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Vážení spoluobčané!

To je vždycky pro-
blém, o čem psát v práz-
dninovém sloupku? K lé-
tu patří voda. Že bych 
tedy psal o tom, jak rybá-

ři upustili z rybníku Hluboký víc vody, než 
je zdrávo, a ze shora jí spadlo tak málo, 
že automotoklub má problémy, jak zajistit 
sezonu v kempu se vším všudy? K létu pa-
tří les. Že bych tedy psal o tom, jak přes 
všechny celosvětové problémy s odbytem 
dřeva si Lesní družstvo, ve kterém mají 
Holice největší podíl, vede celkem dobře? 
K létu patří cestování. Že bych tedy psal 
o tom, jak nás dopravní situace ve městě 
stále víc tíží a jak už se všichni těšíme, že 
se koncem roku přemístí doprava ze středu 
města na obchvat? K létu patří setkávání. 
Že bych tedy psal o tom, jak se v srpnu do 
Holic sjede několik tisíc radioamatérů na 
tradiční mezinárodní setkání či přízniv-
ců motokrosu na mezinárodní mistrovství 
České republiky?

Nebo bych měl psát snad o tom, jak se 
ani přes letní měsíce nezastaví stavební 
ruch ve městě a kromě prací na obchva-
tu budou pokračovat práce na kanalizaci 
či bude probíhat další etapa rekonstruk-
ce školy v Holubově ulici? Nebo bych se 
snad měl vrátit do června a vzpomenout na 
olympiádu škol, basketbalový turnaj , do-
sud největší mezinárodní žákovský turnaj 
ve fotbalu a pracovní návštěvu hejtmana 
Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana v na-
šem městě? 

Ne, nic takového. Prostě napíšu, že 
vám všem přeji pěkné léto. Se vším všudy, 
co k pěknému létu patří. Aby se vám spl-
nilo všechno, co od dovolené či prázdnin 
očekáváte. Abyste se vrátili v pořádku ze 
svých prázdninových cest do svého měs-
ta a zjistili, že obchody, hospody i úřady 
a další služby fungují, že vaše fi rma ne-
zkrachovala a můžete jít bez obav do práce 
a vaše děti můžou jít do příjemnější školy. 
Zkrátka, abyste si po návratu mohli říct: 
Všude dobře, doma nejlépe. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

V úterý 24. června zavítal do Holic hejtman 

Pardubického kraje Ivo Toman. Byla to jeho 

první ofi ciální návštěva v nové funkci a usku-

tečnila se v rámci návštěv všech obcí s rozšíře-

nou působností Pardubického kraje. 

Po přijetí starostou Pavlem Hladíkem se se-

známil s vedoucími úředníky holického městské-

ho úřadu, se kterými probral jejich dobré i horší 

zkušenosti při jednání s úředníky krajského úřa-

du. Hejtman a zároveň krajský radní, zodpověd-

ný za dopravu, si prohlédl stavbu obchvatu měs-

ta, zejména pak se zajímal o termín dokončení 

a projevil nespokojenost s možnou variantou 

provizorního napojení na stávající silnici I/35 při 

výjezdu na Ostřetín. Tímto provizorním napoje-

ním řeší ŘSD stále ještě nevykoupené pozemky 

v tomto závěrečném úseku obchvatu. 

Na pracovním obědě se sešel se starosty z ho-

lického správního obvodu. Také zde se diskuse 

převážně týkala dopravních problémů. Zejména 

starostové Býště, Chvojence, Ostřetína a Jaro-

slavi poukazovali na stále se zvyšující hustotou 

provozu na silnici I/35. Ostatní starostové kriti-

zovali stav a pomalý postup oprav silnic 2. a 3. 

třídy, které jsou ve vlastnictví a správě Pardu-

bického kraje. Poté starosty vystřídali ředitelé 

škol Holicka a seznámili hejtmana s problémy, 

které je zvláště pálí. Ředitelé středních škol si 

posteskli nad kvalitou přijímaných žáků, ale 

shoda byla například i v nedostatečně připrave-

ných pedagozích, kteří k nim přicházejí z vyso-

kých škol. Závěrem navštívil hejtman holickou 

fi rmu TOM service s.r.o., která se od roku 1991 

zabývá (kromě servisu všech typů nákladních 

aut a autobusů), výrobou speciálních návěsů na 

odvoz dřeva. S historií fi rmy i s jejím výrobním 

programem seznámili hejtmana majitelé fi rmy 

Rudolf Theodor s Miloslavem Kulichem. Pro-

hlídkou holické provozovny TOM service s.r.o. 

ukončil Ivo Toman pobyt v Holicích. 
Vladislav Branda

Hejtman Ivo Toman v Holicích

LETOŠNÍ „DNY HOLICKA“ NEZKLAMALY
K dosažení patřičného úspěchu potřebuje 

každá společenská akce kromě dokonalé přípra-

vy ještě několik „podpůrných“ momentů. Patří 

mezi ně například pestrost programu, přiměřená 

láce, jakož i přízeň počasí. Pořadatelé letošních 

„Dnů Holicka“ se mohou pochlubit tím, že jim 

všechna zmíněná hlediska „vyšla“.

Se zahájením oslav byla spojena v soko-

lovně instalovaná prezentace obcí, sdružených 

v Dobrovolném svazku obcí Holicka. Úvodní 

slovo slavností patřilo starostovi Holic Pavlu 

Hladíkovi, který zároveň přivítal obě zahra-

niční družební delegace: z polských Strzelcu 

Opolskich Gintera Kostrzewa a Agnieszku Ślu-

sarczikovou, ze slovenského Medzeva zástupce 

primátora Ervína Flegneho a kuturního činitele 

Fratiška Kuruce.

V zápětí se na centrálním podiu vystřídaly 

soubory místních i přespolních škol, divadélko 

Mrak, „Borověnky“ z Borku, taneční skupina 

z Medzeva, koncert Petry Janů a kapely Golem. 

Program byl doplněn ukázkami činnosti dobro-

volných hasičů, kynologického klubu, radioklu-

bu, tématickými výstavami, atrakcemi pro děti 

a možností navštívit Africké muzeum. Součástí 

oslav byl i sport: proběhl žákovský fotbalový 

turnaj na stadionu a turnaj v nohejbalu na hřišti 

u sportovní haly.

Neděle nezůstala v ničem stranou. Dopo-

ledne se na přírodní scéně u kulturního domu 

tradičně prezentovali holičtí ochotníci, kteří 

uvedli pro děti i dospělé rozmarnou Werichovu 

pohádku Princezna Koloběžka První. Odpoled-

ne bylo vyplněno festivalem dechových hudeb. 

Pokračovala rovněž fi nalová část fotbalového 

turnaje, vyznavači cykloturistiky vyrazili na 

výlet kolem Holicka, proběhl též turnaj v plá-

žovém volejbalu.

Návštěvnost většiny akcí byla velice uspo-

kojivá, nálada diváků by nepochybně snesla 

známku jedna mínus (nějaký „chloupek“ se na-

jít musí). Co jiného říci, než „Ať žijí Dny Holic-

ka 2009!“. Avšak ještě něco: velké poděkování 

patří všem obcím, školám, souborům místním 

i přespolním, sportovním kolektivům, klubům 

a občanským sdružením, jakož i všem „službu 

konajícím“, sponzory nevyjímaje. Bez nich by 

to v žádném případě nešlo.  (mkm)



Řekne-li se v Holicích „motokros“ či „auto-

kempink“, vybaví se našincům jméno Františka 

Bednáře, řečeného „Ježíšek“, který byl tvůrcem 

úspěchů těchto zařízení. On byl rovněž původ-

cem geniálního nápadu vybudovat v krásném 

prostředí u rybníka „Hluboký“ kemp.

V roce 1961 se objevují první provizorní 

stany, v květnu roku 1963 je slavnostně otevřen 

autokempink a během několika let vyrostou 

chaty, hřiště, šatny, restaurace, nové sociální 

zařízení, je rozšířen vodovod, elektřina... Šíří 

se dobré jméno „Mezinárodního autokempinku 

Hluboký“.

Uplynulo mnoho let, změnily se politické 

i ekonomické poměry, podstatně se změnily 

formy i možnosti cestování, rekreace, využívání 

volného času. Změnil se „život“ kempu, změni-

lo se složení zájemců. Vedoucí kempu Jaroslava 

Ženíšková si je těchto okolností vědoma, a proto 

si na udržení úrovně dává záležet. „Máme vše, 
co se v současnosti od kempu našeho typu žádá. 

Vybavené chaty, místa pro stanování a parko-
vání, sportovní hřiště všech typů, dětské hřiště, 
moderní sociální zařízení, pláž, tobogán, sa-
mozřejmostí je recepce, restaurace. Na první 
pohled zjistí každý, že je u nás čisto, pořádek, 
krásná příroda v kempu i blízkém okolí. Jsme 
„na trati“, do města s veškerými službami není 
daleko. Nabídnou můžeme vše, bohužel kromě 
vody…“, dodává posmutněle paní Jaroslava.

Slova se mění v nepříjemnou realitu, když 

popojdete k rybníku. Nádrž je poloprázdá, 

lépe řečeno polosuchá. Bohužel se letos v pl-

né míře projevila stará slabina, na kterou už 

kdysi ukazoval zmíněný „Ježíšek“. Chtěl, aby 

rybník patřil kempu. Nedošlo k tomu. Ptáte 

se, jak je možné, že majitel – Rybniční hos-

podářství Bohdaneč – rybník z valné části 

vypustí, i když ví, k čemu mimo jiné slou-

ží, a přítok vody nikde? Ptáte se, jako byste 

nežili v tomto státě, kde je mnohdy možné 

všechno!

Abych však nekřivdil pouze jedné straně. 

Rozhovory s kompetentními činiteli zřizovatele 

kempu i městské správy byly poněkud rozpači-

té, opatrné, nechuť k debatě s majitelem rybníka 

zřejmá. Patrně se někde stala chyba, kterou je 

třeba pro příští léta rychle odstranit. Pro kemp 

tohoto jména a úrovně by opakovaná situace 

byla velmi špatná.
Miloslav Kment

Rada města schválila neinvestiční výdaje na 

žáka v základních školách v roce 2008 v část-

ce 5 170 Kč a v mateřských školách 6 200 Kč, 

použití výtěžku z provozu výherních hracích 

přístrojů za rok 2007 na úhradu pečovatel-

ské služby, na podporu občanských sdružení 

a na veřejnou zeleň, zveřejnění pronájmu čás-

ti pozemku v Palackého ulici, převod druž-

stevního podílu v bytovém družstvu nájemců. 

Technickým službám Holice schválila nákup 

kontejnerové nástavby pro vozidlo IVECO do 

630 000 Kč, schválila převod investorství na 

prodloužení plynovodu v Nezvalově ulici, pro 

„Výměnu vzduchotechnických jednotek velké-

ho sálu kulturního domu“ fi rmu RIKMO Par-

dubice, pro „Rekonstrukci bytu a dílny v Ma-

teřské škole Staroholická“ fi rmu Viktor Lutera 

– Stavitelství Sezemice, prodloužení smlouvy 

na pojištění majetku města s pojišťovnou Ko-

operativa.

Rada města vzala na vědomí zprávu o čin-

nosti obecního živnostenského úřadu, o po-

platcích za pobyt dítěte v mateřských školách, 

doporučila stanovit poplatek za pobyt dítěte 

v mateřských školách ve výši 400 Kč, doporu-

čila zastupitelstvu schválit zřízení věcného bře-

mene na pozemku v Ottmarově ulici, zařadila 

do kapitálové části rozpočtu na rok 2009 akci 

„Osvětlení přechodů“.

Rada města schválila jako zhotovitele akce 

„Úprava kanalizace – KD Holice“ a „Výměna 

části rozvodů vody v Mateřské škole Holubova“ 

fi rmu Voda-topení-plyn Holice, jako zhotovitele 

akce „Výměna ohřívače v kotelně Bratří Čapků 

čp. 61“ fi rmu Moravec – Kalavský Holice.

Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-

lit hospodaření města k 30. 4. 2008, schválit 

plán práce zastupitelstva a rady na 2. pololetí 

roku 2008, schválit obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2008, schválit obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2008. Rada města vzala na vědomí přípravu 

zasedání zastupitelstva města dne 23. 6. 2008 

a návrh opatření ředitele KD Holice.

Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-

lit 7. rozpočtovou změnu na rok 2008, úvěrovou 

smlouvu s KB Pardubice, paušální poplatek ve 

výši 100 Kč/m zřizovaného věcného břemene 

na pozemcích majetku města, zřízení věcného 

břemene na pozemcích v místní části Podhráz 

pro veřejný rozvod elektřiny, fi nancování části 

kanalizačních přípojek v místních částech Pod-

lesí a Kamenec vedoucích po pozemcích v ma-

jetku města. Schválila pronájem části pozemku 

v Palackého ulici, nákup sekačky pro technické 

služby v částce 635 000 Kč, příslib pronájmu 

v čp. 29 na nám. T. G. Masaryka MUDr. Ire-

ně Vyroubalové pro neurologickou ordinaci, 

přidělení bytu v Hradecké ulici a v objektu 

„U Kapličky“.

Rada města nedoporučila zastupitelstvu 

schválit žádost manželů Konečných o revizi 

obecně závazné vyhlášky 2/2007 o stanovení 

míst a času, ve kterém mohou být provozovány 

výherní hrací přístroje a neschválila fi nančně 

podpořit projekt „Vločka“.

Zastupitelstvo města schválilo postup rady 

dle přednesené zprávy, hospodaření města ku 

dni 30. 4. 2008, 7. rozpočtovou změnu na rok 

2008, úvěrovou smlouvu s KB Pardubice, pau-

šální poplatek ve výši 100 Kč/m zřizovaného 

věcného břemene na pozemcích v majetku 

města, zřízení věcného břemene na pozemku 

v Ottmarově ulici, plán práce zastupitelstva 

a rady na 2. pololetí roku 2008, zřízení věcného 

břemene na pozemcích v místní části Podhráz 

za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny, 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stanovení míst-

ního koefi cientu pro výpočet daně z nemovitos-

ti, podání žádosti o dotaci ve výši 3 milinony 

Kč na rekonstrukci budovy Základní školy Ho-

lubova, fi nancování části kanalizačních přípo-

jek v místních částech Podlesí a Kamenec ve-

doucích po pozemcích v majetku města v rámci 

projektu Labe – Loučná .

Zastupitelstvo odvolalo Martina Jirouta 

z funkce předsedy Osadního výboru Koudelka, 

novým předsedou zvolilo Zdeňka Juračku. Vzalo 

na vědomí plnění usnesení zastupitelstva č. 139 

a ze dne 3. 3. 2008 a uložilo starostovi města do 

15. 9. 2008 připravit návrh nové obecně závazné 

vyhlášky o stanovení míst a času, ve kterém mo-

hou být provozovány výherní hrací přístroje.

Redakce Holických listů obdržela od sená-

torky Václavy Domšové zhodnocení jejího vo-

lebního období. 

Vzhledem k tomu, že tento příspěvek je roz-

sáhlý a nemohl být otištěn v plném znění, bude 

zveřejněn od 30. 6. 2008 na úřední desce měst-

ského úřadu.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
26. května 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
9. června 2008

Autokempink „Hluboký“ připraven, hluboká voda však nikde

Schůze rady města
23. června 2008

Schůze zastupitelstva města
23. června 2008

Sdělení redakce
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Silniční správní úřad informuje 
o uzavírkách a objížď kách
Omezení dopravy na místní komunikaci přes 
Podlesí do 31. července 2008
Z důvodu výkopových prací při pokládce 

kanalizace na Podlesí, bude na silnici přes 

Podlesí omezen částečně nebo úplně provoz. 

Výkopové práce však budou prováděny po 

úsecích do 50 m, takže obyvatelé Podlesí by se 

ke svým domům měli vždy dostat a Profi stav 

je bude o všech omezeních informovat. Po 

tuto dobu bude zrušena na Podlesí autobusová 

zastávka. 

Objízdné trasy z důvodu opravy silnice I/11 
V době od 5. května do 30. září 2008 se bude 

rozšiřovat asi pětikilometrový úsek silnice I.tří-

dy č. 11 mezi Třebechovicemi pod Orebem 

a Týništěm nad Orlicí. Z tohoto důvodu bude 

tento úsek v době od 1. 7. do 30.9. 2008 úpl-

ně uzavřený a budou stanoveny objízdné trasy. 

Nákladní doprava bude v této době směrována 

obousměrně po silnici I/35 přes Holice po celou 

doby opravy. 

Osobní doprava bude vedena oběma směry 

z Hradce Králové po silnici I/35 a v Holicích 

po I/36 (ulice Staroholická) na Borohrádek 

a Čestice. 

Objízdné trasy z důvody napojení silnice 
I/36 na obchvat 
Z důvodu napojení silnice I/36 od Pardubic na 

budovanou kruhovou křižovatku na obchvatu 

bude v termínu od 1. 7. do 15. 8. 2008 vede-

na objízdná trasa do Holic přes Horní Ředice 

a po ulici Bratří Čapků. Do Pardubic bude 

objízdná trasa vedena na Dolní Roveň a přes 

Dašice.

Uzavírka I/36 v Sezemicích
Z důvodu opravy kanalizace bude v Sezemicích 

úplně uzavřena silnice I/36 v době od 1. 7. do 

31. 10. 2008 (úsek od křižovatky až na konec 

Sezemic ve směru na Holice). 

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu bude 

obousměrně vedena z Pardubic na Dašice 

a přes Dolní Roveň do Holic. Obousměrná ob-

jízdná trasa pro osobní auta, vozidla do 3,5 t 

a autobusy bude vedena ze Sezemic do Chotče 

a Časů.

Nová vyhláška o povinnosti sekání 
trávy
Připomínáme, že 14. května nabyla účinnosti 

obecně závazná vyhlášku č. 1/2008, k zabezpe-

čení veřejného pořádku v oblasti veřejné zeleně. 

Vyhláška stanovuje povinnost všem vlastníkům 

pozemků v katastrálním území města Holic se-

kání trávy minimálně dvakrát ročně, první ter-

mín byl do 15. června. S úplným zněním vy-

hlášky je možno se seznámit na úřední desce 

městského úřadu nebo na internetové stránce 

www.mestoholice.cz.

Kanalizační přípojky Podlesí a Ka-
menec – aktuální informace

V minulém čísle Holických listů byla uveřejně-

na informace o výstavbě kanalizace v místních 

částech Podhráz, Podlesí a Kamenec. V ná-

vaznosti na jednání zastupitelstva města dne 

23. 6. 2008 upřesňujeme pro místní části Podlesí 

a Kamenec podmínky fi nacování kanalizačních 

přípojek. Dle příslušného usnesení bude Město 

Holice fi nancovat části přípojek vedených v po-

zemcích, které jsou majetkem obce. V nejbliž-

ších dnech bude proto vypsáno výběrové řízení 

na části přípojek od napojení na kanalizační řad 

– stoku po hranici mezi pozemkem Města Ho-

lice a pozemkem soukromým. Ukončení této 

části přípojky bude provedeno zaslepením nebo 

způsobem dohodnutým z podnětu majitele ne-

movitosti. Revizní šachta, která slouží k čištění 

přípojky má být umístěna na pozemku majitele 

připojované nemovitosti. Ten také tuto šachtu 

vždy platí – jak v případě, že je umístěna na jeho 

pozemku, tak i v případě, že je z technických 

důvodů navržena mimo pozemek. Odůvodněné 

výjimky budou řešeny individuálně. Realizaci 

částí přípojek na městských pozemcích předpo-

kládáme podle postupu výstavby kanalizačních 

řadů postupně od července nebo srpna 2008 do 

konce prvního pololetí 2009. V případě, že ně-

kteří z majitelů napojovaných nemovitostí mají 

zájem o provedení přípojky i na soukromém 

pozemku dodavatelsky, žádáme o neprodlené 

doručení požadavku na odbor správy majetku 

městského úřadu. Provedení takovéto soukro-

mé části přípojky bude zahrnuto do výběrového 

řízení vypisovaného městem. V případě akcep-

tování nabídky majitelem nemovitosti pak bude 

část po soukromém pozemku realizována doda-

vatelsky, na smlouvu s majitelem nemovitosti 

a na jeho účet.

Daň z nemovitostí 
Na jednání zastupitelstva dne 23. června 2006 

byla projednána a schválena obecně závazná 

vyhláška č. 03/2008 o stanovení místního koe-

fi cientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Daň z nemovitostí je významnou položkou 

v příjmech města. Bylo tomu tak již v dávné 

minulosti a je tomu tak i dneska. Kromě toho je 

to daň, která je 100 % příjmem obce. Nevybírá 

se tedy pro stát, ale to, co majitelé nemovitostí 

na území Holic zaplatí, také v Holicích zůstává. 

Výnos této daně je především určen do infra-

strukturní oblasti, to znamená na místní komu-

nikace, chodníky, veřejné osvětlení, úklid města 

a podobně. Zákonem byla dána obcím možnost 

stanovit si místní koefi cient této daně, a to 

v rozmezí 1 až 5. Termín pro změnu vyhlášky je 

do srpna letošního roku, aby účinnost vyhlášky 

mohla být stanovena datem 31. 12. 2008. Další 

změnu bychom mohli učinit až pro rok 2010. 

Pro úplnost uveďme, že naposledy byla výše 

daně stanovena v roce 1993, tedy před 15 lety 

a od té doby se výdaje města za výše uvedené 

činnosti několikanásobně zvětšily. Dále uvádí-

me příslušný článek vyhlášky. 

Článek 1
Na území města Holic se stanovuje místní koe-
fi cient, kterým se násobí daňová povinnost po-
platníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, 
samostatných nebytových prostorů a za byty, 
popřípadě jejich soubory, ve výši 2.

Ve dnech 30. května až 1. června 2008 se de-

legace města Holic zúčastnila, na pozvání bur-

mistrza polského družebního města Strzelce 

Opolskie Tadeusze Goce, letních městských 

slavností „Dni Ziemi Strzeleckiej 2008“. Kro-

mě ofi ciální delegace vedené starostou Pavlem 

Hladíkem také odcestovala kulturní repre-

zentace Holic. Tentokráte to byla dixilendová 

kapela J. G. Dix, která s úspěchem vystoupila 

v sobotním podvečerním programu na pódiu 

městského parku, kde slavnosti po celé dva dny 

probíhaly. 

Pro nás zajímavou součástí programu bylo 

slavnostní jmenování patrona tamějšího gym-

nasia, kterého si zvolili sami studenti, a stal se 

jím zpěvák Czeslaw Niemen (1939–2004). Za 

účasti paní Niemenové byla odhalena před bu-

dovou gymnasia jeho socha.

Družební styky ve sportovní oblasti pokračo-

valy vzájemnou účastí basketbalových žákov-

ských týmů na červnových turnajích v Holi-

cích a ve Strzelcech Opolskich a na tradičním 

žákovském fotbalovém turnaji přivítáme v Ho-

licích mužstva MOS Strzelce Opolskie a Spar-

tak Medzev ze slovenského družebního města.

Vladislav Branda

SPOLUPRÁCE S DRUŽEBNÍMI MĚSTY V ROCE 2008



KONCERT
Symfonický dechový orchestr Českého 
hudebního tábora mládeže
pátek 8. srpna od 17.30 hodin  u kulturního 
domu

„Eva a Vašek“
úterý 2. září od 18.00 hodin ve velkém sále 

KD Holice

KINO
V letní zahrádce u kavárny,
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Ducháček to zařídí
pátek 15. 8. 2008 v 21.00 hodin
Hlavní role: Vlasta Burian

Kdyby tisíc klarinetů
úterý 19. 8. 2008 v 21.00 hodin
Hlavní role: Jana Brejchová

Marečku, podejte mi pero
pátek 22. 8. 2008 v 21.00 hodin
Hlavní role: Jiří Sovák a holický rodák Vác-

lav Lohniský (Hujer)

Obecná škola
úterý 26. 8. 2008 v 21.00 hodin
Hlavní role: Jan Tříska

VÝSTAVY
Literární práce holických žáků a studentů 
červenec, srpen
vitríny I. patro KD Holice

Jak žijeme v dětském domově
červenec, srpen
vitríny I. patro KD Holice

František Bednář (Ježíšek)
od 18. srpna do 31. srpna
předsálí velkého sálu KD Holice
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ČERVEN 2008

Od března do června probíhala anketa na téma 

„Které romány Vám v městské knihovně nejví-

ce chybí?“ Nejvíce hlasů získaly horory – 233 

a za nimi historické romány – 223. Celkově 

ale z ankety vyplynulo, že v knihovně chybí 

všechny druhy románů. Děkujeme všem, kteří 

se k anketě vyjádřili.

Městská knihovna upozorňuje své čtenáře, 

že bude uzavřena od 2. do 22. července 2008 

a každé pondělí v červenci a v srpnu.
Anna Boříková

PROGRAMJak jsme k interaktivní
tabuli přišli…

Městská knihovna

Ve dnech 26.–29. května proběhly na gymnáziu 

ústní maturitní zkoušky. Maturovaly třídy 4. A (tř. 

prof. M. Králová) a 8. C (tř. prof. J. Dvořáček). 

O tom, že proběhly úspěšně svědčí následující sta-

tistika. Třída 4. A – maturovalo všech 26 studentů, 

prospěli všichni, z toho 7 z nich s vyznamenáním 

(Burkovičová, Doležal, Johanová, Křivková, Pe-

káčová, Táboříková, Trousil). Třída 8. C – matu-

rovalo všech 26 studentů, kromě jednoho prospěli 

všichni, 11 z nich s vyznamenáním (Doudová, 

Horák, Kábrt, Kozáková, Krátký, Kubjátová, Ská-

la, Stejskal, Šitinová, Vohralíková a Vojtěch). Petr 

Horák a Kristýna Vohralíková přitom prospěli ab-

solutně (samé jedničky). Ve čtvrtek 29. 5. 2008 

proběhlo slavnostní vyřazení letošních absolven-

tů za účasti starosty města Holic Mgr. P. Hladíka, 

zástupců SRPDŠ, pedagogického sboru, rodičů 

a přátel školy. Celé toto setkání se neslo v příjem-

né a uvolněné atmosféře a bylo důstojným rozlou-

čením s letošními absolventy.
Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení a celé-

mu učitelskému sboru I. a II. stupně ZŠ Ko-

menského, za individuální a citlivý přístup při 

výuce naší dcery. Sami bychom to nezvládli.
Děkujeme. Zbyněk a Ivana Vondroušovi.

Konec školního roku  ťuká na dveře a prázdniny 

se chystají zaútočit na všechny naše smysly. Už 

slyším tiché povzdechnutí dětí i učitelů: „Už 

aby to bylo.“

Ano, nebudu zastírat, že se všichni těšíme. 

A aby zakončení školního roku bylo ještě slav-

nostnější, naplánovali jsme si nákup velmi mo-

derní a drahé učební pomůcky – interaktivní 

tabule. Vše proběhlo velmi rychle a 26. 5. jsme 

ji slavnostně uvedli do provozu.

Nejdříve proběhlo zaškolení pracovníků a ti 

odvážnější z nás zde odučili své první hodi-

ny. Práce s interaktivní tabulí je pestrá a zají-

mavá, rozvíjí samostatnost, tvořivost, fantazii, 

technickou představivost. Uplatní se v každém 

předmětu jak v práci učitelů tak i žáků. 

A koho nejvíc baví pracovat s tabulí? Děti. Ty 

nemají žádné problémy s novodobým technic-

kým pokrokem a jsou nadšené. A o to přeci 

jde!!!

Mgr. M. Myslivcová, ředitelka ZŠ Holubova

Poděkování

Maturita 2008 na Gymnáziu 
Dr. Emila Holuba v Holicích

Vážení příznivci kvalitní hudby,

8. srpna od 17.30 hodin vystoupí u kulturního 

domu Symfonický dechový orchestr Českého 

hudebního tábora mládeže. Jedná se o těleso 

složené z amatérských i profesionálních hu-

debníků ze všech koutů Česka, Evropy a USA, 

kteří se pravidelně již dvanáct let sjíždějí do 

rekreačního zařízení Radost v Horním Jelení. 

Během pouhého týdne (!) zde vždy nacvičí pes-

trý repertoár od vážné hudby až po populární 

melodie. Na dirigentském postu se představí 

americká profesorka Jenniffer Fenton, která 

v loňském roce u publika i studentů zabodovala 

krom jiného hudbou z fi lmů Piráti z Karibiku či 

Mission Impossible. 

Karel Král ml.

Muzikanti z celého světa se 
představí v Holicích !

V pátek 20.června se uskutečnilo závěrečné vystou-

pení Tanečního studia Hany Flekrové a Tancklubu 

Holice: „V Rytmu 2008“. V pestrém dvouhodino-

vém programu se představilo na padesát tři taneční-

ků v třiceti dvou vystoupeních a tanečních ukázkách. 

Mohli jste vidět malá koťátka, španělské tanečnice, 

loutky, diskotékové hvězdy nebo svatební valčík 

i s družičkami. I letos naše závěrečné vystoupení 

mělo neopakovatelnou atmosféru a všem se líbilo. 

Děkujeme městu Holice za fi nanční podporu při 

našich aktivitách. Já děkuji rodičům mých svěřenců 

za trpělivost a děkuji i všem mým malým i velkým   

tanečníkům za jejich snahu.

TSHF zve zájemce ve dnech 2.–9.srpna na letní tá-

bor se zaměřením na tanec a cyklistiku v Bělči nad 

Orlicí . Hana Flekrová

Roztančené mládí

READY LINE s.r.o.
Hradecká 557, Pardubice

tel. 466 303 204, mob. 775 567 761

Firma nabízí nejkvalitnější stroje znač-
ky Honda, sekačky, traktory, křovinoře-
zy a další techniku.
Najdete nás na výše uvedené adrese, kde 

máme vzorkovou prodejnu.

Těšíme se na Vaší návštěvu

www. readyline.cz, email: info@readyline.cz
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DNY HOLICKA 2008
(fotografi e: Vladislav Branda, Lidia Dawid)

Dětí ze staroholické školky a jejich „Limonádový Joe“

Soubor „Borověnky“ z Borku

Sobotní podvečer u KD patřil Petře Janů a skupině Golem

Vrcholem nedělní přehlídky dechovek bylo vystoupení  souboru ZUŠ ze 
Žamberka

Vítězem fotbalového turnaje se stal Baník Ostrava, když nad chorvatským 
NK Vinjani vyhrál až na penalty

Děkovačka holických ochotníků po představení Princezna Koloběžka 
První

Holičtí dobrovolní hasiči představili svoji techniku, nechyběla ani funkční 
historická ruční stříkačka

Prezentace obcí Dobrovolného svazku obcí Holicka v sokolovně



Již poosmé se v týdnu od 2. do 5. června 2008 

sešli na sportovištích v Holicích nejlepší spor-

tovci z osmi škol holického regionu, aby bojo-

vali v sedmi sportech o zlaté, stříbrné a bronzo-

vé medaile na tradiční olympiádě. 

Boje to byly vskutku urputné, ale čestné, zcela 

v duchu fair play. Úroveň v řadě soutěží (napří-

klad fi nále v basketbalu chlapců či ve dvouhře 

stolních tenistů) byla velice dobrá. Nejvíce ví-

tězství získala Markéta Řezníčková (Gymnázi-

um), která ke třem zlatým v atletice přidala ješ-

tě zlatou ve volejbalu. Za zmínku stojí, že Jiří 

Mansfeld (Komenského) již počtvrté za sebou 

nenašel přemožitele v tenisové soutěži. Nejvíce 

zlatých medailí (šest)  vybojovalo Gymnázium 

Holice, v celkovém zisku medailí byla nejú-

spěšnější ZŠ Holice-Komenského, která jich 

získala 16. 

Vítězové VIII. olympiády 2008 

Atletika – dívky
60 m:  Markéta Řezníčková (Gymnázium)
800 m:  Barbora Kulhavá (Holubova)
Dálka:  Markéta Řezníčková (Gymnázium)
Koule:  Kristýna Paulišová (Gymnázium)
3 x 300 m: Gymnázium
Atletika – chlapci
60 m:  Jan Cach (Horní Jelení)
800 m:  Rudolf Sekyra (Moravany)
Dálka:  Ondřej Valášek (Holubova)
Koule:  Jakub Kovářík (Komenského)
3 x 300 m:  Gymnázium
Cyklistika
Dívky:  Karolína Matušková (Býšť)
Chlapci:  Daniel Teplý (Dašice)
Stolní tenis
Dívky:  Darina Janečková (Komenského) 
Chlapci:  Tomáš Frolík (Komenského)
Tenis
Dívky:  Jana Horáková (Holubova)
Chlapci:  Jiří Mansfeld (Komenského)
Basketbal
Dívky:  Býšť
Chlapci:  Komenského
Volejbal
Dívky:  Gymnázium
Fotbal Horní Jelení

Pavel Hladík
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Holice mají ve Frohburgu zvuk

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Ptáte-li se, zda v Evropě existují místa, kde 

se o Holicích mluví v kladném slova smyslu, 

pak Vás můžeme ubezpečit, že ano. Takovouto 

destinací je bezesporu saský Frohburg. V letoš-

ním roce holičtí hudebníci přijali pozvání ně-

meckých přátel, aby se ve dnech 23.–26. května 

zúčastnili zdejších velkolepých oslav 775 let 

založení města, 140. výročí hasičů a půl století 

existence tamější hasičské kapely. Holická kul-

tura měla dvojnásobné zastoupení, když se zde 

krom dechového orchestru představila i jazzová 

formace JG Dix. Program obou těles byl obdob-

ný – v pátek se představila na výroční hasičské 

schůzi, o den později koncertovala ve stanu na 

náměstí. V neděli dechovku čekal pochod froh-

burskými ulicemi a dixielandová parta poté ob-

starala fi nále celého víkendu. 

Hudební stránku věci je třeba u obou an-

sámblů hodnotit pozitivně, což nejlépe doklá-

dají četné pochvalné reakce z řad obecenstva. 

Dechový orchestr prezentoval nejen klasic-

kou českou muziku, ale i modernější skladby, 

v nichž dostali prostor vyniknout elitní sóloví 

trumpetisté Josef Jirásek a Jan Zahrádko, kteří 

s kapelou občas externě spolupracují. JG Dix 

vsadil na osvědčené evergreeny.

„Partnerství s Frohburgem má pro nás vel-

kou cenu. Velmi si jej vážíme. Osobně udělám 

vše pro to, abychom zanedlouho mohli společ-

ně oslavit 40. výročí této družby. Zároveň bych 

chtěl touto cestou poděkovat německé straně za 

pozvání i fi nanční příspěvek a všem muzikan-

tům za jejich výkony i dlouhodobou práci, která 

zájezdu předcházela.“ zhodnotil akci Ing. Josef 

Koška, organizační vedoucí Dechového orches-

tru Kulturního domu města Holic. 

organizační výbor dechového orchestru

VIII. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU

„Holičáci“ na cestách

V neděli 8. června se konalo ve Vel-

ké Bíteši 5. mistrovství ČR historických 

kol. Závodilo zde více jak 130 závodníků 

v rámci oslav 600 let od povýšení Velké 

Bíteše na město. Vystoupila zde například 

Lucie Bílá, Petr Muk, Maxim Turbolenc 

a další. A zde před několika sty diváků do-

sáhli holičtí závodníci jednoho z největších 

úspěchů. Získali celkem 7 medailí. Květa 

Spitzerová obsadila 1. místo v jízdě elegan-

ce žen na plášťových kolech a byla druhá 

v závodě na jednu anglickou míli. Jiří Va-

lenta byl druhý v závodě na jednu anglic-

kou míli na vysokém kole, Karel Spitzer 

starší byl druhý v jízdě kuriozit a třetí mís-

ta obsadili Miroslav Macků na vysokém 

kole a Václav Kyncl na plášťovém kole, 

oba v jízdě elegance. Zvláštní ocenění se 

dostalo i Aničce Valentové jako nejmlad-

ší účastnici celého mistrovství. Poslední 

závod – jízda elegance se jel po větším 

dešti, za mírného mrholení a na kostkové 

dlažbě. Ve sjezdu a zejména v zatáčkách 

to byla jízda dosti nebezpečná. Holičtí zá-

vodníci počtem získaných medailí (včetně 

malé Aničky Valentové) byli nejúspěšnější 

z více než dvaceti klubů a jednot, kde se 

tomuto sportu věnují.

Holičtí sokolové nezapomínají ani na 

svoji sokolovnu. Tato historická budova je 

před dokončením vnějšího opláštění a po-

kud získáme dostatek fi nančních prostřed-

ků, mohla by být opravena do konce roku. 

Holičáci, pomozte nám! Bude to chlouba 

celého města.
Václav Kyncl

Je doba prázdnin a dovolených a velká větši-

na z nás alespoň na chvíli opustí naše město 

a vydá se za nevšedními zážitky nebo prostě 

jen relaxovat. Přivezte nám z vašich cest něja-

ký zajímavý předmět, který můžete věnovat na 

výstavu nazvanou: „Holičáci“ na cestách. Co 

máme na mysli? Třeba kámen, který vás tlačil 

na pláži nebo se vám prostě líbil, šišku obřích 

rozměrů, která na vás spadla nebo jste na ni 

šlápli, originální lžičku, kterou jste si míchali 

koktejl. Prostě něco, co vás zaujalo, co byste 

chtěli vystavit, ale s čím se můžete rozloučit. 

Výstava se uskuteční koncem roku v prostorách 

kulturního domu. Našim cílem je výstavu v ná-

sledujících letech opakovat a rozšiřovat o další 

exponáty. 

KD Holice 

Ze života Sokola Holice

Ladislav Marek
servis plynových kotlů

737 830 855
Uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis:

BAXI, DAKON, VIADRUS, THERM, MORA-TOP, COSMOGAS, 

ARISTON vč. boileru JOHN WOOD

Pozáruční servis:
FAIS, TERMOSTAR 23, KP, DESTILA, JUNKERS (NOVATERM), 

PROTHERM

Proveďte rekonstrukci svého bydlení  a ušetřete za vytápění pomocí 

úvěru se státní podporou!

Příklad nabídky úvěru  na výměnu oken, zateplení a změnu způsobu vytápění. 

Čerpaná částka          měsíční splátka

100 000 Kč                 od 800 Kč 

Úvěr lze čerpat od částky 40 000 Kč, určeno pro občany ČR včetně 

důchodců.

Jiří Micka, specialista na úvěry
tel: 776 606 775

neplat-hypoteku@email.cz
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Ohlasy ke glosám jako obvykle na prvním 

místě. Výstavba obchvatu pokračuje, kontrol-

ní zprávy neuvádějí žádné podstatné problé-

my. Prodejna pečiva a lahůdkárna „Mňam, 

mňam“ na náměstí T. G. Masaryka zahájila 

provoz v plném rozsahu. Na úpravách veřej-

né zeleně ve městě příslušné čety technických 

služeb pilně pracují. Zprávu o stavu zeleně 

v prostoru u kulturního domu (usnesení rady 

města z 31. 3. t. r.) jsem zatím nikde neobje-

vil. K obnově značení přechodů pro chodce 

na „pětatřicítce“ došlo jako by kouzelným 

proutkem mávl hned druhý den po vydání 

červnových „Holických listů“. K problémům 

kouření mládeže se nevyjádřil nikdo, což mne 

ani nepřekvapuje. Totiž když ne rodina, kdo 

jiný…? 

Přichází poklidný čas prázdnin a dovole-

ných a s ním – jako obvykle – „okurková sezo-

na“. Kromě starých známých „hříchů“ si nikdo 

na nic nestěžuje a zatím je vše v klidu. Možná to 

je jen „klid před bouří“. Tak si této prázdnino-

vé pohody vzájemně dopřejme a vyčkejme, co 

přinese zářijové vydání. Však přece jen jedna 

perlička. Občan Radek Horák zaslal nejen do 

mého glosáře, ale též na adresu redakce a měst-

ské správy kritický list na situaci s parkováním 

kaminonů a rovněž na nepořádek u kontejnerů 

na prostranství před hostincem „U Novotných“ 

ve Starých Holicích. Kritická konstatování po-

depřel sérií dokumentárních fotografi í. Z re-

dakce v kulturním domě bylo pisateli údajně 

odpovězeno s vysvětlením, jaká opatření budou 

vzhledem k této konkrétní stížnosti příslušnými 

orgány přijata. Uvidíme taktéž ve zmíněném 

měsíci září.

Přeji příjemné prázdniny, poklidnou dovo-

lenou, pohodu pro každý den.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Jestliže jsem ve čtvrtém pokračování tohoto 

miniseriálu popsal dva pozoruhodné sakrální 

objekty z holického náměstí, vůbec to nezna-

mená, že jde o jediná takováto díla na území 

města. Je sice skutečností, že kamenný kříž – 

boží muka z náměstí patří k nejstarším (1803), 

ovšem má též mladšího konkurenta.

Jde o kamenný kříž – boží muka ve Starých 

Holicích. Mluvíme-li o této městské části, stojí 

za zmínku několik údajů. Z historie je známo, 

že původně existovaly Holice městečko a Holice 

ves. Teprve po velkých ohních v roce 1680 se 

užívalo pojmenování Nové Holice a Staré Holi-

ce. Zmíněný kamenný kříž byl postaven na trav-

naté ploše zhruba uprostřed „vsi“ v roce 1811. 

Bližší určení místa chybí, poněvadž v té době 

vedla pouze jakási hlavní cesta na konec obce. 

Teprve v roce 1848 byla dojednána stavba silni-

ce z Holic přes Veliny do Borohrádku, dokonče-

ná v etapách až roku 1852. Boží muka s kamen-

nou zahrádkou změnila údajně dvakrát původní 

místo, ovšem v podstatě pouze v nevelkém okru-

hu. Nyní stojí v cípu travnaté plochy na rozhra-

ní dnešní Staroholické ulice a ulice 1. Máje. Je 

známo, že byla nejednou opravena, ovšem žádný 

záznam o tom nebyl zanechán. Kříž je bez ja-

kéhokoliv nápisu, pouze na zadní straně snadno 

přečteme vyrytý letopočet „A. c. 1811“.

Nedaleko kříže „na návsi“ – dnes prostran-

ství před hostincem a konzumem – stojí kamen-

ná socha sv. Josefa. Jakékoliv dokumenty o je-

jím původu – alespoň zatím – bohužel chybí. 

Byla údajně postavena nákladem farníků, prav-

děpodobně v roce 1840. Socha stojí po pravé 

straně Staroholické ulice ve směru na Veliny. 

Je umístěna na poměrně vysokém podstavci 

a zpodobňuje sv. Josefa s Jezulátkem. Postrá-

dá jakékoliv označení či nápis, pouze na zadní 

straně podstavce je patrná vyhloubená plocha, 

možná po odloupnuté destičce s nějakými úda-

ji. O přijatelný stav obou těchto objektů pečuje 

městská správa.

Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda

RNDr. Jindřich Mária DLOUHÝ, * 4. srpna 

1903 v Turnově, † 7. listopadu 1977 v Praze 

(105. výročí narození), pracovník ČSAV – ústa-

vu pro náboženskou etnologii, obdivovatel 

a znalec díla Dr. Emila Holuba, jeho životopi-

sec, pořadatel knihy „Dr. Emil Holub – africký 

cestovatel“, vydané ku 100. výročí cestovatelo-

va narození, příznivec města Holic

Edvard VALENTA, * 22. ledna 1901 v Pro-

stějově, † 21. srpna 1978 v Praze (30. výro-

čí úmrtí), novinář, redaktor, spisovatel, autor 

cestopisných fejetonů a psychologických 

románů, za 2. světové války napsal román 

„Druhé housle“ o životě cestovatele Dr. Emila 

Holuba

Karel KAŠPAR, * roku 1872 v Holicích, † 23. 

července 1918 v Pardubicích (90. výročí úmrtí), 

stavitel, člen pardubické městské rady, župní 

náčelník Sokola, veřejný činitel, syn stavitele 

Václava Kašpara, se kterým stavěl pardubickou 

radnici

Josef SEDLAŘÍK, * 17. února 1929 v Sezemi-

cích, † 1. srpna 1988 v Praze (20. výročí úmrtí), 

hudební pedagog, koncertní umělec, ředitel lido-

vé školy umění, sbormistr „Hlaholu“, průkopník 

hry na elektronické varhany, účinkoval v zahra-

ničí, po odchodu z Holic žil v Praze a ve Vídni

JUDr. Josef ŠAFRÁNEK, * 22. října 1874 

v Kolíně, † 17. července 1938 v Holicích (70. 

výročí úmrtí), rada Zemského soudu v Praze, 

přednosta Okresního soudu v Holicích, publicis-

ta, autor časopiseckých statí, veřejný činitel

Jiří ZÁSTĚRA, * 9. listopadu 1913 ve Skutči, 

† 15. srpna 1983 v Holicích (25. výročí úmr-

tí), reprezentant v kopané, levý obránce, hrál 

v Pardubicích, za Spartu Praha, v letech 1946 

– 1948 v reprezentaci ČSR, počátkem pade-

sátých let donucen odejít, hrál a trénoval SK 

Holice, též v Pardubicích a v Hradci Králové, 

v roce 2003 po něm pojmenována ulice ve Sta-

rých Holicích

(mkm)

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (5)

V měsíci červenci se dožívá významného jubi-

lea (95 let!) jeden z nejpozoruhodnějších rodáků 

města Holic. JUDr. Erik STEIN se narodil v Ho-

licích 8. července 1913 v rodině místního továr-

níka. Po absolvování práv byl povolán do armády 

ČSR, ovšem židovský původ mu přinášel první 

potíže. V roce 1939 se mu podařilo včas odejít do 

zahraničí. Zakotvil v USA, kde v roce 1942 získal 

titul doktora práv na Michiganské univerzitě. 

V letech 1943–1946 sloužil v americké armá-

dě a na ministerstvu zahraničí USA, byl poradcem 

při OSN, v Radě bezpečnosti a při Mezinárodním 

soudním dvoru. Od roku 1956 je profesorem me-

zinárodního práva a patří mezi znalce uznávacího 

práva. V letech 1990–1993  byl členem mezi-

národní skupiny, konzultující v ČR státoprávní 

otázky. Je autorem vědeckých prací, tvůrce díla 

„CZECHO/SLOVAKIA“ (1997), v překladu 

„ČESKO-SLOVENSKO – konfl ikt-roztržka-roz-

pad“ (2000), držitelem čestných doktorátů a no-

sitelem válečných vyznamenání. Je též nositelem 

státního vyznamenání ČR „Medaile za zásluhy“ 

(2001) a čestným občanem města Holic (2001). 

 (mkm)

JUBILEUM VÍCE NEŽ POZORUHODNÉ



S velkou převahou zvítězili mladší žáci 

ročník 1995 ve fotbalovém Krajském přeboru 

1. třídy. „Za celou sezonu jsme prohráli pouze 

jednou a dvakrát remizovali“ říká jeden z tre-

nérů Luděk Branda a pokračuje: „Kluci hráli 

opravdu dobře, a co je důležité, podávali kolek-

tivní výkony a poctivě přistupovali k tréninkům. 

Že vyhrajeme, bylo jasné již tři kola před kon-

cem soutěže.  Myslím si, že bychom zvládli hrát 

i o třídu výše, a jsem rád, že se uplatnili i kluci 

mladší, nejen ročník 1995.“

Vítězný kolektiv: Stojící zleva: trenér Luděk 

Markovics, Patrik Drahoš, Patrik Přibyl, Jan 

Mikeš, Michal Bareš, Josef Vrátil, Viktor Půl-

pán, Roman Bareš, trenéři Luděk Branda a Petr 

Přibyl, sedící zleva: Marek Branda, Jan Březina, 

Jiří Stárek, Adam Branda, Petr Dušek, Dominik 

Langr, Ladislav Mile a Štefan Gabčo.

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav 
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Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka 
každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Mladší žáci vítězně

Tělovýchova a sport

V pátek 20. června 2008 se na holickém stadi-

onu uskutečnil 41. ročník Poháru DDM – Me-

moriálu Bohuslava Michalce školních družstev 

v atletice. Tato nejstarší žákovská soutěž v Ho-

licích přivedla na start tentokrát jen čtyři školy, 

když Býšť, Dolní Roveň a Moravany se omlu-

vily.  Počasí bylo příjemné, a tak se mohl v plá-

novaných časech uskutečnit celý program.

Boje to byly velmi vyrovnané a v konečném 

pořadí o prvním místě nakonec rozhodlo pou-

hých šest bodů. O vyrovnanosti soutěže svěd-

čí i to, že tentokrát žádná škola nevyhrála dvě 

kategorie.

Celkové pořadí škol: 1. Gymnázium Holice 

277, 2. ZŠ Holice-Holubova 271, 3. ZŠ Holi-

ce-Komenského 247, 4. ZŠ Horní Jelení 238. 

V jednotlivých kategoriích si nejlépe vedly tyto 

školy: mladší žákyně – Horní Jelení, mladší 

žáci – Holubova, starší žákyně – Gymnázium 

a starší žáci – Komenského. 

Pavel Hladík

Pozvánka na motokros

ATLETICKÉ ZÁPOLENÍ ŠKOL

Vynikajícího úspěchu dosáhl 24. května bi-

ker Robert Matoušek na mistrovství republiky 

BMX v Praze – Řepích. V kategorii MTB hob-

by na BMX dráze získal titul mistra republiky 

a postoupil mezi absolutní tuzemskou elitu. 

Jezdec týmu TJ Skanska Pardubice byl nejlepší 

z pětatřiceti účastníků a fi nálovou jízdu vyhrál 

stylem start – cíl. Robert Matoušek se narodil 

18. 12. 1990, s BMX začal v roce 2005 a první 

závod absolvoval o rok později v Přerově.

Přes prohru 0:3 v posledním zápase na domá-

cím hřišti s Hradcem Králové „B“, si naši muži 

zajistili účast i v příštím ročníku divizní soutě-

že. V konečné tabulce holické „áčko“ obsadilo 

s 37 body 11. místo. Úspěšně si vedli i hráči 

„B“ týmu, kteří vyhráli třetí třídu a postoupili 

do okresního přeboru. 

Robert Matoušek zlatý

(Spotrovní stránku připravil Petr Kačer)

Divize je zachráněna

Pořadatelé z Automotoklubu Holice zvou 

všechny občany Holic a okolí na dva vrchol-

né motokrosové podniky, které se uskuteční 

koncem srpna a září. 31. srpna budeme moci 

sledovat v Poběžovické kotlině pátý závod šes-

tidílného seriálu mezinárodního mistrovství 

republiky dospělých, 27. září na stejném místě 

proběhne fi nálový závod juniorských kategorií. 

Na domácí trati bychom měli vidět i odchovan-

ce holického motokrosu, kteří patří do české 

špičky. Přijďte fandit Petru Michalcovi, Micha-

elu Špačkovi, Michalu Votroubkovi, Vítězslavu 

Markovi, Zdeňku Kosteleckému, Václavu For-

mánkovi a dalším.

Šipkaři zlatí
Na mistrovství republiky ve Valdicích, 

které proběhlo 24. a 25. 5., obhájilo družstvo 

šipkařů ŠK Staroholická Holice titul mistrů 

republiky a zvítězilo v Poháru vítězů pohárů 

v elektronických šipkách. Ve fi nále mistrov-

ství republiky naši hráči porazili tým DC Toi 

Toi Bratislava, v pohárové soutěži pak pře-

hráli muže z DC Podlesáci Králův Dvůr.

Sestava holického družstva: Tomáš Ko-

pečný – kapitán, Martin Kapucián, Karel 

Sedláček, Robert Kuric, Petr Pašta, Petr Ba-

žant, Michal Novotný, Tomáš Novotný, Jiří 

Sehnal, František Radlinger, Tomáš Chvála 

a Martin Kaplan.

Mladí basketbalisté BVK Holice si defi nitivně 

zajistili účast v příštím ročníku dorostenecké 

ligy U 16.

V rozhodujícím třetím utkání kvalifi kace jasně 

přehráli BSK Jičín 90:48 /52: 31/.

Holičtí dorostenci tak vyhráli kvalifi kaci 3:0 na 

zápasy a tím postoupili do uvedené ligy.

Výbor BVK Holice

Basketbalisté BVK Holice v lize


