. Mimo jiné stanovuje, že je zakázáno 
ukládání odpadu mimo sběrné nádoby a za-
řízení, jinak se dopouštíme přestupku podle 
§ 47, odst. 1, písm. h) zákona č.200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
a je možno dotyčné osobě uložit pokutu až do 
50 tisíc Kč. 
Tento teoretický úvod je doplněn praktickou 

ukázkou ze Starých Holic, kdy na stanoviště 

nádob na separovaný sběr odložil „pořádkumi-

lovný“ občan vše po podzimním úklidu své do-

mácnosti. Nutno poznamenat, že tento nešvar je 

celoholický a s podobnými výjevy, kdy sběrná 

místa na separovaný sběr si občané pletou se 

sběrným dvorem, se setkáváme už delší dobu. 

Takovýto druh odpadu patří pouze a jen do ná-

dob na směsný komunální odpad, popřípadě 

velkoobjemový odpad na sběrný dvůr v Puški-

nově ulici, který je občanům Holic bezplatně 

k dispozici. 

Ale ani pytle, popř. krabice se sklem, papírem 

nebo plasty a odložené vedle separačních ná-

dob (možná i s dobrým úmyslem) není tech-

nicky možné do speciálního svozového vozidla 

vyklopit. Je to jen další a zbytečně přidělaná 

práce našim technickým službám, které pak 

musí sběrná místa ručně uklízet a takovýto od-

pad stejně pak většinou končí na skládce.

Jedinou výjimkou jsou speciální oranžové pyt-

le na tetrapackové krabice, které jsou sváženy 

s plastovým odpadem!!! 

Protože chceme udržet pořádek na území naše-

ho města, budou se tomuto problému ve větší 

míře věnovat strážníci městské policie a někte-

rá místa budeme monitorovat přenosným kame-

rovým systémem. 

Úřední hodiny Městského úřa-
du Holice na konci roku 2008
Jediným omezením „mezi svátky“ bude ome-

zení úředních hodin ve středu 31.12. 2008. Na 

Silvestra budou úřední hodiny městského úřadu 

pouze dopoledne, tj. od 8 do 12 hodin. 

Neurologická ordinace od ledna 
2009 
MUDr. Irena Vyroubalová oznamuje zahájení 

provozu neurologické ordinace pro dospělé na 

„Poliklinice“ v Holicích od ledna 2009.

Ordinační doba bude v pondělí a čtvrtek 9–15 

hodin.

Objednávání na tel. č. 605 347 916

JOSEF KOZEL ŠEDESÁTNÍKEM

V pondělí 22. prosince 2008 se bude od 18. 

hodiny konat pravidelné veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Holic. Zasedání pro-

běhne v klubovnách kulturního domu. 

V programu je projednání a schválení pro-

vozního rozpočtu města Holic na rok 2009, 

dalším bodem bude projednání plánu práce 

zastupitelstva a rady města na 1. pololetí 

roku 2009, pravidelným bodem budou také 

převody nemovitého majetku města.

Srdečně zveme občany na poslední jed-
nání holických zastupitelů v roce 2008. 

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města 22. prosince

Přesně na Dušičky se ředitel Technických 

služeb Holice Josef Kozel dožil šedesáti let. 

Záměrně nepíšeme oslavil, protože v té době 

ležel na izolovaném nemocničním pokoji a na 

nějaké oslavy neměl ani pomyšlení. Jako šéf 

technických služeb vykonal (a jistě ještě vyko-

ná) pro naše město spoustu dobré práce. Úklid 

města, péče o zeleň, drobné opravy komuni-

kací a dopravního značení, budování chodní-

ků, péče o sportoviště a dětská hřiště, lavičky 

a další městský mobiliář, veřejné osvětlení 

a tak dále a tak dále. To vše má, jak se říká 

„na triku“. A my jsme přesvědčeni, že se s tím 

vyrovnává úspěšně a se ctí. Milý Pepo, my ti za 

to děkujeme a k tvému jubileu přejeme zdraví, 

štestí a pohodu. Hlavně však zdraví, abys, kro-

mě jiného, mohl konečně své „kulatiny“ řádně 

oslavit.

Uzávěrka lednového čísla Holických listů 
je mimořádně již 15. prosince 2008.

Redakce

ě



Od tohoto čísla Holických listů přichá-
zíme s novou podobou stránky kulturního 
domu. Musíme se přiznat, že podnět vzešel 
od vás, čtenářů, kteří si stěžovali na její ne-
přehlednost. Dále bychom vás rádi v tomto 
sloupku informovali, co se vlastně v našem 
„kulturáku“ děje. Takže v listopadu jsme 
se rozhodně nenudili. Asi nejvýznamnější 
akcí byla Národní přehlídka jednoaktovek, 
ve které získal domácí divadelní soubor 
Čestné uznání za osobitý humor inscenace 
„Není důležité zvítězit“. Hodně povedené 
bylo představení Premiéra mládí v podá-
ní Niny Divíškové a Daniely Bakerové. 
K naší velké radosti stoupla návštěvnost 
kina, k čemuž jistě přispěl výběr kvalitních 
snímků. 

 Že se v kulturním domě pořádají různé 
kurzy, jistě většina z vás ví. Od letošního 
roku přibyl další. Pan Jiří Dyk cvičí kaž-
dé úterý od 17. 30 hodin asijské umění 
s názvem Taiji a podle prvních ohlasů jsou 
jeho žáci spokojeni. 

 V předsálí velkého sálu proběhly dvě 
výstavy. Holice očima turistů a Holičáci 
na cestách. Chtěli bychom založit tradici 
těchto výstav a každým rokem je rozšiřo-
vat. Letos jsme po pravdě zažili skromný 
začátek, přesto všem, kteří se zúčastnili, 
moc děkujeme a doufáme, že nám zacho-
vají přízeň.

 Městská knihovna upozorňuje čtenáře, 
že si od letošního roku mohou půjčit ča-
sopisy Epocha, Enigma, Extra PC, Ma-
minka, Receptář prima nápadů, Svět koní 
a Zdraví. Dále pak všechny upozorňuje, že 
v pondělí 29. 12., ve středu 31. 12. a v pá-
tek 2. 1. bude knihovna uzavřena. 

 Vrcholí sbírka padesátihaléřových 
mincí na modernizaci Památníku Dr. Emi-
la Holuba a k 19. listopadu byla vybrána 
částka 37 039,50 Kč. Sbírka bude pokračo-
vat do Vánoc a po jejím skončení proběhne 
v prostorách kulturního domu prezentace 
výsledků sbírky. 

 Zaměstnanci kulturního domu děkují 
všem jeho návštěvníkům za přízeň a přejí 
všechno nejlepší v roce 2009.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – PROSINEC 2008

Co se děje v KD
DIVADLO – velký sál

datum hodina program vstupné 
6. 12. 17. 30 Adventní večer plný hudby dobrovolné

   Koncert (nejen) vánočních melodií v rytmu jazzu, popu 

a dechovky. Účinkují: Vánoční rej synkop, dětský pěvec-

ký sbor MŠ Pardubická, pěvecký sbor Gymnázia Dr. Emila 

Holuba, Dechový orchestr KD Holice

10. 12. 8.30  Vánoční kabaret – školní představení pro MŠ a I. stupeň a ZŠ

 a 10.00

20. 12. 19.30 Poprask na laguně
   Poprask na laguně je komicko-lyrickým příběhem jednoho 

dne, je příběhem, který se odehrává den co den. Báječná 

komedie, ve které “musí“ vše  nakonec dobře dopadnout. 

  Režie: Pavel Hladík, Hrají: Divadelní soubor KD Holice 90 Kč

KLUB „U Holuba“
datum hodina program vstupné 
5. 12. 20.00 The Fly – rockový koncert, předskokan Dlouhej TAH 50 Kč

27. 12. 20.00 Rockové vánoce – hrají The Compromise, Eye for an Eye 50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné 
2. 12. 17.00 Cesta do středu země
   Film je natočen na motivy stejnojmenného románu Julesa 

Verna. 

  Žánr: Dobrodružný/Akční fantasy, délka 95 minut 65 Kč

9. 12. 17.00 Vesmírní opičáci
   Hravé mimozemské dobrodružství se skvělou animací. 

Když NASA stojí před nebezpečným problémem, povolá 

do služby šimpanze.

  Žánr: Rodinná animovaná komedie, délka 80 minut 65 Kč

9. 12. 19.30 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy
   Staré pražské legendy v prvním českém animovaném fi l-

mu.

  Žánr: Komedie – animovaný, délka 80 minut 65 Kč

16.12. 19.30 Děti noci
   Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco většina spolužáků 

ze střední školy pokračuje ve studiu, ona odmítá opustit po-

hodlí dětství. 

  Režie: Michaela Pavlátová

   Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, Lenka Ter-

merová a další

  Žánr: Drama – do 15 let nepřístupno, délka 85 minut 70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny 
datum hodina program vstupné 
17. 12. 16.00 Advent v lidové kultuře, přednáší Mgr. Lukáš Peška 20 Kč

VÝSTAVY
Petr Jan Juračka a Jan Mourek – „Pohled na přírodu elektronovým mikroskopem...“
SEM! nanopilot IV. výstava mikrofotografi í ze skenovacího elektronového mikroskopu

Předsálí velkého sálu od 5. do 31. prosince – vernisáž 5. 12. od 18 hodin

Výstava výrobků s vánoční tématikou žáků holických škol
Klubovny kulturního domu od 5. do 23. prosince

„Řemesla“ v podání žáků 1. a 2. stupně ZŠ Komenského 
Vitríny v I. patře kulturního domu od 1. do 31. prosince

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2008



Slunečný podzim přilákal na naši zahradu ježka, kterého děti obdivovaly 

a pozorovaly.

Byla vyhlášena soutěž ve sběru žaludů. Nasbírané žaludy pošleme do lesa 

zvířátkům, aby v zimě netrpěla hlady.

Naši školku navštívily dvě psí slečny se svou paničkou. Děti vzpomínají 

na zajímavé vyprávění i s ukázkou: ,,Jak se chovat k pejskům.“

Trochu jsme se ve školce báli, některé děti se proměnily v černokněžníky, 

skřítky… Slavili jsme Halloween. Dýňák Halloween nám vyrostl na naší 

zahrádce.

Na co se těšíme ?

Na vánoční výlet, vyzdobíme si školku a budeme si užívat předvánoční čas.

Užívejte si také. 
Kolektiv MŠ Holubova http://sweb.cz/msholice
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Z NAŠICH ŠKOL

27.listopadu 2008 proběhl na Základní škole Holice, Komenského ul. 

PROJEKTOVÝ DEN, jehož tématem byla ŘEMESLA. Na I. stupni se 

děti zapojily do 4 oborů: studená kuchyně, výroba ozdob na stromeček, 

papírový košíček a betlém. Žáci na II. stupni si mohli vybrat z těchto 

činností: batikování, drátování, vánoční ozdoby, adventní věnec, vánoční 

svícen, techniky s barvami na sklo, tkaní a pečení.

Mgr. Lenka Thérová 

Anička Prouzová, žákyně 2. B
Houby v lese  Roste mochomůrka červená! 

Houby v lese dávno rostou,  Pozor, i mochomůrka zelená! 

pýchavky už asi prasknou.  Podoubák, hřib, babka, bedla, 

Hřib je hnědý jako list,  maminka je všechny snědla.

houby rostou ze všech míst.

Projektový den

Podzimní radovánky v MŠ HolubovaMateřská škola Staroholická
srdečně zve všechny spoluobčany na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Akce proběhne 5. 12. od 17.00 hodin před budovou mateřské školy.

Tento měsíc pro naši školu představoval jeden velký výlet do histo-

rie. Vše začalo na prvním stupni, kdy žáčci pátrali po tajemné his-

torii jejich rodného města Holic. Prozkoumávali významné budovy 

města, odhalovali slavné osobnosti, objevovali geografi cké okázalosti. 

Zpočátku se pohybovali v živém terénu. Poté je však čekalo nelehké 

výtvarné a literární zpracování nasbíraných skutečností. Zvládli to na 

jedničku. Na druhém stupni se časem cestovalo prostřednictvím jed-

notlivých uměleckých slohů. Třídám bylo přiděleno dané období, se 

kterým měli seznámit své spolužáky. V pondělí 10. 11. jsme se ocitli 

v pravěku. Dozvěděli jsme se, jaký byl život v kmenech, jaké měli pra-

věcí lidé rituály. V úterý 11. 11. jsme nahlédli do románského období. 

Navštívili jsme muzeum voskových fi gurín a pátrali v paměti, kdo byl 

kdo. Viděli jsme dívčí válku a zažili křížové výpravy. No, žádná leg-

race. Ve čtvrtek 13. 11. jsme se objevili v gotice. Zhlédli jsme pravý 

rytířský turnaj, poseděli u vína s Karlem IV. a seznámili se s prosto-

pášným panem Vokem a bílou paní. V pátek 14. 11. jsme se pomocí 

stroje času přenesli do renesance. Cílem byla Praha. Pravda, trochu 

jsme cestou bloudili, ale díky tomu jsme potkali Leonarda da Vinciho, 

Shakespeara, Michelangela a další. Nakonec jsme skutečně v Praze 

přistáli a to přímo na dvoře Rudolfa II. uprostřed audience. V úterý 

18. 11. jsme pokračovali barokem. Po úvodní bohoslužbě jsme pod-

lehli kouzlu Mámení, které nám nasadilo růžové brýle. Následující 

den 19. 11. jsme byli pozváni do divadla Na Trandě v období klasi-

cismu. Byli jsme svědky premiéry Moliërovy hry Zdravý nemocný. 

Byli obviněni Harpagonem, podlehli svodům lásky v Goldoniho hře 

Zamilování a zaplakali nad těžkým osudem hudebních geniů Mozar-

ta a Beethovena. Celý projekt se završil v nádherné secesní kavárně, 

kde jsme u kávy poseděli s Emou Destinnovou, Alfonsem Muchou, 

Janem Kotěrou a dalšími. Bylo to náročných, ale krásných čtrnáct dní 

v jiných světech.
Žáci a učitelé z Holubovy školy

Listopad na Holubovce ve víru projektů

Tentokrát bychom vás chtěli seznámit s tím, co jsme zažili a jaké další 

akce nás ještě čekají.

V listopadu jsme se v tělocvičně naší mateřské školy seznámili s výuko-

vým programem Interhaf, nazvaným „Kdo chce mít přítele, musí být sám 

přítelem“. Také se nám líbila pohádka „O přátelství“.

A v prosinci? To se s akcemi přímo roztrhne pytel…

Nejdříve nás navštíví „Kouzelníci“, poté nás čeká výstava prací s vánoční 

tématikou v KD.

5. prosince budeme vyhlížet čerty a Mikuláše, bude nejen pohádka, ale 

i mikulášská nadílka.

Děti z hudebně-pohybového kroužku vyšleme, aby reprezentovaly naši 

MŠ na „Adventním večeru“ 6. prosince v KD. 

10. prosince se budeme těšit na vánoční koncert Divadla Andromeda Pra-

ha v KD.

26. prosince na vánočním koncertu u jesliček opět vystoupí děti z hudeb-

ně-pohybového kroužku pod vedením Evy Rázkové a Miroslavy Vaculí-

kové.

Pojďte se s námi přiblížit krásnému času vánočnímu. Zastavme se a za-

vzpomínejme na dětské šťastné chvíle…

Hezké Vánoce, plné lásky a šťastný celý rok 2009 vám přejí

zaměstnanci a děti MŠ Pardubická Holice

Mateřská škola Pardubická informuje



Vodní nádrž Blažkovec byla vybudována v ro-

ce 1990 jako víceúčelová. Její hlavní význam 

spočívá ve zlepšení vodohospodářských pomě-

rů na vodoteči potoka Ředička. Další a pro nás 

nejvýznamnější je využití vody dopravované 

přepouštěcím potrubím o délce 2049 m pro 

závlahu areálu fotbalového stadionu, popří-

padě se může využít pro proplachování kana-

lizačních stok v Holicích. Nádrž je využívána 

Místní organizací ČRS Holice k rybolovným 

účelům, slouží jako tzv. malá voda pro členy 

holické organizace. 

Za dobu 18 let dosáhla vrstva bahna takové 

výšky, že byl už znemožněn odvod vody po-

trubím a pouze provizorními úpravami udržo-

valy technické služby možnost odvodu vody na 

stadion.

Proto v letošním roce byla zařazena do měst-

ského rozpočtu částka 827 tisíc Kč, proběhlo 

poptávkové řízení a počátkem listopadu mohla 

hradecká fi rma ZVČ začít s těžbou a odvozem 

bahna. Před tím však provedli holičtí rybáři 

výlov rybníka, což vzhledem k zabahnění „lo-

viště“ nebyla jednoduchá záležitost a muselo se 

netradičně využít sítě a lodiček, jak je vidět na 

obrázku z výlovu z 11. října. Na druhém ob-

rázku je už v práci bagr fi rmy ZVC při práci 

s prakticky tekutým bahnem.

Práce by měly být hotovy ještě v letošním roce, 

aby se ihned začalo s napouštění nádrže.

Vladislav Branda
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Vážení posluchači, příznivci kvalitní muziky, 

přijměte touto cestou pozvání na Adventní ve-

čer plný hudby pořádaný Dechovým orchestrem 

KD Holice v sobotu 6. 12. od 17.30 hodin ve 

velkém sále kulturního domu. V rámci tohoto 

pořadu budete mít jedinečnou možnost si v pre-

miéře poslechnout vystoupení projektu „Vánoč-

ní rej synkop“, který vznikl spojením hudební-

ků působících v kapelách JG Dix, V. P. R., DO 

KD Holice či Posádkové hudby Armády ČR 

spolu se Svatomartinským sborem. V jeho po-

dání zazní známé české koledy v netradičních 

jazzových progresivních úpravách, které dáva-

jí těmto písním nový, dosud netušený rozměr. 

Přijďte si tedy zpříjemnit předvánoční čas a po-

znat nové hudební obzory! Na podiu se dále 

představí dětský pěvecký sbor Mateřské školy 

Pardubická, pěvecký sbor Gymnázia Dr. Emila 

Holuba a Dechový orchestr KD Holice.

Karel Král ml.

Odbahnění rybníka Blažkovec
Velice nevlídné počasí přivítalo dopoledne jubi-

lejního 28. října účastníky pietního aktu u desky 

padlých občanů města z 1. světové války. Přišli 

nejen vzpomenout 90. výročí vzniku samostat-

ného Československa, ale též uctít památku 

válečných obětí. Po pravdě řečeno, přítomných 

nebylo mnoho a navíc mezi nimi byla značná 

část příznivců zdejšího Sokola. Tento den byl 

totiž současně jubilejním dnem této organiza-

ce: před deseti lety byla po „sametové revoluci“ 

v Holicích obnovena její činnost. 

„Již dnes ráno jsme položili kytičku k místní-
mu pomníku T. G. Masaryka a nyní, po piet-
ní vzpomínce, Vás zveme na „Den otevřených 
dveří“ v naší sokolovně. Před deseti lety jsme 
budovu dostali zpět ve značně dezolátním sta-
vu. Nyní je tato historická budova před dokon-
čením oprav především venkovního opláštění. 
Více než tři miliony již „spotřebovala“ tato 
investice, kterou spolufi nancovalo město, pa-
mátkový úřad, ústředí Sokola a výtěžek našich 
vlastních sbírek,“ uvedl starosta holického So-

kola Václav Kyncl.

„Den otevřených dveří“ poskytl v památkově 

chráněné sokolovně, kterou projektoval český 

architekt Otakar Novotný, pohled do minulosti 

holického Sokola. K vidění byly kronika, kni-

ha zápisů, rozmanité dokumenty, fotografi e, 

doklady o perzekuci členů za okupace i v éře 

komunismu, rovněž historické kroje a cvičební 

úbory, jakož i historický prapor jednoty, který 

byl ukrýván po dobu 2. světové války i po roce 

1948. Samostatné tablo bylo věnováno foto-

dokumentaci, v jakém stavu sokolovnu v roce 

1990 jednota převzala a jak vyhlíží nyní.

(mkm)

U pamětní desky vzpomenuli dvojího jubileaJazzové koledy
poprvé v Holicích!!!

TK Apel Holice srdečně zve na 

ZIMNÍ PLES,
 který se uskuteční 6. 12. od 20.00 hodin

v kavárně Černý kůň.

Vstupné 100 Kč,

předprodej T. Formánek  603 814 489

V Poběžovicích, ve zdejším hostinci, bilanco-

vali sezonu motokrosaři z SMS motokrosu Par-

dubice. Na závěr schůze byli odměněni nejlepší 

jezdci jednotlivých kategorií. Dostalo se i na 

členy holického automotoklubu. Nejprestižněj-

ší třídu open vyhrál Zdeněk Kostelecký, o dva 

body zpět zůstal Vítězslav Marek. V kategorii 

MX2 si cenu za vítězství odnesl Petr Michalec, 

zraněný Michal Votroubek skončil pátý. Ve ve-

teránech obsadil druhé místo Václav Formánek, 

když lepší byl pouze bývalý reprezentant Zde-

něk Špaček. Bronzovou pozici obsadil ve třídě 

hobby Petr Šefranko.

Poběžovického rokování se zúčastnilo téměř 

150 členů SMS a hostů, kteří uplynulou sezonu 

hodnotili jako povedenou.

PK

Motokrosaři bilancovali
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Máme tu prosinec, poslední měsíc roku, 

slušelo by se tedy udělat jakousi rekapitulaci 

glos a ohlasů za rok 2008. Novinového místa 

nemnoho, pokusím se alespoň o stručný výčet 

těch nejhlavnějších občanských připomínek. 

Leden – chátrající dům čp. 268 v Nádražní 

ulici a kouřící fi remní komíny – květnová od-

pověď odboru životního prostředí a stavebního 

odboru říká, že s majitelem chátrajícího domu 

jsou vedena úřední jednání (patrně dodnes 

– pozn. pisatele), ke kouřícím komínům nejsou 

ještě známy závěry z měření. Únor – reklamní 

panely Afrického muzea – dle stanoviska „kra-

je“ jsou cílevědomé a užitečné. Březen – koše 

na psí exkrementy – bylo vyhověno občan-

ským žádostem. Duben – zřízení útulku pro psy 

a kočky – pro město fi nančně neúnosné, mu-

sely by být omezeny jiné akce. Květen – stav 

zeleně v okolí kulturního domu – rada města 

uložila příslušnému odboru podat zprávu, snad 

byla podána. Červen – špatné značení přechodů 

pro chodce na hlavních ulicích – náprava zjed-

nána v zápětí. Červenec – srpen – nepořádek na 

prostranství „U Novotných“ ve Starých Holi-

cích – písemné stanovisko podal městský úřad. 

Září – zeleň u Malavi a autobusového nádraží 

– zveřejněno doporučení Státní rostlinolékařské 

správy. Říjen – změna provozní doby na poště 

– na protesty a přípisy se nikdo neobtěžoval re-

agovat. Listopad – upozornění na nebezpečné 

suché stromy – ihned následovala poněkud zby-

tečně uražená reakce městského úřadu. 

Na závěr chci poděkovat všem občanům, 

kteří se ve valné většině případů svými připo-

mínkami podíleli na vydávání těchto glos. Ale-

spoň někdy to pomohlo dobré věci, na straně 

druhé to nejednou potvrdilo platnost českého 

pořekadla „Jako by hrách na stěnu házel…“.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Tentokrát přicházejí na řadu dvě poněkud 

odlišné holické zajímavosti. Nebude to pomník, 

socha, kříž ani kaplička, ovšem určitým způ-

sobem obě díla do tohoto „ranku“ patří. Navíc 

souvisí s osudy holické radnice. V letopisech se 

dočteme, že až do 14. století stávala v obci pou-

ze „rychta“. Za pána a držitele městečka Nepta-

lima z Frimburka byla postavena první radnice. 

Shořela roku 1563, podobně skončila i druhá 

budova roku 1680 a roku 1819 shořela třetí. Té-

hož roku byl položen základní kámen ke stavbě 

nové kamenné radnice na náměstí. Šlo ve své 

době o moderní kamennou stavbu, dokončenou 

v roce 1824. Ta vydržela do května 1945, kdy 

byla zničena při „Holickém povstání“. Na jejím 

průčelí byla v roce 1820 zasazena deska – poly-

chromovaný kamenný znak ve formě historic-

ké městské pečeti. Kromě symbolů městského 

znaku je po obvodu „pečeti“ umístěn nápis „SI-

GILVM.CIVITATIS.HOLICENSIS“ a v dolní 

části letopočet „1820“. Po zničení radnice roku 

1945 byla deska sejmuta a umístěna do deposi-

táře. Roku1977 byl znak zasazen ve vstupním 

prostoru budovy městského úřadu v Holubově 

ulici čp. 1. V roce 2004 po rozsáhlé rekonstruk-

ci a přístavba budovy radnice byl kamenný znak 

umístěn do rozlehlé vstupní haly. 

K vysvětlení souvislostí v druhém případě 

se musím opět vrátit k historické radnici z ro-

ku 1824. Stala se „místem pokojným a po-

svátným“, úředním sídlem městských konšelů, 

též hostincem, postupně však nadvládu získal 

městský úřad, okresní soud, berní úřad, poli-

cejní stanice. Potřebám města sloužila radnice 

i po roce 1918. Pro čtenáře je jistě známou udá-

lostí, že v květnových dnech roku 1945 došlo 

k povstání občanů a partyzánů proti nacistic-

kým okupantům. Neblahým výsledkem bylo již 

zmíněné zničení radnice, která musela být zcela 

demolována.

V roce 1949 místní občan Jaroslav Horák 

postavil maketu bývalé holické radnice a věno-

val ji městu. Do roku 1978 byla umístěna na 

trávníku u železničního přejezdu ve Staroholic-

ké ulici, poté byla přemístěna do zeleně poblíž 

Památníku Dr. Emila Holuba v Holubově ulici. 

Bohužel byla několikrát poničena vandaly, pod-

statně opravena na jaře roku 2002 k oslavám 

666. výročí od první písemné zmínky o Ho-

licích. Zanedlouho došlo opět k vandalským 

útokům, a bylo proto rozhodnuto vyhledat 

vhodnější umístění. Vybráno bylo travnaté pro-

stranství v sousedství nynějšího městského úřa-

du, které vzhledem k položení v centru města, 

značné frekvenci a dokonalému osvětlení dává 

mnohem větší záruky ochrany objektu. Maketa 

tam byla přemístěna 14. června 2007. 
Text: Miloslav Kment

Foto: Vladislav Branda

Pokud sledujete tuto rubriku pravidelně, víte, že 

„náplň“ je v jednotlivých měsících různá. Ně-

kdy tři, čtyři jména, někdy se musíme spokojit 

s jedním jubilantem. Prosinec přináší nadílku: 

seznámíte se s šesti jmény, z nichž u čtyř vzpo-

mínáme narození, u jednoho úmrtí a u jednoho 

dokonce obojí a navíc tam fi gurují i dvojčata!

MVDr. Franišek Dvořáček, * 14. prosince 

1868 v Holicích, † 19. února 1927 v Praze (140. 

výročí narození), veterinář, odborný publicista, 

autor četných statí a pojednání z chovatelství, 

z díla např. „Chov psů“, „Policejní pes“, „Ne-

moci domácí drůbeže“, dlouhodobě působil 

v Praze.

Břetislav Hanzl, * 8. května 1908 v Holicích, 

† roku 1938 ve Španělsku (100. výročí naroze-

ní, 70. výročí úmrtí) vyučený pekař, odešel jako 

interbrigadista roku 1937 do Španělska, kde 

patrně padl v bojích, přesné datum úmrtí není 

známo, jeho jméno nese jedna z ulic ve Starých 

Holicích.

Marie Holubová, * 3. prosince 1893 v Holi-

cích, † 4. dubna 1969 v Brně, klavíristka, učitel-

ka hry na klavír na brněnských hudebních ško-

lách, od roku 1949 na hudební škole Jaroslava 

Kvapila v Brně a František Holub, * 3. pro-

since 1893 v Holicích, † 7. září 1970 v Brně, 

houslista, koncertní mistr v orchestru VČD Par-

dubice, poté sólista – člen orchestru Janáčkovy 

opery v Brně; u obou jubilantů je to115. výročí 

narození, jedná se o dvojčata z hudebního rodu 

Holubů.

Jan Jaro, * 9. ledna 1870 v Bohdanči, † 19. 

prosince 1898 v Holicích (110. výročí úmrtí), 

učitel, působil i v Holicích, předčasně zesnulý 

nadějný básník, jdoucí ve šlépějích Vrchlického 

aj., přispíval do dobových beletristických časo-

pisů, především do „Lumíru“ a „Květů“.

Karel Ladislav Thuma, * 14. prosince 1853 

v Chrudimi, † 12. února 1917 v Praze (155. vý-

ročí narození), učitel a kreslíř, jeho karikatury 

se objevovaly v dobových časopisech (Paleček, 

Humoristické listy), knižní ilustrátor („Z čes-

kých mlýnů“), jako učitel působil v Holicích.

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (9)

Uzavřené sňatky: 
8. 11. 2008  Pavel Lanta

a Drahomíra Vohralíková

22. 11. 2008  Václav Schejbal

a Jana Horáková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Východočeská liga mužů:
18. 10. Chlumec n. Cidlinou – BVK Holice 
74:73
Branda 26, Valenta 18, Diepold 14, Kšáda

9.–19. 10. Hořice – BVK Holice 86:73 
(49:31)
Diepold 22, Branda 15, Kšáda 14, Valenta

9.–31. 10. BVK Holice – Tesla Pardubice „B“ 
45:90 (22:37)
Valenta 13, Branda 11, Diepold 9, Pávek

8.–15. 11. BVK Holice – Přelouč 50:54 
(19:27)
Valenta 16, Diepold 15, Kšáda

11.–16.11. BVK Holice – Chrudim 46:74 
(17:31)
Diepold 14, Valenta 13, Pávek 11.

Liga kadetů U16: 
11. 10. BC Kolín – BVK Holice 32:64
(Pašťalka 21, Půlpán 15, Pataj 12)

12. 10. BK Nymburk – BVK Holice 79:48
(Pašťalka 18, Pataj 16)

25. 10. BVK Holice – Krnov 68:57
(Pašťalka 25, Novotný 13, Pataj 12, Půlpán 9.)

26. 10. BVK Holice – Gymnázium Hladnov 
NH Ostrava 85:56
(Pašťalka 45, Pataj 15, Novotný 11)

9. 11. JCB Brno – BVK Holice 54:74
(Pašťalka, Pataj a Jechura po 19)

10. 11. Slavia Kroměříž – BVK Holice 51:71 
(Pašťalka 32, Půlpán 15, Novotný 12)

Oblastní přebor starších minižáků:
11. 10. BVK Holice – Svitavy 37:50
(Michálek 10, Havelka 8, Holub 7)

BVK Holice – Svitavy 37:27
(Holub 14, Michálek 6)

18. 10. Přelouč – BVK Holice 56:40
(Holub 12, Michálek 9)

Přelouč – BVK Holice 49:46
(Havelka 13, Holub 12)

8. 11. Havlíčkův Brod–BVK Holice 59:55
(Holub 26, Michálek 11)

Havlíčkův Brod – BVK Holice 59:53
(Holub 29, Havelka 14)

Oblastní přebor mladších minižáků:
18. 10. BVK Holice–Česká Třebová 54:47
(Zahradníček 12, Říha 8, Branda 7)

BVK Holice–Česká Třebová 49:56
(Zahradníček 17, Kašpar 8)

25. 10. PP Hradec Králové–BVK Holice 
42:62
(Zahradníček 16, Branda 15, Kulhavý 11)

PP  Hradec Králové – BVK Holice 30:74
(Zahradníček 18, Branda a Janoš po 10)

Oblastní přebor nejmladších minižáků:
11. 10. BVK Holice–Havlíčkův Brod 86:6
(Zahradníček 18, Kašpar 12, Štěpánek 11

BVK Holice–Havlíčkův Brod 90:18
(Mycak 19, Zahradníček 16, Štěpánek 14, 

Welsch 12

12. 10. BK Pardubice „B“–BVK Holice 0:81
(Štěpánek 30, Dvořáková 12, Mycak 10

BK Pardubice „B“ – BVK Holice 0:117
(Štěpánek 26, Mycak 22, Nechvíle 19, Zahrad-

níček 14, Dvořáková 12, Kašpar 11, Janoš 9)

25. 10. BK Pardubice–BVK Holice 38:34
(Venclák 12, Janoš 7)

BK Pardubice – BVK Holice 54:48
(Venclák 17, Mycak 6)

28. 10. Havlíčkův Brod – BVK Holice 0:124
(Zahradníček 26, Janoš 20, Nechvíle 17, Welsch 

16, Štěpánek 1 4, Kašpar 13, Dvořáková 10)

Havlíčkův Brod – BVK Holice 9:101
(Nechvíle 20, Janoš 15, Štěpánek 13, Zahradní-

ček 12, Welsch 11)
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Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka 
každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Výsledkový servis holických basketbalistů ze sezóny 2008/2009

Tělovýchova a sport

Velice dobře vstoupil do halové sezony holický 

motokrosař Michael Špaček. Poslední říjnový 

víkend startoval na mezinárodních závodech 

v Ostravě. V sobotu 24. 10. nenašel přemožitele 

a vybojoval zlatý vavřínový věnec, o den poz-

ději prohrál pouze s Pavlem Kejmarem a stal se 

nejúspěšnějším účastníkem v kategorii MX2. 

Na základě těchto výsledků byl pozván na silně 

obsazený závod ve švýcarském Zurichu. I zde si 

v konkurenci superkrosových specialistů ze zá-

moří i Evropy vedl velmi dobře a sedmé místo 

z neděle 8. 11. může považovat za jeden z nej-

lepších svých výsledků. Michael Špaček v této 

zimní sezoně ještě absolvuje Mezinárodní mis-

trovství Německa v halovém superkrosu, které 

je hned po americkém šampionátu nejkvalitněji 

jezdecky obsazené.

Špaček řádí v halách

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

 Podzimní kolo krajské volejbalové soutěže 

zakončily ženy TJ Jiskra Holice dne 11. 10. 

dvojzápasem na hřišti Hvězda SKP Pardu-

bice. Velmi vyrovnaná utkání skončila 3:2, 

a to jednou vítězstvím domácích a jednou 

hostů. Tímto výsledkem se naše družstvo 

probojovalo na šesté místo velmi vyrovnané 

tabulky. 

Družstvo žen zorganizovalo 1. 11. halový 

turnaj, ve kterém zvítězily hráčky Albrech-

tic před Kostelcem a Třemošnicí. Domácí 

tým obsadil sedmé místo. Další turnaj je na-

plánován na duben, začátek krajské soutěže 

je 2. května a naše ženy zajíždějí na hřiště 

SVK Chrudim.

Soupiska: Pavlína Barvová, Hana Bydžov-

ská, Lenka Hájková, Marie Hybšová, Kate-

řina Chmelová, Veronika Kühnelová, Jana 

Majcová, Pavla Picková, Romana Rufrová, 

Iva Skálová, Iva Šumpíková, Lenka Théro-

vá. 

Tabulka:
1. SK Spartak Slatiňany B 24

2. TJ Dynamo Rosice A 24

3. TJ Tesla Pardubice A 22

4. Hvězda SKP Pardubice A 22

5. TJ Energetik Chvaletice B 22

6. TJ Jiskra Holice A 21

7. ŽSK Třemošnice A 19

8. SVK Chrudim A 14

Volejbalistky šesté

Nepovedenou podzimní část divizní soutěže 

mají za sebou holičtí fotbalisté. Z patnácti sou-

těžních zápasů vyhráli pouze dva, dvakrát remi-

zovali a s osmi body a hrozivým skórem 14:44 

přezimují na předposledním místě.

První polovinu soutěže zakončili naši hráči na 

hřišti Bohemians 1905, kde prohráli s ligovou 

rezervou 3:1, když jediný gól hostů vstřelil 

v 86. minutě z pokutového kopu Myšák.

Sestava: Branda – Brož, T. Jedlička, Ráliš, Hála 

– Veselý (85. Machatý), J. Velinský (75. Kopa), 

J. Jedlička, Valenta (84. Skalický) – Myšák, 

Pich. 

Mnohem lépe si v okresním přeboru vedlo ho-

lické „béčko“, kterému po třinácti kolech pat-

ří s 29 body první příčka a jarní sezonu zahájí 

s jednobodovým náskokem na hráče Sezemic.

Fotbalisté předposlední a první

OD 1. 10. 2008 BYLA ZNOVU OTEVŘENA

REALITNÍ KANCELÁŘ
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p. 19

(ZA KOOPERATIVOU)
Nabízíme profesionální zprostředkování 

nákupu a prodeje nemovitostí  včetně 
fi nancování a veškerých právních úkonů 

za provize již od 2 %.
Tel. 733 365 242

Miroslav Svědiroh
pneu – nové i použité

disky – ocelové a hliníkové
opravy a rovnání disků alu-plech

Holice tel. 603 701 431


