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V průběhu celého letošního roku si připomí-
náme 170. výročí od narození našeho nejslav-
nějšího rodáka Dr. Emila Holuba. Stává se již 
tradicí, že na přelomu září a října se uskuteční 
výlet do míst posledního odpočinku uznávaného 
cestovatele, kartografa a etnografa, tedy do Víd-
ně. Letos se plně obsazený autobus vydal směr 
Brno 30. září a jako každoročně prvním a hlav-
ním bodem výletu bylo položení květin na hrob 
Dr. Emila Holuba a jeho manželky Růženy Ho-
lubové (na fotografi i Miroslava Minára), který 
se nachází na vídeňském Centrálním hřbitově.

Další významnou připomínkou tohoto výro-
čí, byl slavnostní koncert uskutečněný ve vel-
kém sále kulturního domu přímo v den Holubo-
vých narozenin, tedy 7. října. O kvalitní kulturní 
zážitek se postaral Symfonický orchestr Pardu-
bické konzervatoře a jeho sólisté.

V neposlední řadě bych chtěl zmínit událost, 
která se stala přesně před rokem. Vojtěch Hlásný 
uskutečnil cestu po jihu Afriky nazvanou „S če-
zetou po stopách Dr. Emila Holuba“ a v průbě-
hu měsíce listopadu Kulturní dům města Ho-
lic vydá stejnojmennou knihu se zážitky z této 
cesty.

Závěrem bych chtěl napsat, člověk by se měl 

dívat dopředu a zároveň si vážit těch, kteří něco 
dokázali a mezi ně rozhodně Dr. Emil Holub 
patří.

Petr Kačer

Vážení spoluobčané, 
při psaní listopado-
vého sloupku jsou 
za oknem krásné 
slunečné dny babí-
ho léta. Kéž by nám 
takovéto počasí vy-
drželo i během listo-
padu.

Rada města se se-
šla dne 25. září a pro-

jednala a schválila „Pořadník uchazečů o přidě-
lení obecního bytu“ platný pro 4. čtvrtletí roku 
2017. V pořadníku je nyní 34 uchazečů seřaze-
ných bytovou komisí rady dle směrnice pro při-
dělování bytů. Součastně se rada města zabývala 
návrhem pořadníku sestaveného sociální komisí 
rady města pro domy s pečovatelskou službou, 
t.j v Palackého ul. čp. 1131 a U Kapličky čp. 
1042 platný pro 4. čtvrtletí 2017. Pořadníky jsou 
rozděleny pro holické i mimoholické uchazeče 
a čítají v tuto chvíli 55 uchazečů. Dalším důleži-
tým bodem jednání bylo projednání a schválení 
17. rozpočtové změny v rozpočtu města na rok 
2017. Rada v ní schválila navýšení příspěvků 

na mzdy provozních pracovníků všem příspěv-
kovým organizacím z důvodu nového nařízení 
vlády o zvýšení mzdových tarifů od 1. 7. 2017 
– tato částka činila cca 209 000 Kč. Dále rada 
schválila na základě výběrového řízení zhoto-
vitele akce „Dílčí výměna oken objektu polikli-
niky na náměstí čp. 29“ fi rmu Hokr s.r.o. Par-
dubice za cenu 229 900 Kč a zhotovitele akce 
„Výměna vrat na objektu Hradecká čp. 876 
– hasičárna“ fi rmu Technobox Jiří Netolický, 
Holice za cenu 164 318 Kč. Při revizní kont-
role starého plynového kotle a bojlerů na fot-
balovém stadionu bylo konstatováno, že jsou 
již zcela nevyhovující, a proto rada rozhodla 
o okamžité rekonstrukci těchto zařízení s tím, 
že budou využity fi nanční prostředky TS Holi-
ce z ušetřených investičních akcí, které TS pro 
město realizují, a tato zařízení budou úspornější 
i výkonnější.

Následující schůze rady se konala 9. října 
2017 a zde rada schválila zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových prostor pro ortopedii 
(MUDr. Vojtíšková končí k 30. 11. 2017). Dále 
rada schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na pronájem spoluvlastnického majetku měst 

a obcí s fi rmou Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
s.r.o. a tím další platnost lesního hospodářského 
plánu do 31. 12. 2034. Rada rovněž schválila 
smlouvu o dílo „Změna dokumentace a zajiště-
ní související inženýrské činnosti k územnímu 
řízení v areálu městského stadionu v Holicích“ 
s fi rmou Adonis projekt s.r.o. Hradec Králové 
za cenu 271 400 Kč a smlouvu na technický 
dozor akce „Rekonstrukce domu čp. 59 v Hra-
decké ulici“ s fi rmou Servising s.r.o. Hradec 
Králové za měsíční cenu 13 915 Kč. Rada rov-
něž schválila na základě výběrového řízení zho-
tovitele akce „ZŠ Komenského, Holubova 500 
– oprava fasády objektu“ fi rmu Kurnštejn, sta-
vební a obchodní fi rma s.r.o. Jezbořice za cenu 
5 877 160 Kč. Závěrem pak rada schválila stra-
tegické dokumenty MAP SO ORP Holice vy-
pracované MAS Holicko.

Přeji Vám všem příjemně prožitý podzimní 
čas a dovoluji si Vás pozvat na adventní koncert 
do kulturního domu, který se bude konat 30. lis-
topadu 2017 od 18.00 hodin a v neděli 3. 12. 
2017 odpoledne na náměstí na zahájení adventu 
spojené se slavnostním rozsvícením vánočního 
stromu.

Slovo starosty

Vzpomínka na Dr. Emila Holuba

Svatomartinské odpoledne
neděle 12.11. od 16.00 do 18.00 hodin
Jungmannova ulice a areál kostela sv. Mar-
tina
více na www.kulturapromesto.cz

Charitativní běh okolo Hlubáku
neděle 19.11. od 10.00 hodin
areál campu Hluboký, Holice
informace: +420 736 621 480; okolohluba-
ku@gmail.com

Koncert pro klavír a violu
pondělí 20.11. od 18.00 do 19.30 hodin
Základní umělecká škola Karla Malicha, 
společenský sál

Holický kramfl íček
neděle 26.11. od 9.00 do 18.00 hodin
Základní umělecká škola Karla Malicha, 
společenský sál
24. ročník celorepublikové soutěže ve spor-
tovním tanci
více na www.tshf.cz

Přehled společenských akcí
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KOMENTÁŘE…
Rada města se někdy zabývá veselými, ale i neveselými věcmi. Tou ve-
selejší stránkou je získání velmi důležité dotace a tou neveselou, že zde 
ve městě máme jedince, kteří náš společný majetek ničí.
Hradecká č. p. 59 (foto č. 1) – v současné době došlo k přestěhování 
nájemníků z prostor, které již nevyhovovaly pro důstojné bydlení. Nově 
našli pronájem hned ve vedlejší budově bývalé Lidové školy umění v Hu-
sově ulici. Tato budova prošla rekonstrukcí, aby noví nájemníci především 
z řad sociálně slabších měli bydlení, které z hlediska hygienických norem 
odpovídá současné době. Díky dotaci na rekonstrukci „59“ zaplatí město 
pouze 10 % z celkové částky 10 milionů, které jsou potřeba na stavební 
práce. Vznikne zde 8 nových malometrážních bytů, které by v budoucnos-
ti měly sloužit např. samoživitelkám a starším občanům. Byty by měly být 
velikosti 1 + kk (3 byty) a 2 + kk (5 bytů). Pokud vše půjde podle plánu, 
tak k 31. 7. 2018 by měla přestavba „59“ být hotova.

Přesun akcí do roku 2018 – Některé plánované akce pro rok 2017 se 
musí přesunout do roku 2018. Jedná se o akce, kde zasáhl vliv počasí, 
stavebně nejdou již díky blížící se zimě zvládnout, je velký rozsah stavby 
a nebo zatím není dotace. 
Díky tomu dochází k posunu těchto akcí: chodník Husova ulice – strana 
vpravo směrem na Poběžovice (foto č. 2), chodník Podhráz, lávka přes 
Ředičku u Gymnázia dr. E. Holuba na Mušce a nová fasáda na budově ZŠ 
Komenského 500 v ul. Holubova.
Kontejnery a místní „výtvarníci“ (foto č. 3) – Postupně se sice lepší tří-
dění odpadů do jednotlivých kontejnerů, ale pořád je dluh některých obča-
nů, kteří cokoliv dají do kontejnerů, do kterých to nepatří. Svoz je potom 
zbytečně dražší, protože TS musí potom tyto věci odvážet extra na sběrný 
dvůr a účty za odpady tak zbytečně narůstají. Velkým problémem jsou 
kontejnery na textil. Pracovníci svozu hodnotí naše město jako nejhorší. 
Textil lidé nedávají do igelitových pytlů a klidně do tohoto kontejneru dají 
např. zbytky jídla a tím celý obsah kontejneru znehodnotí. Přitom by např. 
oblečení ještě mohlo sloužit potřebným lidem.

V poslední době zaznamenáváme, že místní „výtvarníci“ pomalovávají 
kontejnery, dopravní značky a fasády domů. Je smutné, že se tito lidé ne-
štítí poškozovat veřejný majetek, který je majetkem nás všech. Odstranění 
těchto malůvek je nákladné a jde z rozpočtu města. Za ty peníze by potom 
mohlo být něco užitečnějšího. 
A na závěr něco veselejšího. Technické služby chystají na závěr kalen-
dářního roku inovaci již tak pěkné vánoční výzdoby města, kterou obyva-
telé našeho města v roce 2016 velmi chválili. Těšme se tedy na překvapení 
v podobě novějšího vánočního osvětlení města.

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)

foto č. 1

foto č. 3

foto č. 2

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 3

ÚŘEDNÍ DESKA 

FINALISTÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE VE VÍDNI

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

Africké muzeum Dr. Emila Holuba, kulturní 
a školská komise rady města pod záštitou mís-
tostarosty města pana Petra Bajera uspořádaly 
v letošním roce na jaře výtvarnou soutěž při pří-
ležitosti 170. výročí narození a 115 let od úmrtí 
našeho slavného rodáka, cestovatele Dr. Emila 
Holuba. Když jsme společně dávali dohromady 
celou soutěž, ani nás nenapadlo, že se jí zúčastní 
kolem 340 dětí z mateřských škol, žáků ze zá-
kladních škol a studentů z Gymnázia Dr. Emila 
Holuba v Holicích.
Porota proto neměla vůbec jednoduchou práci. 
Přesto byly vybrány práce pro medailové pozi-
ce. Ceny nejlepším byly předány při Dnech Ho-
licka. Zároveň byla práce Nataly Schättingerové 
vydražena (viz foto). Peníze putují na dobročin-
né účely. Oceněné práce byly potom vystaveny 
ve vitrinách KD v Holicích, a tak široká veřej-

nost se s nimi mohla seznámit. Ohlas na výstavu 
byl velmi dobrý. 
Finále celé soutěže – to byl zájezd pro výherce 
ze ZŠ a SŠ do Vídně, který se uskutečnil 30. září 
2017. Tohoto zájezdu se jako vítězové zúčastnili 
tito žáci:
1.  Lukáš Marschal – ZŠ Horní Jelení – 2.třída
2.  Tereza Uhlířová – ZŠ Holubova, Holice – 

5. třída
3.  Anežka Vohralíková – ZŠ Býšť – 5.třída
4.  Natálie Marešová – ZŠ Býšť – 9.třída
5.  Anna Petrová – GY Holice – 1.C
6.  Nataly Schättingerová – GY Holice – 6.C
Asi je nejlepší nechat hodnotit tento zájezd sa-
motné účastníky. A tak z dopisu jedné z účast-
nic zájezdu Anny Petrové z 2. C Gymnázia 
Dr. Emila Holuba: 
„Ráda bych poděkovala za uspořádání výtvar-

né soutěže na téma – Dr. E. Holub při jeho le-
tošních významných jubileích. S radostí jsem 
se soutěže zúčastnila. Odměnou mi byl zájezd 
do Vídně, kde jsem se spolu s ostatními oce-
něnými účastnila položení věnce na jeho hrob. 
Poté následovala prohlídka rakouské metropole, 
která se nám všem moc líbila. Zejména pak his-
torické centrum, stáje, růžová zahrada a socha 
Marie Terezie. Ještě jednou všem pořadatelům 
moc děkuji za zorganizování celé akce a krásně 
strávený den.“
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. – člen rady města 

a předseda školské komise

Ukončení svozu biologického od-
padu bude v pátek 1. prosince!!!
V aktuální informaci o odděleném svozu biood-
padů, který v Holicích probíhá již od roku 2013 
znovu apelujeme na občany, aby do hnědých po-
pelnic odkládali pouze biologický odpad a hlav-
ně bez plastových sáčků a tašek. Ke zkompos-
tování jsou určeny pouze sáčky rozložitelné 
(možno je zakoupit v papírnictví na náměstí). 
Nejdůležitější informací je, že vzhledem k prů-
běhu letošního podzimu jsme dohodli se svozo-
vou firmou ODEKO ukončení odděleného sběru 
„hnědých popelnic“ s biodpadem až v posled-
ním listopadovém týdnu, to znamená, že po-
slední svoz bude proveden v pátek 1. prosince 
2017. 
A na závěr informujeme holické domácnosti, 
které se do tohoto systému ještě nezapojili, že 
si mohou stále ještě hnědou nádobu vyzvednout 
osobně proti podepsanému zápůjčního protoko-
lu na TS Holice, Vysokomýtská 635 v pracov-
ních dnech v době od 7 do 11hodin a od 12.30 
do 15.30 hodin.

Částečná uzavírka ulice
Staroholická
Firma Strabag a.s., Dopravní stavitelství Hra-
dec Králové nám oznámila, že v rámci opravy 
ulice Staroholická se bude v době od 30. října 
do 19. listopadu provádět frézování a pokládka 
asfaltového povrchu další části této ulice. Proto-
že okraj stavby zasáhne až téměř ke křižovatce 
u Černého koně (křižovatka ulic Staroholická, 
Holubova a Bratří Čapků) bude nutné na toto 
období uzavřít ulici Staroholickou ve směru 
od Velin do centra Holic a objížďka povede 
po silnici III/3182 na Ostřetín, po I/35 a Vyso-
komýtskou na náměstí, případně po holickém 
obchvatu. Ulice bude ve směru z centra Holic 
na Veliny jednosměrně průjezdná.

Volné místo pracovnice pro úklid 
městského úřadu 
Městský úřad Holice hledá pracovnici/pracovní-
ka na úklid městského úřadu na pracovní smlou-
vu na dobu neurčitou, případně dle dohody.
Zájemci se mohou hlásit u ing. Frumerta, Měst-

ský úřad Holice, kancelář č. 413, 3. patro budo-
vy, tel. 466 741 210.

Pozvánka na jednání zastupitel-
stva města 6. listopadu 2017

V pondělí 6. listopadu 2017 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního domu 
zasedání Zastupitelstva města Holic. 
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu 
města k 30. 9. 2017 a schválení rozpočtové 
změny. Zastupitelstvo města bude projedná-
vat způsob financování nákupu nového cis-
ternového automobilu pro technické služby, 
pravidelným bodem budou převody nemovi-
tého majetku města a změny územního plá-
nu, popřípadě projednání připomínek zúčast-
něných zastupitelů či přítomných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů 6. 11. 2017.
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Kulturní kalendář na měsíc listopad 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A PŘEDNÁŠKY
datum	 hodina	 program	 vstupné
8. 11. 8.30+10  Tři přadleny
středa   Výpravný muzikál na motivy klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena.
   Uvádí Divadlo Pohádka Praha. 50 Kč
9. 11. 18.00  Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný sen
čtvrtek   Exotický výlet se známým cestovatelem do všech šesti kontinentů planety. Před-

staví množství snímků z celého světa a zároveň specifika některých oblastí. Ve-
čer plný inspirací objasní i mechanismy globálního cestování. 

   V Rámci Roku Dr. Emila Holuba. 150 Kč 
11. 11. 18.00  S dechnou kolem světa
sobota   Koncert Dechového orchestru Kulturního domu města Holic s pásmem tradič-

ních i netradičních skladeb od autorů z celého světa. 80 Kč 
12. 11. 15.00  Na kouzelném paloučku
neděle   Loutková revue pro děti s loutkami v nadživotní velikosti, kde se střídají povídání, 

písničky a soutěže, kterých se děti účastní. Těší se na vás tančící slunečnice, žabá-
ci Kvik a Kvak, šoumen myšák Kiko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.

   Uvádí loutkoherecká skupina Loudadlo ze Studia Kamarád. 80 Kč
25. 11. 19.30  Geraldine Aron Můj báječný rozvod
sobota   Laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou 

zůstali sami. Eliška Balzerová sama na jevišti ve všech osmnácti rolích. Jedná se 
vlastně o monodrama, v němž všechny postavy skvěle vytváří Eliška Balzerová.

   Představení není vhodné pro děti do 15ti let. 360 – 340 – 320 Kč
   Režie: Jana Kališová.
   Hraje: Eliška Balzerová.
   Filmová a divadelní agentura Praha * Divadelní předplatné ABO 2017/2018.
30. 11. 18.00  Chanson Trio Coucou – adventní koncert 
čtvrtek   Profesionální hudební těleso přinášející na českou scénu francouzské šansony 

a hudbu první poloviny 20. století. Program tria tvoří unikátní úpravy písní z re-
pertoáru známých francouzských šansoniérů, méně známé šansony a zhudebně-
né francouzské básně.

   Bonus pro předplatitele ABO 2017/2018. 150 Kč

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 11. 19.30  Bába z ledu 
úterý   Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana měnit svůj život, který se 

dosud točil výhradně kolem jejich synů, snach a vnoučat. Příběh o vztazích mezi 
třemi generacemi a naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.

   Režie: Bohdan Sláma.
   Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Tatiana Vilhelmová, Petra 

Špalková.
   Žánr: Komedie / Drama. Délka 106 minut. 80 Kč
21. 11. 17.00  Mimi šéf
úterý   Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé ba-

tole, ale jinak je to protřelý obchodník. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho 
posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky.

   Žánr: Animovaný / Komedie. Délka 97 minut. 70 Kč
28. 11. 19.30  Pirátu z Karibiku: Salazarova pomsta 
úterý   V dalším pokračování fantastických dobrodružství se kapitán Jack ocitá tváří 

v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Sala-
zara, kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku.

   Režie: Joachim Ronning, Espen Sanberg.
   Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario.
   Žánr: Dobrodružný. Délka 129 minut. 80 Kč
5. 12. 19.30  Čtverec 
úterý   Kurátor galerie moderního umění. Výstava zkoumající limity tolerance. Ukra-

dený telefon a peněženka. Žijeme ve světě důvěry, nebo ve světě strachu a po-
dezíravosti? Obstojí humanistické ideje v testu všednodennosti? Vítězný snímek 
z Cannes.

   Režie: Ruben Östlund.
   Hrají: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Sofie Hamiton.
   Žánr: Komedie/ Drama. Délka 140 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 11. 16.00 Výtvarné umění
úterý  Přednáší PhDr. Hana Řeháková – ředitelka Východočeské galerie Pardubice.
 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA

3. 11.–30. 11.  Petr Lichtenberg – Realistické obrazy

Město Holice, Kulturní dům města Holic a Vý-
bor seniorů Holice si vás dovoluje pozvat v pá-
tek 1. prosince od 17.00 hodin do KD Holice, 
1. patro na vánoční koncert v podání „Kapely 
Kapka“, která účinkuje na TV Šlágr. Vstupné 
50 Kč (počet míst omezen).
Přijďte si poslechnout hezké písničky a zazpí-
vat si. Občerstvení i tombola zajištěny. Více 
informací poskytne Antonín Janeba na čísle 
775 122 915. Antonín Janeba

Po loňském úspěchu tematického koncertu 
S dechnou na stříbrném plátně, jehož pro-
gram sestával z filmových melodií, a byl 
dokonce několikrát reprízován, chystá De-
chový orchestr Kulturního domu města Ho-
lic, obohacený o své hudební přátele, obdob-
nou akci. Tentokrát půjde o pásmo s titulem 
S dechnou kolem světa. Holičtí obyvatelé se 
na tuto mohou moct vydat už 11. listopadu 
do velkého sálu kulturního domu, koncert 
začne v 18 hodin. 
Holičtí hudebníci, jenž jsou posluchačům 
známí především díky produkci tradičních 
dechových písní, se odvážně pustili do ná-
cviku tradičních i netradičních skladeb z per 
autorů z celého světa. „Zazní písně jak z Ev-
ropy, tak Ameriky. Chybět nebudou asijské 
melodie ani rytmy z Afriky, čímž bychom 
chtěli uctít významná výročí doktora Emila 
Holuba,“ uvedl umělecký vedoucí tělesa On-
dřej Lisý. 
Další odlišností oproti běžným koncertům 
bude opravdu velké obsazení, kdy se v or-
chestru představí i nástroje, které s ním 
obvykle nevystupují. Jelikož se jedná o re-
pertoár, se kterým se posluchači nesetkají 
u každého muzikantského celku, nezdráhejte 
se koncert navštívit.

Kateřina Bečková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 7. října 2017

Marián Pirkl, ulice Šafaříkova
Oskar Götzl, ul. Nerudova
Damián Rybín, ul. K Zastávce
Emma Černá, ul. Na Mušce
Josefina Kafoňková, ul. Na Mušce
Nela Sodomková, ul. Na Balkáně
Adam Kirka, ul. Lohniského
Jindřich Smola, ul.Holubova
Michal Koptiš, ul. Holubova
David Rázek, ul. Ve Drahách 
Tomáš Břeň, ul. Na Balkáně
Oliver Holubčák, ul. Pardubická
Nela Moravcová, ul. Ottmarova
Adam Sršeň, ul. Ottmarova

Pozvání na koncert

Dechovka chystá
druhý netradiční koncert 

KULTURA
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Mezi tradiční holické sportovní spolky a organizace patří Dělnická tělový-
chovná jednota (DTJ) Holice, která v letošním roce oslavila 110 let, kdy 
po celou dobu obohacuje sportovní a společenský život v Holicích. 
Výbor DTJ nezapomíná na starší spoluobčany a na své bývalé členy a po-
řádá pro ně společenská setkání, při kterých se nejen vzpomíná, ale nechy-
bí ani zábavný program.
Poslední toto setkání proběhlo sice už koncem srpna, jako tradičně se 
mimořádně vydařilo počasí, tradičně všem chutnalo občerstvení, ale 
tentokrát nepřišel kouzelník, ale objevili se zde překvapiví a významní 
hosté.
Mezi již tradiční hosty se počítá senátor Miroslav Antl, poprvé zde byl 
ministr pro lidská práva Jan Chvojka, ale překvapením byla návštěva mi-
nistra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, který zde zavítal v rámci své-
ho předvolebního turné, kdy pobesedoval s přítomnými a svým vtipným 
vystoupením a přátelským chováním přispěl k příjemné atmosféře tohoto 
setkání. 

Vladislav Branda

DTJ nabízí pohybový kroužek se základy MUAY – THAI pro děti 
od 8 do15 let. Cvičí se v tělocvičně ZŠ Komenského (I. stupeň v ul. Holu-
bova čp. 500), a to každé úterý od 16.00 do 17.30 hodin, kroužek probíhá 
od září do června.
Cvičení vedou a na dotazy odpoví: Martin Roček 777 748 873 a Vašek 
Tlučhoř 737 518 085.

Taneční studio Hany Flekrové vás zve:
3. 11. Kurz tance pro dospělé; 24. 11. Prodloužená kurzu tance pro mlá-
dež; 26. 11. Holický kramflíček 24. ročník, taneční soutěž; 5. 12. Mikuláš 
k vám domů; 11. 12. Hejbni kostrou, Čermná n. Orlicí; 15. 12. Společen-
ský ples „Ve víru tance“.

Taneční 2018 – přihlášky již nyní! Zápis do kurzu listopad – prosinec 
2017 s možnosti zhlédnutí lekcí pro zájemce a rodiče zdarma, společenské 
oblečení. Další informace stránkách www.tshf.cz.

DTJ  HOLICE SENIORŮM DTJ Holice – nábor nových členů

Taneční pozvánka

Letos již popáté patří listopadový čas v Holoubku 
vzdělávacím kurzům pro babičky a dědy.
Nabízíme tradičně tyto kurzy:
Trénink paměti – úterý 7., 14., 21.11. od 8.30 do 10.30 
hodin,
Počítačové dovednosti – čtvrtek 2., 9.11. od 8.30 
do 11.30 hodin
Jóga smíchu – pondělí 13. 11. od 16 hodin,

Tvoření z hlíny – čtvrtek 16. 11. od 8.30 do 10.00 hodin, 
Tvoření z přírodní vlny – čtvrtek 23.11. od 8.30 do 10.00 hodin. 
Kurzy probíhají v prvním patře Holoubka v přednáškové místnosti a jóga 
v dolní herně Holoubka. Zájemce o vzdělávání prosíme o přihlášení na tel. 
čísle 606 911 379. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Holoubek je pro děti, rodiče a prarodiče otevřen každý den a můžete si vy-
bírat z pravidelných dopoledních i odpoledních programů. Více informací 
na www.rvcholoubek.cz.

Nově v listopadu začíná pro děti od 6 let cyklus ŘEMESELA. První 
řemeslo, se kterým se seznámíte, je truhlářství – práce se dřevem a to 
8. 11. od 16.30 do 18 hodin. Prosíme o přihlášení na tel. čísle 777 009 387 
Radka Dostálová.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek
Vzdělávání ŽenyPRO. Ženy zaujalo, čím vším si mohou zvýšit sebevědo-
mí. A co by v našich kurzech bylo přínosem pro Vás? Zachycení atmosfé-
ry kurzů na www.zenypro.cz. Sledujte nás i na sociálních sítích Facebook, 
LinkedIn.
KONTAKT: www.esfcr.cz, koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková, 
tel.: 603 566 141, mail: krejcikova.zenypro@gmail.com.
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. |

PODZIMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
SENIORŮ V HOLOUBKU

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V listopadu budou děti pokračovat v návštěvách solné jeskyně. Čeká nás 
vánoční fotografování. Starší děti navštíví Kulturní dům v Holicích, kde 
na ně 8. listopadu čeká pohádka Tři přadleny. 13. listopadu se budeme 
trochu bát při pohádce v mateřské škole Jak čerti Jelito a Kopyto vařili 
vtipnou kaši. Ve čtvrtek 23. listopadu si společně zazpíváme při Hudeb-
ních zpívánkách v mateřské škole. Nadační fond Šance onkoláčkům po-
řádá vánoční jarmarky na podporu onkologicky a jinak vážně nemocných 
dětí. Naše děti budou vytvářet pro tuto akci výrobky, výtěžek bude plně 
věnován potřebným rodinám. V průběhu školního roku vytvoříme další 
dárky, v rámci Projektu Pomáháme srdcem, kdy dárečky se vzkazem bu-
dou předány maminkám předčasně narozených dětí. Spolek Nedoklubko 
organizuje tento projekt, spolupracuje s Českou neonatologickou společ-
ností a nově se podílí na odborném výzkumu. Nadále můžete navštěvo-
vat PONDĚLNÍ HRÁTKY určené pro děti, které si chtějí u nás pohrát, 
vyrobit si něco hezkého. V měsíci listopadu budou hrátky ve třídě Lvíčat 
(zadní pavilon). 
Více o naší škole najdete na našich internetových stránkách www.msholu-
bova.cz. Lenka Chotěnovská

Základní škola Holice Komenského nabízí přípravné hodiny pro před-
školáky nazvané: Hrajeme si na školu. Hodiny budou probíhat v budově 
I. stupně v Holubově ulici č. p. 500  
ve třídě 2. B vždy od 15.30 hodin a budou trvat 30 minut. Náplňí lekcí je 
procvičování výslovnosti, grafomotoriky a prostorové orientace, vše pod 
vedením vyučujících Mgr. Blanky Doupalové a Mgr. Zuzany Šmejcové. 
Termíny: 6. listopad, 4. prosinec, 8. leden, 5. únor, 5. březen, 9. duben 
a 14. květen.

Je tu září a děti se vrací do opravené a novotou vonící školy.
Přivítali jsme jako každý školní rok naše prvňáčky, kteří se 11. a 12. září 
zúčastnili adaptačního kurzu. Ten probíhal na holickém stadionu. Děti 
měly připraveny různé seznamovací hry a soutěže, lanové centrum a střel-
bu z luku.
6. října děti z první třídy navštívily Africké muzeum Dr. Emila Holuba, 
kde byla pro ně připravená loutková pohádka, která dětem vyprávěla 
o čertíkovi Luciášovi.
2. října proběhlo zábavné odpoledne pro předškoláky. Byla pro ně při-
pravena různá stanoviště ve třídách. Na každém z nich na děti čekala jiná 
pohádka a jiné úkoly.
9. října proběhla první hodina z tradičního cyklu pro předškoláčky: „Hra-
jeme si na školu.“
Žáci z 2. A mají na stránkách školy od září svůj web „Cestovatelé“, kde 
mají zprávy od paní učitelky Šmejcové.
Naše škola se už tradičně přihlásila do projektu „Záložka do knihy spojuje 
školy“. Letos nám byla vybrána ZŠ a MŠ z Bratislavy. Podstatou projektu 
je výroba záložek pro děti z partnerské školy a výměna informací o škole 
a městě, kde škola stojí. Mgr. Helena Žižková

Život ve školní družině se nám pěkně rozeběhl… Hned první týden jsme 
vyrazili s dětmi na skautské odpoledne plné pohybových aktivit a doved-
ností, které se některým tak zalíbily, že se rozhodly stát novými členy 
skautského oddílu. V dalších týdnech jsme postupně navštívili Afric-
ké muzeum Dr. Emila Holuba a starší děti vyjely na výlet do Zoopar-
ku ve Stěžerech. Z výletu si děti odvezly spoustu zajímavých informací 
o exotických zvířátkách a některé druhy si mohly pohladit a dokonce na-
krmit. První říjnovou akcí byla návštěva kina a zhlédnutí pohádky Šmou-
lové – Zapomenutá vesnice, kterou jsme absolvovali společně se školní 
družinou ZŠ Komenského. Během října nás čeká drakiáda a turistická 
vycházka na Poběžovice, zaměřená na krásy podzimní přírody a orientaci 
v okolní krajině. Děti se už teď těší na tradiční halloweenskou párty plnou 
soutěží, dobré zábavy a tance. Před námi je ještě spousta zajímavých akcí 
například návštěva knihovny, návštěva kostela, program Písečné animace, 
čertovská diskotéka. I ostatními každodenními činnostmi se snažíme za-
bránit nudě. Přejeme si, aby děti byly zdravé a aby se jim ve družině líbilo. 

Kolektiv vychovatelek ŠD při ZŠ Holubova

Začátek měsíce října zahájila naše mateřská škola pohádkově – výletem 
do loutkářského muzea v Chrudimi. Vyjeli jsme sice v deštivém poča-
sí, ale čas strávený pod střechou muzea byl krásný, dýchla na nás doba 
kašpárků, draků a princezen. Také návštěva Afrického muzea Dr. E. Holu-
ba a jejich cestovatelská pohádka byla moc pěkná a všem se líbila.
Divadelní pohádková představení jsme měli celý říjen i přímo v MŠ a KD 
Holice. Ve středu 11. 10. Staré pohádky české, 17. 10. Kouzelnické vy-
stoupení, v KD 24. 11. Vodnická pohádka a 31. 10. fotografování v MŠ.
Zájmové kroužky a kurzy, které jsou nadstavbou k běžné výchovné práci 
s dětmi, se už naplno rozjely. Jejich kapacita byla rychle naplněna. Máme 
kroužek aerobiku – vede učitelka M. Horáková, základy anglického jazyka 
s učitelkou Ivanou Slabou, relaxační bubnování s paní Thérovou, zdravotní 
cvičení s Daškovou, sportovní kroužek s učitelkou H. Turkovou a pokusy 
v MŠ s učitelkou I. Kroutilovou. Dále chystáme lyžařský a plavecký kurz.
V nadcházejícím měsíci listopadu pojedeme 22. 11. na předvánoční výlet 
na zámek Potštejn, kde nás čeká prohlídka s hranou pohádkou „Vánoční 
příběh“.
Další aktuality a informace si můžete přečíst na našich stránkách www.
mspardubicka.cz.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Družina Holubova

Listopad v Mateřské škole Holubova

MŠ Pardubická informuje

Hrajeme si na školu

Začátek školního roku
na Základní škole Komenského

Základní škola, Holubova ulice zve všechny předškoláčky, tatínky a ma-
minky na 2. dílnu pro předškoláky, která se uskuteční ve středu 22. lis-
topadu v 16.30 hodin v prostorách ZŠ. Přijďte si prohlédnout naši školu, 
zahrát si a popovídat, zazpívat a zatančit, něco si vyrobit či namalovat.

Pozvánka na dílnu pro předškoláky

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Čas plyne a žáci mají za sebou šest týdnů vyučování. Šesté ročníky začaly 
netradičně adaptačním týdnem, kdy se jim věnovali třídní učitelé a tým 
psychologů. Kromě činností ve třídě pro ně byly připraveny ve spoluprá-
ci s DDM Holice zajímavé outdoorové aktivity. Žáci v nově vzniklých 
kolektivech tak měli možnost lépe poznat své spolužáky. Adaptačním 
týdnem budou šesťáci zahajovat školní rok i v následujících letech. První 
měsíc svého působení na druhém stupni měli tito žáci opravdu pestrý. 
Právě pro ně byl určen výukový program Jak se žilo v pravěku ve Výcho-
dočeském muzeu v Pardubicích.
V letošním školním roce nabízíme žákům naší školy ve spolupráci s Arty-
kadlem kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím. Výuka probíhá v od-
poledních hodinách v budově druhého stupně vždy v úterý a ve čtvrtek. 
Děti pracují v malých skupinách (6–8 studentů), věnují se převážně kon-
verzačním dovednostem, což výborně doplňuje školní výuku angličtiny.
Všichni žáci zapojení do projektu Erasmus pilně pracují již od prvních 
dnů nového školního roku. Sledují počasí a pečlivě zapisují údaje do ta-
bulky na nástěnce, o počasí natočili i video, vytvořili herbář složený 
z rostlin typických pro naši přírodu. V současné době sestavují slovník 
pojmů, který obsahuje výrazy z oboru přírody a ekologie. Stejným způso-
bem pracují i účastníci projektu v Itálii, Polsku a v Litvě. Devátého října 
vyjela skupina pěti dospělých a čtyř dívek na partnerské setkání účastníků 
projektu na Litvě. 
Naši žáci se pravidelně zapojují do naukových i sportovních a výtvarných 
soutěží. Eliška Polívková, žákyně 3. třídy, a žáci 9. A, Sebastian Krejsa 
a Valérie Broučková získali ocenění ve výtvarné a fotografické soutěži 
Fauna a flóra, která probíhala pod záštitou neziskové organizace Mysli-
vost s.z.
Na naší škole působí pěvecký sbor Radost. V letošním roce zahájil čin-
nost vystoupením na stadionu při tradičním Loučení s prázdninami. Nyní 
probíhají přípravy na vánoční vystoupení určené pro seniory v sanatoriu 
Topas. Sbor spolupracuje s country kapelou.
Všechny ročníky druhého stupně naší školy zhlédly zajímavý pořad P. J. 
Juračky zaměřený na zeměpis, přírodovědu, cestování a obecně na pozná-
vání krás naší planety. Chtěla bych poděkovat Petrovi za vstřícný přístup 
k dětem a za úvodní řeč o tom, jak je důležité jít si za tím, co máme 
rádi a co chceme dokázat. Budeme doufat, že tato myšlenka motivuje děti 
k učení a cílevědomé práci nejen v tomto školním roce, ale po celý život. 

Mgr. Blanka Málková

Od začátku letošního školního roku působí na naší škole americká asis-
tentka Kyla Patterson ze státu Colorado, kterou jsme získali jako stipen-
distku programu Fulbrightovy komise. Komise J. Williama Fulbrighta již 
od roku 1991 na základě mezivládní dohody spravuje česko-americký 
program vládních stipendií a koordinuje vzdělávací, vědecké a kulturní 
výměny. Komise také poskytuje informační a poradenské služby pro zá-
jemce o studium v USA.
Fulbrightova komise, která program tzv. English Teaching Assistants 
(ETA) spravuje, při výběru upřednostňuje mimopražské školy, které ne-
mají mnoho jiných příležitostí získat pro výuku angličtiny rodilého mluv-
čího. V tomto školním roce absolventi prestižních amerických univerzit 
asistují v hodinách angličtiny kromě našeho gymnázia např. na středních 
školách v Benešově, Chebu, Jablonci nad Nisou či Litomyšli. 
Kyla začala již v září asistovat v hodinách anglického jazyka v rámci své-
ho dvacetihodinového úvazku, přičemž vede rovněž odpolední diskusní 
klub pro aktivní zájemce z vyšších ročníků. Pro žáky nižšího gymnázia 
je určen odpolední English Game Club. Bude však pomáhat i v zeměpisu, 
ZSV, dějepisu a dalších předmětech, účastnit se mimoškolních akcí, atd. 
V souvislosti s výše uvedeným byla 19. 9. 2017 naše škola poctěna po-
zváním do rezidence amerického velvyslance na setkání všech 30 asis-
tentů (ETA), jejich mentorů a ředitelů všech 30 zapojených škol. Všichni 
asistenti při této příležitosti prošli třídenním školením o české kultuře, 
školství, ale také tandemovém vyučování. Pro tutory i ředitele byl připra-
ven seminář s inspirativními náměty o asistovaném jazykovém vyučování. 
Akce vyvrcholila v rezidenci slavnostními projevy zástupce velvyslan-
ce, amerických i českých zástupců Fulbrightova programu, představením 
asistentů a neformálním rautem ve všech prostorách rezidence. Holické 
gymnázium kromě samotné Kyly (na fotografii uprostřed) zastupovala 
její mentorka Mgr. Zdenka Raabenstein Schejbalová a ředitelka školy 
Mgr. Andrea Daňková. Doufáme, že spolupráci s Fulbrightovou komisí 
naši studenti ocení a že i pro samotnou Kylu bude působení v našem gym-
náziu dobrou životní zkušeností. 
Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěli pozvat čtenáře Holických listů 
a především zájemce o studium v naší škole na den otevřených dveří, 
který se bude konat ve středu 22. listopadu 2017 od 15.00 do 18.30. 
Koncem listopadu se bude rovněž konat již 3. ročník Bazaru hraček, 
jehož výtěžek bude určen na studia našeho adoptivního chlapce Cleve-
landa z Keni. Ve čtvrtek 23. 11. v době od 15 do 16 hodin budou mít 
zájemci z řad veřejnosti možnost hračky do bazaru věnovat, o týden poz-
ději ve dnech 30. 11. a 1. 12. vždy od 14 do 17 hodin se budou hračky 
za symbolické ceny prodávat. Prosíme všechny rodiče, kteří mají doma již 
nepotřebné hračky, dětské knížky, stavebnice a společenské hry, které jsou 
v dobrém stavu, ale svůj účel již neplní, aby nám věci věnovali, a přidali 
se tak k žákům a zaměstnancům školy, kteří chtějí podpořit dobrou věc. 
Za podporu již předem děkujeme!

Velkou podzimní akcí je již tradičně atletický memoriál B. Michalce urče-
ný pro starší a mladší žáky a žákyně. Letos jsme již málem sahali po pu-
tovním poháru. Ale nakonec jsme o pouhé dva body obsadili 2. místo 
za holickým gymnáziem. Hvězdou memoriálu byl David Pšenka, který 
převzal pomyslný štafetový kolík po Adamu Tranovi. Vyhrál skok daleký 
a 60m. Byl i členem vítězné štafety na 4 x 200 metrů spolu s Davidem 
Kudrnou, Honzou Kumprechtem a Martinem Mančálem.
Dalšími úspěšnými atlety byli: Filip Udržal (3. místo – vrh koulí), Lu-
káš Jeřábek (2. místo – 800m), Filip Jeřábek (1. místo – skok daleký, 
1. místo – 60m), Michael Bahník (2. místo – skok daleký), David Kudrna 
(2. místo – 1000m), Patrik Holub (3. místo – hod míčkem), vítězná štafe-
ta na 4x200m – Holub, L. Jeřábek, F. Jeřábek, Bahník. Aneta Vašíčková 
(1. místo – hod míčkem), Martina Košková (3. místo – skok daleký), Kate-
řina Krejsová (3. místo – 800m), štafeta mladších žákyň: L. Růžičková, N. 
Formánková, N.Holubová, A. Vašíčková – 3. místo, štafeta starších dívek: 
Š. Hojková, M. Košková, T. Steklá, S. Klasovitá – 2. místo.
V září jsme odehráli nohejbalový turnaj. Pod vedením Víti Kopa náš tým 
ve složení: Pavel Vodák, David Kudrna, Tomáš Zavřel a Květoslav Vyhná-
nek obsadil v konkurenci 12 týmů hezké 4. místo. 

N. Harčárová

Podzim na ZŠ Komenského

Zprávy z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Sportovní podzim na Holubovce

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V dalším válečném roce se městská samospráva snažila o klidný chod 
města. Pochopitelně její snaha byla limitována nařízeními vyšších úřadů. 
Poprvé se zastupitelé sešli 16. února a hlavním bodem jejich zasedání bylo 
schválení rozpočtu. Rovněž bylo schváleno, aby převzatý dluh od hasičských 
sborů ve výši 58 300 korun byl splácen ve výši 5 830 korun ročně. Vybírání 
obecních dávek ze psů a používaných místností bylo stanoveno v maximál-
ních částkách. Pozornost byla věnována i návrhu starosty na vybudování 
kanalizační stanice na čištění splašků pro městskou kanalizaci. Na vypsanou 
soutěž na projekt tohoto zařízení reagovalo pět nabídek, z nichž vybrána 
nejlevnější (27 000 korun) od Ing. Alfreda Šourka z Prahy. 

Další jednání zastupitelstva se uskutečnilo 14. května. „Hlavní zprávou 
dne“ bylo zrušení obecní policie. Stalo se tak ve všech městech od 5 000 
do 10 000 obyvatel. U nás k tomu došlo 15. dubna a pět zdejších stráž-
níků bylo převeleno k vládní policii do Prahy, nenáviděný velitel Göbel 
(psali jsme o něm již dříve) pak odešel do České Třebové. Úlohu obecní 
policie převzalo četnictvo. Zastupitelé rozhodli zavést pracovní povinnost 
pro osoby od 18 do 25 let v délce pěti hodin při zvelebovacích pracích pro 
město (opravy cest, ulic a veřejných prostranství). 

Zbývající dvě schůze se konaly 13. září a 25. listopadu. Zatímco listo-
padové jednání nepřineslo, kromě prodeje několika pozemků na bývalém 
potočišti, nic vážnějšího, bylo zářijové obsáhlejší. Bylo schváleno, aby se 
naše město stalo zakoupením čtyř podílů členem nově zřízeného pastevní-
ho odboru Okresního sdružení chovatelů hospodářského zvířectva. Vlast-
níkům nemovitostí v uzavřeném okruhu města byla nařízena povinnost 
čistit chodníky před těmito budovami. Bez větší debaty bylo rozhodnuto 
zřídit u Studené vody tři vrtané studny do hloubky 3–8 metrů za účelem 
zjistit vydatnost pramenů. Kopaná studna pak vznikla u městských jatek. 

A ještě jedno důležité usnesení padlo na oné zářijové schůzi. Sportovnímu 
klubu Slavoj byly pronajaty obecní pozemky směrem k Podhrázi (převážnou 
část dnes zabírá správa silnic v ulici Bratří Čapků) k vybudování stadionu. 
Osazenstvo Hendrychovy továrny se ihned pustilo do práce a již 24. října byl 
nový stadión slavnostně otevřen a o týden později se zde konaly první cyk-
listické závody v tehdy populární disciplíně - ploché dráze. Pozemky byly 
obcí opravdu jen zapůjčeny s tím, že kdyby je obec potřebovala, musí je 
Slavoj předat bez jakýchkoliv nároků na odškodnění. To se také po roce 1947 
stalo, když došlo k dlouho odkládané stavbě silnice spojující Závodskou ulici 
(dnes Bratří Čapků) s místní částí Podhráz a přenesení hlavní trasy na Pardu-
bice z již nevyhovující Dudychovy ulice. Vzájemné osočování bývalého sta-
rosty Pfeifera a továrníka Hendrycha v podobě vylepovaných plakátů, byly 
v centru pozornosti a předmětem diskusí občanů. 

Další události alespoň v chronologickém přehledu. V neděli 10. led-
na o půl dvanácté dorazilo na náměstí 25 lyžařů říšského vojska a dvě 
setniny pěšáků cestou z Pardubic do Kostelce nad Orlicí. Dne 18. ledna 
byl zde proveden soupis hromosvodů, okapových rour a krytin z mědi. 
Od 4. do 7. února nařízen smutek za padlé u Stalingradu. Naopak radostné 
vyvěšení praporů bylo nařízeno na 20. dubna, den narozenin Adolfa Hitle-
ra. Na začátku dubna si okresní úřad předvolal zdejšího děkana Františka 
Anděla a pro jakýsi přestupek mu nařídil přestěhovat se 8. dubna do Tý-
niště nad Orlicí. Odtud byl 17. dubna přesazen do Kostelce nad Orlicí 
a posléze ustaven farářem v obci Litrbachy (dnes Čistá v okrese Svitavy) 
Novým administrátorem v Holicích byl ustanoven Vladimír Dobiáš, do-
savadní kaplan v Jičíně. 

V chlapecké škole byla 25. dubna instalována výstava obrazů v majet-
ku holických občanů. V tomto roce byl 1. máj poprvé za války opět svá-
tečním dnem. Velký sraz hasičstva z Holic a okolí se konal 11. července. 
Jeho součástí bylo cvičné hašení požáru na budově chlapecké školy. Dne 
1. srpna uspořádal cyklistický klub další závody na Rychterově okruhu. 
Atleti pak uspořádali 19. září první ročník silničního běhu O štít města 
Holic na trati 7,5 km. Po válce bude závod obnoven v roce 1975. 

Na vojenskou výrobu Říše byly přímo napojeny tři závody: Guss-Me-
tall (psali jsme o něm minule), kotlárna Josefa Marka (později TMS) a ko-
voprůmyslový závod Josefa Rychtera (v rohu náměstí). Tím, že v těchto 
závodech bylo zaměstnáno hodně zdejších chlapců a děvčat, nemuseli tito 
na práci do Říše. Učiňme ještě malou poznámku pro kuřáky. Do poloviny 
roku byl příděl 40 cigaret týdně, který byl snížen na 35 cigaret týdně. 
K odběru kuřiva se proto hlásili i nekuřáci, kteří za cigarety dostali při 
směnném obchodu vše, nebo je prodávali za 5 korun i dráž. 

Nesmírnou záslužnou osvětovou činnost prováděly za války zdejší 
divadelní spolky. Zejména pak Klicpera, který pořádal představení i pro 
školní mládež a dělnictvo. Pozadu nezůstával ani divadelní spolek Tyl 
na Starých Holicích a pěvecký sbor Hlahol, který oslavoval v tomto roce 
dvacet let činnosti. Oslavy zahájil 31. ledna koncertem z českých oper 
v provedení operního souboru profesora Masopusta z Chrudimi. Kromě 
těchto podniků se konaly pochopitelně i záležitosti ideově a propagandis-
ticky zaměřené, jako například 21. února na Špici veřejný projev na téma 
„Význam a poslání národní pospolitosti a český národ na nové cestě“. 

V pardubické nemocnici skončil 22. června svůj život skokem z okna 
ve věku 61 let Josef Kňourek. Holické veřejnosti byl znám jako svědomitý 
stavitel a starosta města, kterým byl v letech 1923–1927. Mimo jiné také 
postavil tzv. Šafaříkovu vilu v dnešní Tyršově ulici, která kdysi byla ozdo-
bou města a dnes už jen, vinou současného majitele, ruinou. Ale také za-
čal budovat Husovu ulici výstavbou dvojdomků. Stavitel Kňourek přišel 
v době krize skoro o všechen majetek a odstěhoval se do Pardubic. Však 
mu také řada majitelů domů v Husově ulici zůstala dlužna na věky věků. 

Nesmíme zapomenout na počasí. Někoho možná zklamu, ale tento rok 
byl naprosto normální. V zimě mrzlo a padal sníh, na jaře se střídaly dny 
slunné s deštivými, v létě bylo teplo a na podzim bylo jako na podzim. 
Tak snad zaznamenejme, že počátkem května ráno mrzlo a namrzly rané 
brambory. Červen byl studený a deštivý, což ale vynahradily další dva 
letní měsíce. V srpnu byla spousta dnů s více jak 30° C a teprve koncem 
měsíce přišel tolik očekávaný déšť, neboť kvůli suchu museli lidé pro-
hlubovat studny. A jak bylo na Vánoce? Sice mrzlo, ale sníh prd prd nula 
a mlhavo.  Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1943

Oddíl ASPV z TJ Jiskra Holice tradičně realizoval dne 10. října – 
Pouštění draků
Stejně jako loni nám Svatý Petr pěkně zavařil. Celé dopoledne pršelo, až 
odpoledne se počasí trochu umoudřilo a umožnilo dětem plnit připravené 
disciplíny, stáhnout si sladké odměny a opéci buřty. Vítr se honil někde 
úplně jinde, což některým jedincům nevadilo a létali sami i s draky jako 
o závod. Tak i přes počáteční problémy prožily děti veselé odpoledne! 
Děkujeme rovněž všem rodičům, že je s námi strávili!

Cvičitelé ASPV

Pouštění draků

Vynikajícího úspěchu dosáhl člen Automotoklubu Holice, motokrosař 
Víťa Marek. Ve své první sezoně mezi jezdci na motocyklech o obsahu 
do 65 ccm tento reprezentant Cermen racing teamu obsadil druhé místo 
a získal titul vicemistra. Víťa byl nejmladším jezdcem (18. dubna oslavil 
deváté narozeniny) mezi domácí špičkou a nebýt zlomeniny ruky v prů-
běhu roku, mohl pomýšlet na ještě lepší výsledek. Svoji formu potvrdil 
na posledním závodě mistrovství Evropy v německém Schwedtu, kde 
skončil na výborném pátém místě. Petr Kačer

Víťa Marek vicemistrem

Z HISTORIE
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Nohejbalová událost roku 2017 – tak lze bez 
nadsázky označit návrat Pavla Kopa do rodných 
Holic. Spolu s Jakubem Mrákavou se mistři 
světa, Evropy a držitelé desítek medailí z repub-
likových šampionátů stali přirozenými tahouny 
„A“ týmu Holic, který bez jediného zaváhá-
ní proplul třetí nejvyšší nohejbalovou soutěží 
do 1 ligy. A tím také rozpoutali nohejbalovou 
hysterii v dobrém slova smyslu.
Starší žáci Holic zlatí na MČR
Skvělé jméno udělala celému městu nohejbalo-
vá mládež. Starší žáci během své první nohej-
balové sezony dokázali vytvořit kompaktní tým, 
který na MČR v Čelákovicích šokoval všechny 
odborníky i nohejbalovou veřejnost – titul mis-
trů ČR v disciplíně dvojic získali starší žáci Ho-
lic! Kromě zlata ve dvojicích putoval do města 
Emila Holuba i bronz za třetí místo v disciplíně 
trojic. O poslední medailovou sadu se bude hrát 
5. listopadu v Karlových Varech, kde se utkají 
nejlepší starší žáci v disciplíně jednotlivců.
„Naše cíle na MČR v singlu jsou opět ty nejvyš-
ší. V Čelákovicích jsme zvítězili především díky 
týmovému pojetí hry, pracovitosti a enormnímu 
nasazení. Nyní jsem přesvědčen, že k těmto as-
pektům přidáme dostatečnou kvalitu na servisu 
i v zakončení.“ (Marek Líbal – šéftrenér mlá-
deže)
Dorostenci v konkurenci nejlepších obstáli
Těžkou sezonu za sebou mají dorostenci v Bo-
tas dorostenecké lize. Ze základní skupiny ne-
dokázali postoupit do osmičlenného play-off. 
V utkáních o konečné umístění naši doros-
tenci dominovali a obsadili konečné 9. místo. 
Na MČR dvojic a trojic v Rychnovku pro ně 
byla konečnou stanicí osmifinále.
„Naše umístění v tomto ročníku Botas doros-
tenecké ligy poznamenala neschopnost udržet 
kvalitní výkon po celou dobu utkání, vysoká 
kazivost útočných herních činností i slabší psy-
chická odolnost některých hráčů. Přes nepříliš 
lichotivé umístění však sezonu můžeme hod-
notit pozitivně – na všech hráčích je patrný 
výkonnostní progres. Na MČR v Rychnovku 
jsme navíc soupeře hrající v západní skupině 
dorostenecké ligy dokázali přehrát (s výjimkou 
Českého Brodu), čímž jsme přispěli k diskuzi 
o zrušení regionálního rozdělení této soutěže.“ 
(Marek Líbal – šéftrenér mládeže)
„B“ tým dorostu se v letošní sezoně účastnil 
královéhradeckého krajského přeboru. Tým tvo-
řený především staršími žáky a začínajícími no-
hejbalisty v soutěži zvítězil způsobem start – cíl. 
„Začínající starší žáci a dorostenci v této soutě-
ži měli dostatečné zápasové vytížení, postupem 
času se skvěle rozehráli a v konečném hodno-
cení dokázali zvítězit před nohejbalisty Pekla, 
Černčic, Zbečníku, Proseče a Rychnovku.“ 
(Marek Líbal – šéftrenér mládeže)
Muži „A“
V lednu letošního roku začala tvrdá příprava 
na tuto sezónu. Celkem 12 hráčů mezi sebe za-
pojilo i několik nadějných a perspektivních do-
rostenců. Holický tým před začátkem dlouhodo-
bé soutěže zavítal na republikové turnaje s tou 
nejvyšší světovou elitou (STMEM Přerov – vý-
borné 5.–8. místo, nejprestižnější nohejbalový 
turnaj na světě AUSTIN Cup Vsetín za účasti 
nejlepších českých extraligových trojic, repre-

zentací Švýcarska, Maďarska, Francie a Polska 
– Pavel Kop, Martin Krátký a Petr Kučera vybo-
jovali skvělé třetí místo.
Druhý víkend v dubnu začala dlouhodobá dru-
holigová soutěž. Náš tým hrál zodpovědně a do-
kráčel bez zaváhání k jasnému vítězství v zá-
kladní části. V září začala druhá a ta důležitější 
část sezóny, tedy play off.
„Semifinálového soupeře Karlovy Vary B jsme 
pokořili jednoznačně 2 : 0 na zápasy a čekal nás 
relativně silnější soupeř ve finále tým Vsetína B. 
Samotné finále bylo z pohledu holického týmu 
po překonání lehké počáteční nervozity zcela 
jasnou záležitostí a po vítězství 2 : 0 se mohlo 
slavit. Díky patří všem holickým fanouškům. 
Vždyť jich chodilo na domácí zápasy 100 až 200 
a někteří jezdili i na venkovní utkání. Doufám, 
že nám svoji přízeň zachovají i v následující 
prvoligové sezóně, budeme ji potřebovat, chce-
me se poprat o extraligu.“ (Pavel Kop – kapitán 
a trenér A-týmu)
Muži „B“
Již tradiční účastník 1. třídy pardubického 
okresního přeboru vstupoval do mistrovské 
soutěže s neskromným cílem bojovat o přední 
příčky. Do posledních kol živil naději na zisk 
vítězství v soutěži. Nakonec obsadil bronzový 
stupínek. Vzhledem k zapojování mladých hrá-
čů žákovského a dorosteneckého věku do sesta-
vy lze sezónu hodnotit jako úspěšnou.
Individuální ocenění
Nohejbalová sezona v Holicích nebyla jen 
ve znamení úspěchů týmových. Dominik Ve-
selý byl odborníky zvolen nejlepším hráčem 
Mistrovství české republiky starších žáků v Če-
lákovicích. Náš hráč Pavel Kop byl vyhlášen 
nejlepším hráčem AUSTIN Cupu ve Vsetíně. 
Pavel Kop a Jakub Mrákava obdrželi pozvánku 
na soustředění mužské reprezentace ve Švýcar-
sku. Trenér žáků a dorostenců Marek Líbal se 
stal členem rozvojového úseku Českého nohej-
balového svazu v Komisi mládeže. 
Plány pro soutěžní rok 2018
Žáci – přitáhnout nové děti k nohejbalu a rozší-
řit členskou základnu
Dorost – účast v BOTAS dorostenecké lize, po-
stoupit do play off, uspět na MČR
Muži „A“ – posílit hráčský kádr, bojovat o po-
stup do extraligy, uspět na MČR
Muži „B“ – v okresním přeboru okupovat před-
ní příčky, zapojovat mladé perspektivní hráče 
do týmu
V obecné rovině chceme rozvíjet nohejbalový 
klub T.J. Sokol Holice jako celek. Nejdůležitěj-
ší se nám jeví kvalitní práce s mládeží s cílem 
udržitelnosti záměru. Z toho důvodu chceme 
připravit zřízení tréninkového centra mládeže 
s podporou ČNS. Současné hráče chceme moti-
vovat k budoucí práci trenéra či rozhodčího. Di-
váky bychom rádi bavili kvalitním nohejbalem 
i v nastávající sezóně. Bez dobrého ekonomic-
kého zázemí by toto nebylo možné.
Poděkování podporovatelům holického no-
hejbalu
V roce 2017 jsme využili všech dotačních mož-
ností, které se nabízely. Podpořily nás: Město 
Holice, Sokolská župa Východočeská – Pippi-
chova, Pardubický kraj, MŠMT. Díky sponzo-
rům jsme mohli nabídnout lepší zázemí hráčům 

i divákům. Sponzorovali nás: EKOMONT Hol-
ding, s.r.o., Pavel Beták PB rodinné domy, LIK-
VIDACE ODPADŮ CZ, a.s., Kubový, s.r.o. 
Velmi dobře nás podporovaly Technické Služby 
Holice při úpravách „Lipáku“ tak, aby prostředí 
pro špičkový nohejbal bylo alespoň provizorně 
důstojné. Za to patří dík řediteli Ondřeji Dobro-
volskému a jeho zaměstnancům.
Největší dík patří rodičům našich mládežníků 
a hráčům samotným za příkladný přístup k no-
hejbalu.
Závěrem
S budoucností holického nohejbalu je spojena 
snaha o zrekonstruování areálu „Lipák“. Vždyť 
1. liga se v Holicích doposud nehrála a cílíme 
ještě do vyšších pater. Věříme, že Město Holice 
bude hledat finanční prostředky pro tento záměr. 
V současné době se již řeší projektová doku-
mentace. 
Rádi bychom oslovili další potencionální spon-
zory, kterým holičtí nohejbalisté jistě budou 
svoji hrou dělat dobrou reklamu po celé ČR.
Jde nám o dlouhodobou udržitelnost našeho no-
hejbalového snažení.

Pavel Hojka, předseda oddílu nohejbalu
 a Lukáš Horský, starosta T.J. Sokol Holice

A – tým
sobota 4. 11.  10.15 hod. Hlinsko
sobota 18. 11.  10.15 hod. Mor. Třebová
dorost
sobota 4. 11.  13.00 hod. Přelouč
starší a mladší žáci
neděle 5. 11.  9.30 hod. (st.)
                         11.15 hod. (ml.) Svitavy
starší elévové B
čtvrtek 9. 11.  17.00 hod. Rosice n/L.
Halový turnaj žáků
neděle 26. 11.  8.00 hod.  sportovní hala

Přelomová sezona pro nohejbalový oddíl T. J. Sokol Holice

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ SK HOLICE

Volejbalový oddíl v pondělí 9. října připravil pro 
širokou veřejnost volejbalovou dvouhodinovku 
spojenou s prezentací hry RINGO. V článku 
v těchto listech v měsíci září byl chybně uve-
den datum konání akce. Možná proto jsme za-
registrovali pouze jednu novou tvář. Přesto jsme 
si zahráli volejbal a ringo všichni s nadšením. 
Volejbal hrajeme každé pondělí v 18.00 hodin 
a ve středu ve 20.00 hodin. Přijďte rozšířit naše 
řady. Hrajeme vždy ve sportovní hale.
Oddíl florbalu zve muže na veřejnou dvouho-
dinu v sobotu dne 28. října od 18.00 do 20.00 
hodin do sportovní haly. Přijďte si zahrát florbal 
– výstroj vám zapůjčíme. Majka Hybšová

TJ JISKRA Holice, z. s. informuje

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



Mistrovská sezóna holických basketbalistů 
2017/2018 je již v plném proudu a do mistrov-
ských soutěží už zasáhla všechna družstva BVK 
Holice.
Český pohár mužů:
BVK Holice – Basket Fio banka Jindřichův 
Hradec B
112 : 63 (33:15 61:35 87:52)
Baťa 18, Horký 16, Macela a Žaba 14, Trojan 
11, Kolář 10, Eichler a Bartheldi 8, Welsch 6, 
Joska 4, Beránek 3
Béčko extraligového Jindřichova Hradce přijelo 
do Holic po úspěšném postupu z prvního kola 
pouze se sedmi hráči a to se ukázalo jako rozho-
dující. Domácí lavička v plném počtu dvanácti 
hráčů, pro kterou bylo druhé kolo Českého poháru 
první ostrým zápasem v nové sezóně, byla na sou-
peře doslova nadržená. Základní pětka zahájila 
utkání ve velkém střelecké pohodě a postupně se 
k ní přidávali další střídající hráči. První čtvrtina 
tak skončila jasným vítězstvím holických mužů 
33:15 a o postupujícím do třetího kola Českého 
poháru bylo prakticky rozhodnuto. Zbývající tři 
čtvrtiny odehráli holičtí muži ve velké pohodě 
a uštědřili jindřichohradeckým tvrdou lekci. 
2. liga mužů:
BVK Holice – TJ Sokol BK Chrudim
65 : 76 (11:16 31:37 43:51)
Eichler 13, Horký 12, Žaba 11, Trojan 9, Macela 
8, Joska 5, Janata, Baťa a Kolář 2, Beránek 1
BVK Holice – BK Přelouč 
69 : 65 (12:17 33:31 49:41)
Janata 17, Horký 15, Baťa 8, Trojan 7, Kolář 
a Žaba 6, Eichler 4, Beránek, Barteheldi a Wel-
sch po 2
Po přesvědčivém vítězství v druhém kole Čes-
kého poháru zahájili holičtí muži druholigovou 
sezónu na domácí palubovce v dvojnásobném 
místní derby. V sobotním utkání proti Chrudimi 
začali trochu vlažně a nesoustředěně. Ani hos-
tům se moc nedařilo a tak skóre na obou stra-
nách narůstalo pomalu. Nicméně holičtí muži 
stále tahali za kratší konec provazu a marně se 
snažili hosty dohnat. Když už byli na dosah, 
hosté si vždy pomohli šťastnou trojkou a nako-
nec dovedli utkání do vítězného konce. Tak jak 
se dařila střelba holickým mužům v poháru, tak 
tomu bylo v tomto utkání přesně naopak. Ale 
tak už to v basketbalu chodí.
V nedělním derby s Přeloučí začali holičtí muži 
opět utrápeně, ale ve druhé čtvrtině se jim podaři-
lo vývoj utkání otočit a solidním výkonem ve dru-
hé půlce získali důležité body za první vítězství 
v nové sezóně. Za předvedený výkon pak zaslu-
hují pochvalu dorostenci Horký a Janata, kteří 
svým velice dobrým výkonem strhli své starší 
spoluhráče, kteří už už začínali sklápět hlavy. 
Divize juniorů U19:
BVK Holice – BK Vysoké Mýto 
83 : 73 (24:21 48:34 65:61)
Beránek 32, Janoš 26, Vlasák 17, Pšenka, Mar-
šálek, Le Hoang Nam a Svatoš 2
v odvetě 68 : 60 (15:13 33:28 47:47)
Beránek 26, Vlasák a Janoš 13, Novák 8, Mar-
šálek a Svatoš 4 
Divize kadetů U17:
BVK Holice – BC Kolín
130 : 27 (36:10 69:13 96:20)
Horký 41, Vlasák 28, Mrázek 14, Chmelík 13, 

Novák 11, Pšenka a Svatoš 10
v odvetě 137 : 21 (42:4 73:10 105:17)
Horký 33, Vlasák 29, Chmelík 24, Mrázek 16, 
Svatoš 14, Pšenka 12, Novák 9
Liga žáků U14:
BVK Holice – BK Pardubice 
73 : 51 (26:13 41:22 60:34)
Mrázek 22, Pluhař Josef 12, Hanzlík 9, Šindelář 
8, Kubánek Broňa, Krejčík a Holub 6, Brandejs 
a Kubánek Jan 2
Adfors Basket Litomyšl – BVK Holice
58 : 91 (21:20 28:43 41:69)
Mrázek 22, Šindelář 15, Pluhař Josef 14, Krej-
čík 10, Slawisch a Holub 7, Brandejs 6, Hanzlík 
a Kubánek Broňa po 4, Kubánek Jan a Pluhař 
Jan 1
BVK Holice – Sokol Vyšehrad Praha
101 : 46 (31:1 52:22 85:32)
Mrázek 31, Šindelář 19, Slawisch 13, Kubánek 
Broňa 10, Brandejs 9, Holub 7, Krejčík 6, Hanz-
lík Pluhař Jan 2 
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
99 : 48 (25:15 48:26 69:39) 
Slawisch 25, Brandejs 22, Mrázek 25, Šindelář 
17, Kubánek Broňa 9, Hanzlík 6, Holub 1
Oblastní přebor minižáků U13:
Královští Sokoli Hradec králové – BVK Holice
54 : 60 (11:18 25:37 40:43)
Krejčík 20, Pluhař Jan 19, Holub 8, Kašpar 
a Klouček 7
v odvetě 32 : 65 (9:6 14:20 22:47)
Krejčík 31, Pluhař Jan 16, Kašpar 8, Holub 6, 
Klouček 4
BVK Holice : Basket TJ Svitavy
100 : 25 (24:8 62:17 80:19)
Krejčík 50, Kubánek Jan 17, Pluhař Jan 13, Ho-

lub 8, Klouček 6, Kašpar 4, Dostál 2
v odvetě 98 : 28 (24:4 44:10 66:16)
Krejčík 32, Pluhař Jan 22, Kubánek Jan 16, Ho-
lub 10, Kašpar 8, Dostál 6, Klouček a Pivka 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
108 : 49 (36:4 50:20 76:38)
Krejčík 42, Pluhař Jan 25, Klouček 12, Kubánek 
Jan 9, Kašpar 8, Dostál a Urbánek 4, Novák 2
v odvetě 113 :45 (38:10 59:24 81:33)
Krejčík 31, Pluhař Jan 27, Kubánek Jan 23, 
Kašpar 21, Klouček 6, Dostál 4, Pokorný Vít 1 
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice
65 : 45 (20:12 37:25 51:33)
Krejčík 22, Pluhař Jan 13, Kubánek Jan 5, Do-
stál 4, Libánský 1
v odvetě 74 : 66 (22:18 47:28 64:48)
Krejčík 33, Pluhař Jan 21, Dostál 6, Kubánek 
Jan 4, Novák 2 
Oblastní přebor minižáků U11:
BK Synthesia Pardubice – BVK Holice
96 : 4 (20:1 48:1 72:3)
Libánský 3, Pokorný Vít 1
v odvetě 83 : 15 (14:2 38:4 63:9)
Novák 12, Urbánek 2, Štembera 1
BVK Holice – SŠB Pardubice
12 : 109 (2:30 8:51 8:85)
Novák 8, Pokorný Vít 2, Libánský 2
v odvetě 2 : 114 (0:37 0:62 2:92)
Novák 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (ob-
lastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).
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V roce 1960 začal být nový stadión plně vyu-
žíván. Prvnímu mužstvu se dařilo. Ovšem rok 
1962 znamená další sestup a to do I. A třídy. 
Řeší se generační problém, začíná docházet 
k omlazování mužstva. „A“ mužstvo bylo po-
stupně doplněno novými hráči, odchovanci 
klubu. Z dorostu přicházejí Josef Vaniš, Vác-
lav Velinský, Karel Trojan, Frant. Vaniš, Josef 
Javůrek. Z vojny se vrací Růžička a z Ředic 
přichází Olda Čapek. Dále přišli hráči Kašpar 
a Malinovský z Chocně. V letech 1962 až 1965 
usiluje omlazené mužstvo o postup do krajské-
ho přeboru. Daří se to až v sezoně 1964/1965. 
Mužstvo obsadilo 3. místo a sehrálo kvalifikační 
zápasy o postup do krajského přeboru. Nejdříve 
v třetím rozhodujícím utkání s Novým Městem 
n/Met. po výsledku 2:2 vítězíme losem. Tehdy 
nerozhodovaly penalty. O týden později jsme 
v kvalifikačních utkáních porazili dvakrát Ústí 
nad Orlicí 1:0. Tak se splnil postupový sen 
a my byli znovu v krajském přeboru. Jenže ten 
sen pro Holice trval jen krátce. Rok 1966/1967 
znamená znovu sestup do I. A třídy. Do té doby 
postupně ukončili svoji dlouholetou sportov-
ní kariéru divizní hráči Koubek, Hledík, Karel 
Velinský, Ročeň, Zoubek. Další rok se začíná 
formovat nové mužstvo pro návrat do krajské-
ho přeboru. Na místo brankáře přichází zkušený 
brankář České Třebové Jindra Schejbal. Dále 
pravidelně nastupují Jiří Krátký, Franta Vaniš, 

Karel Schejbal, František Hájek, Karel a Fran-
tišek Kašparovi, ing. Karel Trojan, Jirka Růžič-
ka, Karel Jedlička. V roce 1968 se z vojny vrací 
hráči Mirek Jedlička, Václav Velinský (VTJ Ji-
čín) a Jarda Tošovský. Ideální sestava do roku 
1970 pak vypadala takto: v brance Dohnal nebo 
Kubišta, dále v poli Krátký, Horký, Medek, Va-
lenta, Kulhavý, Smítal, Lochman, Jedlička, To-
šovský, Šumpík, Málek, bratři Machatí, Šáda, 
Bouška. Během těchto deseti let se u mužstva 
vystřídalo mnoho trenérů. Po trenéru Zástěrovi 
to byli pánové Kopecký, Hledík, Prokop, Seve-
ra, Formánek. Některým se dařilo lépe, někomu 
méně. Snaha o co nejlepší výkon pro mužstvo 
se jim však upřít nedala. A nakonec něco málo 
historických dat, co se v tom desetiletí „ šustlo“ 
v Holicích. Únor 1962 – otevření KD Holice, 
květen 1963 – otevřen autokempink u rybníka 
Hluboký, červenec 1963 – 40 tisíc diváků vi-
dělo motokrosový závod o „Štít města Holic“. 
Poprvé jako součást MS. Duben 1964 – ote-
vřena budova muzea vedle kulturního domu, 
květen 1965 – III. celostátní spartakiáda (okr-
sková), 2 660 cvičenců, 3 tisíce diváků, duben 
1966 – slavnostní otevření Památníku Dr. Emila 
Holuba, prosinec 1968 – po mnohaleté odmlce 
se na náměstí rozzářil vánoční strom, prosinec 
1970 – v Holicích žilo 6 151 obyvatel. Domů 
bylo napočteno 1 419 a 1 988 bytů. 

Ing.Vladimír Faltys

SK Holice 111 let (1960–1970)

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
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