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Vážení spoluobčané!
Ani bych nemusel mít kalendář a věděl bych, kdy další měsíc přechází do své druhé poloviny. Jsem totiž vždy
jemně upozorněn redakční
radou, že už je pomalu čas
předat můj sloupek k přípravě dalšího čísla Holických
listů. Tentokrát na měsíc
červen, který bude v Holicích plný akcí. Nevěříte? Tak
posuďte sami.
Hned v prvním týdnu školní olympiáda, dětské dny (sám vím
o čtyřech oslavách), poté mistrovství světa v motokrosu, několikadenní setkání dětských domovů Pardubického kraje, oslavy
135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů, mezinárodní
turnaje žáků v basketbalu a fotbalu, Divadlo Járy Cimrmana
a nakonec tradiční Dny Holicka. K tomu připočtěme Pohár
DDM v atletice a další sportovní utkání holických klubů. Skutečně si také myslíte, že se v Holicích nic neděje a že tu dávají
lišky dobrou noc? Já si to nemyslím a věřím, že ti, kteří to hlásají, se jenom spletli a zaměnili lišky za Elišky.
Potěšitelné pro mě je, že se na většině akcí podílejí výrazně
holická občanská sdružení a že jsou to víceméně akce jejich
a ne nějaké „shora vymyšlené“. Jsem rád, že občanských sdružení máme v Holicích dost a že fungují k prospěchu svých členů
i spoluobčanů. Vždy jsem je považoval za jakousi „krev“ města.
A že nejsem sám, svědčí i ﬁnanční částky rozdělené zastupiteli
na jejich činnost. Přál bych jim, aby do svých řad získávali co
nejvíce členů, zvláště těch mladých, a aby se jim jejich práce
nadále dařila a dokázali se s ní pochlubit i ostatním.
Koncem dubna byl uveden do provozu nový sběrný dvůr.
Stále slýchám dotazy, zda bylo nutné něco takového (a nákladného) budovat. Bylo, neboť to, co jsme označovali za sběrný
dvůr, bylo tak na hraně předpisů, že příslušné orgány mohly
kdykoliv z hodiny na hodinu nám jej uzavřít. A zůstat bez sběrného dvora by byla pro město dost těžká rána. Odpadů produkujeme čím dál více a výhled je jasný: likvidace odpadů bude
stále obtížnější úkol. V současné době probíhá zkušební provoz
a já prosím všechny uživatele o jistou míru shovívavosti. Jednou
ze základních podmínek provozu je přesná evidence veškerého
odpadu, který se ve sběrném dvoře nachází. Je proto zbytečné
lamentovat, že každý musí nahlásit dost přesně, co na dvůr veze
a dát to přesně tam, kam obsluha určí.
Přeji vám pěkný a slunečný červen, neboť v květnu jsme si
deště a chladu užili dost. Školákům i jejich učitelům pak, aby
vydrželi se silami i ten poslední měsíc školního roku a rozdávání vysvědčení bylo plné radosti a pochval. Těším se s vámi při
některé červnové akci na viděnou.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

„Vzájemně se poznáváme“
V dubnovém vydání Holických listů jsme vás informovali o akci, která se v Holicích uskuteční 18. až 20. června. Akce je součást projektu, který je realizován
z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013. Čeho můžeme
být předposlední červnový víkend svědky?
V městské sportovní hale bude v pátek v 19.00 hodin zahájen slavnostním setkáním účastníků basketbalový turnaj minižáků ročníku 1998. Turnaje se zúčastní tyto
celky: MSK Strzelce Opolskie, BSK České Budějovice, BA Sparta Praha, BVK
Holice a BK Česká Třebová. Jeho herní část začne v sobotu od 9.40 hodin a bude
pokračovat i v neděli od 8.30 hodin, zakončení je naplánováno na 15.00 hodinu.
Souběžně s tímto turnajem proběhnou oslavy 135 let založení sboru dobrovolných
hasičů. Tato akce bude zahájena v pátek slavnostním setkáním holických a polských hasičů. V sobotu se krom jiného od 9.30 hodin uskuteční slavnostní průvod
městem s hudbou a mažoretkami. V odpoledních hodinách na prostranství před
kulturním domem předvedou svoje umění mladí hasiči, jejich starší kolegové se
představí s ukázkou současné a historické techniky, k prohlídce bude vystaveno
odtahové vozidlo ﬁrmy Vápeník. Ještě před tím všem účastníkům zpříjemní pobyt
u kulturního domu dopolední vystoupení Tanečního studia Hany Flekrové a Dechového orchestru Kulturního domu města Holic.
Projekt „Vzájemně se poznáváme“ je spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Ministerská návštěva u Dr. Emila Holuba
Ministr kultury České republiky Václav Riedlbauch
navštívil v sobotu 1. května
Památník Dr. Emila Holuba. Při prohlídce památníku
vzpomínal na své první setkání s významným holickým rodákem, které prožil
jako kluk při četbě jeho
cestopisů a románů o životě
a cestách jižní Afrikou. Velice ho také zaujal životní
příběh Růženy Holubové.
Pozastavil se nad její statečností, s níž podporovala
svého manžela a posléze
ochraňovala jeho památku.
Ministr kultury se zároveň
zajímal o současnou činnost památníku. Potěšila
ho realizace putovních výstav o Dr. Emilu Holubovi
i nové vzdělávací programy, které jsou připraveny
pro školní výpravy a rodiny
s dětmi.
(red)
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 3. května 2010
Rada doporučila zastupitelstvu schválit 3. rozpočtovou změnu na rok 2010, schválit prodej
pozemku v ulici K Zastávce, v Družstevní ulici, ulici 1. máje a v Nezvalově ulici z majetku
města, odprodat části pozemku v místní části
Kamenec obálkovou metodou s minimální nabídkou 150 Kč za m2, schválit přistoupení města
Holic k žádosti Dobrovolného svazku obcí Holicka o dotaci v rámci projektu Protipovodňová
opatření na Ředickém potoce se stavbami retenční nádrže Močidla a retenční nádrže Mařán-

ka, vydat obecně závazné vyhlášky města Holic
č. 1 a 2/2010. Rada schválila použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve
výši 322 191 Kč na úhradu sociálních nákladů
– pečovatelská služba, pronájem části pozemku
v lokalitě Muška ﬁrmě BW – Stavitelství Holice
po dobu výstavby bytového domu „Muška V.“
za 150 000 Kč, pronájem části pozemku v katastrálním území Holice v Čechách společnosti
T-Mobile Czech Republic na dobu 30 let za roční nájemné 50 000 Kč, navýšení počtu žáků v 8.

třídě Základní školy Komenského ulice na 31
žáka, přidělení bytu zvláštního určení v DPS Palackého ulice Vilmě Welschové, Holubova 734
a jako náhradnic: Hanu Polanovou, Za Zahradami166, Medlešice a Vlastu Izákovou, Rokytno
127. Uložila starostovi města předložit zprávu
o přijímacím řízení v holických mateřských školách a vzala na vědomí žádost Ing. Hany Platenkové s tím, že město nemá v současné době
ﬁnanční prostředky pro spoluﬁnancování investičních akcí.

Zpráva z veřejného zasedání Zastupitelstva města Holic dne 3. května 2010
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu na
úseku veřejného pořádku a dopravy, hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok
2009, informaci o zajištění voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, schválili postup rady města od posledního zasedání
zastupitelstva, 3. rozpočtovou změnu na na rok
2010, odprodej pozemku v ulici K Zastávce,
v ulici 1. máje a v Nezvalově ulici, odprodeje pozemků v Družstevní ulici a v místní části
Kamenec, přistoupení města Holic k žádosti
Dobrovolného svazku obcí Holicka o dotaci
projektu Protipovodňová opatření na Ředickém
potoce se stavbami retenční nádrže Močidla
a retenční nádrže Mařánka, zřízení věcného
břemene na pozemku v ulici Staroholická za
účelem uložení telekomunikačního zařízení za
úplatu, dodatek ke Zřizovací listině pro Technické služby Holice a ke Smlouvě o výpůjčce

pro Technické služby Holice, neschválili zveřejnění záměru odprodeje části pozemku v Josefské ulici z majetku města.
Zastupitelé potvrdili usnesení č. 311 a) ze dne
21. 12. 2009 o směně části pozemku p.č. 2019/1
za část pozemku p.č. 2019/68, schválili obecně
závaznou vyhlášku města Holic č. 1/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009
o stanovení místního koeﬁcientu pro výpočet
daně z nemovitosti a obecně závaznou vyhlášku města Holic č. 2/2010 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Holic, udělili na základě výsledku
tajné volby Cenu města Holic Jiřímu Mannlovi, Ing. Jaroslavu Skálovi, Českému svazu
chovatelů Holice a městu Strzelce Opolskie,
zvolili přísedícími Okresního soudu Pardubice
Ing. Zdeňka Nespěchala, Puškinova 679 a Ja-

roslava Říhu, Staroholická 279, stanovili dle
zákona o obcích počet členů Zastupitelstva
města Holice pro komunální volby v roce 2010
na 21 členů, zamítli žádost Společnosti přátel
železničního modelářství a železnice Skuteč
o změnu účelu poskytnuté dotace, uložili starostovi města zařadit do rozpočtové změny příspěvek ve výši 42 000 Kč pro Radioklub OK1
KHL Holice na vydání publikace o mezinárodních setkáních radioamatérů, zamítli žádost
Římskokatolické farnosti Holice o příspěvek
na generální opravu varhan, uložili starostovi
vypsat výběrové řízení na poskytovatele úvěru,
delegovali na radu města stanovení zadávacích
podmínek pro výběrová řízení, jmenovali komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jaromír Lohniský, Ing. Luboš Valenta, Ing. Ladislav Mandys, Ing. Miloslav Jirsa a Miroslava
Welschová.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 17. května 2010
Rada vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní
údržby 2009/2010, plnění usnesení č. 97 a č. 110,
žádost Ing. Jaroslava Konvaliny s tím, že bude přiřazena k žádostem při projednávání konceptu nového
územního plánu města, návrh Basketbalového všesportovního klubu Holice, zprávu o činnosti Sboru
pro občanské záležitosti, informaci ředitele Kulturního domu města Holic o prodejní ceně venkovního
zastřešení občerstvení u kulturního domu, materiál
ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační
politiky o přesídlení barmských uprchlíků s tím, že
město nemá žádné volné prostory pro jejich ubytování, schválila doplnění ceníku z 19. 4. 2010 o ukládání odpadů na sběrném dvoře o toto znění: Pokud
odevzdávaný níže uvedený odpad přesáhne u fyzické osoby 0,5 tuny v jednom sběrovém dnu, budou

účtovány částky za směsné stavební a demoliční odpady 250 Kč za tunu, za zeminu a kameny 200 Kč za
tunu. Rada schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu životního prostředí na
akci „Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný
dvůr Holice“, návrh na vydání platebního rozkazu
k okresnímu soudu o zaplacení dlužného nájemného a škod vzniklých městu (Vladimír Lochman, byt
č. 3 v domě čp. 61 v ulici Bratří Čapků), přidělit byt
v čp. 734 v Holubově ulici dle pořadníku, od 1. 7.
2010 cenu oběda ve vedlejší činnosti Školní jídelny
Holice ve výši 65 Kč pro strávníky v jídelně a 55 Kč
pro strávníky, kteří si obědy odnášejí, žádost o navýšení počtu žáků v Mateřské škole Staroholická
ulice na 28 dětí, uzavření smluv s Pardubickým kra-

jem o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky jednotky sboru dobrovolných hasičů,
o poskytnutí grantu z Programu kulturních aktivit
na rok 2010 na akci Holubovy Holice 2010, o poskytnutí dotace na akci Holická Mateřinka 2010,
o poskytnutí grantu z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí Pardubického kraje na rok
2010, prodloužení smlouvy na pojištění majetku
města s pojišťovnou Kooperativa. Rada uložila vedoucímu odboru správy majetku a výstavby připravit návrh řešení uzamykání průchodu kolem školní
jídelny, zajistit značení Puškinovy ulice, předložit
návrh na omezení parkovacích míst před hlavním
vchodem do sportovní haly, řediteli Technických
služeb Holice provést opravu lajnování hřiště ve
sportovní hale páskou (trojkový hod).

Proč se na fotbalovém stadionu „nekope“
„A“ mužstvo SK Holice muselo odehrát jarní
sezonu „na cizím“. Je třeba vysvětlit příčiny.
Jednoduše by se dalo říci, že dosloužil trávník.
Hlavním důvodem bylo dlouholeté používání
bez důkladné regenerace a přemnožení plevele
– lipnice roční. Právě likvidace tohoto „škůdce“ byla nejobtížnější, podle posudků nebylo
možné použít herbicidy. Stalo se to zrovna ne
ve vhodný čas: sportovní klub nemá ﬁnance
na nákladnou výměnu trávníků, ani město nemůže v čase krizových opatření s touto akcí
ﬁnančně pomoci. Bylo proto rozhodnuto provést postupnou opravu. Začalo se provzdušňo-

váním, pískováním, hnojením a pokračovalo se
dosíváním na příslušných plochách. Část prací
prováděla odborná ﬁrma (náklady činily cca
150 000 Kč), značnou část prací na sebe vzaly
Technické služby Holice, které mají stadion ve
správě. Spoluprací zainteresovaných stran se
„dobré dílo podařilo“. Zdárné pokračování obnovy trávníku sice trochu brzdí deštivé počasí,
avšak v příznivém případě bude možná travnatá
plocha vyzkoušena již v první červnové dekádě. V každém případě se počítá s tím, že pro
letošní „Dny Holicka“ bude stadion kompletně
k dispozici.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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Otevření Sběrného dvora Holice
– ceník za likvidaci odpadu pro
občany
Koncem dubna byl uveden do zkušebního provozu nově vystavěný a zařízený Sběrný dvůr
Holice. Sběrný dvůr slouží občanům Holic
i právnickým osobám – ﬁrmám k uložení veškerého typu odpadů. Provozní doba je stávající:
v pondělí a v pátek je dvůr otevřen od 13 do
18 hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin. Na sběrném dvoře mohou občané odevzdávat v rámci
zpětného odběru i elektroodpady, včetně baterií a světelných zdrojů, protože jsme zapojeni
do kolektivních systémů, které zajišťují odběr
těchto komodit. Tato služba je pro občany bezplatná.
Na sběrném dvoře je možno bezplatně odevzdávat i tzv. odpady nebezpečné (např. barvy,
ředidla, oleje a znečištěné obaly), které byly
zatím zajišťovány formou mobilních sběrů dvakrát ročně.
Naproti tomu odložení stavební sutě a zeminy
v množství nad 0,5 tuny/občana a sběrový den
(tento limit je platný pouze pro individuálně
dovážené odpady), dále stavebních a izolačních
materiálů s azbestem, materiálů asfaltových,
ale také pneumatik a znečištěného dřeva (např.
ze staveb), jejichž likvidace nás stojí nemalé
prostředky je zpoplatněno. Proto rada města
stanovila pro tyto komodity následující ceník:
stavební sutě za 250 Kč/tunu, zemina a kamení za 200 Kč/tunu, asfaltové směsi za 1500
Kč/t, odpady s příměsí azbestu (izolační materiál nebo stavební odpad) za 2200 Kč/t,
dřevo obsahující nebezpečné látky (s olejovými nátěry apod.) za 2800 Kč/t, dřevo jako
stavební odpad za 2100 Kč/t, pneumatiky na
osobní auta do průměru 17“ a pneu motocyklové za 30Kč/kus a pneumatiky ostatní za
3200 Kč/t.
Pro právnické osoby je platný ceník TS Holice, který vychází z aktuálního ceníku smluvní
ﬁrmy, bude tam započtena i manipulace a další
náklady TS.

Dopravní situace ve městě – parkování
S účinností od 21. 6. 2010 bude na území města probíhat dopravní akce zaměřená zejména na
vozidla bez registračních značek odstavená na
pozemních komunikacích či pozemcích města.
Současně bude řešeno i nesprávné parkování
řidičů a soustavné porušování zákazu zastavení
a stání. Akce bude probíhat za úzké součinnosti
Policie České republiky, městské police a města.
V této souvislosti považujeme za důležité upo-

zornit občany a řidiče na několik základních
pravidel, které je třeba respektovat.
Vozidla bez registračních značek nemají na veřejných komunikacích co pohledávat. Navíc zákon na ně hledí jako na autovraky. Majitel takového vozidla se vystavuje nebezpečí, že vozidlo
bude na jeho náklady z veřejného prostranství
odstraněno a případně i zlikvidováno.
Zastavení a stání, příp. parkování řádně provozovaných vozidel se také řídí pravidly, upravenými v zákoně o silničním provozu. Pro informaci uvedeme některá ustanovení. Zastavit
ani stát nesmí řidič v místě, kde je umístěna
dopravní značka zákaz zastavení (B 28) nebo
zákaz stání (B 29). Stejně tak musí respektovat
tento zákaz před přechodem pro chodce a ve
vzdálenosti kratší než 5 m před ním nebo na
křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před
hranicí křižovatky a 5 m za ní; v obci tento zákaz neplatí na křižovatce tvaru „T“ na protější
straně vyúsťující pozemní komunikace. Stát se
nesmí také tam, kde by nezůstal alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy. Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Zastavit ani stát se také
nesmí na chodníku nebo na silniční vegetaci,
pokud to není upraveno místní úpravou provozu
na pozemní komunikaci.
Jak jsme již uvedli, dopravní akce bude zaměřena pouze na netolerantní řidiče a občany, kteří
nehodlají respektovat základní pravidla týkající
se užívání pozemních komunikací, veřejného
prostranství a samotného provozu na pozemních komunikacích. Současně věříme, že převážnou většinu naší řidičské veřejnosti opatření
neomezí ani se jí jiným způsobem nedotknou.

Vzpomínka na povstání
v květnu roku 1945
Několika obrázky se vracíme k 5. květnu 2010
a uctění památky 65. výročí holického povstání. V dopoledních hodinách položil starosta
města Pavel Hladík květy u pomníčků padlých
a od 17. hodin se sešli představitelé města,
politických stran, české armády, mladí skauti
a veřejnost na městském hřbitově, aby u památníku povstání položili věnce. Starosta města Mgr. Pavel Hladík vzpomenul květnových
bojů i padlých hrdinů z řad občanů města Holic
a okolí a českých i sovětských partyzánů. Účast
veřejnosti potvrdila, že na dramatické květnové
dny roku 1945 se nezapomíná.
(red)

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 28. června 2010
V pondělí 28. června 2010 v 18 hodin se
bude v klubovnách kulturního domu konat
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2010
a projednání plánu práce zastupitelstva
a rady města na 2. pololetí letošního roku.
Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

KDO RYCHLE DÁVÁ, DVAKRÁT DÁVÁ
To si řekly obce z Holicka v reakci na výzvu Červeného kříže a rychle se zapojily do materiální pomoci postiženým povodněmi na Moravě. Do akce, iniciované obcí Dolní Ředice, se zapojilo i naše
město a uvolnilo z krizových prostředků 20 000 Kč na nákup požadovaných věcí. Věříme, že dobře
poslouží těm, které opět postihla velká voda.
Pavel Hladík
HOLICKÉ LISTY
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Kulturní kalendář na měsíc červen 2010
datum hodina
18. 6. 18.00
19. 6. 19.30

datum hodina
1. 6. 19.30

8. 6.

19.30

15. 6. 17.00

15. 6. 19.30

22. 6. 19.30

29. 6. 17.00

Městská knihovna

DIVADLO – velký sál

program
vstupné
V rytmu 2010
Show dance: závěrečné taneční vystoupení TSHF a Tancklubu Holice ve velkém
sále KD Holice.
Němý Bobeš
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana
350/300 Kč

KINO – velký sál

program
vstupné
Nine
Exelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují této ﬁlmové
verzi proslulého brodwayského muzikálu. Film nás zavede do Benátek, kde se
režisér Contini snaží dokončit ﬁlm.
Režie: Rob Marshall. Hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren a další.
Žánr: Muzikál, délka 120 minut
70 Kč
Mamas & Papas
Příběh ﬁlmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic,
které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky rodičovství.
Režie: Alice Nellis, Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana
Čapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal Čapka, Martha Issová, Václav
Jiráček a další.
Žánr: Drama – do 12 let nevhodné, délka 110 minut
70 Kč
Kuky se vrací
Kuky se vrací je dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Oldřich Kaiser, Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová-Nováková a další. Hlasy: Zdeněk Svěrák, Ondřej Svěrák, Jiří Macháček, Petr Čtvrtníček a další.
Žánr: Dobrodružný, délka: 95 minut
70 Kč
Souboj Titánů
Boj o moc staví muže proti králům a krále proti bohům. Perseus – syn boha
vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bohem podsvětí. Režie: Louis Leterrier. Hrají: Sam Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson a další.
Žánr: Dobrodružný/fantasy – přístupný od 12 let, délka 106 minut
65 Kč
Robin Hood
Tento příběh je temný, jak temný byl raný středověk, a vášnivý, jak lidé, kteří
věděli, že další den pro ně nemusí nastat.
Režie: Ridley Scott. Hrají: Russel Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong a další.
Žánr: Historický – přístupný od 12 let, délka 140 minut
70 Kč
S krtkem do pohádky
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky na přivítání prázdnin.
Pohádky: Krtek v ZOO, Krtek a paraplíčko, Krtek zahradníkem, Kouzelný dědeček, Broučci – Jak Skok a Kuk bojovali, Jak šli spát.
Žánr: Animované pohádky, délka: 60 minut
30 Kč

Městská knihovna v Holicích vyhlašuje
na letní měsíce (červen až srpen), fotograﬁckou soutěž „Kniha z naší knihovny na cestách“. Hledáme nejvzdálenější
a nejzajímavější místo, kam doputovala
kniha z Městské knihovny v Holicích.
Nechte se na své cestě vyfotografovat
s knihou tak, aby bylo zachyceno i místo,
které jste navštívili. Fotograﬁe o rozměru 10x15 cm se svým jménem a místem,
které je na fotograﬁi zachyceno, můžete
posílat v elektronické podobě na adresu knihovna@holice.cz nebo donést do
městské knihovny v půjčovních dnech do
20. srpna 2010. Fotograﬁe budou vystaveny v měsíci září ve vitrínách KD. Za
první tři fotograﬁe obdržíte knižní odměny, které budou slavnostně předány dne
8. září 2010 v KD Holice. Soutěže se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

VÝSTAVY

Jindřich Miřetínský – „HISTORIE RADNIC“
Galerie v KD Holice od 14. 6. do 30. 7.
„Rytíř a tvrz – volně na motivy středověkých dějin Holic“
výtvarné práce vystavují starší žáci z výtvarného oboru ZUŠ v Holicích
předsálí velkého sálu KD Holice 31. 5. až 9. 6. Po–Pá 8–20 hod
„Hůrka Javůrka na jaře, na podzim a v zimě za světla, stmívání i tmy“
výtvarné práce vystavují starší žáci z výtvarného oboru ZUŠ v Holicích
ve vitrínách, v 1.patře KD Holice 31. 5. až 9. 6. Po–Pá 8–20 hod

AKCE ČERVEN
Palackého 38, Holice
tel. 466 920 672

SLEVY SAMOZABARVOVACÍCH ČOČEK

TRANSITIONS
do výše 25%
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Pojďte s námi znovu prožít NOC V MUZEU

Příběh skutečného člověka

Loni se Památník Dr. Emila Holuba poprvé zapojil do celorepublikové akce
Muzejních nocí. Pamatujete? Zabubnovali jste si s africkými bubeníky, prohlédli dětské výtvarné počiny z doby současné i dávno minulé, děti si vytvořily korálky nebo objevovaly krásy archeologie v našem koutku. V potemnělé pracovně Dr. Emila Holuba hořela svíčka a opodál řval lev Princ.
Nebudete věřit, ale muzeem ten večer prošlo na 400 návštěvníků. Vy
jste mezi nimi nebyli a teď toho litujete? Nevadí, přijďte se podívat letos. V pátek 4. června se od 20 hodin muzeum opět otevře. Zatančíte si
africké tance v domorodém kroji pod vedením zkušené lektorky, prohlédnete si výstavku o natáčení ﬁlmu Velké dobrodružství a děti se vydovádí
v připravených pracovních koutcích. Pojďte k nám prožít nevšední večer,
těšíme se na vás.
Marcela Jeřábková

Od 14. června do konce července vystavuje v Galerii kulturního domu svoje
práce Jindřich Miřetínský. Výstava se jmenuje: „Historie radnic“ a rozhodně
stojí za shlédnutí. Zajímavá však není jenom samotná výstava, ale i životní příběh Jindřicha Miřetínského, který (jak doufám), bude mít ještě hodně
šťastných kapitol. Pan Miřetínský se narodil 23. února 1939 v Liberci do rodiny sudetského Němce a v křestním listě má zapsáno jméno Horst. Netrvalo
dlouho a jeho otec byl odvelen na východní frontu, kde také svoji celkem
krátkou životní pouť ukončil. Nikdo z rodiny neví přesně kde. Po válce byla
jeho matka s jednoletou dcerou odsunuta do Německa a Horst společně se
svým bratrem Herbertem byl umístěn do sirotčince v našem městě. Matku
poprvé uviděl až v roce 1964. V Holicích oba bratři vychodili základní školu
a po jejím ukončení se jejich cesty rozdělily. Horst, v té době již Jindřich, protože jméno Horst se jaksi nehodilo, se šel učit do Hrochova Týnce do cihelny
a tomuto povolání zůstal věrný až do důchodu. Při zaměstnání stihl vystudovat
průmyslovku, několikrát změnil místo působení, aby nakonec zakotvil v Praze Modřanech. Za životní družku si vybral slečnu s krásným jménem Albína
a vychovali spolu tři děti, syn Jindra se potatil a pracuje v cihelně a dcera Jana
v lékárně. Další životní tragédii prožil pan Miřetínský v roce 1994, kdy se mu
utopil nejmladší potomek David.
Toto je velice zkrácený příběh člověka, který přes veškerá příkoří neztrácí životní optimismus, neustále chodí do práce, své sběratelské vášni se věnuje 40
let a z Prahy Modřan do Holic to stíhá za necelou hodinu a půl. Po rozhovoru
s ním začnete mít úplně jiný pohled na svět a tuto příjemnou terapii rozhodně
každému doporučuji.
Petr Kačer

Holičtí basketbaloví minižáci
osmí v České republice

Mladí basketbalisté BVK Holice v Polsku
Ve dnech 30. dubna až 2. května 2010 se
naši mladí basketbalisté v rámci projektu
„Vzájemně se poznáváme“ zúčastnili turnaje v družebním městě Strzelce Opolskie. Turnaj byl vypsán pro hráče
ročníku narození 1997. Holičtí basketbalisté tento ročník nemají, proto
se zúčastnili s týmem hráčů narozených 1998 a mladších. Přestože byli
o rok mladší, dokázali být svým soupeřům víc než rovnocennými soupeři
a obsadili v turnaji druhé místo.
BVK Holice–MMKS Kedzierzyn Kozle 95 : 21, BVK Holice–Mosir
Cieszyn 76 : 33,
BVK Holice–UKS Warszawa 71 : 50, BVK Holice–MKS Strzelce Opolskie 55 : 38,
BVK Holice–UKS Olyimpijczyk Walbrzych 42 : 72
Konečná tabulka
1. Walbrzych, 2. Holice, 3. Strzelce Opolskie, 4. Warszawa, 5. Cieszyn, 6. Kedzierzyn Kozle

Po úspěchu na turnaji v Polsku odcestovali minižáci BVK Holice na Národní
ﬁnále – Mistrovství České republiky, které se hrálo ve dnech 14. až 16. května
2010 v Klatovech. Tohoto ﬁnálového turnaje se zúčastnilo 15 nejlepších družstev České republiky v kategorii hráčů narozených v roce 1998 a mladších. Holičtí minižáci se v prvním utkání základní skupiny nedokázali vypořádat s pro
ně neznámou plastovou podlahou v tělocvičně a prohráli s Brandýsem nad
Labem 35 : 52. Druhé utkání se už naštěstí hrálo v jiné tělocvičně na klasické
palubovce. Holičtí minižáci v něm vysoko porazil Kyjov 85 : 56 a postoupili
mezi nejlepších osm týmů. V rámci dalších vyřazovacích bojů pak už nestačili
na těžké soupeře z větších měst a obsadili konečné krásné osmé místo.
Na fotograﬁi jsou holičtí minižáci s Jiřím Zídkem.
Výsledky vyřazovacích utkání ﬁnálové osmičky:
BVK Holice –Kroměříž 47 : 72, BVK Holice – Ostrava 51 : 88, BVK Holice
– USK Praha 55 : 69
Konečné pořadí osmi týmů ČR:
1. Písek, 2. Sokol Pražský, 3. Kroměříž, 4. Pardubice, 5. Ostrava, 6. Brno,
7. USK Praha, 8. BVK Holice

Petr Šefranko ml.

mobil: 605 882 190
Stavebniny STAPUS s.r.o., Staré Hradiště 488
tel/fax: 466 415 044
e-mail: sefranko@stapus.cz
web: www.stapus.cz
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Výtvarný obor ZUŠ přijme nové žáky

MŠ Holubova – červnové loučení

Výtvarný obor ZUŠ v Holicích přijme nové žáky, a to především z budoucí
1. a 2. třídy ZŠ. Pro tyto děti otevřeme novou třídu. V některých vyšších ročnících budeme doplňovat žáky, a tak, máte-li zájem, přijďte se informovat k paní
učitelce T. Faltysové do výtvarného oboru, zda je volné místo, a to během výstavy ke konci června. Výtvarný obor naleznete v budově, v níž je také družina
ZŠ Komenského, v Růžičkově ulici, naproti ZŠ Holubova.
Zároveň Vás zveme na dvě výstavy. Starší žáci vystavují ve vestibulu kulturního domu, jejich výstava se jmenuje Rytíř a tvrz a je volně inspirovaná
středověkými dějinami Holic.Ve vitrínách
vystavujeme obrazy o hůrce Javůrce, na
jaře, na podzim a v zimě, za světla, stmívání i tmy.
Druhá výstava proběhne 22.–24.6.2010
ve třídě výtvarného oboru a vystavovat
budou mladší žáci. Výstava bude tentokrát
o Věžišti v lese Na Hradcích a je také volně inspirovaná holickými pověstmi o tomto místě. Během výstavy se můžete seznámit s tím, co ve výtvarném oboru děláme
a zeptat se, jak výuka probíhá, seznámit
se s paní učitelkou a taky si zřejmě budete moci prolézt tajnou chodbu a podívat
se do sklepů tvrze Na Věžišti. S sebou si
můžete vzít své výtvarné práce a domluvit
se na případném přijetí do výtvarky. Na výstavách zjistíte, že nejen kreslíme
a malujeme, ale také modelujeme z hlíny a tvoříme i z i jiných materiálů výtvarné objekty. Pro mladší děti je práce založená na tvořivosti a hře,v žádném
případě nepoužíváme šablony. Děti z 1. a 2. tříd ZŠ vyučujeme ve dvouhodinových lekcích (2x45 min.), starší žáci mají lekce tříhodinové.

Školní rok utekl jako voda a my máme před sebou jeho poslední měsíc.
Vzhledem k tomu, že máme v plánu ještě mnoho akcí, seznámíme vás
s nimi pouze stručně.
19. května se uskutečnila Zahradní slavnost s pasováním předškoláků na
školáky.
Na přelomu května a června probíhá škola v přírodě v Peci pod Sněžkou
1. červen patří tradičně oslavě Dne dětí, hrám a soutěžím o ceny.
15. června se uskuteční školní výlet mladších dětí (Počáply – návštěva
hospodářství).
16. června pojedou starší děti na školní výlet do Choltic.
18. června pro předškoláky – Noc v mateřské škole.
Naše děti se připravují i na Dny Holicka, chystají výtvarné práce a vystoupení Trapas století, které tentokráte předvedou děti ze „Sluníčkové“
třídy na stepech. A to už se blíží konec školního roku, rozloučení nejen na
prázdniny, ale i slavnostní loučení s budoucími školáky – tak ať se vám ve
„velké“ škole daří a nezapomeňte na nás v „malé“ škole.
Pak z naší mateřské školy zazní jen: Hezké prázdniny dětem a dovolenou
vám všem!
Více se dozvíte na našich stránkách: http://msholice.sweb.cz.
Kolektiv MŠ Holubova

Jarní besídka na I. stupni ZŠ Komenského
5. května se na naší škole uskutečnila besídka pro maminky. Program připravily paní učitelky s dětmi 1.–4. ročníku. Besídku zahájil pěvecký sbor Motýlek a potom následovala pestrá řada vystoupení – básničky, cvičení i tanec
a také pohádky, které starší děti zahrály v angličtině. Závěr opět patřil sboru
Motýlek.
Mgr. Olga Jiroutová
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Projekt VOLBA POVOLÁNÍ
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Na základní škole v Komenského ulici proběhl ve spolupráci s Centrem pro
podporu integrace cizinců Pardubice projektový den s názvem „Cesta kolem
světa“.Školní třídy se proměnily v deset workshopů. Největší pozornosti se
těšily dílny cizinců. Mongolská skupina zasvětila děti do tajů kaligraﬁe, upoutala perfektně propracovanými vystřihovánkami květin, neskutečně krásný
byl model kutnohorského chrámu sv. Barbory. Vietnamská dílna přijela s národní pohádkou, další činnost byla zaměřena na vietnamské zvyky a obyčeje,
zvláštnosti jazyka a písma. V dílně o Indii si žáci ověřili a prohloubili znalosti
o této zemi a dověděli se mimo jiné, jak se obléká sárí. V tělocvičně proběhl
nelítostný souboj mezi fotbalovými týmy, které byly sestaveny z žáků školy
a zahraničních studentů. Ostatní dílny, které si připravily učitelky naší školy,
měly také pestrý program. Pro děvčata byl lákavý workshop orientálního tance. Exotika a tajemno dýchly na žáky v dílně zaměřené na Nový Zéland. Po
zhlédnutí snímků z této vzdálené země, si děti pomalovaly obličeje a naučily
se bojový tanec Maorů „haka“. Na zručnost náročné bylo japonské origami,
splétání indiánských náramků přátelství a modelování afrických masek. V čínské dílně žáci vyráběli pro
Čínu typické jídelní nářadí
– hůlky. Potom si zacvičili tei-chi. V poslední dílně
žáci vytvářeli mapu světa
technikou koláže. K jednotlivým zemím přidávali
symboly, které je charakterizují.
Ve škole vládl klid a pohoda. Děti i dospělí byli pro
práci nadšeni, a tak to má
být.
Mgr. Blanka Málková

�v

Cesta kolem světa

V roce 2010 slaví Dětský domov v Husově ulici již 80 let od svého založení. Při této příležitosti pořádáme ve dnech 16.–20. června setkání
dětských domovů z celého Pardubického kraje. Nad akcí převzali záštitu paní Ing. Jana Pernicová – radní Pk, Ing. Ladislav Forman – vedoucí
školského odboru Pk a Mgr. Pavel Hladík – starosta města Holice. Na
toto setkání se přihlásily DD z celého kraje – Pardubice, Přestavlky, Moravská Třebová, Polička, Horní Čermná, Hrochův Týnec a také oba dva
domovy z Holic. Pro děti je přichystán bohatý program od her a soutěží,
přes prohlídku města, seznámení s různými profesemi, pracovní činnosti,
sportovní aktivity, výlet na motokáry a do bazénu, diskotéka, prohlídka
DD až po koncert na zahradě DD, na který jsou zváni i všichni obyvatelé
Holic a okolí. Koncert se uskuteční 17. června od 19,30 a vystoupí na něm
holická kapela J. G. Dix a šumperské uskupení Happy to Meet hrající
keltskou, irskou rockovou a folk rockovou hudbu.
Mgr. Ondřej Výborný

na

Na návštěvu se těší autorka pozvánky, učitelka výtvarného oboru
ZUŠ Taťana Faltysová

Dětský domov

uvedené�ceny�bez�DPH

Truhlářství - David Filipi
Vyrobí i navrhne

Tel: 602 278 246

Kuchyňské linky

levné i luxusní

ke kompletní kuchyňské lince

myčka nebo varná deska Zdarma

Vest. skříně a nábytek na míru
Navštivte nás ve vzorkovně DaBe Smetanova 250 Holice
Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz
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HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC

Osobnost měsíce – Karel Čuda, Grafo-Čuda-Holice
Výšeuvedené ﬁremní označení především
mladším
generacím
máloco napoví. Ovšem
pamětníci, především
však sběratelé pohlednic, antikváři, fotografové a znalci tohoto
oboru doslova ožijí.
Zakladatelem a majitelem ﬁrmy byl Karel
Čuda. Narodil se před 130 lety (14. května
1880) v Dobrušce, vyučil se „fotokumštu“, stal
se profesionálním fotografem, poté majitelem
uměleckého ústavu. Po první světové válce se
objevil v Holicích, kde si zařídil temnou komoru na kopírování pohlednic. Později postavil
provozovnu na výrobu pohlednic v Husově ulici. V té době měl již dobře prosperující ﬁrmu
a zaměstnával několik pracovníků. Fotograf,
posléze nakladatel a vydavatel, majitel ﬁrmy
Grafo-Čuda-Holice produkoval pohlednice
měst a obcí, též žánrové a gratulační pohlednice
v celém Československu. Jeho ﬁrma Grafo-Čuda-Holice se v období první republiky, za války
i první tři poválečné roky řadila k nejznámějším
vydavatelům odborně nazývaných bromograﬁckých pohlednic. Z hlediska územního rozsahu,
počtu a kvality provedení patřila mezi nejlepší.
Ve své době snad nebylo města či městyse v Če-

chách, na Moravě, ale též na Slovensku, které
by nenavštívili jeho fotografové a jejichž pohlednice by nekolovaly republikou. I dnes stačí
navštívit antikvariát či bazar a sáhnout do krabic se starými pohlednicemi. Grafo-Čuda-Holice tam rozhodně nechybí. Úspěšný podnikatel
koupil v třicátých letech minulého století od
podnikatele Holického rozlehlý dům na náměstí, kam umístil ﬁremní provozovny, umělecké
ateliéry a soukromé byty. Karel Čuda byl nejen dokonalým profesionálem, jakož i movitým
majitelem, ale stal se z něho i „Holičák“ tělem
i duší. Město ztvárnil na nejedné ze svých fotograﬁí, což dokumentuje i publikovaná archivní
speciálka. Byl štědrým mecenášem mnoha dobročinných akcí, různými dary podporoval školy,
místní kulturu a sportovní hnutí, nemalou částkou přispěl do fondu pro postavení památníku
padlých při povstání v roce 1945, dal obnovit
kamenný kříž – Boží muka na holickém náměs-

tí, atd. Při znárodňovacím procesu v roce 1948
se Karel Čuda vzdal živnosti i ﬁremní značky.
Zemřel 19. srpna 1955 v Holicích, kde je také
pochován.
Miloslav Kment

Telegraficky z kalendáře minulosti
20. června 1850 zahájil svoji činnost v budově radnice Okresní soud v Holicích. Nová
radnice, dostavěná v roce 1824, ve svých prostorách hostila nejen městské úřady, ale postupně i další úřady a instituce, policejní strážnici
a v roce 1849, kdy se Holice staly sídlem okresního politického úřadu, též berní úřad a rok na
to zmíněný okresní soud. – V tomtéž roce i měsíci (28. června) byla ve městě zřízena první
četnická stanice s dočasným umístěním v čp.
168 ve Vysokomýtské ulici. – 15. června 1919
se v městě uskutečnily první svobodné volby
do obecního zastupitelstva v samostatné Československé republice. – 21. června 1931 byla
na budově novostavby tehdejší opatrovny (mateřské školy) odhalena pamětní deska se jmény
128 padlých občanů města za 1. světové války.
– 4. června 1960 se konalo poslední zasedání
tehdejšího Okresního národního výboru v Holicích a okres Holice byl začleněn do okresu Pardubice v rámci nového Východočeského kraje
se sídlem v Hradci Králové.
(mkm)

Historie holických ulic (14)
Květnová přestávka, kdy jsme na stránce z histori města dali zcela logicky přednost
vzpomínce na holické povstání v roce 1945,
nám dnes přináší čtrnácté pokračování seriálu
o historii holických ulic. Na pořad přicházejí
ulice, které neleží na hlavních tazích městem,
jejich historie není letitá, přesto se řadí mezi
komunikace neopomenutelné. Vznikly díky
stavebnímu rozvoji. Bude řeč o ulicích kolem
„Mládežnické“ a v lokalitě „Povětrník“. Pro
jasnou orientaci musím začít u kapličky sv.
Jana Nepomuckého, která stojí v Komenského
ulici téměř proti římskokatolickému kostelu sv.
Martina. Ulice od ní vedoucí nese pojmenování „U Kapličky“, ovšem nebylo tomu tak vždy.
Původně šlo o nedlouhou obydlenou ulici, která končila jako „slepá“ u pozemků zahradníka
Bednáře a klempíře Sedláčka. V letech 1933–
1940 a 1945–1950 nesla název „Štefánikova“
(Milan Rastislav Štefánik, 1880–1919, slovenský politik, francouzský generál, spolupracovník T. G. Masaryka, ministr vojenství první
vlády ČSR).
V padesátých letech minulého století, kdy
byla „vymazána“ všechna jména významných
činitelů první republiky, nahradilo Štefánika
pojmenování „U Kapličky“. To zůstalo i po
územních změnách spojených hlavně v sedmdesátých letech s rozsáhlou výstavbou rodinných a družstevních domů. Zástavba vytvořila
ulici navazující na ulici U Kapličky a končící ve
Zborovské ulici. Tehdy radní usoudili, že domy
HOLICKÉ LISTY

a byty si zde postavili hlavně mladí lidé a rozhodli v roce 1977 pojmenovat ulici „Mládežnická“. Zástavba pokračovala, či lépe řečeno
současně probíhala i na dalších rolích v okolí
Mládežnické, a tak vyrostly ulice „Družstevní“,
„Budovatelů“ a „Tylova“. Ty na sebe vzájemně
navazují, což dokumentuje fofograﬁe Vladislava Brandy. Byly pojmenovány v roce 1977,
u Budovatelů i Družstevní je název celkem
snadno odvoditelný, pokud jde o Tylovu, ta se
tam zřejmě nějakým nedopatřením „přimotala“. Není pochyb, že jde o poctu pro českého
dramatika Josefa Kajetána Tyla (1808–1856).
Zbývá ulice „Zborovská“, která má na svých
bedrech mnohem více „křížků“. Odedávna tvo-

řila spojnici mezi Dudychovou a Pardubickou
ulicí a v této části města víceméně uzavírala
síť komunikací. Jméno jí bylo dáno 8. dubna
1933 při pojmenovávání ulic bez názvu. Připomínalo Zborov, ruské město a místo bitvy našich legií za 1. světové války. Proto se v letech
1940–1945 musela spokojit s místním názvem
„V Lipkách“. Dlužno ještě dodat, že od prosince roku 2008 se stala „slepou“ ulicí. Propojení
s ulicí Pardubickou muselo být v důsledku výstavby kruhového objezdu na obchvatu města
Holic uzavřeno.
Nyní překročíme Pardubickou a přejdeme na
mírné návrší, zvané „Povětrník“. Tam bylo rovněž nalezeno útočiště pro zájemce o soukromou
výstavbu a přibývá zde jeden dům za druhým.
Prvně započala výstavba nedaleko za průmyslovým objektem závodu TOS (nyní BSH Junkers)
v pásmu bývalého ovocného sadu. Ulice, která
vybíhá z Pardubické jižním směrem na kopec
Povětrník, dostala právě proto v roce 1977 jméno „Sadová“. Dnes je olemována desítkami rodinných domů, což je patrné z druhého snímku
Vladislava Brandy. Pokud pokročíme po tzv.
„Pardubské“ až za areál mateřské školy, odbočka jižním směrem nás velkým obloukem dovede přes Povětrník do zmiňované ulice Sadové.
I tady procházíme zástavbou rodinných domů.
Patrně uhádnete, že když se v roce 2003 rozhodovalo o jménu ulice, bez debaty byl schválen
název „Na Povětrníku“.
Miloslav Kment
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Mistrovství světa se blíží

Stolní tenis
Stolní tenisté TJ Jiskra Holice postoupili poprvé ve své historii do 2. celostátní ligy. Naši hráči zvítězili v základní části 3. ligy, v semiﬁnále vyřazovacích bojů postoupili přes tým Sokol Hradec Králové B a o postup
si to rozdali s celkem TTC PS Lomnice nad Popelkou, který porazili celkovým skóre 2 : 1 na utkání. To první se hrálo 1. května v holické Modré
aréně a domácí zvítězili poměrem 9 : 6. O týden později v Lomnici nad
Popelkou náš tým prohrál 5 : 9, a tak musel rozhodnout třetí rozhodující
zápas, který se uskutečnil 9. května opět v Holicích. Tentokráte sestava
Martin Souček, Michal Jelínek, René Koubek, Miroslav Zajíček a Martin Mádlo neponechala nic náhodě a v bouřlivé atmosféře svého soupeře
jasně přehrála 9 : 4. Vynikající formu a pozici nejlepšího hráče play – off
potvrdil kapitán domácího celku Martin Souček, který vyhrál ze sedmnácti zápasů patnáct.

Rok se s rokem sešel a Poběžovická kotlina opět přivítá účastníky motokrosového Mistrovství světa třídy MX3 a Mistrovství Evropy EMX2.
Stane se tak 12. a 13. června. V loňském roce se v Holicích dařilo Martinu
Žeravovi, který vyhrál první jízdu, a nebýt drobných problémů v té druhé, mohl se stát i celkovým vítězem. Přesto jsme našeho nejúspěšnějšího
reprezentanta mohli vidět na stupních vítězů při přebírání poháru za třetí
místo. Jezdci UFO Racing teamu se daří i v letošním roce a po třech odjetých závodech je v průběžném pořadí na čtvrtém místě. Dobře si vede
i jeho stájový kolega a člen AMK Holice Petr Michalec, který uzavírá
elitní desítku. Na nově upravené trati bychom měli vidět i další české
reprezentanty na čele s úřadujícím mistrem republiky Jiřím Čepelákem.
Ze zahraničních jezdců se největší šance dávají vedoucímu jezdci mistrovství Carlosu Campanovi ze Španělska, co nejvíce bodů si ze šestého
závodu seriálu bude chtít odvést i zatím druhý Ital Alex Salvini. Příjemným překvapení jsou výkony a třetí příčka mladého Slovince Matevze
Irta. Jeho mladší bratr Jernej je lídrem evropského mistrovství, ve kterém
se z českých jezdců představí nadějní Jaroslav Sloupský a Tomáš Paul.
Závod třídy MX3 se jede o pohár Františka Bednáře, vítěz třídy EMX2
dostane pohár Michaela Špačka.
Vstupenky jsou již v předprodeji v TIC Pardubice nebo v síti Ticketportal. Cena na oba dny je stejná jako v loňském roce, to znamená dospělý
300 Kč, děti do 120 cm 150 Kč.

Holický fotbal
Vítězstvím 3 : 1 nad Vysokým Mýtem (15. května na domácím hřišti) postoupili holičtí fotbalisté se ziskem 33 bodů na 9. místo průběžné tabulky
Krajského přeboru. Na domácí půdě se do konce tohoto ročníku představí
ještě dvakrát. Nejprve v sobotu 5. června od 17.00 hostí v důležitém utkání souseda z tabulky celek Žamberka a posléze opět v sobotu 19. června
ve stejnou hodinu hráče z nedalekého Dobříkova.
Holické „béčko“ je po 21. kole v I. B třídě na desátém místě a doma odehraje také ještě dva zápasy. Ten první v neděli 6. června od 17.00 hodin
proti Mikulovicím, ten druhý o týden později opět v 17.00 hodin přivítají
naši hráči tým Proseče.

JUBILEJNÍ OLYMPIÁDA ŠKOL
V prvním červnovém týdnu se na holických sportovištích uskuteční již
desátá olympiáda žáků škol holického regionu. Nejlepší mladí sportovci
z osmi škol budou tradičně soutěžit v sedmi sportech – atletice, basketbalu, cyklistice, fotbalu, stolním tenisu, tenisu a volejbalu.
Časový pořad:
Pondělí 31. května 2010
Středa 2. června 2010
8.00 slavnostní zahájení (pro- 8.00 basketbal chlapci (sportovní
stranství před KD)
hala)
8.45 fotbal (hřiště u gymnázia)
Čtvrtek 3. června 2010
8.45 volejbal dívky (sportovní 8.00 stolní tenis (sportovní hala)
9.00 atletika (stadion)
hala)
Úterý 1. června 2010
Pátek 4. června 2010
8.00 basketbal dívky (sportovní 8.15 cyklistika (stadion)
hala)
9.15 atletika (stadion)
8.30 tenis (tenisové kurty)
Pavel Hladík
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Ing. Eva Brychtová
trika, mikiny, zdravotní ponožky

VRATA

BRÁNY

PLOTY

Jiří Netolický, Zborovská 647, Holice
tel. 603 115 420

www.technobox.cz

Smetanova 441 Holice
Telefon: 466 682 086
Mobil: 737 352 016
Www: www.pracovni-konfekce.cz
E-shop: www.pracovni-odevy-eva.cz

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav Kment,
Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice. cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: 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.

