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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Nejvíce sledovanou záležitostí v měsíci říjnu budou
bezesporu komunální volby.
Po čtyřech letech budete mít
všichni opět možnost vybrat
si své zástupce do zastupitelstva města. A vybírat
budete mít opravdu z čeho.
O váš hlas se bude ucházet
rekordních 147 kandidátů. Na vás pak bude záležet, kteří z nich zasednou na další volební období
v 21 členném sboru holické samosprávy. Komunální volby mají pro voliče tu výhodu, že se nemusejí
rozhodovat jen mezi volebními stranami, ale můžou
si vybrat z každé kandidátky ty, kterým důvěřují.
Každý si tedy může zvolit zastupitelstvo podle svého
gusta. Věřím, že si vybere dobře.
Rovněž tak věřím, že zvolení zastupitelé budou
svou službu pro občany vykonávat po celé období
zodpovědně a k prospěchu města. Že se nebudou
hašteřit, budou pracovat jako tým a politikaření nechají za dveřmi jednací síně. Zatím se nám to v Holicích dařilo a bylo to jen k dobru věci. Protože jsme
nikdy neřešili „kdo má jakou legitimaci“, ale kde
opravit silnici, chodník, zda postavit to či ono, dát
peníze na to či na tamto. Vždy jsem se snažil o to,
aby Holice neměly rozhádanou samosprávu. Řada
příkladů z okolí ukazuje, jak to pak končí.
Využívám této příležitosti, abych i touto cestou
poděkoval stávajícím radním a zastupitelům za jejich
práci v končícím volebním období. Něco se nám povedlo, něco také ne. Tak už to ale v životě chodí. Nebudu zde vyjmenovávat, co se povedlo. To nechám na
posouzení občanů. Jenom chci uvést, že během právě
končícího volebního období se na území Holic z prostředků EU, státu, kraje, města a soukromého sektoru
vybudovaly investice za skoro třičtvrtě miliardy korun. Další řada věcí je připravených (například nová
základní umělecká škola se společenským sálem na
bývalých školních políčkách, úpravy kolem panelových domů na Mušce, úpravy v areálu stadionu včetně toho tolik diskutovaného koupaliště) a bude záležet na novém zastupitelstvu, jak se k nim postaví.
Nejsou však jenom volby, a tak krátce k některým záležitostem, které přineslo září. Rada se kategoricky postavila proti zrušení čtyřletého studia na
zdejším gymnáziu a v tomto duchu jsem poslal dopis hejtmanovi Pardubického kraje. Jak se vše jeví,
kraj od tohoto záměru ustoupí. V prvním zářijovém
týdnu jsem podepsal s ředitelem gymnázia smlouvu
o využívání sportovního areálu u této školy veřejností a od 13. září je areál pro veřejnost přístupný každý den. Podařilo se i položit nový povrch na
bývalou silnici k Ostřetínu a k oﬁciálnímu užívání
cyklostezky a dráhy pro in line bruslení schází jen
kolaudační rozhodnutí. Začátkem září bylo dokončeno také víceúčelové hřiště v Roveňsku.
Přeji vám klidný a příjemný říjen, jakož i dobré
rozhodnutí v komunálních volbách.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Holubovy Holice 2010
Podzimní dny přinášejí poslední sluneční paprsky a také období, kdy si připomínáme narození našeho nejslavnějšího rodáka Dr. Emila
Holuba. Již tradičně se u této příležitosti koná
akce Holubovy Holice. Nejinak tomu bude i letos. První říjnový týden se ponese v africkém
duchu. V úterý 5. 10. je v Památníku Dr. Emila
Holuba připravena „Africká pohádka“ pro
naše nejmenší diváky. Představení je určeno
dětem z mateřských škol a 1. stupně základní školy, ale samozřejmě jsou srdečně zvány
i maminky se svými dětmi. V pátek 8. 10. pro-

Od 10 hod v klubovnách Kulturního domu
slavnostně zahájíme 17. Africké sympozium
s tématem „Dr. Emil Holub a mládež“. Sympozium je pásmem zajímavých přednášek
s mezinárodní účastí, které jsou určeny odborníkům i široké veřejnosti. Kdo má alespoň
trochu zájem o africký kontinent a život na
něm, je zván. Vstup zdarma. Posluchači se dozví spoustu nových, zajímavých informací od
předních evropských kapacit. Ani letos nezapomeneme na děti. V sobotu 9. 10. se od 9 do
14 hod bude konat „Africká dílna“. Tentokrát

běhnou v Památníku hned dvě akce. V 19 hod
bude slavnostně otevřena výstava originálních
kreseb Dr. Emila Holuba, hned poté zde začíná diashow „Trabantem napříč Afrikou“.
Účastníci této ojedinělé expedice nám slovem
i obrazem přiblíží své zážitky z cesty po černém kontinentu. Je pro nás velkou ctí, že účast
na této akci přislíbila velvyslankyně JAR Sandra Celia Botha. Holubovy Holice vyvrcholí
v sobotu 9. 10. 2010. V 9.30 bude slavnostně
položena kytice u pomníku Dr. Emila Holuba.

v prostorách malého sálu KD. Každý už jistě
ví, že se jedná o dětský workshop, kde si naši
nejmenší vyrobí spoustu zajímavých suvenýrů
s africkou tematikou. Vstupné je 50 Kč/1 dítě.
Věřím, že vás některý z nabízených programů
osloví a přijdete se k nám podívat. Na viděnou
v říjnu.
Generálním partnerem této akce je Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a partnery Město Holice a Pardubický kraj.
Marcela Jeřábková

Město Holice a organizace Svazu bojovníků za svobodu v Holicích
Vás zvou na

VZPOMÍNKOVOU OSLAVU 92. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,
která se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce
u školní budovy v Růžičkově ulici
a u pomníku T. G. Masaryka v Holubově ulici

VE ČTVRTEK 28. ŘÍJNA 2010 V 10 HODIN
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Zprávy z jednání Rady města holic ze dne 23. srpna 2010
Rada města Holic doporučila zastupitelstvu schválit
výsledky hospodaření k 30. 6. 2010, zveřejnit záměr
odprodeje pozemku v katastrálním území Vysoké
Chvojno z podílového vlastnictví měst a obcí, schválit podání žádosti o převedení části komunikací od
Pardubického kraje (viz níže uvedené usnesení zastupitelstva zn 6. září), schválit vstup města do Sdružení přátel Pardubického kraje, schválila hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 2010,
6. rozpočtovou změnu na rok 2010, odměny ředitelů příspěvkových organizací města za I. pololetí,
platový výměr řed. Mateřské školy Holubova ulice
s platností od 1. 9. 2010, ukončení nájemní smlouvy s Ing. Hanou Rejlovou na nebytový prostor v čp.
1103 v ulici Na Mušce, uzavírání nových nájemních
smluv na dobu určitou v délce 3 měsíců, smlouvu
s Gymnáziem Dr. Emila Holuba Holice o provozování venkovního sportovního areálu gymnázia pro
veřejnost, smlouvu s obcemi Horní Ředice, Veliny,
Poběžovice u Holic a Vysoké Chvojno o ﬁnančním
zajištění zvýšené kapacity Mateřské školy Staroholická ulice, dohodu o zabezpečení záložního pra-

coviště krizového štábu Finančního úřadu Holice,
dlouhodobé pronájmy ve sportovní hale, bezplatné
použití znaku města Radioklubem OK1KHL Holice
v publikaci „Holice – Mekka radioamatérů“.
Rada rovněž schválila na základě podnikatelského
záměru společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. prodloužení nájemních smluv na honitby
Smejčka, Požáry, Novoveská, Suté Břehy, Holická
a Obora Požáry na období od 1. 4. 2013 do 31. 3.
2023 a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku stávajících smluv s tím, že výměra a hranice
stávajících honiteb může být upravována pouze
za účelem přičlenění honebních pozemků z nově
nabytého majetku nebo dle dohod dle platné legislativy, dlouhodobý pronájem prostor v přízemí
budovy Školní jídelny Holice pro Charitu České
republiky (zřízení Mateřského centra), odepsání
nedobytných pohledávek Kulturního domu města
Holic v celkové výši 17 010,68 Kč, ﬁrmu Proﬁstav
Litomyšl, aby provedla pro město práce v hodnotě 250 000 Kč a převedla své ﬁnanční plnění
na materiální, pracovní cestu Mgr. Pavla Hladíka

a Ing. Vladislava Brandy ve dnech 25. a 26. 9. 2010
do družebního města Strzelce Opolskie. Uložila
řediteli Technických služeb Holice předložit návrh
na použití plánované částky na odpisy strojního
vybavení sběrného dvora v rozpočtu na rok 2010,
vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních ﬁnančních kontrol u příspěvkových organizací města
za I. pololetí roku 2010, výši a způsob uplatňování
poplatků z prodlení s placením nájemného a úhrad
za plnění poskytovaná s užíváním bytu v nájemních smlouvách, žádost místní organizace Strany
práv občanů Zemanovci Holice s tím, že je možné
nabídnout vývěsní skříňku v průchodu čp. 19 na
náměstí T. G. Masaryka, nedoporučila zveřejnění
záměru odprodeje části pozemku p.č. 33 na náměstí
T. G. Masaryka, neschválila užívání veřejného prostranství na pozemku p.č. 2432/1 v Josefské ulici
za účelem provozování zahrádky u restaurace „Na
Trandě“ (chodník vede jen po jedné straně ulice,
zapojení města do projektu „Orlické cyklo and inline království“, další zvýšení kapacity Mateřské
školy Staroholická ulice.

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 6. září 2010
Rada města Holic schválila změny v rozpočtu
Technických služeb Holice na rok 2010 a v rámci hospodaření Technických služeb Holice převod
částky 800 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu, pořízení zahradního domku pro
hřiště v místní části Koudelka v celkové ceně do

70 000 Kč s tím, že na část úhrady budou použity příspěvky pro Osadní výbor Koudelka na léta
2010 a 2011, bezplatný pronájem parkoviště na
náměstí T. G. Masaryka pro servisní a prezentační den Střední školy automobilní dne 6. 10. 2010,
ukončení nájemní smlouvy s ﬁrmou VISTA SER-

VIS engineering, s.r.o., zastoupenou Ing. Milošem
Víškem, na nebytové prostory v čp. 38 v Palackého ulici dohodou k 30. 9. 2010. Rada vzala na
vědomí přípravu zasedání zastupitelstva města na
den 20. 9. 2010, zrušila své usnesení č. 206 ze dne
23. 8. 2010.

Zpráva z jednání mimořádného Zastupitelstva města Holic dne 6. září 2010
Zastupitelstvo města Holic schválilo rozsáhlé
změny v zařazení pozemků do plochy pro venkovského bydlení, ponechání pozemku v neurbanizovaném území obce, zařazení pozemků do plochy
soukromé zeleně, do plochy občanského vybavení,
plochy výroby a skladování. Podrobný výpis parcelních čísel je uveden na úřední desce a k nahlédnutí
na městském úřadu.

Zastupitelstvo dále schválilo pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pro město Holice,
hodnocení SEA, zpracované RNDr. Milanem Macháčkem, Ekoex Jihlava, převzetí části komunikace původní silnice I/35 od křižovatky silnic I/36
a 29817 po křižovatku původní silnice I/35 se silnicí 32256 (obecně průtah náměstím) od Ředitelství
silnic a dálnic ČR do majetku města, podání žádos-

ti o převedení do majetku města části komunikace
– silnice 32256 od křižovatky s původní silnicí I/35
po křižovatku s novou silnicí I/35 od Pardubického kraje (obecně Smetanova ulice), silnice 32257
od křižovatky se silnicí 32256 po počátek místní
komunikace v místní části Roveňsko směr Dolní
Roveň od Pardubického kraje (obecně silnice do
Roveňska).

Zpráva z mimořádného jednání Rady města Holic den 15. září 2010
Rada města Holic kategoricky nesouhlasí se zrušením čtyřletého studia na Gymnáziu

Dr. Emila Holuba v Holicích a ukládá starostovi
města zaslat v tomto smyslu dopis hejtmanovi

Pardubického kraje.

Gymnaziální obraty a veletoče
V minulých dnech byla holická veřejnost zaujata
zprávou (a fámou) o tom, že ve městě bude zrušeno
gymnázium. Této „novinky“ bohužel ihned využila některá seskupení, snažící se ze všeho možného vinit „radnici“. Skutečnost však byla poněkud
jinačí, k čemuž místostarosta Ladislav Effenberk
říká: „Současné vládní vedení utahuje opasky ve
všech odvětvích, což je všeobecně známé. Týká se
to i školství, ovšem všechna opatření se mají konat
po zralé úvaze a po projednání s dotyčnými obcemi
a školami. Tady bohužel činitelé kraje i jeho úřadu postupovali zcela chybně. Krajská rada přijala
návrhy úsporných opatření 2. září, první informace charakteru „hotová věc“ se ředitelé škol dověděli telefonicky (!) až 6. září, orgány samosprávy
až z tisku (!) den poté. Jednalo se nikoliv o rušení
gymnázií, ale zrušení čtyřletého studia. Nesporně
velké chyby se zde dopustila radní pro školství Jana
Pernicová i školský odbor, kteří usilovně tvrdili,
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že se školami i obcemi bylo jednáno. Pokud jde
o holické gymnázium i samosprávu tomu, tak však
nebylo!“ – Místostarosta Effenberk spolu s ředitelem gymnázia a předsedou školské rady ihned dohodli postup jednání, byla vyhlášena petiční akce,
shromážděny dokumenty, dokazující v konkrétních
číslech, že holické gymnázium nemá o žáky nouzi
a že zrušení čtyřletého studia by naopak vyvolalo
velké komplikace pro studenty z Holicka i z blízkých měst. Starosta Hladík přednesl 10. září problém na setkání starostů „malých okresů“, reakce
kraje byla velmi vyhýbavá. K tomu místostarosta
Effenberk poznamenává: „Výzvy k setkání, jednání
a vysvětlení byly bez odezvy. 13. září zpracoval ředitel gymnázia podrobný rozbor s konkrétními údaji, který zaslal vedoucímu školského odboru kraje
a na vědomí všem dotyčným osobám. Rada města
Holic na mimořádném zasedání 15. 9. vyslovila kategorický nesouhlas se zrušením čtyřletého studia,

starosta Hladík o tom informoval v obsáhlém sdělení hejtmana Radko Martínka.“ – Další „dějství“
přineslo zasedání krajského zastupitelstva ve čtvrtek 16. 9. Místostarosta Effenberk před zasedáním
v klubu ČSSD ostře kritizoval postup orgánů kraje
a docílil zařazení této záležitosti do jednání zastupitelů. Připojily se i delegace dalších měst, kterých se
problém týká. Závěr byl, že k žádnému paušálnímu
rušení čtyřleté výuky nesmí dojít. Na všech gymnáziích proběhne pro školní rok 2011/12 přijímací
řízení, budou stanoveny minimální počty žáků ve
třídách a v případě jejich naplnění bude studium
probíhat. K eventuálnímu zrušení studia dojde pouze v případech, kdy nebude možné počty naplnit.
O tom bude rozhodnuto krajem a ředitelstvím školy.
„Tytéž závěry byly přijaty na veřejném shromáždění v pátek 17. 9. v aule holického gymnázia, kde
byl přítomen i krajský hejtman Radko Martínek,“
dodal Effenberk.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ.

Informace o volbách do Zastupitelstva města Holic

Volby do Zastupitelstva města Holic se uskuteční v pátek 15. října 2010 od 14. do 22. hodiny a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a místní části Holic:
Okrsek číslo
Volební místnost
1
Kulturní dům Holice
2
Gymnazium
3
ZŚ Holubova
4
MŠ Pardubická
5
ZŠ Komenského
6
Dům chovatelů
7
ZŠ Staré Holice
8
Kadeřnictví na Podlesí
9
Koudelka-restaurace

Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):
Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), Polní, Tyršova
Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova,
Pod Homolí
Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova
Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská,
Nám.T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského, Kpt.Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem,
Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz
5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova, Staroholická (od Nádražní k čp. 41)
Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)
v místní části Kamenec a Podlesí
v místní části Koudelka

• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb,doručeny hlasovací lístky, které použije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude
potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je ve volební místnosti v době konání voleb.
• Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném
volebním okrsku.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz, na serveru Českého statistického úřadu na adrese
www.volby.cz budou výsledky voleb a je tam i archiv všech minulých voleb.

Služby Sběrného dvora Holice
Již půl roku slouží sběrný dvůr občanům Holic k odkládání veškerých typů odpadů. Nejvíce
je využíván pro odkládání velkoobjemových odpadů, jako je starý nábytek a koberce a obecně
komunálního odpadu, který se nevejde do „popelnic“. Ve velkém občané přivážejí i odpady ze
zeleně, hlavně trávu a větve z ořezu stromů, v neposlední řadě pak stavební odpad a zeminu.
Na sběrném dvoře mohou občané Holic 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 bude
pro občany bezplatná.
Ve 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.

HOLICKÉ LISTY

Naproti tomu odložení 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. Bez poplatku je
pro občana Holic odložení maximálně 0,5 tuny
stavební sutě nebo zeminy v jeden sběrový den,
ale toto platí pouze pro individuálně dovezené
odpady!
Sběrný dvůr je otevřen v pondělí a v pátek
od 13 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin, pro následující odpady platí následující
ceník:
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 2100Kč/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 a k tomu jsou připočteny náklady TS.
Na obrázku je vidět, že někteří občané služby
sběrného dvora nevyužívají a odloží odpad např.
na nejbližším stanovišti pro separovaný sběr.
Podotýkáme, že toto je možno kvaliﬁkovat jako
přestupek s možností uložení pokuty až do 50 tis.
Kč (viz naše vyhláška č. 3/2010 o odpadech).

VELITELI HASIČŮ ZATROUBILI
ŠEDESÁTKRÁT

Populární velitel Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů v Holicích František Mrňávek se
3. září dožil šedesátky. Při této příležitosti ho
přijal starosta města Mgr. Pavel Hladík (viz foto
Vladislava Brandy) a popřál jubilantovi hodně
zdraví, pohody a co nejméně zásahů při likvidaci požárů a dalších nepříjemných událostí.
K tomuto přání se připojuje (snad i jménem
většiny z vás) redakce Holických listů.
Redakce
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc říjen 2010
datum hodina
15. 10. 19.30

21. 10. 18.30
5. 11. 19.30

Městská knihovna

DIVADLO – velký sál

program
vstupné
Mrchy, aneb řekni mi pravdu o své lásce!
V divadelní komedii se řeší mezi přítelkyněmi morální dilema – jako: věrnost
a zbabělost, přátelství, práce a peníze, čestnost a konformizmus, útlocitnost a živočišnost.
Hrají: Dana Batulková, Dagmar Bláhová, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Autor: Alma de Groe, Režie: Irena Žantovská
240/220/200 Kč
Zařazeno v ABO
RADEK BABORÁK ENSEMBLE
Koncert holického rodáka a předního světového hornisty
100 Kč
Hlavním partnerem večera je společnost MONTS s.r.o., Holice.
Turecká kavárna
Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa Konvalinková a další
240/220/200 Kč

KLUB „U Holuba“

datum hodina
22. 10. 20.00

program
Jazzový večer – JGDix Holice a Time 4... – Jaroměř

datum hodina
5. 10. 17.00

program
vstupné
Toy story 3: Příběh hraček
Vracíme se zpět do kouzelného světa hraček. Chlapec Andy se chystá na vysokou
školu. Hrdinové se dostanou do školky plné rozjívených dětí a je čeká nejedna
horká chvilka. Žánr: Animovaná komedie, délka: 103 minut
70 Kč
Kájínek
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka.
Režie: Petr Jákl. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko a další.
Žánr: Akční thriller – přístupnost od 15 let , délka 118 minut
70 Kč
Koncert
Andrej Filipov byl za brežněvovské éry jedním z nejvýznamějších dirigentů Sovětského svazu. Kariéru končí, když odmítne vyhodit několik židovských členů
orchestru. O třicet let později stále v divadle pracuje jako uklízeč a organizuje
koncert do pařížského divadla.
Režie: Radu Mihaileanu. Hrají: Aleksei Guskov, Mélanie Laurent, Dmitri Nazarov a další. Žánr: Komedie, délka: 119 minut
70 Kč
Největší z Čechů
Režisér, jeho producentka a kameraman jsou živořící umělci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena, protože životní projekt režiséra nedostal grant. V té
chvíli dostávají nabídku.
Režie: Robert Sedláček. Hrají: Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, Jan Hřebejk, a další.
Žánr: Komedie – přístupnost od 12 let, délka: 100 minut
70 Kč
Čarodějův učeň
Velkolepá podívaná ze světa kouzel. Čarodějný mistr se v současném Manhattanu
snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem.
Režie: Jon Turteltaub. Hrají: Nicolas Cage, Monica Bellucci, Jay Baruchel, Toby
Kebbell a další.
Žánr: Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy, délka: 110 minut
70 Kč

12. 10. 19.30

19. 10. 19.30

26. 10. 19.30

2. 11. 17.00

vstupné
50 Kč

KINO – velký sál

VÝSTAVY
„Jan Němec – LANDSCAPE“
výstava fotograﬁí v Galerie KD Holice od 4. 10. do 27. 10.
vernisáž a křest knihy Petra Kačera O LEDASČEM proběhne v pondělí 4. 10. od 18 hodin
„Kamarádka knihovna – bibliobox pro knihovnu“
Výstava se uskuteční ve vitrínách I. patro KD Holice od 11. října do 30. října 2010.
datum hodina
5. 10. 16.00

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY

program
vstupné
Finanční teploměr pro každého – přednáška Dany Chlupové o nebezpečích,
které plynou z různých rychlých ﬁnančních půjček
20 Kč

VRATA

Městská knihovna ukončila soutěž
„Kniha z naší knihovny na cestách“
předáním knižních cen třem vítězům,
kteří poslali do knihovny fotku s knihou z knihovny a místem své dovolené.
Odměněni byli Mgr. Marie Poláčková,
Mgr. Eva Pýchová a Josef Vincenc.
V rámci tradičního celostátního „Týdne
knihoven“ knihovnice připravily akci
s názvem „Za knížkami do knihovny“.
Zveme rodiče na rodičovské dovolené,
aby přišli s dětmi do knihovny, kde na
ně bude čekat spousta zábavy, vyprávění
a hlavně knížek. Přijďte v úterý 5. října
2010 od 9.30 do 11.00 hod.
Městská knihovna se rovněž přihlásila do
celostátní soutěže „Kamarádka knihovna“ o nejlepší knihovnu pro děti. Dětští
čtenáři mohou v knihovně vyplňovat
vysvědčení až do konce listopadu, a tak
knihovnu opravdu oznámkovat jako ve
škole.
Půjčovní dny knihovny včetně přístupu k internetu:
Pondělí a pátek:
12.30–18.00 hod.
Středa:
8.00–12.00
12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZÁŘÍ 2010
Uzavřené sňatky:
Pavel Hojka a Petra Harbichová
Michal Chrudimský a Jana Václavíková
Jiří Kováč a Kateřina Filipová

Humanitární sbírka
textilu všeho druhu pro Diakonii proběhne na faře ve dnech 6., 7. a 8. října vždy
od 15 do 17 hodin. Sběr bude vzápětí odvezen, další akce až v dubnu 2011.
MUDr. Hana Bažantová

BRÁNY

PLOTY

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

4

www.technobox.cz
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

JEDNOTY • KLUBY • SDRUŽENÍ • SOUBORY • SPOLKY • SVAZY

Obalová technika a leopard africký…
Čtenář si na první pohled řekne, že jde
o popletený nadpis. Nebo že by se leopard africký chtěl obalit či zabalit? Nikoliv leopard,
avšak nejeden exponát Památníku Dr. Emila
Holuba – Afrického muzea v Holicích potřebuje občas „vylepšit obal“. Vždyť jejich stáří
se pohybuje mezi 120 až 140 lety, a ne vždy
se jim dostalo potřebné péče. V současnosti je
třeba si pospíšit. Projekt architekta Davida Vávry na rekonstrukci celého muzea leží na stole,
záleží pouze na tom, kdy se podaří získat potřebné dotace.
Mimochodem – když jsme u dotací, což
znamená u peněz – dejme slovo řediteli kulturního domu Vítězslavu Vondroušovi: „Úpravy
a opravy preparátů velmi cenných Holubových
sbírek jsou nákladné. V mnoha případech jde
o celkovou rekonstrukci, poněvadž techniky
preparátorů dnes a před desítkami let se nedají
srovnat. Například za spoluúčasti ministerstva

kultury, Pardubického kraje a města Holic byly
za více než sto tisíc renovovány preparáty buvola kaferského, přímorožce „bejsa“, pakoně
modrého, šakala a především světový unikát
– afrického lva Prince Karla. Letos na pomoc
čekali například mládě kudu velkého, šimpanz,
mládě slona afrického, atd.“
Muzeum samozřejmě nemůže očekávat pouze dotace z EU či státní podporu. Proto vítá jak
drobné příspěvky obdivovatelů afrického muzea, tak i podporu větších sponzorů. Letos mezi
ně na první místo patří podpora ﬁrmy Feifer kovovýroba, s.r.o., Holice – předního českého
výrobce obalové techniky a obalů. Částkou
50 000 Kč dotovala renovaci celého preparátu
leoparda afrického s opicí (kořist), celý samostatný preparát leoparda afrického a šimpanze.
Díky! Avšak abych nezapomněl – už víte jak
souvisí obalová technika a leopard africký?
Miloslav Kment

Gymnázium Dr. Emila Holuba na rozcestí?

Projekt „Sám sebou“

6. září 2010 sdělila radní Pardubického kraje ing. Pernicová na poradě
ředitelů gymnázií záměr krajského úřadu provést restrikci počtu nově otvíraných tříd v příštím školním roce.
Pro naši školu bylo navrženo v dalších letech postupně utlumit 4letý studijní obor. V reportáži ČT jsem toto nazval bleskem z čistého nebe. To
proto, že veškeré dosud vydané dokumenty ohledně změn ve středním
školství jasně deﬁnovaly postavení naší školy jako instituce, kterých se
změny nedotknou. Asi především proto, že naše škola až na jednu výjimku neměla žádný rok problém s naplnění nově otvíraných tříd. Celá
tato záležitost vyvolala v holickém regionu obrovskou vlnu nesouhlasu.
Petice občanů Holic a přilehlých obcí čítala 4500 podpisů za 3 dny, další
petice studentská měla přes 300 podpisů. Celá záležitost se dostala až na
jednání Zastupitelstva PK, v pátek 17. září nás navštívil hejtman PK Radko Martínek. Nabitý sál školní auly za účastí učitelů, žáků, rodičů a ostatních příznivců gymnázia byl svědkem korektní, ale ostré diskuse směrem
k problematice regionálního školství, a jeho dostupnosti. Výsledkem byl
příslib hejtmana, že celá tato záležitost se znovu projedná na úrovni kraje
a budou se hledat cesty jak tento problém řešit. Uvažuje se o snížení počtu žáků nově otvíraných tříd tak, aby se nemuseli třídy na gymnáziích
zavírat, žáci všech maturitních oborů v celém kraji budou dělat povinné
a jednotné přijímací zkoušky atd.
Chtěl bych poděkovat vedení města, zvláště pak starostovi Hladíkovi
a místostarostovi Effenberkovi, předsedovi školské rady Truplovi, senátorům Stříteskému a Antlovi, učitelům, studentům, rodičům a holické veřejnosti za podporu, které si velmi vážíme a ceníme.
Milan Hrdlička, ředitel školy

V září proběhl na Gymnáziu Dr. Emila Holuba již podeváté projekt Primární prevence „Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz v Junior
centru na Seči a besedy ve škole.
Adaptační kurz se uskutečnil ve dnech 6.–7.září 2010. Studenti se pod
odborným vedením psychologů i svých pedagogů věnovali různým činnostem zaměřených na protidrogovou prevenci, právní vědomí, prevenci
kriminality a trestní odpovědnost. Žáci měli také možnost se vzájemně
poznat a začít tvořit třídní kolektiv. Ke zpestření programu sloužily interaktivní sociální hry, lanové aktivity i večerní posezení u táboráku.
Ve dnech 13.–14.září se ve škole uskutečnily tříhodinové bloky besed pro
studenty nižších ročníků gymnázia zaměřené na návykové látky a tvorbu
třídního kolektivu.
Tento projet se uskutečnil díky ﬁnančnímu přispění krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Pardubice a SRPDŠ při gymnáziu. Odborné
přednášky vedli lektoři z Pedagogické a právní poradny Praha.
Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k uskutečnění
dobré věci.

AKCE ŘÍJEN

hlavní sponzor

SRPDŠ

Pedagogická a právní
poradna
Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce

Truhlářství - David Filipi
Vyrobí i navrhne

Tel: 602 278 246

Kuchyňské linky

levné i luxusní

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

ke kompletní kuchyňské lince

Nová kolekce dámských a pánských
dioptrických obrub od českého návrháře
Josefa Klíra jen u NÁS pro VÁS

myčka nebo varná deska Zdarma

HOLICKÉ LISTY

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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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Informace z MŠ Holubova

Jsme součástí pokusu o světový rekord

Opět začal nový školní rok a naše mateřská škola ve svých pěti třídách
přivítala 125 dětí.
Které učitelky budou pečovat o Vaše děti?
VČELIČKOVÁ třída:
Mgr. Jana Štěpánková – Ivana Šťastná
RYBIČKOVÁ třída:
Helena Bendová – Helena Knappeová
SLUNÍČKOVÁ třída:
Jana Jírková – Zdeňka Jedličková
MOTÝLKOVÁ třída:
Lenka Chotěnovská – Helena Paseková
POHÁDKOVÁ třída:
Markéta Vohralíková – Romana Michálková

„Už máme hotovo“. Třída 4. A naší školy ZŠ Holubova v Holicích dokončila
znak města, který je součástí pokusu o světový rekord. Ten vyhlásila agentura Dobrý den Pelhřimov ve spolupráci s krajskými úřady, společnostmi
Veletrhy Brno a.s. a EKO-KOM a.s. Jde o to vytvořit co nejvíce znaků měst
a obcí zhotovených z odpadových materiálů. Tento projekt by měl podpořit
ekologické myšlení občanů, posílit správné nakládání s odpady a netradiční
formou zviditelnit jednotlivá města a obce v rámci jednotlivých krajů.Celá
akce na naší škole začala sháněním materiálu, což nebylo těžké. Vždyť, podíváte-li se kolem sebe, co všechno vyhazujte, uvědomíte si, že se toho dá hodně využít. Náš znak je složen z různých materiálů např. karton z krabice od
jízdního kola, vlnitý karton, výstřižky ze starých časopisů, rozbitá polystyrenová nástěnka, pet víčka, role od ubrusu, použitý umělý kelímek, igelitový
pytel, nepotřebná céčka atd. Jak vidíte, využít se dá spousta věcí. Třída 4. A
začala tvořit a výsledek vidíte na fotograﬁi. Do pokusu o světový rekord je
již zapojeno více jak 250 škol. Krajské výstavy proběhnou 13.–17. 12. 2010.
Poté budou znaky odvezeny do tzv.Galerie v Brně na veletrh GO a Regiontour 2011, který se koná 13.–16. 1. 2011 na výstavišti BVV. Informace o této
akci naleznete na www.znakymestaobci.cz.
Mgr. Petra Buriánková a žáci 4.A ze ZŠ Holubova

Co s „deváťáky“?

Od 4. října 2010 budou u nejmladších dětí probíhat (od 15.15 do 16.15
hodin) – střídavě ve „Včeličkové“ a „Rybičkové“ třídě – „Pondělní hrátky“, na které zveme děti od 2 let za účasti rodičů.
Logopedická péče bude zajištěna Mgr. Janou Štěpánkovou, Helenou Bendovou a Helenou Knappeovou, cvičení pro budoucí školáky zaměřené na
rozvoj percepce povede Helena Knappeová.
Kroužek angličtiny hrou povedou Lenka Chotěnovská a Helena Paseková, výtvarný kroužek Markéta Vohralíková a Zdeňka Jedličková, sportovní kroužek Romana Michálková, hudebně – pohybový Jana Jírková,
břišní tance paní Machatá.
Co nás čeká? První akce proběhla 18. 9. 2010 společně s rodiči – výlet do
Polska – do Dinosaur parku v Karlowě. Dále plánujeme pestrou nabídku
divadel, dílničky s rodiči, školy v přírodě, Mateřinku, zahradní slavnost,
nocování v mateřské škole… Přehled akcí naleznete na stránkách školy.
Těšíme se na společně prožité chvíle a pohodový školní rok.
Více se dozvíte na našich stránkách: http://www.msholice.ic.cz.
Kolektiv MŠ Holice, Holubova

Kdo někdy učil v devátém ročníku, dá mi za pravdu, že přimět žáky k jakékoliv smysluplné činnosti, znamená vynaložit nadlidské úsilí. Zejména
po přijetí na střední školy aktivita klesá a žáci se zvoněním na hodinu jen
neochotně vyndávají sluchátka z uší a balí karty.
A tak se zrodil nápad. V posledním čtvrtletí loňského školního roku vytvářeli žáci devátých tříd závěrečnou práci, kterou v červnu obhajovali
před komisí. Témata vypsali učitelé jednotlivých předmětů, ale žáci si
mohli zvolit i vlastní téma podle svých zájmů. Nejlepší práce z každé
třídy byly odměněny.
Dobrá věc se podařila, aktivita zvítězila, a proto stejným způsobem rozhýbeme deváťáky i v tomto školním roce.
Adaptační pobyt
Žáci šestých tříd odjeli na dvoudenní adaptační pobyt do rekreačního zařízení Radost v Horním Jelení, jak se již stalo na naší škole tradicí. Při
společných aktivitách se děti vzájemně poznávaly a zároveň procvičovaly
své vědomosti z angličtiny.
Mgr. Blanka Málková, ZŠ Holice, Komenského ul.

Apollo Holice s.r.o.

Nám. T.G.M. 11, 534 01 Holice, tel.: 466923 748-9
e-mail: koubkova@apollo.holice.cz, apollo@holice.cz

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB V APOLLU
NOVINKA: DÁRKOVÉ BALÍČKY – bohatý výběr dárků pro všechny,
na přání dle vašeho výběru
DÁLE NABÍZÍME: reklamní předměty, potisk hrnků, triček, tašek, vašich materiálů,
kopírování, výroba razítek, vizitek a letáků
Otevírací doba: Po – Pá 8:30-12:30 13:00 – 17:00

!!VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!!
Slosování o ceny, dárkové poukazy, slevové kupony! Každý vyhrává!
- platí při využití kadeřnických služeb v měsících říjen a listopad ve dnech pondělí a
středa
dále 30% sleva na služby IPL světla na měsíc ŘÍJEN! - použití IPL světla:
k fotoepilaci – trvalá depilace tmavých, světlých i šedivých chloupků
k omlazení pleti – fotorejuvenace
k odstranění pigmentových skvrn, žilek, odstranění jizev a strií, k léčbě akné
20% sleva na kosmetické ošetření pleti

!PÁNSKÉ STŘÍHÁNÍ BEZ OBJEDNÁNÍ!
Studio

Monika

nám. T.G.M. 27, Holice (v průjezdu)

Kadeřnické a kosmetické služby

tel.: 773 939 964

WWW.MONIKA-STUDIO.CZ

PO-PÁ 9:00-12:00; 13:00-17:30
SO a více dle dohody
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Osobnost hudebního světa – kapelník a pedagog Jan Holub
Dnešní
střední
generace musí nad
tímto jménem hodně
přemýšlet, mladá generace „nemá šajna“.
A pamětníci? Obecně stačí říci „pan
kapelník
Holub“,
u aktivních hudebníků to byl „náš starej“
nebo „bublák“. – Jan
Holub se narodil v Holicích 23. května 1889 do
početné rodiny Čeňka Holuba, místního učitele
hudby, ředitele kůru, sbormistra, autora tanečních
skladeb a kapelníka ve své době v Čechách velmi
populární holické dechové hudby. Mimochodem
– zmiňuji-li početnou rodinu – pro znalce stačí
uvést Bohumila Holuba, hudebního pedagoga,
varhaníka, vynikajícího interpreta soudobé hudby, profesora brněnské konzervatoře, Františka
Holuba, koncertního mistra houslí ve Východočeském divadle v Pardubicích a poté v Janáčkově
opeře v Brně, Josefa Holuba, houslového virtuosa,
sólistu opery v Záhřebu a v Bělehradu , primária
Ondříčkova kvarteta, Aloisii (Luisu) Holubovou,
virtuosku – harfenistku, sólistku opery v Záhřehu
a tamní profesorku konzervatoře. Však to by bylo
(připočtu-li další členy rodiny) na samostatný článek. Malý Jan – jako všech deset jeho sourozenců
– se od mládí učil na nejeden nástroj spolu s ostatními žáky svého otce. Z měšťanské školy odešel

na konzervatoř, kde absolvoval varhanické a kompoziční oddělení a již při studiu si přivydělával
v pražských kostelích jako varhaník. Po studiích
působil jako ředitel kůru, na několika zahraničních
„štacích“ jako člen salonních a lázeňských orchestrů. V době první světové války se vrátil do Čech,
byl odveden do armády, ovšem díky své profesi
působil ve vojenské kapele 30. pluku. Po válce se
vrátil domů, avšak zakrátko se opět „toulal“ po
různých městech i v zahraničí (v Bulharsku, Jugoslávii, Rumunsku, Řecku, Turecku a Maďarsku)
a účinkoval jako člen či kapelník v různých seskupeních. V roce 1922 se však opět vrátil, poněvadž
otec byl těžce nemocen a v témže roce zemřel. Jan
převzal jeho kapelnickou živnost a zcela pochopitelně i rozsáhlou klientelu hudební výchovy. Úroveň dechové hudby udržel na vysoké úrovni a hrál
nejen na Holicku, ale v mnoha větších místech
kraje. V roce 1923 rozšířil činnost o nakladatelství
a vydavatelství „Edition Holub“ a „HHH“ (Holub-hudebniny-Holice), které úspěšně šířilo porozumění pro všechny hudební obory. Samozřejmě
že pokračoval v pedagogické činnosti, dlouhá
léta vyučoval soukromě hře na hudební nástroje,
konkrétně housle, klavír, harmoniku a dechové nástroje všech typů. Zmínit je nezbytné i jeho péči
o hudební dorost. V roce 1946 spolu s činovníky
tehdejšího Junáka se stal zakladatelem a dirigentem „Junácké dětské dechové hudby“, která neměla v širokém okolí konkurenci. S touto kapelou
(po dobových politických změnách převedenou na

„pionýrskou“) procestoval větší města po celých
Čechách, pravidelně byl s ní zván do Karlových
Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní.
V roce 1951 musel ukončit činnost živnostenskou,
nakladatelství a vydavatelství byla zestátněna.
Ovšem jako hudební pedagog působil nadále.
V témže roce byla v Holicích ustavena „Hudební
škola“, Jan Holub byl jmenován jejím ředitelem
a po dobu dalších sedmi let školu úspěšně vedl.
Je nositelem titulu „Zasloužilý učitel“. Ani jako
penzista však nenechal „muzikantské šedé buňky
mozkové“ zahálet, a kdykoliv bylo třeba, poradil,
vypomáhal, sedl ke klavíru… Do muzikantského
nebe byl povolán 6. října 1977, odpočívá v rodinném hrobě „hudebního rodu Holubů“ na místním
hřbitově.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (17)
Seriál o historii holických ulic sice skončil,
ovšem pouze pokud jde o oﬁciálně pojmenované
ulice v městské části (Nové) Holice a Staré Holice. Minule jsem prohlásil, že bych nerad opomenul ostatní městské části, „trojkou“ počínaje
a „sedmičkou“ konče. Pojmenované ulice tam sice
nemají, avšak místní komunikace (ani nějakou tu
zajímavost) nepostrádají. Dnes bude na programu
III. a IV. Patrně vás trochu zmatou uvedená římská
čísla, ovšem právě pohled do historie vše vysvětlí.
Jak jsem již uvedl v úvodní kapitole tohoto seriálu,
původně byly používány místní názvy, odvozené
buď od polohy ulice či ve vztahu k nějaké osobě.
Připomenu ulici Klapkovu, Maršovu, Vorlovu či
ulici Poběžovickou, Pod Hřbitovem, Staroholickou. V roce 1882 městští radní rozhodli, že je třeba alespoň hlavní ulice pojmenovat. Stalo se a při
té příležitosti byly rovněž očíslovány a pojmenovány městské části takto: I. Nové Holice (později
Holice), II. Staré Holice, III. Koudelka, IV. Kamenec, V. Podlesí, VI. Podhráz, VII. Nové Roveňsko
(po připojení Starého Roveňska jen Roveňsko).
Toto číslování vydrželo až do roku 1980. Půlnoc
z 31. října na 1. listopad onoho roku byla rozhodující hodinou pro celostátní sčítání obyvatel, domů
a bytů. Při té příležitosti bylo zrušeno očíslování
částí města římskými číslicemi a ponechány pouze
jejich vžité názvy.
O místní části Koudelka nalezneme zmínky již
v Šafaříkových „Pověstech Holic“. Praví se v nich,
že na konci XIII. století v oněch místech patrně stával hrad a „…pán domnělého hradu slul prý Koudelka“. Dopadl špatně, hrad zmizel, zachovala se
však dědina, předchůdce dnešní Koudelky. Pokud
některý „měšťák“ neví, ke Koudelce vede řádná
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komunikace ze Starých Holic pokračováním z Nezvalovy ulice, od západu dorazíte do centra Koudelky silnicí od Poběžovic. Zvolit lze též terénní
jízdu z ulice Ve Drahách kolem rybníka a osady
Blažkovec či cyklistickou stezku ze silniční trasy
vedoucí k železniční zastávce Staré Holice. Pro
náhodného návštěvníka je hlavní pozoruhodností

určitě nádherný výhled do krajiny (327 metrů nad
mořem!). Památka po zmiňovaném hradu k nalezení není, zato zhruba uprostřed osady stojí kaple
Nanebevzetí Panny Marie se zvoničkou, postavená
v roce 1923. Využití je minimální, navíc by patrně
potřebovala trochu údržby. Její současnou podobu
i polohu dokumentuje fotograﬁe Vladislava Brandy. O blaho a povznesení městské části Koudelka
pečuje od 3. března 2003 též osadní výbor.
Kamenec nesl dříve číslo IV. Jde o pojmenování mužského rodu, které je zřejmě odvozené od
jména kopce. Vžité je i pomnožné pojmenování
„Kamence“, což však není vůbec na závadu. Na
rozdíl od Koudelky tato městská část není nikde
(ani v pověstech!) zmiňována. Je také co do osídlení částí nejmenší. Na Kamenec dorazíte z města
Husovou ulicí či silnicí z Podlesí nebo z Poběžovic. Kamenec byl odedávna sportovním střediskem. V době před druhou světovou válkou se na
Kamenci hojně lyžovalo, v padesátých letech se
díky sousední „Poběžovické kotlině“ stal rájem
motokrosařů. Dnes má v jeho „revíru“ sídlo nové
vysílací středisko Radioklubu OK1KHL Holice.
Pamětihodností – kromě několika hodně pamatujících domů – je socha sv. Václava. Městská kronika
roku 1945 o tom praví: „V pátek 28. září (1945)
byla na počest osvobození ČSR odhalena a vysvěcena socha sv. Václava na Kamenci.“ Na přední části podstavce je nápis: „Sv. Václave, volá Tě Tvůj lid,
vrať své zemi požehnání, vrať svým dítkám klid.“
Vzadu je vytesáno „Ochránci země České z vděčnosti za osvobození vlasti věnuje katolická mládež
z Holic roku 1945“. Fotograﬁe Vladislava Brandy
vám přibližuje podobu sochy i její umístění.

Miloslav Kment
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Fotbalový zpravodaj SK Holice

Petr Michalec osmý

A – mužstvo: krajský přebor
Holice – Srch 2:2 (1:1), branky: Jedlička, J. Krpata – Hanáček, Vagner
Ve třetím soutěžním zápase si naši fotbalisté připsali pouze bod za remízu se
Srchem. Svého soupeře přitom jasně přehrávali, avšak doplatili na nepřesnou
koncovku. Poté, co David Velinský neproměnil penaltu a ve vyložené šanci
neuspěl ani Jakub Englich, skočilo utkání nerozhodně.
Stolany–Holice 2:2 (1:0), branky: Popelka, Kopp – 2x Cincibuch
Stejný výsledek jako v předchozím kole se zrodil také ve Stolanech. Bod ze
hřiště soupeře je přitom pro holické fotbalisty spíše ztrátou. Vždyť domácí
vstřelili vyrovnávací branku až v nastaveném čase!
Holice–Česká Třebová 2:1 (0:1), branky: 2x Ručka – Grepl
Hráči SK Holice uštědřili v pátém kole na domácí půdě první porážku aktuálně vedoucímu celku tabulky krajského přeboru z České Třebové. Zápas se
přitom lépe vyvíjen pro hosty, kteří šli „gólem do šatny“ do vedení, když se po
centru z přímého kopu hlavičkou treﬁl Grepl. Po přestávce však hru domácích
okysličil střídající Martin Starý a výsledkem zvýšené aktivity byly dvě branky
z kopačky Daniela Ručky, díky kterým zůstaly všechny tři body v Holicích.
Hlinsko–Holice 5:1 (2:0), branky: 2x Slavík, 2x Bouška, Cach – Udržal
První holická porážka se zrodila na Vysočině. Kromě krutého výsledku si
navíc šrámy z tohoto zápasu odnesly tři holické opory – Daniel Ručka, Jakub
Englich a David Velinský.
Po šesti odehraných kolech se A – tým SK Holice nachází s jedenácti body na
solidním čtvrtém místě tabulky.
B – mužstvo: I. B třída – skupina A
AFK Chrudim B–Holice B 4:1, branky: Mrkl 2x, Zdražil, Kopecký – Tukora
Holice B – SK Chrudim 1:2 (0:2), branky: Horyna – 2x Soukup
Zámrsk–Holice B 2:2 (1:1), branky: Cserninynszki, Jiráský – Hora, Flachs
Holice B–Rosice nad Labem 0:7 (0:6), branky: 2x Skokan, Koukal, Pavlíček. D. Rousek, Urbánek, Mráz
Po šesti zápasech se B družstvo nalézá na jedenácté pozici z šestnácti týmů.
Karel Král

Svého životního úspěchu dosáhl v tomto roce člen Automotoklubu Holice
Petr Michalec. Petr před sezonou přestoupil ze třídy MX2 do nejsilnější
kubatury MX3 a absolvoval téměř celý seriál mistrovství světa. Ve výsledkové listině mu chybí pouze poslední závod ve Švýcarsku, kam kvůli zraněné noze neodcestoval. Dvaadvacetiletý rodák z Vysokého Chvojna obsadil v celkovém hodnocení se ziskem 208 bodů velice pěkné osmé místo
a stal se třetím nejúspěšnějším Čechem v hodnocení tohoto šampionátu.

SPORTOVNÍ AREÁL U GYMNÁZIA
SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

Fotbal v říjnu
Krajský přebor:
2. října v 16.00 hodin
9. října v 16.00 hodin
23. října v 15.30 hodin
I. B třída:
17. října v 15.30 hodin
31. října v 14.30 hodin
Dorost:
16. října v 13.15 hodin
30. října v 12.15 hodin
Žáci:
2. října v 9.30 hodin
9. října v 9.30 hodin
23. října v 9.30 hodin

SK Holice – TJ Lanškroun FO
SK Holice – SK Chrudim
SK Holice – SK Vysoké Mýto
SK Holice B – Ronov nad Doubravou
SK Holice B – SK Kameničky
SK Holice – AFK Ostřešany
SK Holice – SK Kameničky
SK Holice – Spartak Sezemice
SK Holice – AFK Chrudim C
SK Holice – Heřmanův Městec

Volejbal

Začátkem září podepsal starosta města Mgr. Pavel Hladík s ředitelem Gymnázia Dr. Emila Holuba Ing. Milanem Hrdličkou smlouvu, podle které je sportovní areál u této školy od 13. září přístupný i veřejnosti. Otevřeno je (pokud
není špatné počasí) ve všedních dnech od 16 do 19 hodin, ve volných dnech
a o prázdninách od 8 do 12 a od 13 do 19 hodin, a to do 31. října. Pak se areál
uzavře a bude opět zpřístupněn v dubnu. Ještě uveďme, že vchod je brankou
ze strany hlavního vchodu do gymnázia. Zveme všechny zájemce, zvláště pak
mládež, aby využili této příležitosti.
Redakce

Po šesti odehraných kolech jsou holické ženy v Krajské soutěži na třetím
místě. Na svém kontě mají tři vítězství a tři porážky. V podzimní části
soutěže je ještě čekají dvojzápasy v Přelouči (2. října) a na hřišti Hvězdy
Pardubice (16. října). Doma se pak představí 9. října v souboji s týmem
SKO Hlinsko a v posledním kole podzimní části vyzvou k souboji hráčky SVK Chrudim. Členky týmu vzkazují všem přátelům sportu: „Přijďte
fandit na Lipák, a to vždy od 10.00 a 13. 00 hodin“.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)
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