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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Tak to vidíte, a pak že
je pravá zima v Holicích
jen nostalgickým tématem
pro pamětníky. Lednové
týdny nám ukázaly, že
čtvero ročních období ještě funguje. Milovníci zimních sportů a radovánek
si mohli užívat i nedaleko
svého bydliště. A kdo ví, čím nás paní Zima ještě
překvapí, neboť stojíme teprve na prahu února.
Dosavadní zkušenost mi napovídá, že nepřekvapí muže v oranžových vestách, pracovníky Technických služeb Holice. Zatím zvládli veškerý
sněhový příděl bez velkých problémů.
Technickým službám bych chtěl vůbec věnovat dnešní sloupek. Nesledoval jsem totiž jenom
jejich činnost při zimní údržbě komunikací, ale
pozorně jsem naslouchal i řediteli Josefu Kozlovi při jeho bilancování uplynulého roku. Málokdo z nás si uvědomí, co mají všechno na starosti. Začněme komunikacemi, kde zajišťují úklid
na bezmála 40 kilometrech vozovek včetně péče
o dopravní značení. V oblasti veřejné zeleně se
nestarají jenom o ošetřování starých a výsadbu
nových stromů, ale hlavně o sekání zelených
ploch. A těch mají „na triku“ 50 hektarů. Pak tu
máme veřejné osvětlení a kdo z nás ví, že máme
v Holicích na 1 000 světelných bodů? Ve výčtu
povinností však zdaleka nejsme u konce. Sběrný
dvůr, hřbitov, dětská hřiště, stadion, sportovní
hala, drobné opravy v městských bytech, ale
i třeba veřejné záchodky. A když je čas, tak ještě
služby pro jiné organizace a občany, pokládání
nových chodníků a spoustu další drobné práce,
kterou ani pořádně nevidíme. Kdyby bylo více
peněz, dělalo by se i více. Můžu vás ujistit, že
pan ředitel nemá o nápady nouzi.
Na druhé straně však musí vynakládat práci i peníze (a to nemalé) na záležitosti, které
jim připraví někteří naši občané. Například na
úklid kolem zvonů na separovaný odpad, protože někomu se nechce s rozbitou židlí či starým
slamníkem až na sběrný dvůr. Nebo na novou
dopravní značku, neboť někdo potřebuje ukázat
kamarádům, či spíše kamarádkám, jaký že je silák. Případně na výměnu laviček, vždyť přesně
takovou někdo potřeboval domů nebo na chalupu. Ale takový už je život, a jak pravil klasik:
„Jsme lidé různé“.
Chtěl bych využít tohoto místa k upřímnému
poděkování všem, kteří se na činnosti technických služeb podílejí. Všem, kteří nekoukají na
čas a počasí a pracují pro nás všechny. Možná,
že někdo se mnou nebude souhlasit a je přesvědčen, že by se mělo dělat víc a rychleji. Já však na
svém poděkování trvám. Jakož i na poděkování
všem, kteří se v minulých dnech nebáli vzít do
ruky lopatu a hrablo a uklidili od sněhu chodník před svým domem. Přeji vám pěkný a šťastný
únor.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

POPRASK NA JEVIŠTI KULTURNÍHO DOMU
Dostalo se mi informací, že již týden před
loňskými Vánoci došlo na jevišti holického kulturního domu k jakýmsi výtržnostem. Prý to
byl úplný poprask! Proto jsem neváhal ani okamžik, když byla na třetí lednový víkend avizována repríza. Nelitoval jsem. Další z inscenací
Divadelního souboru KD Holice – Goldoniho
„Poprask na laguně“ – stála za to. Po pravdě
řečeno, pochybnosti by po mnohaletých úspěšných sezonách místních ochotníků ani nebyly
na místě. Však člověk nikdy neví…
Režisér Pavel Hladík vybral pro předvánoční čas zcela správně jasnou „oddechovku“,
kde se dámské i pánské křídlo souboru mohlo
do sytosti „vyřádit“. Ovšem mnohdy právě při
zdánlivě lehkých inscenacích je velkým pokušitelem podcenění textu. Tomuto nebezpečí
soubor „do jednoho muže (i ženy)“ rázně předešel. Dokonalá znalost textů i dějů se u dialogů, trialogů i „mnohalogů“ měnila v záplavu
a vodopád slov a vět, která se proplétala, přeskakovala, točila a narůstala (nutno podotknout
že srozumitelně!) a od prvních chvil vyvolávala
nadšený aplaus.
Jen v krajním případě u ochotníků kritizuji;
to se právě u této „sorty“ za jejich nesmírnou
a obětavou snahu pobavit bližního svého vůbec
nehodí. Spíše tu a tam utrousím více chvály,
která v tomto případě patří zvláště „dámské jíz-

dě“. Pokud to mám říci jednoduše, „holky se
po italsku vyřádily!“ a chlapi měli co dělat, aby
jim stačili. S jedinou výjimkou: v okamžicích,
kdy se na scéně objevil patron Fortunato (Petr
Hlavatý), nebylo co řešit. Přidám ještě hlas tří
mužů, kteří využívali čas přestávky u kavárenského stolku: „Člověče, ty ženský jedou,
ty jedou …no jo, jako doma, jako doma… ale
řekněte mi, chlapi, kdo z těch ochotníků neumí?
Všichni umí, všichni!“
Miloslav Kment

„Sněžní muži“ holických technických služeb
Po předchozích letech „zimního klidu“ se
letos se změnou přihlásil již první lednový víkend. Dost lidí bylo změnou zaskočeno, pracovníci holických technických služeb na „zaskočení“ neměli čas. Museli se okamžitě vžít
do role „sněžných mužů“. Tajemník městského
úřadu Vladislav Branda o tom říká: „S prvním
přívalem sněhu se technické služby rozjely dle
operačního plánu zimní údržby. Podle stupně
důležitosti byly nasazeny dvě multikáry, traktor s radlicí, malotraktor a sekačka s radlicí do
oblasti náměstí, přilehlých ulic, centra města
a rovněž do ulic, kde je vedena hromadná do-

prava, například Pod Homolí, průjezd Podlesím a Koudelkou. Tím mám na mysli komunikace spadající pod správu města. Na chodníky
a další prostranství byly nasazeny ručně vedené uklízecí stroje.“
Dá se říci, že „sněžní muži“ se činili a nedošlo k žádným krizovým situacím. Vždyť také
najezdily všechny mechanizmy na místních
komunikacích přes 2 500 kilometrů a náklady
dosáhly částky 100 000 Kč. V posledních dnech
odváželi shrabaný sníh na vybraná místa či
k „Ředičce“. Dnes, v druhé polovině měsíce,
všechno taje, ovšem „sněžní muži“ musí být
stále v pohotovosti.
Pochopitelně jako obvykle byli nespokojenci, kteří vždycky vědí „jak na to“. Méně už
vědí, jak vzít do ruky lopatu. Například hned po
prvním přívalu byl před obchodem (jako vždy)
první s hrabákem v ruce Mirek Splítek z „Mototechny“. Jinak široko daleko nikdo. A ještě jeden problém: některé ulice nelze uklidit, poněvadž průjezd blokují zaparkované automobily
(například v Družstevní a Mládežnické ulici).
Potom již hubujme jen sami na sebe.
(red)

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města 22. prosince 2008
Rada města schválila žádost Františka Špatenky o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku v Palackého ulici dohodou, žádost Krajské
hospodářské komory PK o ukončení nájemní
smlouvy na nebytové prostory v Palackého ulici dohodou, uzavření dodatku k nájemní smlouvě s RWE DS na pronájem nebytových prostor
v Palackého ulici, zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v Palackého ulici, žádost

Pavla Bidla o ukončení nájemní smlouvy na
přístřešek u čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka
dohodou, zveřejnění záměru pronájmu zmíněného přístřešku. Rada též schválila s platností od
1. 1. 2009 částku 400 Kč jako základní poplatek
při zařazení do pořadníku uchazečů o přidělení obecního bytu, částku 100 Kč jako pololetní
udržovací poplatek v tomto pořadníku, vyřazení
všech žadatelů o přidělení obecního bytu, kte-

ří mají vůči městu závazky po lhůtě splatnosti,
převod družstevního podílu v Bytovém družstvu
nájemců Holice. Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene na pozemku v ulici Kpt. Jaroše za účelem pokládky
kabelového vedení a rekonstrukce trafostanice,
13. rozpočtovou změnu na rok 2008, zrušila své
usnesení č. 604 ze dne 29. 9. 2008, neboť Otakar Bedzir své závazky vůči městu vyrovnal.

Schůze zastupitelstva města 22. prosince 2008
Zastupitelstvo města schválilo postup rady dle
přednesené zprávy, 13. rozpočtovou změnu na
rok 2008, podání žádosti na Pozemkový fond
ČR o bezúplatný převod pozemku do majetku
města, odprodej pozemků mezi ulicemi Bratří
Čapků a Dudychova, žádost Lubomíra Matury o prodloužení splátky za prodej pozemků
do 30. 6. 2009, zřízení věcného břemene na
pozemku v ulici Kpt. Jaroše za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny a rekonstrukce trafostanice, odprodej vodovodní přípojky
z Vysokomýtské ulice k zadní části hřbitova za
částku 144 000 Kč s tím, že v ceně není zahrnuta úplata za zřízení věcného břemene, plán

práce zastupitelstva města a rady města na
I. pololetí roku 2009, odměnu za rok 2008 pro
členy ﬁnančního výboru a pro členy kontrolního výboru, dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce
majetku TS Holice, dodatek č. 3 ke Smlouvě
o výpůjčce majetku Mateřské školy Staroholická ulice, dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
majetku Mateřské školy Holubova ulice, poskytnutí přechodné ﬁnanční výpomoci ve výši
70 000 Kč pro Základní školu Holubova ulice
se splatností do 30. 6. 2009, úpravu svého usnesení č. 202 ze dne 13. 9. 2004 v tom smyslu, že
nové podání žádosti se bude týkat pouze některých pozemků v areálu stadionu. Dále zastupi-

telé schválili rozpočet města na rok 2009 v objemů příjmů 105 770 700 Kč a v objemu výdajů
99 077 700 Kč s ﬁnancováním – 6 693 000 Kč
a delegovalo na radu města provádění rozpočtových změn v rámci schváleného rozpočtu
města na rok 2009.
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru odprodeje části budovy čp. 61 (prodejna
Malavi) v ulici Bratří Čapků, vzalo na vědomí
zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
zastupitelstva a rady města za období od 3. 12.
2007 do 26. 11. 2008 a vyslovilo nesouhlas se
zrušením onkologického centra a traumacentra
v Krajské nemocnici Pardubice.

Schůze rady města 12. ledna 2009
Rada města schválila pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na I. čtvrtletí 2009, novou strukturu žádosti o přidělení obecního bytu
s provedenými úpravami, plán údržby bytových,
nebytových a školních budov na rok 2009, výši
odměn pro členy komisí rady za rok 2008, převod družstevního podílu v Bytovém družstvu

nájemců Holice v Pospíšilově ulici, ponechání
nájemného na úrovni roku 2008 pro Oblastní
charitu Pardubice, Centrum pro zdravotně postižené a kancelář notářky. Dále rada schválila žádost splečnosti BIOMED CZ o ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 19
na náměstí T. G. Masaryka, zveřejnění záměru

pronájmu nebytových prostor v čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka, doporučila zastupitelstvu
schválit udělování Cen města Holic a statut
Ceny města Holic. Rada města vzala na vědomí
výsledky kontrol u příspěvkových organizací
města a uložila jejich ředitelům do 28. 2. 2009
odstranit zjištěné administrativní nedostatky.

Jak vznikaly družby s jinými městy
Občas se objeví v tisku zpráva o družebních
kontaktech některých měst. Nic nového pod
sluncem, také Holice v tom vyvíjely jisté aktivity. V nové demokratické etapě došlo k prvním
takovýmto kontaktům víceméně náhodou. Například u nás si již málokdo vzpomene na léto
roku 1997, kdy došlo v některých částech republiky, zvláště na Moravě, ke katastroﬁckým
záplavám. Některá místa byla tak těžce postižena, že bylo třeba pomoci ze všech stran. Pomoc nabídly též Holice a jako postižený partner
bylo vybráno Veselí nad Moravou. Občanská ﬁnanční sbírka byla velmi úspěšná (252 620 Kč)
a spolu s příspěvkem města ve výši 50 000 Kč
putovalo do Veselí nad Moravou 302 620 Kč.
Z tohoto příspěvku i z přátelské návštěvy představitelů města v moravském městě se vyvinuly
kontakty vzájemného přátelství. Došlo i k vý-

měnným návštěvám sportovců, avšak k oﬁciální zamýšlené družbě nedošlo. Ve Veselí nad
Moravou měli na mnoho a mnoho měsíců dost
starostí s obnovou města.
V roce 1999 navštívil Holice tehdejší přední
činitel ČSSD a poslanec Ing. Miloš Titz, který
se v rozhovorech se starostou Ladislavem Effenberkem zmínil o zájmu slovenského města
Medzev o navázání družby s vhodným českým
městem. Počátkem září toho roku holičtí zastupitelé družbu schválili a uložili příslušným činitelům zpracovat konkrétní prvky spolupráce.
Slovo dalo slovo a již na zářijové oslavy 100 let
železnice Chrudim – Holice – Borohrádek byla
pozvána medzevská delegace k dojednání zmíněných základních cílů družby. Značná vzdálenost i personální změny další jednání poněkud
pozdržely, avšak v červnu 2002 při oslavách
666. výročí první zmínky o Holicích již delegace z Medzeva nechyběla. Byly také dohodnuty další akce. V květnu roku 2004 se starosta
Ladislav Effenberk v Medzevu zúčastnil oslav
vstupu obou měst do Evropské unie a přivezl
další návrhy na pokračování družby. Od té doby
byly kontakty konkretizovány a došlo k několika vzájemným návštěvám i akcím na poli společenském, kulturním i sportovním.
V některém z dalších čísel vás seznámíme
se vznikem družby s polským městem Strzelce
Opolskie.

Fotograﬁe znázorňují panorama města Medzeva a významnou technickou památku – „Tischlerův hamr“.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Schůze rady města v únoru 2009
První únorová schůze rady města se bude konat
v pondělí 9. února, na programu je projednání
rozpočtů všech městských příspěvkových organizací (PO), kterému budou přítomni všichni
ředitelé PO. Radě budou předloženy výsledky inventarizace majetku města za rok 2008,
dále se rada bude zabývat činností komise pro
propagaci a družební styky. Další schůze rady
města dne 23. února má na programu projednání návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2009,
příspěvkové organizace předloží radě města
své výsledky hospodaření za rok 2008 a rada
schválí program březnového zasedání zastupitelstva. Na jednání rady města budou průběžně
zařazovány majetkové otázky (převody majetku
apod.), sdělení starosty a další.

lesí – Kamenec se stávající kanalizací na Mušce
a v Husově ulici. Toto zprovoznění se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2009. V závislosti na klimatických podmínkách bude ﬁrma Proﬁstav, a.s.,
Litomyšl pokračovat ve výstavbě páteřních kanalizačních řadů na Kamenci směrem k depu,
ale i směrem od Kamenců k Husově ulici a zbývající výtlaky na Podlesí.
Na Starých Holicích se začne pracovat koncem
února až začátkem března na páteřních stokách
v ulici 1. Máje (od křižovatky s ulicí Nezvalova
směrem na Veliny) a v ulici Hanzlové.

Nové dopravní značení v ulici Komenského a Zborovské

První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici
proběhnou až v pondělí 16. března 2009.
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termínech:
6. dubna, 18. května, 15. června, 13. července,
17. srpna, 14. září, 19. října, 16. listopadu a 14.
prosince 2009.

Místní poplatek ze psů
V současné době rozesílá městský úřad složenky pro placení poplatku za psa, který je stanoven vyhláškou města Holic č. 7/2003 o místním
poplatku ze psů. Poplatek je splatný do 30. 4.
každého roku. Činí-li více než 1000 Kč ročně,
je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 8. každého roku

Zahájení výstavby veřejných částí kanalizačních přípojek Holice – Podlesí se předpokládá,
v závislosti na klimatických podmínkách, přibližně koncem ledna až začátkem února 2009.
Na Podlesí začnou práce v uličce za křížkem
směrem od lesa a následně od křížku hlavní
ulicí ke Kamenci. Kanalizační přípojky v části Podlesí kolem čp.1, 4, 9, až po čp. 2 budou
realizovány po dokončení nových domovních
vodovodních přípojek v této oblasti (březen –
duben 2009).
Přípojky bude provádět ﬁrma Lenka Štěrbová Holice v rozsahu dle předchozích informací. Před zahájením prací budou kontaktováni
všichni majitelé napojovaných nemovitostí, aby
se vždy projednal a stanovil konečný způsob
vedení a ukončení přípojky. Zároveň budou mít
jednotliví vlastníci nemovitostí možnost sjednat
si s realizační ﬁrmou i provedení části přípojky
na soukromém pozemku, kterou si hradí sami.
Zprovoznění (a používání) dokončených přípojek, napojených do dokončených kanalizačních
řadů, bude možné v návaznosti na dokončení
výtlačných řadů pro propojení kanalizace PodZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

V sobotu 28. února se zaplní ulice našeho
města maškarami. Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s dechovou hudbou a kulturním domem pořádá masopustní průvod.
Sraz je u kulturního domu, odchod je stanoven na devátou hodinu. Trasa průvodu
povede od KD ulicí Holubovou, Tyršovou,
Husovou a Komenského ke kostelu, na náměstí T. G. Masaryka a Nádražní na Staré
Holice. Průvod projde ulicemi 5. a 6. května ulicí Staroholickou a jejími přilehlými
ulicemi, dále ulicí 1. Máje a zpět k hospodě
U Novotných.
Loňský průvod čítal zhruba čtyřicet osob
a s podobnou účastí počítají organizátoři
i letos. Velice rádi mezi sebou uvítají nové
tváře, samozřejmě v maskách.

ZEMŘEL JAN HOLINKA

Trhy v roce 2009

Kanalizační přípojky Podlesí,
Kamenec a Staré Holice – aktuální
informace

POZVÁNKA NA MASOPUST

Tuto informaci uvedu výtahem ze zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. V § 25
o zastavení a stání se kromě jiného píše, že řidič
smí zastavit a stát jen:
• vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo,
• při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.
Protože v ulici Komenského se už dlouho nestalo, že by mezi stojícími vozidly byl průjezd
široký 6 m, často bychom nenaměřili ani ten třímetrový pruh (ten je ale možný jen v případě
zastavení) , bylo i na základě doporučení z dopravní komise rady města stanoveno v této ulici
nové dopravní značení. Ve směru od autobusového nádraží ke kostelu je na pravé straně nově
umístěna značka zákaz stání – viz foto. Netřeba
připomínat, že na její dodržování budou dohlížet strážníci městské policie.
Druhá změna souvisí s dokončeným obchvatem
a týká se zaslepené ulice Zborovské, resp. křižovatky s ulicí Družstevní. Tato křižovatka je
nyní bez dopravního značení a platí zde přednost zprava.

Akademický sochař Jan Holinka se narodil v Holicích 30. září 1938. Po studiích na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
se věnoval nejen umělecké tvorbě, ale dlouhá léta též působil jako pedagog v tehdejší
holické Lidové škole umění. Tvořil hlavně
prostorové plastiky, ale věnoval se i restaurátorské práci. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 15. ledna 2009.
Člověk umírá, ale jeho dílo zůstává. A tak
můžeme na Jana Holinku vzpomínat nejen
v duchu, ale při procházce Holicemi i při
pohledu na jeho dílo. Na plastiky na průčelí kulturního domu, na busty Dr. Emila
Holuba na čelní stěně cestovatelova muzea
či na schodišti radnice, na pomník věnovaný prezidentovi T. G. Masarykovi v sokolském parku. Ale také při pohledu na pomník
Dr. Emila Holuba či sochu Jana Nepomuckého v místní části Podhráz, které dokázal
mistrně zrestaurovat.
Nevím jak vy, ale já budu na pomenšího tichého muže, pracovitého mistra sochařiny
i malby, dobrého člověka a kamaráda Jana
Holinku vzpomínat neustále. Bohužel již
jen vzpomínat. Čest jeho památce!
Pavel Hladík
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – LEDEN 2009
Kulturní kalendář na měsíc únor 2009

Co se děje v KD

DIVADLO – velký sál
datum hodina
21. 2.
19.30

24. 2.

8.30
a 10.00

program
vstupné
Druhá kapitola
George Schneider se nemůže vyrovnat se smrtí manželky, a tak poněkud svérázným způsobem se mu snaží pomoci jeho mladší bratr Leo. Podobně je na
tom Jennie Maloneová, ta má zase temperamentní přítelkyni Fay – takže události se pomalu dávají do pohybu...¨
Režie Petr Hruška Hrají: David Prachař, Valérie Zawadská, David Matásek
a Martina Hudečková
240/220/200 Kč
Králíci v klobouku – školní představení

25. 2.

Máj – školní ﬁlmové představení

datum hodina
20. 2.
20.00

program
Na Rovinu! (ex Lucky Cry)
Nouzový řešení – rockový koncert

KLUB „U Holuba“
vstupné
50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina
3. 2.
19.30

10. 2.

17.00

10. 2.

19.30

17. 2.

17.00
a 19.30

24. 2.

19.30

3. 3.

17.00

program
vstupné
Katyň
Příběh o zločinu, který měl být zapomenut. Film je o jedné z nejtemnějších
událostí polských dějin. Masakr polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940.
Žánr: Drama – do 15 let nepřístupno, délka 118 minut
70 Kč
Madagaskar 2
Vzpomínáte na trosky letadla v koruně obřího baobabu? Ty se stanou součástí
geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci.
Žánr: Animovaná komedie, délka 90 minut
65 Kč
Malé oslavy
Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá
jako sex.
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Anna Šišková, Boleslav Polívka, Tereza Nvotová, Ági Gubíková
Žánr: Drama – do 12 let nevhodné, délka 96 minut
70 Kč
Sněženky a machři po 25 letech
Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět
zažívají nezapomenutelné chvíle.
Režie: Viktor Tauš Hrají: J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta, R. Brzobohatý, V. Freimanová, E. Jeníčková, J. Johanides, J. Prachař, P. Lustigová
Žánr: Komedie, délka 104 minut
70 Kč
Austrálie
Drama Austrálie přináší příběh o nenávisti, lásce, přátelství, intrikách o poznání
sebe sama a vůli změnit svůj život. Příběh se odehrává na pozadí druhé světové
války v severní Austrálii, na “území krokodýlů, dobytkářských baronů a bojových náčelníků“.
Režie: Baz Luhrmann Hrají: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham,
Bryan Brown
Źánr: Drama, délka 165 minut
75 Kč
Lovecká sezóna 2
Domácí versus lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Užvaněný a potrhlý
jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog uhájili les a nyní je čeká rozhodující souboj na život a na smrt mezi dvěma živočišnými skupinami Jediný
jezevčík Buřtík stále neví, na jakou stranu se má přidat.
Žánr: Animovaná komedie, délka 76 minut
65 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny
datum hodina
25. 2.
16.00

program
Hudba v proměnách staletí II. přednáší Mgr. Jaroslava Janečková

vstupné
20 Kč

VÝSTAVY
„Jiří Platenka k 10. výročí umrtí“ – výstava fotograﬁí
Vitríny v I. patře kulturního domu od 2. do 28. února
„Výstava oceněných fotograﬁí“ – z otevřené fotograﬁcké soutěže „OKA-mžiky života“
věnované Jiřímu Platenkovi
Předsálí velkého sálu od 2. do 28. února
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První divadelní akcí v roce 2009 byla
17. ledna repríza hry Poprask na laguně
v podání Divadelního souboru KD Holice.
Premiéra proběhla v prosinci a setkala se
s velice kladnými ohlasy. Někteří diváci navštívili představení dokonce dvakrát. Ani ne
za týden jsme přivítali dvě baronky v podání
divadla Kalich, přesněji řečeno Evu Holubovou a Zuzanu Bydžovskou v inscenaci Baronky. V kině se promítaly výhradně české
ﬁlmové novinky a na své si přišli nejen plnoletí diváci, ale i jejich potomci. 2. února
začíná další kurz orientálních tanců, který
se skládá ze 13 lekcí a je zde možnost navštěvovat i omezený počet hodin. Ostatní
kurzy pokračují podle plánu a nic na tom
nezměnily ani velké mrazy.
Do půjčovny přibylo několik nových kostýmů, takže maškarní plesy mohou v klidu
začít. Ani Památník Dr. Emila Holuba neprožívá zimní spánek. Dokončila se digitalizace sbírek, v plném proudu je příprava na
novou sezonu a také na výstavu v Českém
domě v Bruselu.
V roce 2008 navštívilo Městskou knihovnu 12 869 návštěvníků, z toho na internet
546. Knihovna vyřídila 1 186 rezervací
knih. Na jednoho čtenáře připadlo 54 půjčených knih.
Ve čtvrtek 22. ledna oslavil osmdesáté
narozeniny dlouholetý zaměstnanec kulturního domu, ochotnický herec a režisér pan
Josef Koráb. Za svoji práci v kultuře obdržel
v loňském roce nejvyšší ochotnické vyznamenání „Zlatý odznak J. K. Tyla“. K životnímu jubileu i významnému ocenění ještě
jednou gratulujeme.

FITNESS CENTRUM
HOLICE
Vysokomýtská 184
Otevírací doba:
Po
16.00–21.00 hodin
Út–Čt 10.00–12.00, 16.00–21.00 hodin
Pa
10.00–12.00, 15.00–21.00 hodin
Ne
10.00–12.00, 17.00–20.00 hodin
Cvičení pro ženy:
(pod vedením ing. Trojanové)
Út
10.00–12.00 hodin
Čt
19.00–21.00 hodin

tel.: 603 183 024, 605 880 851
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL
Začátek roku 2009 v Mateřské škole Holubova

Některé děti ho prožily v Peci pod Sněžkou, kam odjely již 5. ledna
na školu v přírodě. Tady nebylo o sportování nouze. První den si děti dostatečně vyzkoušely bobování a následující den je čekala vycházka s pozorováním zimních sportů. Samozřejmě, že si hned odpoledne kromě bobování vyzkoušely i jízdu na nafukovacím kruhu. Ve středu je pak čekala
dobrodružná vycházka s překonáváním přírodních překážek, bobování
a večer byl zakončen diskotékou v pyžamech. Ve čtvrtek byly pro děti
připraveny závody v bobování a odpolední vycházka podél lesa. Večer,
po vyhodnocení dopoledních závodů, byly rozdány diplomy. A pak už
čekalo děti pouze rozloučení s horami a návrat domů.
Ani v naší MŠ děti nezahálely. Vycházky zimní přírodou byly zpestřeny různými činnostmi – pozorováním přírody i stop různých zvířat a ptáků, vyšlapáváním obrázků, koulováním, klouzáním a bobováním.
Kromě toho byla pro děti v naší MŠ připravena „Perníková pohádka“ plná písniček. A to se již leden nechal vystřídat únorem, aby se děti
mohly těšit na plavecký výcvik, který proběhne ve Vysokém Mýtě.
Začátek března bude velice zajímavý nejen pro děti, ale i pro holickou
veřejnost, kterou tímto srdečně zveme na 10. ročník HOLICKÉ MATEŘINKY. Ta se uskuteční v KD již 5. 3. 2009. Podrobnější informace
najdete v dalším čísle tohoto měsíčníku.
Pokud máte zájem o bližší a podrobnější informace o akcích naší mateřské školy, najdete je na našich webových stránkách (http://sweb.cz/
msholice).
Kolektiv MŠ Holubova
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Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba
Konec roku 2008 byl na Gymnáziu Dr. Emila Holuba ve znamení řady
událostí:
V listopadu navštívila Gymnázium v Neumarktu (Bavorsko) delegace našich studentů a učitelů. Reciproční návštěva z Německa přijede v březnu
2009.
V prosinci 2008 proběhl v aule naší školy zajímavý vzdělávací program
Loterie života. Studenti měli možnost nejprve zhlédnout dokument o Nicolasi Wintonovi, zachránci 669 židovských dětí, následovala zajímavá
beseda o fašismu. V závěru jsme si připomněli loňskou návštěvu pana
Wintona v Praze ve ﬁlmovém zpracování. Jeho součástí byla výstava
o holokaustu.
Začátkem prosince byla zvolena nová školská rada na období let 2009–
2011. Její jmenování schválila Rada PK a ustavující schůze bude v lednu
2009.
18. prosince 2008 se konal na gymnáziu tradiční adventní večer. V úvodu
proběhla vernisáž výtvarných prací našich studentů s odborným výkladem učitelek Macků a Zahradníkové, vánoční písně a recitaci přednesl
pěvecký sbor pod taktovkou učitelky Horčičkové. V druhé části večera
vystoupila známá zpěvačka Naďa Urbánková s doprovodnou kapelou Bokomara.
Výtěžek adventního koncertu ve výši 6 086 Kč byl tentokrát stejným dílem rozdělen mezi oba holické dětské domovy.
Milan Hrdlička, ředitel gymnázia.

Internetová žákovská knížka i v letošním školním roce
Vážení rodiče,
i letošní školní rok 2008/2009 Vám opět nabízíme možnost využívat
internetovou žákovskou knížku, kterou naleznete na našich webových
stránkách: www.holice.cz/zskom. Dozvíte se známky Vašich dětí za každý
týden a celkový přehled prospěchu v jednotlivých předmětech. Máte dále
možnost komunikovat s třídním učitelem i s ostatními pedagogy pomocí
komunikační služby. Ke vstupu do internetové žákovské knížky potřebujete znát vstupní jméno a heslo. Pokud máte zájem o vstup do naší
internetové žákovské knížky, kontaktujte nás: tel.: 466 682 135, e-mail:
zskom@holice.cz.
Mgr. L.Thérová, zástupce ředitele ZŠ Holice, Komenského 100

Holice, Hradecká ul., Po - Pá 7.00 - 16.00
mob.: 777 152 090, tel.: 466 683 105

TEPELNÁ IZOLACE - 200 mm
od 98,- Kč/m2
LEPIDLO STANDART - 25 kg
79,- Kč/pyt
SÁDROKARTON GKB - 12,5 mm 34,50 Kč/m2
POLYSTYREN FASÁDNÍ - 100 mm 79,- Kč/m2
ceny bez DPH
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
TK Apel Holice bilancoval
výsledky roku 2008
Každý hospodář, každý řemeslník, asi i každý spolek hodnotí svoje snažení za celý uplynulý rok. V těchto dnech i Taneční klub Apel Holice na své členské schůzi občanského sdružení,
zhodnotil výsledky své činnosti. Jsou to výsledky, které by měla holická veřejnost vědět. Že
klub udělal velký kus práce dokazují následující údaje. Klub má 36 členů, kteří organizují
nebo sami tančí latinskoamerické a standardní
tance. Dále provozují Junioraerobic, kde je organizováno 47 dětí.
Suma sumárum 83 lidiček z Holic a okolí
je dnes v TK Apel Holice. Ve svých řadách má
páry začínající i páry pokročilé, které svoje snažení v tréninku, který je třikrát za týden, úročí na
celostátních, někdy i mezinárodních soutěžích.
Šedesátkrát byli ve ﬁnále a do Holic přivezli 14
zlatých, 9 stříbrných a 15 bronzových medailí.

Sokol Holice
30. prosince pořádal cyklistický oddíl T. J.
Sokol Holice jako každoročně cyklistickou
show „Poslední kopec“. Úkolem více jak šedesáti zúčastněných bylo vyjet na kole 300 metrů
dlouhý kopec v co nejkratším čase. Za slunného
a mrazivého počasí se na start postavili zástupci
všech věkových kategorií počínaje dětmi a staršími konče. Nikdo se nezranil a všichni zajeli
dobrý čas. V mužské kategorii byl nejrychlejší
holický závodník Mirek Roček. Po absolvování závodu pokračoval „Cyklistický Silvestr“
v poběžovické restauraci „Na vysoké škole“,
kde byly po celý den k ochutnání speciality
staročeské zabijačky. K tanci a poslechu hrála
country skupina „Clondaik“. Poděkování patří
organizátorům závodu pod vedením pana Karla
Spitzera seniora.
Dne 9. ledna pořádal turistický oddíl vyhodnocení uplynulého roku. Již po sedmé jsme se
sešli spolu s důchodci – bývalými turisty a cyklisty v útulném rekreačním zařízení Radost
v restauraci „U čarodějnice“ v Horním Jelení.
Na programu byla bohatá tombola, vynikající
občerstvení a všichni jsme se skvěle pobavili
a naplánovali akce na letošní sezónu.
Sokol Holice

Velký dětský karneval
V celostátním žebříčku hodnocení párů,
který provádí Český svaz tanečního sportu, pár
Daniel Nedvídek a Lucie Hálová v kategorii
Hobby Junior 1 obsadili 1. místo se 175 body.
A v kategorii Hobby Junior 2. pár Jan Schejbal
a Bára Čermáková skončili také na 1. místě se
117 body. Ostatní soutěžní páry se v tomto žebříčku neztrácejí.
V Apelu se okrajově tančí country tance
a formace, kterou vytvořili, slavila úspěch na
mezinárodní soutěži Pardubická Ringle a ze 14
úzce specializovaných formací na country tance
skončila jako první nepostupující do ﬁnále na
8. místě.
A jak se daří Junioraerobicu? Čtyři dny
v týdnu trénují a svoji úroveň si ověřují každoročně na soutěži Žij pohybem v Praze. V minulém roce zde obsadili v různých kategoriích 3.,
5., a 7. místo.
A co říci na závěr? Po pěti letech tvrdé práce,
právem sklízejí radost z výsledků své činnosti.
LF – TK Apel Holice
Foto: Daniel Nedvídek a Lucie Hálová

Taneční studio Hany Flekrové pořádá tradiční
maškarní rej pro děti, mládež i rodiče.
Pestrý program: hry, soutěže o ceny, diskotéka,
taneční ukázky, překvapení. Vyhodnocení a odměnění nejlepších masek dětí i rodičů.
V neděli 8.února v sále Na Trandě od 14.30
hodin. Vstupné: masky do 100 cm zdarma, nad
100 cm 50 kč, ostatní 60 Kč.
I VY, RODIČE PŘIJĎTE, V MASKÁCH!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ﬁrmám, které se podílely na rekonstrukci našeho domu. Jejich přístup a profesionální práci hodnotíme jedině kladně a jak se
říká „klobouk dolů“.
Jedná se o ﬁrmu pana Bidla – instalatérství,
Briše – práce zednické a obkladačské, Filipiho
– truhlářství a ﬁrmu Tobe – elektrikářské práce
a Štěrbová – Štross – práce kanalizační.
Výše jmenovaným děkujeme a CHVÁLÍME
Soňa Uhlířová a Blanka Říhová

Skončila padesátihaléřová sbírka

V loňském roce proběhla na několika místech v Holicích padesátihaléřová sbírka ve
prospěch Památníku Dr. Emila Holuba. Organizátoři sbírky předpokládali, že vyberou zhruba
pět až šest tisíc korun, které budou použity na
preparaci nového exponátu do památníku. Výsledek ovšem předčil všechna očekávání a na
speciálním kontě se nashromáždilo 46 252 Kč,
což je dvacet jedna třílitrových kasiček o váze
větší než osmdesát pět kilogramů. Z této částky
bude kromě nového exponátu pořízena velkoplošná obrazovka z DVD přehrávačem, popřípadě akvárium.
Odměnou všem, kteří se na této akci podíleli, bude „Den otevřených dveří“, který proběhne
před zahájením sezony v sobotu 4. dubna. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, jak bylo
naloženo s penězi získanými ze sbírky. Tento
den bude vstup do památníku samozřejmě zdarma. Organizátoři všem co nejsrdečněji děkují.
KD

Realitní kancelář BaZiReal
(nám.T. G. Masaryka 19 (za kooperativou)
Nabízí:
RD Holice Na Balkáně po část. rekonstrukci
2 070 000 Kč
RD Pardubice Opočinek po kompl.rekonstrukci
2 980 000 Kč
RD Pardubice Studánka
4 700 000 Kč
Stavební pozemek Poběžovice 200Kč/m2
Stavební pozemek Boharyně se zákl. deskou
940 000 Kč
RD se třemi byty v Horních Ředicích
6 650 000 Kč
Zděná chalupa Radhošť – Sedlíšťka
700 000 Kč
Řadový RD Holice Mládežnická
2 770 000 Kč
RD Býšť
3 570 000 Kč
Bývala hospoda v Prachovnicích k rekonstrukci
1 320 000 Kč
Byt 4+1 Holice Muška
1 500 000 Kč
Dr. byt 2+1 Holice Muška
1 290 000 Kč
Tel. 733 365 242, 739 251 963
www.bazireal.cz
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Minule jsem začínal pranostikou. Přivedlo
mne k tomu lednové počasí, které nemám rád.
Však jsem již tuto okolnost zmiňoval. Kromě
adventního času bych zimní období nejraději
přeskočil a obracel kalendář až v druhé půlce
března. Tím vůbec nezatracuji milovníky zimy,
zimní sporty a vše, co s tím souvisí. Ba co dím,
do určité míry jim závidím. Zdálo by se, že
s nadšením vítám současnou oblevu. Vůbec ne,
poněvadž počasí je i při té oblevě příšerné, protivné, ošklivé. Avšak co naděláte, můžete jedině
závidět meteorologům jejich kardinální omyly.
Mne alespoň utěšuje, že si budu moci přeříkávat
další pranostiku, která zní: „Na Hromnice o ho-

dinu více“ (2. února), nebo též „Na Hromnice
– skřivánek přes hranice“ či „Přejdou Hromnice
– konec sanice“.
Ani tentokrát ohlasy žádné. Nedivím se,
v téhle slotě není chutě. Ačkoliv přece jen.
Ne ohlas, ale kritika. V Holicích nemáme
kluziště, peníze se vyhazují na kdeco a tady
není… Přerušil jsem kritika dost rezolutně.
Cožpak ono nestačí to, o co se vždy pokusí
(když počasí výjimečně dá!) technické služby s domem dětí a mládeže? Co takhle začít
jinak: rád bych pomohl při tvorbě přírodního
kluziště pro děti, kdepak se mám přihlásit? To
by bylo slovo do pranice. Ale zmíněné řeči za

přírodních podmínek, které nikdo neovlivní?
Darmo mluvit.
Proč ten sníh takhle hromadí? Tak se mne
zeptala jedna starší paní, která to nemyslela
zle, ale hromady špinavého sněhu se jí nelíbily. Mně také ne, ovšem chápu, že toto je nejsnazší, rovněž nejlevnější a nejrychlejší řešení,
které v podstatě nikomu a ničemu nevadí. To
jsem také zmíněné paní řekl, zdálo se mi, že to
pochopila. Avšak přes toto vysvětlení musím
podotknout: že by se však musela hromada špinavého sněhu ocitnout i před sochou Dr. Emila
Holuba, to snad skoro ne!
E-mail: miloslavkm@volny.cz

Martin Bohumil Hornof, * 2. února 1844
v Kněževsi u Rakovníka, † 8. dubna 1902
v Pardubicích (165. výročí narození), učitel,
pedagog, chrámový skladatel, spisovatel zvláště v dějepisném oboru, ve školské literatuře
a v literatuře pro děti a mládež, přispíval do časopisů, v letech 1870–1890 působil jako řídící
učitel v Holicích

domu, účastník četných výstav doma i v zahraničí, publikoval v časopisech, nositel mnoha
ocenění

† 1. srpna 1988 v Praze, (80. výročí narození),
hudební pedagog, koncertní umělec, dlouholetý
ředitel Lidové školy umění v Holicích, sbormistr pěveckého sboru Hlahol, v koncertní činnosti patřil k průkopníkům hry na elektronické
varhany, účinkoval na koncertech po Evropě,
po odchodu z Holic žil v Praze a ve Vídni.

Jiří Platenka, * 1. března 1932 v Holicích,
† 1. února 1999 v Holicích, (10. výročí úmrtí),
technický úředník, amatérský fotograf vysoké
profesionality, absolvoval fotograﬁckou výuku
v Hradci Králové a Brně, fotodokumentarista
Holicka, dlouholetý spolupracovník kulturního

Ludvík Rautenkranc, Ing., * 28. srpna 1857
v Holicích, † 14. února 1929 v Praze, (80. výročí úmrtí), po studiích na technice v Praze
vynikající technik a mostní odborník, pracoval
úspěšně u našich i zahraničních ﬁrem, byl stavebním radou, ředitelem strojíren, autor projektů, postavil např. železniční most v Alpách,
most přes Vltavu u Vyšehradu, přes Dunaj
u Kremže.
Josef Sedlařík, * 17. února 1929 v Sezemicích,

Jan Vratislav Želízko, * 22. února 1874 ve Volyni, † 27. června 1938 v Praze, (135. výročí
narození), geolog a paleontolog, odborný spisovatel, pracoval ve Dvorním muzeu, posléze
v Národním muzeu v Praze, autor statí a spisů
o Dr. Emilu Holubovi, jeho spolupracovník,
příznivec a znalec jeho díla.

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (11)
Při tvorbě miniseriálu „Pomníky, sochy, kříže, kapličky v Holicích“ jsem byl veden snahou
seznámit čtenáře „Holických listů“ s některými
zajímavostmi památkového charakteru, které
lze v Holicích vidět. Jedenáctým dílem tento
přehled končí. Uvádím v něm dva památníky,
které mají přímou souvislost s druhou světovou
válkou.
Již v devátém pokračování jsem letmo zmiňoval květen roku 1945 v Holicích v souvislosti s historickou holickou radnicí, která sloužila
povstalcům jako štáb, ošetřovna i zbrojnice. Jak
známo, byla v bojích téměř zcela zničena. Při
povstání občanů a partyzánů proti nacistickým
okupantům však kromě toho zůstalo po dvoudenním boji (5. a 6. května) na bojišti padesát
osm obětí. Město na své hrdiny nikdy nezapomnělo a nezapomíná. Ještě v tomtéž roce bylo
rozhodnuto, že na místním hřbitově, kde byli
hrdinové povstání pochováni, bude stát k jejich
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věčné poctě a připomenutí památník. V listopadu 1947 byl na vybraném místě položen základní kámen a dne 8. května 1949 byl památník
padlých slavnostně odhalen.
Jeho dominantou je pomník raněného bojovníka, zhotovený akademickým sochařem
Josefem Malejovským, holickým rodákem.
Na kamenném podstavci je vyryto datum dnů
povstání. K památníku patří mramorová deska
s nápisem „Zde leží oděni v slávu, kterou čas
nepřemůže“ se jmény padesáti jednoho padlých
českých a sovětských občanů a sedmi padlých
bezejmenných partyzánů. Je umístěna na dlážděném prostranství před pomníkem. Doplňující destička v dlažbě nese též datum „5.–6. V.
1945“. Rámec celého čtvercového areálu tvoří
hroby padlých. Památník byl vybudován a je
udržován nákladem města.
Se jménem akademického sochaře Josefa
Malejovského se setkáváme ještě jednou. Již na
sklonku totalitní éry byla tehdejšími ideology
v podstatě z nejasných důvodů iniciována ve
městě – v sokolském parku před budovou sokolovny – instalace sochy věnované válečným
obětem. Jejím autorem je zmíněný Josef Malejovský, dílo bylo ﬁnancováno ze státních prostředků. Kovové sousoší (pojmenované „Barikádník“), znázorňuje v nadživotní velikosti
plačící ženu – matku nad umírajícím bojovníkem. Sousoší je umístěno na kamenném podstavci a označeno deskou s nápisem „Obětem

války a odboje 1939 – 1945“.
Pokud vás tento seriál o vybraných pamětihodnostech města nenudil a navíc připomněl
některé historické události, posloužil k většímu
seznámení s dějinami města či přinesl pro vás
některé údaje dosud neznámé, oba autory to
rozhodně těší.
Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda
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Tělovýchova a sport
Výsledkový servis holických basketbalistů 2008/2009
Východočeská liga mužů:
10. 1. 2009
BVK Holice–SK Týniště nad Orlicí 101:44
(24:10, 43:17, 65:30)
Diepold 32, Valenta 23, Branda 19, Pávek 11,
Pataj 10.
11. 1. 2009
BVK Holice–Sokol Hradec Králové „B“
64:61 (23:34)
Diepold 19, Branda 14, Pávek 11, Vavřina 8,
Welsch Michal 4.

Oblastní přebor starších minižáků:
17. 1. 2009
BVK Holice–Sokol Přelouč 40:35 (13:12)
Michálek 10, Havelka 8, Dvořáková, Nechvíle
a Lošťák po 4.
BVK Holice–Sokol Přelouč 35:23 (24:9)
Kulhavý 8, Nechvíle 6, Michálek 5, Havelka
a Říha po 4.

Liga kadetů U16:
20. 12. 2008
BVK Holice–BK Nymburk 56:76 (32:38)
Pašťalka 22, Novotný 16, Pataj 8, Půlpán 4.

Oblastní přebor mladších minižáků:
10. 1. 2009
BK Pardubice–BVK Holice 90:22
Zahradníček 9, Říha 4, Janoš 3. Branda, Kašpar
a Kulhavý po 2.
BK Pardubice–BVK Holice 104:30
Zahradníček 11, Říha 6, Branda, Kašpar a Nechvíle po 4, Dvořáková 1

21. 12. 2008
BVK Holice–BC Kolín 65:47 (42:27)
Pašťalka 18, Procházka 14, Novotný 12, Pataj
10, Půlpán 5.

Oblastní přebor nejmladších minižáků:
22. 11. 2008
BVK Holice–Nová Paka 123:7
BVK Holice–Nová Paka 103:4

17. 1. 2009
Gymnázium Hladnov–BVK Holice 67:65
Pašťalka 32, Pataj 13

17. 1. 2009
BVK Holice–BK Pardubice „B“ 169:0
Welsch 40, Kašpar 31, Venclák 26, Mycak 21,
Zahradníček 19, Janoš 18.
BVK Holice–BK Pardubice „B“ 140:2
Venclák 28, Mycak 22, Zahradníček 20, Kašpar
18, Dvořáková a Welsch po 16, Janoš 10.

18. 1. 2009
Den Braven Krnov–BVK Holice 45:74
Pašťálka 33, Procházka a Samek po 8.

Svět se vrací do Holic
Začátkem ledna byl potvrzen termín závodu
mistrovství světa v motokrosu třídy MX3. Do
Holic se vrcholný motoristický podnik vrací po
patnácti letech a naší povinností je průběžně vás
informovat o jednom z největších podniků tohoto druhu v republice. V tomto čísle vám přinášíme základní údaje. V Poběžovické kotlině se
pojede 6. a 7. června. Kromě třídy MX3 budete
moci sledovat i závod EMX2, což je nejprestižnější kategorie mistrovství Evropy. V sobotu
6. června jsou na pořadu tréninky a kvaliﬁkační jízdy, v neděli 7. června od 12.00 hodin pak
čtyři hlavní závody. Na jedné z neslavnějších
světových tratích očekávají pořadatelé velice
početnou jezdeckou účast na čele s obhájcem
titulu Svenem Breugelmansem z Belgie. Kromě zahraniční konkurence se divákům představí i kompletní domácí špička.

Halové turnaje
3. 1. Agrostav cup ml. žáci:
pořadí: 1. SK Solnice B, 2. FC Hradec Králové,
3. SK Solnice A, 4. Sokol Býšť, 5. Jiskra Králiky, 6. SK Holice B, 7. SK Holice A, nejlepší
hráč: Roman Dědeček (FC Hradec Králové),
nejlepší brankář: Libor Blažek (SK Solnice B).
střelec: Tomáš Drašnar (SK Solnice)
4. 1. Memoriál Františka Vaniše st. Žáci:
pořadí: 1. SK Solnice, 2. FC Chotěboř, 3. SK
Vysoké Mýto, 4. SK Holice B, 5. SK Holice
A, 6. Sokol Býšť, nejlepší hráč: Miroslav Mertlík (SK Solnice), brankář: Marek Schmeiser
(SK Holice), střelec: Adam Dostál (SK Vysoké
Mýto)
10. 1. Viktoria cup elévové ročník 2000
pořadí: 1. SK Holice, 2. FC Vysočina Jihlava,
3. SK Vysoké Mýto, 4. FK Přelouč, 5. TJ Semanín, 6. Junior Praha, 7. SK Slatiňany, 8. SK
Vítanov, 9. SK Chrudim, 10. SK Vysoké Mýto
nejlepší hráč: Daniel Václavek (FK Přelouč),
brankář: Marie Sedláková (SK Vítanov), střelec: Tomáš Solil (SK Holice)

17. 1. Bajer cup elévové ročník 1999
pořadí: 1. SK Vysoké Mýto, 2. SK Holice, 3.
SK Slatiňany, 4. FC Hradec Králové, 5. Tesla
Pardubice, 6. FK Pardubice, 7. Spartak Sezemice, 8. FK Ředice. Nejlepší hráč: Ondřej Nekl
(SK Vysoké Mýto), brankář: Čestmír Javůrek
(SK Slatiňany), střelec: Tomáš Solil (SK Holice)
18. 1. Valma cup elévové ročník 2000
pořadí: 1. TJ Svitavy, 2. SK Holice, 3. SK Vysoké Mýto, 4. SK Chrudim – Vítanov, 5. SK
Pardubičky, 6. Jiskra Litomyšl, 7. Spartak Sezemice, nejlepší hráč: Jakub Pekárek (SK Vysoké
Mýto), brankář: Marie Sedláková (SK Chrudim
– Vítanov), střelec: Tomáš Solil (SK Holice)
SK Holice srdečně zve na III. FOTBALOVÝ
PLES, který se koná v pátek 13. 3. 2009 v sále
restaurace Na Trandě. Předprodej místenek
v prodejně Quelle v Palackého ulici. Výtěžek
plesu bude využit ve prospěch mládeže SK
Holice.

Závod třídy MX3 se jede o putovní pohár Františka Bednáře, jezdci mistrovství Evropy budou
bojovat o pohár Jaroslava Vojtěcha.

Kulečníkový turnaj
Dne 23. 12. se v budově bývalé základní školy
ve Starých Holicích konal 11. ročník Vánočního
turnaje v v trojbandu. Vítězem se stal František
Kuchař z Borohrádku, další místa na pomyslných stupních vítězů obsadili domácí hráči: 2.
Karel Kačírek, 3. Michal Syrový. Umístění na
dalších místech: 4. Martin Syrový, 5. Luděk
Černý, 6. Josef Sedlák, 7. Miloš Hájek, 8. Jakub
Hendrych, 9. Petr Kras, 10. Zdeněk Andres, 11.
Karel Hendrych.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)
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