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Vážení	spoluobčané!
Doba prázdnin a do-

volených je za námi, ale 
já se musím vrátit na 
její počátek. Koncem 
června totiž zastupitel-
stvo schválilo úsporná 
opatření v městském 
rozpočtu. Škrty se do-
tkly nejen investičních, 

ale i provozních výdajů. To znamená, že 
pověstné „utažení opasku“ se týká jak sa-
motného úřadu, tak všech organizací, které 
jsou na městský rozpočet napojeny. V in-
vestiční oblasti se bude zatím pokračovat 
jen v akcích, které již probíhají, a zaháje-
ny budou ty, na které byly přiděleny dota-
ce. Bylo by nám opravdu líto, kdybychom 
museli nějaké peníze vracet. Omezení se 
tak nejvíce dotkne oprav bytových domů 
a rekonstrukcí veřejných prostranství. Za-
stupitelé pečlivě zvažovali, co je nutné teď 
a co je možné zítra, a jejich rozhodnutí bylo 
jednomyslné. 

Díky tomu se investiční činnost neza-
stavila ani přes letní měsíce. V první řadě 
je třeba zmínit zahájení výstavby sběrného 
dvora na konci Puškinovy ulice, což bude 
jedna z největších investic nejbližšího ob-
dobí. Město plní i své závazky při výstav-
bě kanalizace (části přípojek na obecních 
pozemcích). S tím souvisí i prodloužení vo-
dovodu a nová komunikace v místní části 
Kamenec. Nového povrchu se dočkala po 
kanalizaci vozovka přes Podlesí a při vý-
stavbě obchvatu poničená Zborovská ulice. 
Při této příležitosti uveďme i nový povrch 
hlavního silničního tahu přes město včetně 
křižovatky „U Černého koně“ a zahájení 
dostavby silničního obchvatu Holic. Do 
konce roku by mělo být hotovo a v této chví-
li se dělá vše pro to, aby byla od Ostřetína 
zahájena výstavba cyklostezky. Potřebné 
opravy byly uskutečněny i ve školních bu-
dovách. Snad nám vývoj veřejných fi nancí 
dovolí, abychom mohli u dalších akcí do-
psat „hotovo“.

Někdy však nezáleží jen na penězích, ale 
i na ochotě majitelů prodat či zatížit věcným 
břemenem svůj pozemek, nebo nepodávat 
odvolání za odvoláním proti chystané stav-
bě. A zvláště to mrzí u těch, kterým město 
ne tak dávno vyšlo v těchto věcech vstříc 
a pomohlo jim řešit jejich problém. Inu, za 
dobrotu…

Přeji vám příjemný přechod do pod-
zimního času a všem školákům (prvňáč-
kům zvlášť) radostné vykročení do nového 
školního roku. Vlaštovkám pak příjemný let 
a šťastný jarní návrat. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

Fotoaparátem ke „Slovu starosty“ – výstavba sběrného dvora

20. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ V HOLICÍCH

V pátek 20. a sobotu 21. srpna proběhlo v našem městě jubilejní 20. mezinárodní setkání ra-
dioamatérů. Stejně jako v minulých letech se do Holic sjelo během těchto dvou dnů několik tisíc 
návštěvníků. Během akce měli možnost zúčastnit se některé z odborných přednášek či výstav, 
nakoupit si vše potřebné na bleším trhu i u prodejců, setkat se se svými známými a navázat nová 
přátelství.. Na tradiční DX prezentaci, která je vždy velkým lákadlem, se Českému radioklubu 
podařilo zajistit účast známého DX-mana a účastníka desítek větších či menších expedic, Rogera, 
G3SXW. Nanejvýš zajímavým tématem jeho vystoupení byla přednáška s názvem: „Neobvyklé 
události v průběhu expedic“. Každoroční prodejní výstavy ve sportovní hale se zúčastnilo 16 fi -
rem a své stánky tam mělo také šest spřátelených radioklubů. Dalším zajímavým bodem progra-
mu bylo vyhlášení výsledků radioamatérských závodů a soutěží, a s tím související předávání di-
plomů a pohárů. Všem zúčastněným ještě jednou gratulujeme a přejeme spoustu dalších spojení. 
Troufám si tvrdit, že většina návštěvníků odjížděla spokojena. K setkání se každoročně váže velká 
spousta zařizování a práce.

Mé poděkování patří všem pořadatelům, sponzorům a všem, kteří se na setkání jakýmkoliv 
způsobem podíleli. Vřelý dík za ochotu Mgr. Miroslavě Myslivcové, ředitelce ZŠ Holubova za 
zapůjčení školních pozemků, dále také paní Lukšíkové z Domova mládeže, díky které se ales-
poň část návštěvníků setkání mohla ubytovat přímo v Holicích. Dále Městu Holice a starostovi 
Mgr. Pavlu Hladíkovi, který již po mnoho let uděluje této akci záštitu, Pardubickému kraji a také 
všem, na které jsem v tom spěchu zapomněl. 

Těším se na vás zase za rok.  David Šmejdíř



Rada města doporučila zastupitelstvu 
schválit 6. rozpočtovou změnu na rok 2009, 
schválit úvěrovou smlouvu na financování 
akce „Zařízení pro nakládání s odpady – 
sběrný dvůr Holice“, schválit bezúplatný 
převod pozemků v ulici Staroholická do 
majetku města, schválit darování pozem-

ku Dobrovolnému svazku obcí Holicka 
za účelem vybudování cyklostezky Holi-
ce–Ostřetín. Dále rada doporučila zastupi-
telstvu schválit zřízení věcného břemene na 
pozemku v místní části Roveňsko za účelem 
vedení veřejného rozvodu elektřiny a ve Vy-
sokomýtské ulici za účelem uložení kana-

lizační přípojky. Rada schválila zveřejnění 
záměru pronájmu části pozemku ve Smeta-
nově ulici, firmu Agile Ústí nad Orlicí pro 
zakázku „Zařízení pro nakládání s odpadem 
– sběrný dvůr Holice, stavební část“, přidě-
lení bytu v čp. 1042 U Kapličky paní Anně 
Králové.

Rada města vzala na vědomí zprávu o sta-
vu na úseku bytového hospodářství, provedení 
potřebných sanačních prací v bytech v čp. 407 
v Pardubické ulici a zprávu o činnosti byto-
vé komise. Rada schválila zadat zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci ko-
telny v čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka, ne-
prodloužení nájemní smlouvy s panem Jiřím 
Kavanem na byt v čp. 1131 v Palackého ulici 
z důvodu porušování nájemní smlouvy a do-
movního řádu, pořadník uchazečů o přidělení 
obecního bytu na III. čtvrtletí 2009, schválila 
s platností od 1. 1. 2010 výši regulovaného 
a smluvního nájemného bez rozlišení koefici-
entu polohy domu u kategorií I. a II. na část-
ku 35 Kč/m2/měsíc a u kategorie III. a IV. na 

částku 30 Kč/m2/měsíc, zhotovitele akce „Za-
řízení pro nakládání s odpadem – sběrný dvůr 
Holice“, stavební část „Výkon technického 
dozoru investora“ firmu Ing. Zdeněk Her-
man, Pardubice a firmu AQE advisors Brno 
jako zhotovitele akce „Zařízení pro nakládání 
s odpadem – sběrný dvůr Holice“ – „Zajištění 
kompletního dotačního managementu – mo-
nitoringu“. Rada rovněž schválila jako zho-
tovitele akce „Víceúčelové hřiště Koudelka“ 
a „Víceúčelové hřiště Roveňsko“ firmu Tech-
nické služby Holice.

Rada zrušila zadávací řízení zakázky „Za-
řízení pro nakládání s odpadem – sběrný dvůr 
Holice“ – „Stroje a zařízení“, neboť žádný 
uchazeč nevyhověl zadávacím podmínkám, 

a též zrušila poptávkové řízení na akci „Hygi-
enické zařízení pro návštěvníky města a mu-
zea“ z důvodu vysokých nabídnutých cen. 
V dalším rada uložila bytové komisi prošetřit 
bytové poměry paní Petry Šlingerové, bytem 
Holice, Bratří Čapků 61, schválila převzetí zá-
štity nad 20. mezinárodním setkáním radioa-
matérů v Holicích, odměny ředitelů školských 
příspěvkových organizací města na II. čtvrtletí 
2009, 7. rozpočtovou změnu na rok 2009, vza-
la na vědomí vyjádření Zemědělské vodohos-
podářské správy Pardubice, vzala na vědomí 
informaci o opravách křižovatky „U Černého 
koně“, zamítla žádost Centra pro zdravotně 
postižené Pardubického kraje o prominutí ná-
jemného za období 1. 7. do 30. 9. 2009.

Rada města schválila kupní cenu za odpro-
dej pozemku v ulici Na Balkáně, kupní cenu 
za odprodej pozemku v místní části Koudel-
ka, pronájem pozemku ve Smetanově ulici, 
přidělení bytu v Holubově ulici Petře Šlin-
gerové, bytem Bratří Čapků 61 na základě 
doporučení sociální komise, 8. rozpočtovou 
změnu na rok 2009, od 1. 9. 2009 pronájem 
kanceláře v čp. 38 v Palackého ulici Janu Slo-
váčkovi, navýšení počtu dětí v pěti třídách 
Mateřské školy Holubova na 25, navýšení 
počtu dětí ve třech třídách Mateřské školy 
Pardubická na 28. Rada doporučuje zastupi-
telstvu schválit zřízení věcného břemene na 
pozemku v Holubově ulici za účelem veřejné-
ho rozvodu elektřiny, nedoporučuje zastupi-
telstvu schválit výkup pozemků v k.ú. Veliny 

a v místní části Koudelka. Bere na vědomí 
žádost občanů v Holubově ulici o zajištění 
veřejného osvětlení a ukládá vedoucímu od-
boru správy majetku a výstavby města před-
ložit návrh k této věci. Rada vylučuje z další 
účasti v zadávacím řízení na veřejné zakázce 
„Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný 
dvůr Holice, stroje a zařízení“ – část 1 dodáv-
ka strojů a zařízení, firmy MOREAU AGRI 
Brno – Židenice, MEVATEC Roudnice nad 
Labem a Agroservis Záměl Potštejn (nepro-
kázali splnění základních kvalifikačních před-
pokladů). Vylučuje z další účasti v zadávacím 
řízení na veřejné zakázce „Zařízení pro naklá-
dání s odpadem – sběrný dvůr Holice, stroje 
a zařízení“ – dodávka sběrných kontejnerů - 
firmu Agroservis Záměl Potštejn (neprokázal 

splnění základních kvalifikačních předpokla-
dů). Rada schválila pro zakázku „Zařízení pro 
nakládání s odpadem – sběrný dvůr Holice, 
stroje a zařízení“ – část, 2 dodávka sběrných 
kontejnerů a nádob, firmu MEVATEC Roud-
nice nad Labem. Rada schválila převod druž-
stevního podílu v Bytovém družstvu Dubina 
II v čp. 1133 v Lohniského ulici za předpo-
kladu uvolnění obecního bytu, pronájem ga-
ráže u čp. 1173 v Palackého ulici Zdravotní 
záchranné službě Pardubického kraje, vzala 
na vědomí žádost manželů Filipových s tím, 
že proti navrženému řešení likvidace odpad-
ních vod nemá námitek, vyjádření Zeměděl-
ské vodohospodářské správy Hradec Králové, 
oblast povodí Labe, k problému sečení trávy 
v korytě Ředického potoka.

V rámci pokračujících družebních smluv 
došlo ve dnech 10. až 12. července t.r. k ná-
vštěvě delegace našeho města ve slovenském 
Medzevu. Probíhaly tam velké oslavy 650 let 
od založení města a 115 let otevře-
ní železniční trati pod souhrnným 
názvem „Dny Medzeva“. Vedením 
delegace města Holic byl pověřen 
místostarosta Ladislav Effenberk 
a ředitel technických služeb Josef 
Kozel. Důstojným a působivým do-
provodem jim byla mládežnická 
dechová hudba „Bašapo“ pod vede-
ním Františka Machače a fotbalové 
žákovské družstvo SK Holice. V pá-
tek v podvečer se konalo slavnostní 
zasedání městského zastupitelstva 
s účastí četných oficiálních osobností 
i hostí. Průběh shromáždění byl vě-
nován historii i hodnocení součas-
nosti, rovněž byly oceněny zasloužilé 

osoby. Hlavním dnem oslav byla sobota, kdy 
v dopoledních hodinách byly na počest zmí-
něného výročí železniční trati mezi Medze-
vem a Moldavou uskutečněny slavnostní jízdy 

vlakem. Odpoledne se vydal velký průvod na 
místní stadion, kde probíhal až do večerních 
hodich rozmanitý kulturně společenský pro-
gram. S velkým úspěchem při něm vystoupi-

la naše mládežnická dechová hudba 
„Bašapo“. V neděli dopoledne dle 
místních zvyklostí nechyběla velká 
slavnostní mše, hlavní složkou byl 
sportovní program s mezinárodním 
žákovským fotbalovým turnajem, 
jehož účastníkem bylo žákovské 
družstvo SK Holice. – Pochopitel-
ně došlo i na oficiální jednání, při 
kterých primátorka Medzeva Valé-
rie Flachbartová ocenila dosavadní 
výsledky spolupráce především při 
kontaktech mládeže a sboru dobro-
volných hasičů. Zároveň byly potvr-
zeny budoucí kontakty při oslavách 
Dnů Medzeva a Dnů Holicka.

 -Eff-

INFORMACE PRO VÁS… 

Schůze rady města 29. června 2009

Schůze rady města 17. srpna 2009

Družební návštěva na „Dnech Medzeva“
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Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Schůze rady města 13. července 2009
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing.  Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Informace o volbách 
– možnost hlasování na voličský 
průkaz v ČR, popř. v zahraničí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky byly stanoveny rozhodnutím 
prezidenta republiky na 9. a 10. října 2009. 

Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb ve svém volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, avšak na území České re-
publiky, může hlasovat na voličský průkaz na 
území České republiky v jakémkoliv voleb-
ním okrsku. Zákon o volbách do Parlamentu 
upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat 
obecní úřad příslušný podle místa trvalého 
pobytu voliče o vydání voličského průkazu, 
a to písemnou žádostí opatřenou ověřeným 
podpisem voliče, která musí být doručena na 
úřad nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 
2. října 2009. Požádat lze i osobně až do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 7. října 
2009 do 16.00 hod. 

Obecní úřad vydává voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 
24. září 2009 a předá ho osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, nebo jej voliči zašle na jím uvede-
nou adresu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí 
je možné volit při volbách do Poslanecké sně-
movny v zahraničí na zastupitelském úřadě také 
na takto vydaný voličský průkaz. 

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí vydává 
voličský průkaz příslušny zastupitelský úřad, 
na základě podané žádosti.

Schůze rady města v září 2009
První zářijová schůze rady města se uskuteč-

ní v pondělí 14. září před jednáním zastupitel-
stva a rada bude projednávat aktuální záležitosti. 
Další schůze rady bude 29. září a rada se bude 
zabývat činností komise pro zvelebování a na-
kládání s majetkem města, zprávou o dosavad-
ním plnění kapitálového rozpočtu v letošním 
roce a projednán a schválen bude i pořadník ža-
datelů o městské byty na 4. čtvrtletí 2009. Na 
jednání rady města budou vždy zařazovány ma-
jetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení 
starosty a další. 

Kanalizace „Labe–Loučná“,  
Holice – aktuální informace

V návaznosti na dokončení práce na kanali-
začních stokách i veřejných částech kanalizač-
ních přípojek v místní části Podlesí a Kamenec 
lze zahájit připojování jednotlivých nemovitostí 
v dané lokalitě od 1. září 2009. Kanalizace by 
měla být od tohoto termínu již plně funkční. 
Následně bude probíhat pouze přejímací řízení 

mezi zhotovitelem a investorem a s dokončením 
stavby související technické a administrativní 
činnosti včetně konečných terénních úprav. 

Na Starých Holicích pokračují práce na ve-
řejných částech kanalizačních přípojek v ulicích 
Staroholická, 1. máje, Nezvalova a Ve Drahách. 
V ulicích K Zastávce a Hanzlova jsou práce 
již ukončeny. Předpoklad zahájení připojování 
jednotlivých nemovitostí by měl být od 1. říj-
na 2009. Zároveň by měly být zahájeny práce 
na konečných úpravách komunikací Hanzlova, 
1. máje, Nezvalova a Ve Drahách.

Místní akční akupina (MAS) Holicko 
využívá této cesty ku zveřejnění „Výzvy 
k předkládání projektů“. Týká se všech sub-
jektů Holického regionu, které mohou v rám-
ci strategického plánu „Leader 5P Holicka“ 
– Program rozvoje venkova ČR 2007–2013 
Evropského zemědělského fondu předložit 
své žádosti.

Výše celoroční dotace MAS Holicko na 
rok 2009 činí 3 118 000 Kč. Vyhlášení výzvy 
je datováno k 24. srpnu 2009, příjem žádos-
tí 24. srpna až 25. září 2009 (Ing. Michaela 
Kovářová, Pernerova 168, Zelené předměstí, 
53002 Pardubice – manažerka pro realiza-
ci SPL). – Seminář – školení předkladatelů 
projektu proběhne 1. září 2009 od 10 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu v Hor-
ním Jelení a dne 2. září 2009 od 10 hodin 
v zasedací síni Městského úřadu v Holicích. 
Pro řešení konkrétních dotazů či problé-
mů při předkládání žádostí jsou stanoveny 

konzultační dny od pondělí do pátku v ter-
mínu příjmu žádostí 1. výzvy. Nezbytná je 
předchozí domluva na telefonu 775 302 057 
nebo e-mailu michaela.kovarova@institutpr.eu 
Žádost o dotaci se předkládá na standardizo-
vaném formuláři. Veškeré formuláře ke zpra-
cování žádosti nalezne žadatel na interneto-
vých stránkách: http://www.holicko.cz/index.
php?nid=848&lid=CZ&oid=434833

V rámci 1. výzvy pro příjem žádostí bu-
dou přijímány projekty: Volný čas aktivně 
– Občanské vybavení a služby – určeno pro 
veřejný sektor za účelem obnovy, moderniza-
ci, vybavení, výjimečně i novostaveb zařízení 
pro kulturu, společenské využití, spolkovou 
činnost a sport.Cílem je zvýšit možnosti vy-
užití pro rostoucí počet obyvatel regionu. 
Venkov – balzám pro město – Podpora ces-
tovního ruchu – Jedná se o pobídku zeměděl-
ským podnikatelům za účelem vybudování 
zařízení pro nabídku agroturistických služeb 

(ubytování v soukromí, agropenzion, práce 
na statku, občerstvení, ukázka výroby a pro-
dej místních produktů, jízda na koni, rodinný 
pivovar apod.) Cílem je rozšířit nabídku ag-
roturistických služeb v regionu. 

Podrobné informace jsou k dispo-
zici na internetových stránkách: http://
www.holicko.cz/index.php?nid=848&-
lid=CZ&oid=434833. Informace lze také 
získat v sídle MAS Holicko o.p.s. Průběžné 
informace poskytuje manažerka pro realizaci 
SPL Ing. Michaela Kovářová, kontaktní tele-
fon: 775 302 057, kontaktní e-mail: michae-
la.kovarova@institutpr.eu

Veřejné obhajoby projektů proběhnou 
19. října 2009 od 14.00 hodin v zasedací síni 
Městského úřadu v Holicích. (Eff)

!!! MAS HOLICKO VYZÝVÁ !!!

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města

V pondělí 14. září 2009 v 18 hodin 
se bude konat v klubovnách kulturního 

domu veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Holic.

Na programu je zpráva o plnění rozpoč-
tu města za 1. pololetí 2009, projednání 

rozpočtových změn a zastupitelstvo bude 
informováno o přípravě voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR v Holicích. 
Pravidelným bodem budou také převody 

nemovitého majetku města, sdělení starosty 
města, popřípadě projednání připomínek 

zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné 
jednání holických zastupitelů.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – Září 2009

V kulturním domě pro vás připravu-
jeme tradiční kurzy jógy, tai–chi, ori-
entálních tanců, němčiny a angličtiny. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v kan-
celáři Informačního centra v KD Holi-
ce. Na přelomu měsíce září a října bude 
zahájen předprodej divadelního před-
platného. Letos přicházíme s novinkou, 
zájemci si mohou koupit předplatné na 
podzim 2009, jaro 2010 nebo na ce-
lou sezonu. Myslíme si, že předplatné 
je vhodným vánočním dárkem, a proto 
jsme zvolili možnost koupi pouze jarní 
varianty abonentní legitimace.
V měsíci září proběhne v Galerii 
kulturního domu výstava holického 
výtvarníka Kamila Bendy a od 16. to-
hoto měsíce budete moci ve vitrinách 
spatřit fotografie Ladislava Formán-
ka. Výstava nese název: „Retrospek-
tivní fotografie Ladislava Formánka 
aneb šedesátka v kapse“. V měsíci 
říjnu se uskuteční akce nazvaná Ho-
lubovy Holice. 

Připravujeme

Karel se nám vrátil

KINO – velký sál 
datum	 hodina	 	program	 vstupné
8. 9. 17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
   Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, 

která je zvláštně označena „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“.  
Zároveň se dovídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.

   Režie: David Yates Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint a další
  Žánr: Dobrodružný, délka 140 minut  65 Kč

15. 9. 19.30 Případ nevěrné Kláry
   Miloval Kláru opravdově, hluboce a šíleně. Film podle bestselleru Michala 

Viewegha. Mladý Luca žije v Praze se svou přítelkyní, studentkou Klárou. 
Touha odhalit Klářinu nevěru jej zavede až do detektivní kanceláře k Deniso-
vi. Na obzoru se rýsuje milostný trojúhelník.

   Režie: Roberto Faenra Hrají: Laura Chiatti, Ian Glen, Aňa Geislerová, Pavlína 
Němcová a další

  Žánr: Komedie – přístupno od 12 let, délka 95 minut  70 Kč

22. 9. 17.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
   Hrdinové z prostředí mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodruž-

ství. Nová “doba ledová“ nás zavede do ohromného podzemního světa dino-
saurů, do barevné krajiny plné bujné vegetace, která je protipólem mrazivého 
prostředí předešlých dílů. 

  Žánr: Animovaná komedie, délka: 95 minut  65 Kč

29. 9. 19.30 Operace Dunaj
   Když do hospody, tak tankem. Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně 

zábavný rozměr. Posádka stařičkého tanku „Beruška“ je přesvědčena, že 
přijíždí do Československa zachraňovat svobodu a demokracii. Omylem však 
zabloudí do ospalé české vesničky, kde v tamní hospodě probíhá oslava pana 
výpravčího Kulky. 

   Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Boleslav. Polívka, Martha 
Issová, Maciej Stuhr

  Žánr: Tragikomedie, délka: 104 minut  70 Kč

6. 10. 19.30 Dobře placená procházka
   Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra 

a Jiřího Suchého. Mladý manželský pár Uli a Vanilka se rozvádí a toho času 
bydlí každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, 
který je přichází poučit o rozvodovém řízení. Další narušitel Listonoš, přináší 
záhadný telegram od Tety z Liverpoolu a nakonec vchází sama Teta a s ní 
veškeré bohatství a přepych. Nebo to byla jen iluze?

  Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša, Tereza Hálová
  Žánr: Muzikál, jazzová opera, délka 85 minut 70 Kč

VÝSTAVY
„Kamil Benda – obrazy“

od 7. září do 8. října – výstavní síň KD Holice
vernisáž se uskuteční v pondělí 7. září od 18 hodin

„Retrospektivní fotografie Ladislava Formánka aneb šedesátka v kapse“
od 16.9.–15.10. Ladislav Formánek

vitríny I. patro KD Holice
vernisáž se uskuteční ve středu 16. září od 18 hodin

Kulturní kalendář na měsíc září 2009

Holice,�Hradecká�ul., Po�-�Pá�7.00�-�17.00

mob.:�777�152�090,�tel.:�466�683�105

FASÁDNÍ�OMÍTKY
FASÁDNÍ�ZATEPLOVACÍ�SYSTÉMY

SÁDROKARTONY

TEPELNÉ�IZOLACE�ORSIL,�PINK
SÁDROVLÁKNITÉ�DESKY�FERMACELL

Ceny�ušijeme�na�míru�!

V�SOBOTU�OTEVŘENO 7.00�-�11.00

DOPRAVU�ZAJISTÍME
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Chlouba našeho památníku, kapský lev nazýva-
ný Karel, se po více jak měsíčním pobytu v pre-
parátorském ateliéru Miloše Maluchy v Ostra-
vě, vrátil na svoje místo. Exponát starý 123 let 
je v Holicích od roku 1966, kdy sem byl pře-
vezen z fotoateliéru ze Dvora Králové. V pří-
rodě se tento druh lva již nevyskytuje, vzhle-
dem k svojí velikosti byl v devatenáctém století 
domorodci vyhuben. Preparátů tohoto druhu je 
na světě podle informací sedm kusů. Zároveň 
s tímto lvem se do památníku vrátil opravený 
vzácný šakal čabrakový a hlava přímorožce. 

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

KUPTE JEDEN PÁR SAMOBARVÍCÍCH  
BRÝLOVÝCH ČOČEK A ZÍSKÁTE DRUHÉ 

BRÝLE ZDARMA
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Z NAŠICH ŠKOL

1. září 2009 uvítala naše MŠ Holubova pěknou výzdobou všech 125 dětí, 
které nastoupily do 5 následujících tříd:
• Včeličkové  – paní učitelky Ivana Šťastná a Zdeňka Jedličková
• Rybičkové  – paní učitelky Helena Bendová a Mgr. Jana Štěpánková
• Sluníčkové  –  paní učitelky Helena Knappeová a Jana Jírková a asis-

tentka ZPŽ Mgr. Hana Smolíková
• Motýlkové  –  paní ředitelka Lenka Chotěnovská a paní učitelka Helena 

Paseková
• Pohádkové  –  paní učitelky Markéta Vohralíková a Romana Michálková
V tomto školním roce zajistí naše MŠ pro děti tradičně plavecký výcvik, 
zimní a letní školu v přírodě. Dětem nabízíme další nadstandardní aktivity: 
kroužek hudebně-pohybový, sportovní, výtvarný, dovedných rukou, lern-
gymnastiky a angličtinu hrou. Kromě toho je dětem věnována speciální 
logopedická péče.
 Jak bude vypadat tento školní rok? Bude plný překvapení, pohádek, sou-
těží, her a my vás budeme průběžně informovat o všech aktivitách na 
stránkách Holických novin a na našich webových stránkách (http://sweb.
cz/msholice). Kolektiv MŠ Holubova Holice

Očkování proti tuberkulóze s platností od 12. 3. 2009 * není hrazeno ze 
zdravotního pojištění.* 
Protože se přikláníme k názoru o prospěšnosti očkování, nabízíme všem 
11letým dětem, jejichž rodiče budou mít o očkování zájem, možnost oč-
kování za přímou úhradu.
V případě zájmu nás kontaktujte:
Plicní ambulance, U Kapličky 1042, Holice
Tel.: 466 682 109

O jakých zdech je zde řeč? To by Vám jistě velmi dobře vysvětlila sku-
pinka 15 žáků obou holických základních škol, kteří se ve dnech 4. až 
12. července zúčastnili v rámci programu „Mládež v akci“ mezinárodní 
výměny mládeže v polském středisku Borowice v Krkonoších.
Organizátorem celého projektu bylo v letošním roce polské město Str-
zelce Opolskie, družební partner Holic. Holičtí žáci se společně se svými 
„souputníky“ z Litvy, Německa a Polska seznamovali se zdmi a bariéra-
mi v dějinách nejen zúčastněných zemí, ale celé Evropy a světa. Nemlu-
vilo se jen o zdech z cihel a podobných materiálů, ale i o těch, které si lidé 
dodnes budují a nosí sami v sobě. A i když při komunikaci v angličtině 
občas všem „euro – náctiletým“ chybělo nějaké to výstižné slovíčko, ne-
věřili byste, kolik různých způsobů a jednoduchých metod tito mladí lidé 
společně našli, aby „všechny zdi mohly padnout“. Tolerance, vzájemná 
úcta a pochopení, humanita – to jsou zbraně, se kterými lze účinně bořit 
zdi typu nesnášenlivost, diskriminace, xenofobie, rasismus apod. Ano, to 
jsou velmi vážná témata, ale věřte, že si všichni užili během projektu 
spoustu legrace. A kdo ví – třeba jim nově vzniklá přátelství vydrží po 
celý život…  Pavlína Trpková

Dne 1. 8. 2009 zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro 
seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn infor-
mačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů, 
sedmdesát šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.cz umož-
ňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může 
nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, 
co jej zaujalo. Internetový projekt www.sedesatka.cz je přizpůsoben senio-
rům a návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým způsobem.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

Kulturní kalendář na měsíc září 2009

Očkování proti tuberkulóze

Nechme padnout všechny zdi

WWW.SEDESATKA.CZ 
– internetový prostor pro šedesátníky
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Radek Baborák se naro-
dil v roce 1976, a přestože se 
velice záhy se svojí matkou 
odstěhoval do Pardubic, lze 
ho považovat za holického 
rodáka. Od osmi let se vě-
nuje hře na lesní roh a dotáhl 
to až do absolutní světové 
špičky. Ve dvanácti letech 
se stal vítězem mezinárodní 
rozhlasové soutěže Concer-
tino Praga a o tři roky poz-
ději se mu to samé podařilo 
na Pražském jaru. Při studiu 
na pražské konzervatoři stihl 
v roce 1994 vyhrát rozhla-
sovou soutěž ARD v Mni-
chově, o rok později získal 
ocenění Grammy Classic 

pro Českou republiku a ve své sbírce má i cenu Davidoff a Mostly Classic 
Edward.

Jako sólový hráč na lesní roh vystupuje s renomovanými orchestry po 
celém světě. Prvním hornistou České filharmonie se stal již v osmnác-
ti letech. Ve dvaceti nastoupil na stejný post u Mnichovské filharmonie 
a v současné době je sólohornistou Berlínského filharmonického orchest-
ru. Je stálým členem japonského orchestru Saito Kinen, který koncertoval 
u příležitosti zahájení zimních olympijských her v Naganu. V letošním 
roce se souborem Baborák Ensemble a klarinetistou Wenzelem Fuchsem 
natočil CD Serenade, na kterém je hudba autorů 20. století. 

Věděli jste, že je Karel Baborák holickým rodákem a že je tak úspěš-
ný? Pokud ne, tak už to víte.  Petr Kačer

Tradičně se klub loučil s uplynulou sezónou vystoupením pro rodiče, 
přátele, známé a hosty. Nebylo to v Holicích, ale v Sezemicích (18. 6. 09) 
v nádherném domě patřícím místnímu městskému úřadu. Bohužel v Ho-
licích není kde uspořádat takovouto velkou akci. Prostě není zde velký 
taneční parket se zázemím. Klub má v současné době 83 členů, včetně 
junioraerobic.

S každým tanečníkem přišla celá rodina, a tak sál doslova praskal ve 
švech. A bylo se na co dívat. Už v předsálí byla výstava medailí, pohárů 
a kronik klubu. Od 2. 11. 2003 do 14. 6. 2009 získali 67 zlatých, 66 stříbr-
ných a 66 bronzových medailí. Na parketu byly k vidění výkony od nejmen-
ších párů až po dospělé, dále pak vystoupení junioraerobicu i hostů.

Hodinu a půl dlouhý pořad vyvrcholil velmi dobře provedenou latin-
skoamerickou formací, která zde měla svou premiéru. 

Ani prázdniny se neobešly bez tance. Většina párů absolvovala sou-
středění na několika místech v kraji. Všichni se už dnes těší na novou, 
sedmou taneční sezónu.

LF TK Apel Holice

Český rozhlas Pardubice v rámci 20. výročí listopadových událostí 
v roce 1989 vyhlašuje anketu o „Osobnost, která nejvíce bezprostředně 
ovlivnila dění a vývoj v Pardubickém kraji po roce 1989“. 

O tom, kdo tento prestižní titul získá, můžete rozhodnout Vy – oby-
vatelé Pardubického kraje! Zamyslete se tedy nad tím, kdo podle Vašeho 
mínění přímo a pozitivně ovlivnil dění a vývoj v Pardubickém kraji po lis-
topadu 1989 a nominujte jej! Osobností Pardubického kraje, která nejvíce 
ovlivnila polistopadový vývoj v kraji, se může stát osoba, jejíž činnost 
– jak profesní tak neprofesní – bezprostředně ovlivnila Pardubický kraj, 
jeho rozvoj a události v regionu. Ocenění může nominovaná osobnost 
získat in memoriam. 

Jméno Vámi vytipované osobnosti pošlete do 30. září do Českého roz-
hlasu Pardubice prostřednictvím dopisu, e-mailu, SMS zpráv nebo po-
mocí formuláře na internetových stránkách pardubického rozhlasu www.
rozhlas.cz/pardubice. Tam také najdete pravidla ankety a podrobný návod 
na posílání hlasů do ankety jednotlivými způsoby. Poštovní adresa je ČRo 
Pardubice, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice, e-mailová adresa je 
osobnost.kraje@rozhlas.cz. SMS ve tvaru PCE OSOBNOST a jméno 
Vámi nominované osobnosti můžete posílat na číslo 907 77 04. 

5 osobností, které získají nejvíce nominačních hlasů, postoupí do dru-
hého kola. To potrvá od 11. října do 8. listopadu. O tom, kdo z pětice 
finalistů získá prestižní titul, rozhodnete opět Vy, obyvatelé Pardubického 
kraje svými hlasy. 

Výsledky ankety „Osobnost Pardubického kraje“ se dozvíte 12. listo-
padu na slavnostním galavečeru v Lázních Bohdaneč a samozřejmě také 
ve vysílání pardubického rozhlasu. Vylosovaní hlasující navíc získají dár-
ky a vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety.  (red)

Tradiční čínské cvičení probíhá každou středu v 16.45 v Sokolském 
parku. Více informací najdete na: www.falundafa.org, otázky a připomín-
ky můžete zaslat na: falundafa.holice@email.cz.

TJ Jiskra Holice, oddíl ASPV organizuje kurzy Aerobicu (začátek 
31. 8.) a Zdravotního cvičení (7. 9.). Podrobné informace najdete na: 
www.aspvholice.cz.

O posvícenské neděli 20. září 2009 se v kostele svatého Martina v Ho-
licích uskuteční Posvícenský koncert. Vystoupí na něm členové Svato-
martinského chrámového sboru a dechové trio. Zazní skladby českých 
i evropských skladatelů od renesance až po současnost. Výtěžek z dobro-
volného vstupného bude věnován na opravu stoletých chrámových var-
han. Varhany v letošním roce prodělaly první fázi oprav. Ta je ale natolik 
rozsáhlá, že bude pokračovat i v roce příštím. Posvícenský koncert začne 
v kostele svatého Martina v Holicích v 17 hodin. 

(peš)

Pozvánka 
do tanečních 
– jubilejní XV. ročník!

Dámy a pánové, Taneční studio Hany Flekrové, 
pořadatel kurzu společenského tance a společenského cho-

vání, si Vás dovoluje pozvat na taneční parket. 
Kurz je pro zájemce otevřen. 

Zahájení tanečního kurzu je v pátek 18. září v KD Býšť. 
Pokud je vám patnáct, šestnáct nebo sedmnáct a chcete se 

naučit tančit a vhodně chovat ve společnosti, 
pak je tento kurz určen právě Vám. 

Vice na www.tshf.cz. 

Šest let práce TK Apel Holice

Falun Gongu

Aerobic a Zdravotní cvičení

Posvícenský koncert na opravu varhan

Rozhodněte, která osobnost ovlivnila 
dění v Pardubickém kraji 

Radek Baborák
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Abych zdůvodnil název: v denním tisku 
i na internetu čtu o akcích „kulturního léta“. 
Hned tam či onde se cosi děje – festivaly, ra-
dovánky, výstavy, přehlídky, oslavy. V Holi-
cích nic moc, asi nás zmohly „Dny Holicka“, 
čímž však nechci opomenout aktivity afric-
kého muzea. Až tu náhle.... V sobotu večer 
jsem při dokořán otevřených oknech zare-
gistroval halas, přeloženo podle Františka 
Trávníčka: hluk, hřmot, povyk. Asi někde na 

zahrádce bujaře opékají. Nebo městem pu-
tuje parta zmožených z nějaké oslavy. Halas 
nebral konce, přerušil jej telefon. Místní ob-
čan, bydlící blízko kulturního domu, si trpce 
stěžoval na „nemožný randál, který produku-
jí jakési skupiny u hostinské zahrádky u kul-
turního domu. Doma neslyšíme svého slo-
va...“. Hovor byl delší a kritický. Když ještě 
v hodině předpůlnoční jsem já z oken slyšel 
odlesk tohoto halasu (a to bydlím odhadem 

tři sta metrů od kulturního domu), nedivil 
jsem se. Dotvrdily to kritické připomínky 
pondělní. Dovedu si představit řadu dalších 
obyvatel z okolí, kteří v sobotu večer tiše 
proklínali zmíněnou „produkci“. Nevím, kdo 
byl pořadatelem, avšak ať jím byl kdokoliv, 
jde bezpochyby o „výrazný přínos holického 
kulturního léta“. Odpovědi se jistě dočkáme, 
přičemž lze jen doufat, že zmíněná sobota 
byla náhodným nedopatřením. -mkm-

Minule jsem podrobně popsal měst-
skou část staroholické trasy od „Koníčka“ 
po „Trandu“ včetně změn, které ji potkaly 
v uplynulém století. Tentokrát se zaměřím 
na tu pravou a opravdovou „Staroholickou“, 
která podle rozpisu domovních čísel začíná 
u restaurace „Na Trandě“ a vede až na konec 
města. Původně byla nazývána „Staré měs-
to“. Nelze též přejít bez poznámky skuteč-
nost, že ještě v 19. století byla spíše vozovou 
cestou než silnicí. Její stavba přišla na pořad 
až v roce 1848 a šlo o trasu z Holic přes Ve-
liny do Borohrádku. Práce – dnes bychom 
řekli rekonstrukce – probíhaly po etapách 
až do roku 1852. V roce 1911 došlo k dal-
šímu zdokonalení tzv. válcováním, což byl 
v té době při údržbě silnic značný technický 
pokrok. Jak silnice v centru Starých Holic 
vyhlížela asi v roce 1915, dokazuje archivní 
fotografie. Roku 1933 značně vylepšená sil-
nice obdržela jméno „Habrmanova“. Gustav 
Habrman (1864–1932) byl významným čes-
kým sociálně demokratickým politikem. Je 
možné, že Staroholičáci, tehdy bašta sociální 
demokracie, si toto pojmenování vyžádali. 
Za doby německé okupace bylo ovšem jmé-
no této osobnosti neúnosné a v letech 1940 
až 1945 platil kompromisní, avšak zcela lo-
gický název „Borohrádecká“. Dostáváme se 
do poválečného období, kdy bychom střídá-
ní jmen této ulice mohli opsat z předchozího 
dílu seriálu. „Staroholická“ byla úředně spo-
jena s městskou částí a postupně nesla jméno 
„maršála Stalina“ a poté „Fučíkova“. Teprve 
v roce 1990 se dočkala znovu „svého“ jmé-
na. Ovšem tato centrální ulice Starých Ho-

lic, jejíž současný stav z úseku „U křížku“ 
ukazuje fotografie Vladislava Brandy, není 
jedinou ulicí druhé největší městské části. 
Možná bude pro leckoho velkým překva-
pením, že v této čtvrti je evidováno celkem 
deset ulic! Pochopitelně, že (jako většina 
částí města) se i Staré Holice rozrůstaly 
i rozrůstají, a tím vznikají nové ulice, kte-
ré dříve či později musí být pojmenovány. 
Již v roce 1933 si označení vyžádaly čtyři 
z nich, dvě na jižní a dvě na severní straně 

od hlavní osy. Jedeme-li do Velin, po levé 
straně nám zůstanou hustě obydlené ulice 
„Vrchlického“ a „l. Máje“, na pravé straně 
se potkáme s ulicí „Na Balkáně“ (neví se, 
kdy byl název schválen) a poté s dlouhou 
ulicí „Hanzlovou“ (původně Bachmačskou). 
V osmdesátých letech minulého století sílící 
zástavba vyvolala nutnost označit další dvě 
ulice: „Nezvalovu“ a „K Zastávce“ (obě 
v roce 1977) a o rok později k nim přibyla 
ulice „Šrámkova“. Při pojmenování dalších 
nových ulic v roce 2003 si své vyžádaly též 
přírůstky na severní straně: „Zástěrova“ 
a „Ve Drahách“. Počítejte, dojdete k čís-
lu devět, když připočítáte zmíněnou ulici 
„mateřskou“, máte číslo deset. Málem bych 
zapomněl na původ pojmenování. Pokusím 
se alespoň stručně. „Vrchlického“ zřejmě 
vzešla z úcty k velkému českému básníkovi, 
„1. Máje“ je jasná, „Na Balkáně“ se v této 
lokalitě údajně říká od nepaměti. Ulice 
„Hanzlova“ je poctou pro staroholického ro-
dáka Břetislava Hanzla, který jako interbri-
gadista padl v občanské válce ve Španělsku. 
Původní „Bachmačská“ byla vzpomínkou 
na hrdinné boje našich legionářů u Bachma-
če za 1.světové války. Jděme dále: ulice „Ve 
Drahách“ a „K Zastávce“ zdůvodnění nepo-
třebují, „Nezvalova“ patří jménu českého 
básníka a „Zástěrovu“ připomenu jednou 
rozvitou větou: Jiří Zástěra (1913–1983), 
fotbalista a trenér „par excellence“, hrál za 
Pardubice, Spartu, v reprezentaci, v Hradci 
Králové, za SK Holice, zbytek života strávil 
v Holicích.

Miloslav Kment

Nestává se často, že bychom v některém 
měsíci příslušného roku nenalezli ani jedinou 
pozoruhodnou osobu mezi rodáky či příznivci 
města Holic, která by byla „kulatým“ či ales-
poň „půlkulatým“ jubilantem. Mezi výjimky 
patří letošní září. To však neznamená, že by ten-
to měsíc byl ke zmíněným osobám nepříznivě 
naladěn. Pro čtenáře „Holických listů“ i další 
zájemce uvádím jména pozoruhodných „neju-
bilantů“. V měsíci září se narodili v roce 1926 
Ing. arch. Oldřich Dostál, architekt, projektant, 
docent stavební fakulty ČVUT († 1966), v roce 
1938 akademický sochař a malíř Jan Holinka, 
autor několika prací pro město Holice (zemřel 
v lednu t.r.), v roce 1883 Anna Holubová z hu-
debního rodu Holubů, klavíristka, profesorka 
brněnské konzervatoře († 1972), v roce 1797 
František Vinický, český buditel, učitel, loutkář 
(† 1854) a v roce 1955 Jaroslav Vojtěch, česko-
slovenský reprezentant a účastník mistrovství 

světa v motokrosu († 2008). V témže měsíci 
na věky odešli v roce 1980 spisovatel a drama-
tik Vojtěch Cach (* 1914), v roce 1970 Fran-
tišek Holub z hudebního rodu Holubů, hous-
lista a koncertní mistr houslí (* 1893), v roce 
1958 Růžena Holubová, manželka afrického 
cestovatele Dr. Emila Holuba (* 1865), v roce 
1975 František Jilemnický, knihovník Národ-
ního muzea a spolupracovník Afrického muzea 
(* 1902), v roce 1894 Vojta Náprstek, vlastenec, 
významná česká osobnost, příznivec Dr. Emila 
Holuba (* 1826), v roce 1977 František Ottmar, 
holický archivář, kronikář, vlastivědný pracov-
ník a muzejník (* 1902), v roce 1948 Antonín 
Šafařík, učitel, spisovatel, vlastivědný pracov-
ník a kronikář města Holic (* 1872).

Pokud jsem žehral na nedostatek jubilantů, 
nemohu opomenout tři důležitá data z historie 
města Holic. Před 160 lety, 22. září 1849, byly 

postátněny „panské úřady“ a Holice se poprvé 
staly sídlem okresního úřadu, okresního soudu 
a berního úřadu. Tyto instituce byly umístěny 
v městské radnici a jejich existence měla pro 
město velký prestižní význam. Navíc – jak pra-
ví kronikář – „...za vrchností se více do Pardu-
bic nemuselo“. – Před 110 lety, 25. září 1899, 
byl zahájen provoz „Místní dráhy Chrudimsko 
– Holické“ na železniční trati Chrudim – Mo-
ravany – Holice – Borohrádek. Událost, která 
přispěla v dalších letech k rozvoji i významu 
města. Bohužel dnes, po sto desíti letech ....

Před 85 lety, 9. září 1924, město postihly 
po přívalových deštích opětovné záplavy. Roz-
vodněná Ředička odnesla mostky, voda zapla-
vila mnoho domů. Opakovaná pohroma vedla 
městské orgány k rozhodnutí provést kanali-
zaci starého potočiště a přeložit tok Ředičky 
za město. Po zpracování projektu a rozpočtu 
k tomu došlo v roce 1928. 

Historie holických ulic (6)

Glosa ke „kulturnímu létu“



Jirko, jaká byla z tvého pohledu ta uplynulá 
sezona? 
J. Welsch: „Uplynulou sezonu hodnotím velmi 
pozitivně, jak z hlediska týmových úspěchů, 
tak i osobních výkonů. Postoupili jsme do finá-
le španělského poháru Copa del Rey, ve španěl-
ské ABC lize jsme došli do semifinále, kde jsme 
svedli vyrovnaný boj s Barcelonou, pozdějším 
vítězem celé soutěže. Já jsem si postupně vybu-
doval stálou pozici v týmu a získal jsem důvěru 
trenéra, která se projevila velkým počtem minut 
strávených na hřišti. Takže z celkového pohle-
du hodnotím sezonu jako úspěšnou.“

Jak se ve Španělsku žije, je to lepší nebo hor-
ší než v USA?
J. Welsch: „Ve Španělsku, obzvlášť na jihu, se 
žije velmi příjemně. Počasí je krásné téměř celý 

rok, španělské jídlo je opravdu vynikající, lidé 
se chovají mile a přátelsky. Nesrovnával bych 
to se životem ve Spojených státech, zda je lepší 
nebo horší, je zkrátka jiný. Mně osobně se více 
líbí ve Španělsku.“

Je ti 29 let, neuvažuješ o návratu do české 
ligy a jaké jsou vlastně tvoje plány do bu-
doucna?
J. Welsch: „Návrat do české ligy neplánuji, 
alespoň ne teď. Ještě pár let bych chtěl hrát na 
nejvyšší evropské úrovni a až začnu být příliš 
starý nebo na to už nebudu mít, tak s basket-
balem skončím. Všechno ale bude samozřejmě 
záležet na tom, jak mi bude držet zdraví.“

Co ty a reprezentace, kdy tě budou moci di-
váci vidět v akci v České republice?
J. Welsch: „Měl jsem v plánu hrát za reprezen-
taci letos v létě. Vzhledem k tomu, že stále ře-
ším svoje nové angažmá a nemůžu riskovat zra-
nění, jsem se do přípravy národního týmu stále 
nezapojil. Je to velice nepříjemná situace, ale 
v daném momentě se s ní nedá nic dělat.“

Dost se angažuješ v práci s mládeží. Je u nás 
nějaký talent, který by mohl jít ve tvých šlé-
pějích?
J. Welsch: „Talentů je u nás dost, obzvlášť 
z ročníku narození 1990. Už nyní hrají za re-
prezentační tým mužů a myslím, že fanoušci 
o jménech jako Veselý, Satoranský, Jelínek 
nebo Kudláček v budoucnu hodně uslyší.“

A co holický basketbal, máme zde nějaké ta-
lenty?
J. Welsch: „I v holickém basketbalu máme 
talenty a myslím, že je až neuvěřitelné, kolik 
hráčů a hráček vzešlo ze zdejšího klubu BVK 
a vypracovalo se do různých mládežnických 
reprezentací a ligových týmů. Je vidět, že můj 
otec dělá svoji trenérskou práci dobře.“

Neplánuješ v Holicích nějaký exhibiční zá-
pas, bylo by to vůbec reálné?
J. Welsch: „Pořádat v Holicích exhibiční zá-
pas mě upřímně nenapadlo. Reálné by to urči-
tě bylo, ale teď mám jiné myšlenky a nápady 
spojené s Holicemi a basketbalem. Třeba se ale 
někdy něco takového podaří uskutečnit.“

Po prázdninové odmlce přinášíme další infor-
mace z holického basketbalu. Přípravu na novou 
sezónu zahájila všechna mládežnická družstva 
společným odjezdem na týdenní soustředění. 
Soustředění se uskutečnilo ve dnech 16.–22. 
srpna již tradičně v Hlušicích a zúčastnilo se ho 
celkem 40 mladých basketbalistů. Vzhledem 
k tomu, že holičtí muži zahájí přípravu na novou 
sezónu na začátku září, zůstaneme u naší mlá-
deže a ohlédneme se ještě výsledkově za květ-
novou účastí našich nejmladších minižáků na 
mistrovství republiky a mezinárodním turnajem 
starších minižáků. Největšího úspěchu v mi-
nulé sezóně dosáhlo pro BVK Holice družstvo 
nejmladších minižáků, které se probojovalo na 
závěrečný turnaj mistrovství republiky – Národ-
ního finále ve Svitavách, kde sehrálo celkem pět 
kvalitních utkání s těžkými soupeři a umístilo se 
na 10. místě.
Výsledky jednotlivých utkání:
BVK Holice–Sokol Pražský 56 : 73
BVK Holice–Lokomotiva Plzeň 41 : 59
BVK Holice–BK Prostějov 91 : 51
BVK Holice–BA Sparta Praha 70 : 48
BVK Holice–Brandýs nad Labem 47 : 58.
Šestý ročník mládežnického turnaje v Holicích 
se hrál opět v závěru měsíce června a již tra-
dičně pod záštitou Jiřího Welsche. Stejně jako 
v roce 2008 mu svojí účastí dodali mezinárodní 
punc žáci z polského družebního města Strzel-
ce Opolskie. V turnaji zvítězilo družstvo žáků 
Spartaku Choceň, které je velice dobře složené 
a bude v příští sezóně hrát celostátní žákovskou 
ligu.
Konečná tabulka turnaje
1. Spartak Choceň
2. BA Sparta Praha
3. BVK Holice
4. MKS Strzelce Opolskie
5. BSK České Budějovice
Výsledky domácích žáků:
BVK Holice–BSK Č. Budějovice 63 : 33
BVK Holice–MKS S. Opolskie 51 : 41 
BVK Holice–Sparta Praha 43 : 47
BVK Holice–Spartak Choceň 41 : 54

NÁBOR MALÝCH BASKETBALISTŮ
BVK Holice provádí nábor do nové přípravky. 
Zveme všechny kluky narozené v roce 2002 
a mladší. Přijďte mezi nás. Trénujeme celý rok 
v městské sportovní hale. O letních prázdninách 
jezdíme na týdenní basketbalové soustředění do 
sportovního areálu v Hlušicích a v zimě pak na 
týdenní lyžařské soustředění na naši klubovou 
chalupu v Orlických horách. Zveme i kluky naro-
zené v roce 1998 a 1999, aby posílili naše úspěšné 
družstvo minižáků. 
Přijďte mezi nás a zkuste rozšířit řadu holic-
kých basketbalových mistrů a reprezentantů 
České republiky, jakými jsou bratři Petr a Jiří 
Welschové, Pavel Harčár nebo sourozenci Ane-
ta a Viktor Půlpánovi. Bližší informace na tele-
fonu 603 758 254.

Výbor BVK Holice

Nejbližší domácí utkání holických fotbalistů:
Krajský přebor mužů: sobota 5. 9. 17.00 hodin Holice A – Lanškroun, středa 16. 9. 16.30 hodin 
Holice A – Choceň, sobota 3. 10. 16.00 hodin Holice A – Hlinsko
I. B třída mužů: neděle 13. 9. 17.00 hodin Holice B – Zámrsk, neděle 27. 9. 16.30 hodin Holice 
B – Přelouč, neděle 11. 10. 16.00 hodin Holice B – Hlinsko B
I. třída dorost: neděle 13. 9. 14.45 hodin Holice – Živanice, neděle 27. 9. 14.15 hodin Holice – 
Sezemice, neděle 11. 10 13.45 hodin Holice – Mikulovice

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav 
Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice. cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chru-
dim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. 
Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12. 00 hodin. Distribuce zdarma. 

Několik otázek pro Jiřího Welsche INFORMACE Z HOLICKÉHO 
BASKETBALU

Fotbalový los

Tělovýchova a sport

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Jiří Welsch je bezpochyby nejúspěšnější sportovec, který považuje za svoje rodné město Holi-
ce. Devětadvacetiletý basketbalista se jako druhý Čech prosadil v zámořské NBA (nejkvalitnější 
soutěž na světě) a v současnosti „úřaduje“ ve španělské lize, která je mimo jiné považována za 
nejkvalitnější v Evropě.


