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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Prosinec je výjimečný měsíc. Jednak je
podle známé pohádky
nejstarší. Dále je, díky
Mikuláši a Vánocům,
nejsvátečnější a na obdarování nejbližších nejvhodnější. Jakožto
poslední v roční řadě je to také měsíc, kdy
se nejvíce bilancuje, co rok dal, či vzal. Bilancovat budeme i my na radnici. Co se povedlo, co se nepovedlo. Jsem rád, že většinu
záměrů pro rok 2007 se povedlo uvést v život. Takže bych v konferenci hlasoval napsat
na vysvědčení dvojku.
Těší mě, že jsme se velice dobře vyrovnali
s rozpočtem. Zatím vše nasvědčuje tomu, že
nám něco na příští rok zbyde a to budeme
opravdu potřebovat. Čekají nás totiž velké
investiční akce, jako například sběrný dvůr,
zateplení budov mateřských škol, kanalizace okrajových částí města. Zlepšit chceme
i stav našich místních silnic a chodníků.
V lokalitě Muška by měl vyrůst další bytový
dům. Zapomenuto nebude ani na investice
do školských zařízeních a na projekty dalšího zlepšení vzhledu našeho města a života
občanů v něm. Na řadu akcí pro rok 2008
jsme podali žádosti o dotace a věříme, že
alespoň s něčím uspějeme.
Na některých projektech byste se mohli
však podílet i vy, občané Holic a čtenáři Holických listů. V této chvíli mě napadl zrovna jeden – prostor naproti autobusovému
nádraží na rohu ulic Bratří Čapků a Havlíčkova. Dnes je tu místo pro „tržnici“, ale
již deset let si samospráva láme hlavu s tím,
jak toto místo využít lépe a radostněji. Takže máte šanci a můžete na adresu Holických
listů (najdete ji na konci listu v tiráži) posílat své návrhy a představy o tom, jak tento
prostor využít k potřebě a blahu holických
občanů i návštěvníků města. A mohu slíbit:
„Návrhy v koši nekončí.“
Ale dosti práce. I když jsme na začátku,
pojďme ke konci toho měsíce prosince. Přeji
vám všem pěkné, radostné a pohodové Vánoce. Ať Tomáš dostane pod stromeček to autíčko a Eliška tu panenku, ta tu cestu k moři
a on zas poukázku na metr plzeňského a my
ostatní alespoň ty ponožky. Ať se ti dva právě
sejdou a ti, co se chtěli rozejít, si to rozmyslí.
Štěstí a klid vám všem, milí sousedé!
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2008

NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
U KULTURNÍHO DOMU
Program:
• v 17.00 hodin – koncert holické dechové hudby
• v 17.30 hodin – zatančíme si SALSU
• v 18.00 hodin – novoroční zdravice starosty města
• následuje velký ohňostroj s hudebním doprovodem

Ředitelství silnic a dálnic – Správa Pardubice informuje o obchvatu
Financování: Statní fond dopravní infrastruktury
Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic
ČR, prostřednictvím Správy Pardubice
Zhotovitel stavby: Skanska DS, a.s., závod
Pardubice
Smluvní cena stavby: 272 619,- tis. Kč
Smluvní termín dokončení stavby: 30. 10. 2008

Most na silnici do Roveňska
Jedná se o silniční stavbu jihozápadního obchvatu Města Holic s hlavní trasou – přeložkou
silnice I. třídy I/35 v délce 4,22 km. Součástí
stavby jsou čtyři mostní objekty (z toho jeden
železniční), jedna křižovatka kruhová, jedna
průsečná, přeložky křížených silnic I/36 – směr
na Pardubice a III/32257 – směr na Roveňsko,
a dále potom vynucené přeložky dotčených
inženýrských sítí. Hlavní význam výstavby
obchvatu silnice I/35, tj. mezinárodní silnice
E442, která tvoří spojnici mezi východní částí
Čech a Moravou je odklonění tranzitní silniční
dopravy mimo centrum města Holic.
Na stavbu obchvatu je v současné době vydáno pravomocné územní rozhodnutí, a na I. část

stavby v km 0,000 až 2,244 (po napojení na silnici 32257) pravomocné stavební povolení.
Stavební práce byly zahájeny dne 12. 10. 2006
a do současnosti byly provedeny a z větší části
ukončeny následující práce: příprava staveniště
a kácení dřevin, záchranný archeologický výzkum, sejmutí vrstvy ornice z dotčených zemědělských pozemků, přeložky inženýrských sítí
a konstrukce zemního tělesa přeložky silnice
I/35 v I. části stavby.
Všechny mostní objekty jsou v různé úrovni rozestavěnosti – cca 30 až 70%. V 2. části stavby
– v úseku 2,7 až 3,9 km stavby se na základě
„Souhlasu s provedením ohlášené stavby“ provádí přípravné zemní práce. V km 1,5 až 2,1
stavby jsou hotovy podkladní vrstvy nové vozovky přeložky silnice I/35.
Od začátku stavby bylo prostavěno celkem cca
80 mil. Kč.
Dodržení smluvního termínu dokončení stavby
v říjnu příštího roku závisí na dokončení majetkoprávní přípravy a vydání pravomocného
stavebního povolení na 2. část stavby.
V Pardubicích 21. 11. 2007.

Přemostění železniční tratě pod hřbitovem

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města
5. listopadu 2007

Zasedání zastupitelstva města
5. listopadu 2007

Rada doporučila zastupitelstvu schválit
výsledky hospodaření města k 30. 9. 2007,
15. změnu v rozpočtu na rok 2007, přijetí
daru – komunikace I/35 v délce 0,345 km
v souvislosti s výstavbou obchvatu, změnu nájemní smlouvy s Lesním družstvem
Vysoké Chvojno, smlouvu mezi Holicemi
a Vysokým Chvojnem o zřízení společné
jednotky požární ochrany.
Rada schválila prodloužení nájemní
smlouvy na městské byty manželům Štěpánkovým a manželům Smítalovým za podmínky, že jmenovaní nebudou mít do stanoveného
termínu žádný dluh na nájemném, schválila
navržené směny bytů, přidělení bytu v bývalé „dépéesce“ U Kapličky, smlouvu s Gymnáziem Dr. E. Holuba o pronájmu tělocvičny
a podat návrh na exekuci proti Marii Hrubé,
Holice, Vysokomýtská 170.
Rada vzala na vědomí dopis náměstka
ministra vnitra Zdeňka Zajíčka a vyslovila
nesouhlas s navrženým postupem výměny
řidičských průkazů. Rada vzala na vědomí
dopis Marie Rychlíkové a uložila řediteli TS
Holice zabezpečit instalaci krytu stávajícího
zábradlí ve Vysokomýtské ulici. Rada rovněž
trvá na svém usnesení č. 230 z 9. 7. 2007, týkajícím se výpovědí z nájmu.

Zastupitelstvo schválilo postup rady od zasedání 10. 9. 2007, výsledky hospodaření města
k 30. 9. 2007, 15. změnu v rozpočtu roku 2007,
odprodej pozemku v Tyršově ulici, zřízení
věcného břemene na pozemcích v Ottmarově
ulici a v místní části Podlesí za účelem zřízení
veřejného rozvodu elektřiny, přijetí daru – komunikace I/35 v délce 0,345 km – a uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, obecně závaznou vyhlášku o stanovení
míst a času, ve kterém mohou být provozovány
výherní hrací přístroje, změnu nájemní smlouvy s LD Vysoké Chvojno, smlouvu mezi Holicemi a Vysokým Chvojnem o společné jednotce požární ochrany. Zastupitelstvo vydalo
„XVI. Změnu územního plánu sídelního útvaru
Holice“, změnu neurbanizovaného území na
zónu čisté výroby na pozemku pro sběrný dvůr
města, změnu neurbanizovaného území na
zónu venkovského bydlení v místní části Podlesí, změnu zóny čisté výroby na zónu smíšenou
v Puškinově ulici a změnu neurbanizovaného
území na zónu bydlení v ulici Na Povětrníku.
Zastupitelstvo města zvolilo za členy komise pro přípravu nového územního plánu
města Ing. Vladislava Brandu, Mgr. Ladislava

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holicích
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) působí v devatenáctičlenném obsazení za organizačních i materiálních podmínek,
odpovídajících náročnosti jejich úkolů. Koncem roku 2006 získalo město od Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje pro
JSDH hasičský vůz CAS 25 K LIAZ. Vozidlo
bylo užíváno, proto bylo opraveno a vybaveno
z prostředků města nákladem 700 000 Kč. Od
června 2007 je vozidlo plně „bojeschopné“ a
je používáno při každém zásahu. Slouží též
k dopravě výjezdové jednotky.
Jednotka absolvovala pravidelná školení
z bezpečnosti práce, používání různých prostředků včetně dýchacích přístrojů, školeni
byli i vedoucí mládeže. V průběhu roku vyjela
jednotka k osmi požárům, jednou likvidovala
škody po převráceném kamionu a jednou čerpala vodu ze sklepů po přívalovém dešti.
Nedílnou součástí práce byl dozor při oh-

ňostrojích, při pálení čarodějnic, různých
oslavách. Běžně probíhaly kondiční jízdy, cvičení jednotky na hřišti na Koudelce, u rybníka Hluboký, ve Velinách. V květnu se konalo
námětové cvičení v objektu Finančního úřadu
v Holicích. JSDH uspořádala 3. 11. 2007 záchranářský den v Holicích. Při simulované nehodě proběhlo zdravotní školení a vyzkoušena
byla součinnost složek JSDH Holice, HZS Pardubice a Holice, Zdravotní záchranné služby
HK a ČČK. Celkem se zúčastnilo 11 sborů.
Hasičskou stanici v Hradecké ulici navštívila v dubnu delegace polských hasičů z Kadlubu. Zástupci holické jednotky v květnu
při družební návštěvě v polském Kadlubu podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci. Sbor
žije i veřejnými a společenskými akcemi. Letos se konal opět úspěšný masopustní průvod
městem. JSDH se zúčastnila okrskové soutěže
v Horních Ředicích, memoriálu v Moravanech
a ustavující schůze nového okrsku. Členové
sboru se zúčastnili hasičských oslav v Dolní
Rovni, Horních Ředicích, Platenicích, Dašicích a Úhřeticích a založení kroužku mladých
hasičů v DDM Holice. Veřejností i hosty ze
Strzelců Opolskich a Medzeva byla kladně
hodnocena prezentace naší JSDH na „Dnech
Holicka 2007“.
Nejaktivnější členové se po letech za odměnu dočkali nových vycházkových uniforem.
Dobrou zprávou je, že jednotka v průběhu roku
přijala tři nové členky a jednoho člena.

Effenberka, Mgr. Pavla Hladíka, Mgr. Romana Matouška, Milana Novotného, Ing. Blanku
Mansfeldovou a Ing. Stanislava Zahálku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost Márie Duškové a odvolání Ivy Kopecké a Milana Lorence,
současně však potvrdilo rozhodnutí rady trvat
v této souvislosti na dosavadních usneseních.

Schůze rady města
19. listopadu 2007
Rada neschválila zveřejnění záměru
odprodeje pozemků včetně dvou chatek
v místní části Koudelka – Blažkovec, doporučila zastupitelstvu schválit odprodej
pozemků v místní části Podhráz, v ulici
Ve Drahách a v ulici 1. máje z majetku
města, schválit zřízení věcného břemene
na pozemku v Šrámkově ulici za účelem
zřízení veřejného rozvodu elektřiny a zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2008 částku
550 000 Kč pro Oblastní charitu Pardubice.
Rada schválila kupní cenu za odprodej
pozemků v Tyršově ulici, pronájem pozemků ﬁrmě Solvit s.r.o. Skrbeň na dobu 10 let,
přidělení bytu v čp. 46 v Holubově ulici
dle pořadníku uchazečů, užívání veřejného
prostranství na pozemku v ulici Bratří Čapků pro Naďu Bendovou (umístění karavanu
k prodeji teplého občerstvení), umístění
převaděče pro mikrovlnné spojení na čp.
761 v Holubově ulici pro Petra Jirsu, Holice. Rada též schválila hlavní inventarizační
komisi ve složení Petr Rychlík, Ing. Vladislav Branda, Lenka Kšádová, Jaroslava
Poláčková, Aneta Václavíková a Miroslava
Welschová, jakož i harmonogram inventarizace, poplatky za stravování ve Školní
jídelně Holice od 1.1.2008 a prodloužení
nájemních smluv v čp. 1042 v ulici U Kapličky pro Zdeňku Rolcovou, Vlastu Bezdíčkovou, Jana France a Gizelu Cmolovou.
Nedoporučila zastupitelstvu schválit zřízení městské policie v Holicích.

Do nového roku společně
vtančíme v rytmu salsy
Oznámení na první straně Holických
listů Vás zve na tradiční novoroční setkání
u kulturního domu. Tentokrát bude program doplněn zatančením SALSY. O co
tu jde?
Po zahájení oslav dechovou hudbou se
spolu se členy Tancklubu a Tanečního studia Hany Flekrové naučíte jednoduchou
vazbu tance „salsa“, který je letošním tanečním hitem.Nepochybujte, že základy
tance se na místě lehce naučíte. Nechte se
překvapit, kdo ze známých osobností veřejného života bude tančit společně s vámi! Prostranství před KD se za vaší aktivní podpory změní v jeden velký taneční
parket a naše město „vtančí“ do nového
roku 2008.

H.F.
SDH Holice
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)

KAUZA „LOUKA NA MUŠCE“
Odpověď jednomu z obyvatel Mušky
(nebo možná mluvčímu)....
Jsme majiteli pozemku, o kterém se zmiňoval pan M. Kment v minulém čísle Holických
listů v rubrice „Sebrané glosy“ a rádi se k tomuto problému vyjadřujeme.
Když jsme tento pozemek získali zpět v restituci, nacházel se na něm zděný stavební domek a betonové panely tvořící cestu. Obě tyto
„stavby“ nebyly na pozemku zaneseny a tedy
ani povoleny. Velkým problémem byl zejména domek, který sloužil jako „doupě“ mládeže
z přilehlých bytovek. Nikomu z obyvatel Mušky
přitom nevadilo, že se tam mládež schází. Tento
domek jsme vyklidili a na vlastní náklady nechali odvézt i vnitřní vybavení včetně většího
množství použitých injekčních stříkaček. Možná, že někteří obyvatelé poznali svůj nábytek,
protože naši činnost bedlivě sledovali. Druhým
problémem byla cesta, která vedla přes pozemek
a využívali ji obyvatelé sídliště. Dohodli jsme se

s městem, že tato cesta bude dále užívána a místo úhrady bude pozemek 2x ročně posekán.
Tato dohoda platila do té doby, než jsme
požádali, aby nám město smlouvu potvrdilo
i s tím, že zodpovídá za bezpečnost uživatelů
této cesty. V březnu loňského roku jsme obdrželi
dopis od starosty města, ve kterém nám sděluje,
že tuto cestu můžeme odstranit. Samozřejmě na
vlastní náklady. Vzhledem k tomu, že nám bylo
líto obyvatel, kteří cestu užívají, chtěli jsme se
ještě s městem dohodnout. Dopisem z 15. srpna
tohoto roku jsme požádali starostu města o vyvolání jednání v této věci. Do 19. 10. 2007 jsme
odpověď neobdrželi. Z tohoto důvodu budeme
nuceni tuto cestu z bezpečnostních důvodů od
1. listopadu 2007 uzařít.
Majitelé pozemku

Poznámka: Vzhledem k tomu, že tato odpověď
bude uveřejněna až v prosincovém čísle, uzavřeme cestu až od 1. prosince.

Jenom krátce z druhé strany
Dne 16. 7. jsem odeslal majitelům pozemku
dopis, ve kterém je upozorňuji na neustálé stížnosti obyvatel na Mušce na stav jejich pozemku
a vyzývám je, aby do 15. 8. pozemek alespoň
posekali. Dopisem z 8. 8. (o dopisu z 15. 8.
nevím) je mi majiteli sděleno, že dosud si jim
nikdy nikdo nestěžoval a že si stěžuji vlastně
jenom já. Dále pak, že nejsem oprávněn takové
výzvy vydávat a že jsou překvapeni, že i nová
rada zamítla odkoupení pozemku do majetku
města (asi špatně čtu, ale návrh na řešení cesty
tam nevidím). Vzal jsem dopis na vědomí, ne-

boť jsem v něm nenašel nic, na co bych měl dále
odpovídat (což jsem sdělil majitelům i na veřejném jednání zastupitelstva 5. 11.).
Shrnuto: Pozemek a cesta přes něj je soukromé vlastnictví a město nemůže nést odpovědnost za bezpečnost lidí, kteří se zde pohybují
(proto skončila i akce „cesta=sekání“). Město
nechce pozemek koupit, neboť požadované
peníze využitelnosti pozemku neodpovídají.
Jsme ochotni dále jednat, ale o konkrétních
návrzích.
Pavel Hladík, starosta města

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
S blížícím se koncem roku, v době předvánočních nákupů Policie ČR řeší každoročně
zvýšený nárůst krádeží peněženek, kabelek,
nákupních tašek v prodejnách, nákupních střediscích a tržištích. Různí zlodějíčci, nenechavci
nebo jak tyto „lidské hyeny“ nazvat, využívají
nepozornosti nakupujících a okrádají. Zpravidla tyto osoby „pracují“ v organizovaných skupinách, kdy někdo typuje, někdo krade, někdo
hlídá okolí.
Policie ČR upozorňuje občany, aby při nákupech nenechávaly peněženky, kabely, tašky bez
dozoru, v nákupních střediscích neponechávaly
tyto věci v nákupních vozíčcích. Peněženky je
vhodné nosit ve vnitřních kapsách blízko těla,

rovněž je nevhodné zapisovat u platebních karet PIN. Při zjištění podezřelých osob či osádek
poblíž obchodů, u nákupních center a na parkovištích je třeba ihned vyrozumět Policii ČR, třeba i anonymně linkou 158. Oznámením možná
ochráníte své spoluobčany. V případě okradení
záležitost ihned oznamte policii, dáváte tím větší šanci pachatele krádeže dopadnout.
Policisté z Obvodního oddělení Policie
ČR v Holicích přejí všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů v roce 2008.
npor. Petr Chrudimský,
vedoucí OOP Holice

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 17. prosince 2007
V pondělí 17. prosince 2007 v 18 hodin
se bude konat pravidelné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne v klubovnách kulturního domu.
V programu je projednání a schválení
provozního rozpočtu města Holic na rok
2008, dalším bodem bude projednání plánu
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

práce zastupitelstva a rady města na 1. pololetí roku 2008. Dále se budou projednávat
obecně závazné vyhlášky, pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů v roce 2007.

Místní poplatek za komunální odpad
v roce 2008
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schválilo 5. listopadu 2007 novou obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za komunální odpad. Pro rok 2008 byl tedy navržen a schválen poplatek ve stejné výši jako
v loňském roce, tzn. 500 Kč na osobu.
Ve vyhlášce jsou opět úlevy pro chataře u rybníka Hluboký, stejné je i stanovení úlev pro
starší občany – poloviční sazba v roce dovršení
věku 75 let, byla však zrušena výjimka pro občany hlášené na ohlašovně, tedy s bydlištěm na
adrese Holubova 1.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ a je zveřejněno na internetové stránce www.mestoholice.cz.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na
základě písemné smlouvy se společností Odeko
z Týniště nad Orlicí. Kontakt: ODEKO s.r.o.,
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel.
494 371 003.

Omezení provozu výherních hracích
přístrojů
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schválilo 5. listopadu 2007 novou obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2007, o stanovení míst a času, ve
kterém mohou být provozovány výherní hrací
přístroje (dále jen VHP). K omezení provozu
VHP, popř. zákazu povolování jejich provozu zmocňují obce příslušné části zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů. Ve schválené vyhlášce je povoleno provozování VHP na
veřejně přístupných místech, tj. v hernách a restauracích, kde jsou provozovány v současné
době a jejich provozování je povoleno v době
od 8. do 24. hodiny.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ a je zveřejněno na internetové stránce www.mestoholice.cz. Po nabytí účinnosti
bude zasláno všem provozovatelům VHP v Holicích.

Úřední hodiny Městského úřadu Holice na konci roku 2007
– čtvrtek 27. prosince 8–12 a 13–17 hodin
– pátek 28. prosince
8–12 hodin
– pondělí 31. prosince 8–12 hodin

Informace o možnosti
inzerce v Holických listech
Redakce Holických listů připravuje možnost
umístění barevné inzerce v měsíčníku Holické
listy od ledna 2008 formou vloženého listu dle
následujících cen:
formát A4
6 000 Kč
formát 1/2 A4
3 000 Kč
formát 1/4 A4
1 500 Kč
formát 1/8 A4
750 Kč
V případě zájmu o další informace uvádíme
kontaktní adresu: kd@holice.cz.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – PROSINEC 2007
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Čtvrtek 29. listopadu – aula Gymnázia Dr. E.
Holuba
17.00 hodin – vernisáž výstavy na téma: BIBLE
18.00 hodin * VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA *
Sobota 1. prosince – městská knihovna
9.00 – 17.00 hodin * DEN PRO DĚTSKOU
KNIHU * předvánoční prodej dětských knih
2. PROSINCE – první neděle adventní
14.00 hodin – velký sál KD – program spojený
s nadílkou
* ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM A POHÁDKOU „BROUČCI“ *
16.15 hodin – náměstí TGM pod vánočním
stromem * SLAVNOSTNÍ FANFÁRY,
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
S KULTURNÍM PROGRAMEM *

NÍ KONCERT ZUŠ HOLICE *
15.00 hodin – velký sál KD * ŠTĚDREJ VEČER NASTAL *
předvánoční představení s koledami herců
a muzikantů Divadla Drak
Středa 12.–20. prosince – klubovny KD – výstava prací žáků holických škol
* PŘEHLÍDKA VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
A VÝZDOB *
otevřeno denně od 15.00 do 18.00 hod.
Sobota 15. prosince
v 19.30 hodin – velký sál KD – divadelní
představení
* ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY *
uvede Divadelní soubor KD Holice
16. PROSINCE – třetí neděle adventní
16.00 hodin – kostel sv. Martina
* ADVENTNÍ KONCERT HOLICKÝCH NOVIN *
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
Středa 19. prosince – klubovny KD
16.00 hodin – přednáška Mgr. Lukáše Pešky
v rámci Akademie pro starší a pokročilé
* VÁNOCE V ČESKÉ LIDOVÉ TRADICI *

Pátek 7. prosince – kulturní dům
18.00 hodin – velký sál KD – koncert Dechové
hudby KD Holice
* VÁNOCE CELÉHO SVĚTA *
19.00 hodin – KLUB a bar U Holuba – beseda
s cestovatelem O. Bubákem
* Doteky konců světa – SEVERNÍ A JIŽNÍ PÓL *
21.00 hodin – KLUB a bar „U Holuba“ – rockový koncert
* DEHET *
9. PROSINCE – druhá neděle adventní
14.30 hodin – kostel sv. Martina * ADVENT-

JÓGA v Holicích – to je historie

24. PROSINCE – Štědrý večer
23.00 hodin – prostranství u kostela
* KONCERT DECHOVÉ HUDBY KD HOLICE *
24.00 hodin – kostel sv. Martina – Svatomartinský sbor a orchestr
* PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ *
Středa 26. prosince – kostel sv. Martina
15.00 hodin – vystoupení žáků holických mateřských, základních a středních škol
* VÁNOČNÍ KONCERT U JESLIČEK *
Čtvrtek 27. prosince – KLUB a bar „U Holuba“
19.00 hodin – koncert holických rockových
kapel
THE COMPROMISE a EYE FOR AN EYE

PROGRAM
KINO
Irina Palm
úterý 4. prosince v 19.30 hod.
Příběh padesátnice Maggie, která se jednoho
dne nechá zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho a přijme práci, nad níž by se dosud
při pouhé zmínce zarděla studem.
vstupné: 60 Kč
Ratatouile
úterý 11. prosince v 17.00 hod. Krysák Remi
odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci.
vstupné: 65 Kč
Královna
úterý 11. prosince v 19.30 hod
Film je intimním pohledem do zákulisí královské rodiny ale i vysoké politiky v období po
tragické smrti princezny Diany. Odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této události na
celý svět.
vstupné: 60 Kč
Gympl
úterý 18. prosince v 19.30 hod.
Příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování grafﬁti. Na pozadí se ale odkrývají
problémy mladé generace.
vstupné: 70 Kč

VÝSTAVY
Dětský divadelní soubor Klíč
od 1. prosince do 31. prosince
vitríny v I. patře Kulturního domu města Holic
27 obrazů o Marii a děťátku
jak je namalovaly děti z výtvarného oboru ZUŠ
Holice
od 1. prosince do 21. prosince
v I. patře Kulturního domu města Holic

Rukodělná dílna – vánoční
floristika a zvykosloví

První kurz jógy (hata jógy) byl zahájen
v Kulturním domě města Holic v roce 1976. Od
té doby zájemců přibývá. V současné době je
uváděno v odpoledních a večerních hodinách
sedm kurzů – v pondělí, úterý, ve středu a čtvrtek v příjemném prostředí malého sálu kulturního domu.
Jóga není žádná mystika. Její ásany a techniky zvyšují odolnost a stabilitu lidského organizmu, pomáhají udržovat zdraví a svěžest, harmonii fyzickou a duševní do vysokého věku. Jóga
pomáhá předcházet problémům pohybového
aparátu i orgánů nebo je zlepšovat. Pozitivně
ovlivňuje celý organizmus včetně psychiky a to
za předpokladu pravidelného a dlouhodobějšího cvičení při správném životním stylu.
Je určena každému bez rozdílu věku a fyzické zdatnosti. Kurzy v Holicích navštěvují ženy
i muži různých věkových kategorií. Pozitivní
vliv jógy na lidský organizmus je prověřen víc
jak třemi tisíci lety a získává si stále víc příznivců v ČR i v celém západním světě.

Poděkování

Městská knihovna

Děkujeme všem, kteří v průběhu roku 2007 navštívili Kulturní dům města Holic a podpořili
naši práci. Dík patří taktéž městu Holice, Generali Pojišťovně a.s. agentura Holice, Kooperativě pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group a to
za ﬁnanční podporu při našich akcích.
Zároveň děkujeme za partnerství při pořadech
v klubu a baru „U Holuba“ paní Darině Götzlové, společnosti TEKA v.o.s. Holice, a v neposlední řadě akad. arch. Bohuslavu Horákovi
za profesní a ﬁnanční podporu klubu a baru
„U Holuba“.
Ještě jednou díky a do nového roku vše dobré!

V městské knihovně proběhnou v sobotu 1. prosince 2007 od 9.00 do 17.00 hodin
dvě akce. Bude to „Den pro dětskou knihu“
– předvánoční prodej dětských knih v rámci
1. ročníku celostátní akce a „Amnestie“ pro
zapomnětlivé čtenáře.
Přijďte si nakoupit dětské knihy pro děti,
vnoučata... Přitom můžete vrátit i půjčit si knihy. Zapomětlivým čtenářům, kteří vrátí knihy
a zakoupí si dětskou knihu, budou prominuty
sankční poplatky.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Emílie Sedláková

Pracovníci Kulturního domu města Holic

Anna Boříková
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Pondělí 31. prosince ve 20.00 hodin

SILVESTR 2007
KULTURNÍ DŮM HOLICE

Výroba vlastního adventního věnce, vánoční
aranžmá, provaz nebo vrkoč apod. Co si přinést?
Pro věnec čtyři nízké a široké svíčky a stuhu
v ladící barvě. Ostatní bude k dispozici.
V pátek 14. prosince 2007 od 17.00 hodin
v klubovnách KD, cena 280 Kč.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL
Projekt ZDRAVÍ na „Holubovce“
Zdraví je to nejcennější, co máme. A proto
mu žáci 1.–5. tříd zasvětili celý poslední říjnový
týden. Každá třída si vybrala jednu oblast. Jak
se stravovat, co jíst a pít výtvarně ztvárnila 1. A.
1. B se zabývala mezilidskými vztahy a spojené otisky rukou byly důkazem vytvářejících se
vztahů ve třídě. Režim dne i se spánkovým režimem nalinkovala 2. A. Osobní hygieně a čistotě
se podívala na zoubek 2. B. Obrovský nádherný dům vytvořili žáci 3. třídy v rámci kultury
bydlení a provozu domácnosti. Prostřednictvím
svých výtvarných a literárních prací potvrdila

4. třída, že i stav životního prostředí má velký
vliv na zdraví. Podtéma kouření, alkohol a jiné
drogy vzali páťáci za druhý konec a ukázali, jak
drogám předcházet – najít si koníček, zálibu.
Stále platí: kdo si hraje, nezlobí.
Každá třída se „poprala“ s daným tématem,
jak nejlépe uměla a výsledky svého úsilí prezentovala v prostorách chodeb 1. stupně.
Celý projekt hodnotili žáci v rámci hodin
prvouky a přírodovědy. Prezentací mohli využít
i žáci 2. stupně. Tak na zdraví!
Učitelky 1. stupně

MŠ Pardubická informuje
V uplynulém měsíci jsme si dělali v mateřské škole halloweenskou výzdobu. Největší z dýní nás vítá každé ráno před vchodem
do školky. V KD jsme shlédli pohádku Honza
Nebojsa a koncem listopadu už jsme začali
s přípravami na advent. Odstartovalo je představení Půjdem spolu do Betléma v mateřské
škole. Do KD na výstavu připravujeme ozdobený vánoční stromeček, náš bude laděný
do fialové barvy. Adventní věnce, stromečky, svícinky a vánoční výzdobu budeme mít
také ve všech třídách a na chodbách mateřské
školy.
Další akce v adventní době:

3. 12. pohádka v KD – Trampoty čerta Culínka
4. 12. pohádka v MŠ – Jak se Máša a Míša těšili
na Vánoce
5. 12. Mikuláš v MŠ – dramatický kroužek ZŠ
Holubova
12.12. výlet do vánočně vyzdobeného zámku
Nechanice
17.12. pohádky v MŠ – divadlo Šternberk v posledním týdnu vánoční besídky v jednotlivých třídách
Všem čtenářům Holických listů přejeme pohodové prožití adventního i vánočního času plného spokojenosti a lásky.

MŠ STAROHOLICKÁ – NEŽ
PŘIJDOU VÁNOCE
Čekání na Vánoce by si v mateřské škole měli
všichni dostatečně vychutnat. Účelem není jen
školu vánočně naparádit, smysl předvánočního
období je ve sdílení a společném těšení.
Do Vánoc zbývá opravdu jen málo času, vrcholí
přípravy, zdobí se, vyrábí se, pečou se perníčky,
aranžují se větvičky, bedlivě pozorují Barborky,
voní jablíčka a pomeranče, píšou se dopisy pro
„Jéžiška“. Hned 5. prosince uvítáme opět po roce
Mikuláše s Čertem. Písniček a básniček o Mikuláši je čím dál tím víc, takže se každý rok učíme nové. Nezapomínáme ani na básničky, které
vyjadřují naši radost a očekávání a také omluvu
za celý rok dětského ,,zlobení“. Tichounký zvoneček zacinká a Mikuláš s dárečky je tady. Ještě stihneme všechno vyfotografovat. A už je tu
další těšení na to, až pozveme ty, které mají děti
nejraději – rodiče na tradiční besídku. Pásmo říkadel, básní, písniček, koled dá trošku práce, ale
odměnou nám budou úsměvy a potlesk.
Přejeme i Vám, aby chvíle adventní patřily
k těm nejkrásnějším v roce.
Plánované akce na prosinec:
1. prosince – od 14 hodin čertovská diskotéka
L. Štumpa s kreslířem Honzou Lušavským
3. prosince – divadelní představení v KD Holice – „Trampoty čerta Culínka“
4. prosince – divadlo v naší MŠ – „Jak se Máša
a Míša těšili na Vánoce“ (zveme maminky
s dětmi od 10.00 hodin)
5. prosince – Mikulášská nadílka v MŠ
6. prosince – plavecký výcvik – ukončení
11. prosince – instalace vánočních výrobků
v KD Holice
12. prosince – výlet s dětmi na Hrádek u Nechanic
17. prosince – vánoční besídka pro rodiče
Přejeme všem čtenářům novin hezké a klidné
Vánoce.
Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ Staroholická

Čertovská diskotéka

MŠ Pardubická

Na co se těší děti z MŠ Holubova?
V dětech doznívají vzpomínky na společný výlet s rodiči do ZOO v Liberci, na výlet parníkem

Arnoštem. Co nás vše čeká? Každé pondělí si
k nám mohou přijít pohrát děti od 2 let do včeličkové třídy. Hrátky jsou od 15.15 hodin. Děti
se seznámí s prostředím mateřské školy, usnadní
to jejich adaptaci při nástupu do MŠ. Všichni se
těší na vánoční čas. Brzy přijde ČERT a MIKULÁŠ. Se svým programem nás přijdou navštívit
děti ze ZŠ Holubova a Komenského. Nebude
chybět vánoční pohádka. Pojedeme se podívat
do Třebechovic na BETLÉM. Pro rodiče připravujeme vánoční besídky. Přípravy a těšení se
na vánoční svátky jsou pro děti nejkrásnějším
obdobím v roce.
Kolektiv MŠ Holubova

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Základní kynologická organizace Holice
Naše organizace se již 25 let zabývá výcvikem psů. V současné době tvoří základnu naší
kynologické organizace přibližně 26 členů.
Velkou většinu z nich přivedl na „cvičák“ ten
samý důvod. Stali se majiteli pejska a chtěli,
aby byl jejich mazlíček alespoň trochu poslušný na procházkách, přišel na zavolání, uměl
jednoduché cviky. Někteří zůstávají pouze
u tohoto základního výcviku, ale řada z nich se
chtěla věnovat svým pejskům víc a víc. Mnoho
z nich také připravuje svého psa na zkoušky,
jiní na cvičák chodí sbírat zkušenosti, vyměňovat si své poznatky o výcviku a podobně. V neděli 14. 10. pořádal náš klub Den otevřených
dveří. Diváci mohli sledovat výkony pejsků
v různých fázích výcviku. Po poslušnosti následoval velmi zajímavý úsek – a to „speciální
cviky“. Bady nám předvedl, jak se svojí paničkou Janou tancuje, Deny s Jirkou odložení za
pochodu, Riky s Honzou přivolání a využití
balonku při výcviku, Tesinka s Martinem, že
i pejsci umějí chodit po žebříku, a najít schovaný piškot pod hrnečkem. Třetí částí, kterou
jsme si pro návštěvníky připravili, byly obrany.

Ukázali jsme, že pejsek je s ﬁgurantem vlastně
kamarád, který si s ním prostřednictvím hadru,
peška nebo rukávu hraje.
Pokud jste náš den otevřených dveří propásli
a chtěli byste se přijít podívat, jste u nás vítáni.
Cvičíme každou neděli od 8 hodin na našem
„cvičáku“ u autokempinku Hluboký.

Vysílací středisko Radioklubu
OK1KHL Kamenec už vysílá
Výstavba vysílacího střediska Radioklubu OK1KHL na Kamenci pokročila
vlastní aktivitou členů radioklubu a díky
ﬁnančnímu příspěvku města Holic. Ze střediska se už vysílalo jak na krátkých, tak na
velmi krátkých vlnách. Uvažovalo se také
o tom, že by bylo vhodné se zúčastnit již
i nějakého většího závodu. Činu se chopil
Petr Boháček OK1BOA za asistence Libora Augustina OK1ALX. Ve dnech 27.
a 28. října 2007 se konal jeden z velkých
celosvětových radioamatérských závodů
v navazování spojení na velké vzdálenosti
– 48 hodinový závod CQ WW SSB 2007.
Petr se závodu zúčastnil jako sólo operátor
na všech pásmech. Připravili vysílací pracoviště a postavili jednu velice zajímavou
anténu. Velké monstrum (40 m vlnové délky) bylo nepřekonatelné.

Můžete se však podívat i na naše webové
stránky – www.zko-holice.webzdarma.cz.
Výbor ZKO

MO ČRS Holice informuje
Tradiční podzimní výlovy holických rybářů se v letošním roce uskutečnily pouze
na dvou chovných rybnících, tj. ve Velinách
a na Stateckém rybníku na Starých Holicích.
Z důvody ztráty komorového rybníka v Býšti musel hospodářský odbor připravit jinou
organizaci výlovů. Proto se chovný rybník
v Rokytně bude lovit až na jaře příštího roku
a také až na jaře se budou nasazovat ryby do
sportovních revírů ve Vysokém Chvojně a do
naší „záhumenky“ na rybníku Blažkovec.

Výboru organizace se podařilo dotáhnout až do úspěšného závěru nákup rybníka
a v současné době je už v našem vlastnictví
rybník ve Velinách. S činností organizace
v roce 2007 a s výhledem a plány na rok
2008 se budou moci seznámit holičtí rybáři
na pravidelné prosincové pracovní členské
schůzi, která proběhne v neděli 16. prosince v kavárně u Černého koně od půl desáté dopoledne.

V KRAMFLÍČKU USPĚLI I DOMÁCÍ
Městská sportovní hala v Holicích v neděli
jedenáctého listopadu hostila čtrnáctý ročník
soutěže ve sportovním tanci Holický kramﬂíček.Taneční umění předvedlo v jedenácti soutěžích devadesát šest párů z celé České republiky.
Mezi soutěžícími nechyběli ani zástupci obou
holických klubů. Nejlepší výsledky z pořádajícího Tancklubu Holice – dvě druhá místa, si
vytančil pár O. Valášek – I. Klofátová, a to v latinsko-amerických tancích v kategorii dospělých, v juniorech v kombinaci obou tanců, z TK
Apelu L. Sádovský – P. Třasáková si vybojovali
dvakrát zlato ve standardních i latinsko-amerických tancích. Ceny do soutěže věnovaly ﬁrmy: Hendrych, Malavi, Rácio, Valma, Elektro
Schejbal, Eso, Proﬁreál, Pohřební ústav, Květinka, Lima, Barvy laky.
Za město Holice, pod jehož záštitou se akce
konala, předal ceny místostarosta p. Effenberk,
který ocenil velkou účast párů a poděkoval organizátorům za realizaci celé akce. V roce 2008
oslaví Holický kramﬂíček už své patnáctiny.

Vladislav Branda

Závod začal ve 2.00 hodin v noci na
sobotu a skončil v 1.00 hodin v noci na
pondělí. Petr uskutečnil 1773 spojení
s 291 státem, což znamenalo při konečném přepočtu 991 134 body. Výsledek je
slušný, ale jaký bude v celkovém pořadí se
dozvíme asi za půl roku. Proč tak dlouho –
protože se musí soustředit závodní deníky
(záznamy o spojení) od desítek tisíc vysílacích stanic z celého světa a provést kontrola několika milionů spojení. O umístění
můžeme pouze spekulovat podle počtu
bodů v minulých letech. Může to však být
i velmi odlišné podle momentálních podmínek šíření radiových vln pro dálková
spojení.
Poděkování Petrovi OK1BOA za to, že
se odvážně pustil do tak velkého závodu
a odzkoušel tím možnosti závodního vysílání z Kamence. Dík samozřejmě také Liborovi OK1ALX, který Petrovi asistoval
při stavbě a nastavování antén.
Pokud by vás zajímalo dozvědět se
více o činnosti Radioklubu OK1KHL Holice, či konkrétně o tomto závodě a máte
přístup na internet, pak se podívejte na
stránky www.ok1khl.com.
Sveta Majce OK1VEY

Hana Flekrová
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Bylo to v říjnu, kdy jsem psal o ladem ležícím
pozemku v sousedství činžáků na Mušce a o připomínkách tamních obyvatel. Písemná odezva přišla
od vlastníků pozemku, avšak bylo to při uzávěrce
listopadového vydání, my měli již „plno“, a proto
jsme počítali se zveřejněním v tomto čísle. Mezitím se ozvalo se svým stanoviskem také „město“
a celá záležitost dostala víceméně „punc“ úřední.
Proto dopis majitelů i řádky radniční k celé záležitosti uvádíme na stránce 3 – úřední deska – kde
se s nimi můžete seznámit.
Plošné značení přechodů a dalších náležitostí bohužel nijak nepokročilo. Příslib úprav
v měsíci říjnu se neuskutečnil, v listopadu
jsem pracovní četu značkařů v Holicích zahlédl, avšak kromě několika drobných úprav na
křižovatce u restaurace „Na Špici“ jsem nikde
změny k lepšímu nezaznamenal. Navíc počasí v této době již není nejideálnější, a jakmile
začne padat sníh, je po úpravách. Přesto se na
další vyhlídky pozeptám.
Jsem rád, když mi někdo řekne: „Napište to!“ Jsem rád, i když zkušenosti od nějakého velkého očekávání odrazují. Mnohdy to je
„jako když se hrách na stěnu hází“. Dotyčný ani
nemá snahu zareagovat, ač je to někdy dokonce
i sám „ÚŘAD“. Avšak napíši vždy, pokud se
přesvědčím, že na tom něco je. V tomto případě
jde o chátrající a pomalu se rozpadající budovy čp. 268 na rohu vedle samoobsluhy Jednoty
a naproti automobilní škole v Nádražní ulici.
Hrůza a děs, s čímž má již letité zkušenosti jeden ze sousedů. Trochu to přiblíží i fotograﬁe.

Co jsem se po jistém bádání dověděl z míst
úředních? Jde o soukromý objekt a majitel je

kdesi. Přesto městský úřad i stavební úřad stále
útočí (možná jste si všimli, že jsou tam zaslepená okna) a v listopadu proběhlo jednání za
účasti všech zainteresovaných stran. Stanovisko majitele je zajímavé. Prý prohlásil, že vinu
za současný stav nese i obec, poněvadž by měla
prostřednictvím policie takovéto objekty ohlídat. Což je spíše pro zasmání. Avšak k věci.
Závěr jednání, kterého se zúčasnil i statik, vyzněl v tom smyslu, že statik objekt prozkoumá
a vydá posudek. Stavební úřad poté rozhodne,
co musí majitel v zájmu ochrany a bezpečnosti
okolí učinit. Uvidíme a uslyšíme.
Připomínka druhá, týkající se též vzhledu
obce, směřuje k farské zahradě. Ověřil jsem si
rovněž, že na ní něco je. Čelo farské zahrady,
směřující do Komenského ulice, je vskutku nevábné. Svého času se tam cosi dělalo, na první
pohled spíše „nedodělalo“. Zůstal provizorně natažený plot a jeho trosky na stavebních
trubkách. Projít kolem není nic příjemného ani
zcela bezpečného. Už proto, že okolí (přilehlé
ulice, kaplička, prostranství kolem kaple, školní
plot) je vkusné, upravené, chtělo by to s tímto prostorem něco udělat. Předpokládám, že to
bude nejspíše povinnost zdejší farnosti římskokatolické církve.

Dlužím ještě jednu odpověď – co to bylo
v listopadovém čísle za „speciální“ sanitku?
Nevím, osobní vůz s výběrovým číslem 2A6
1000 ze zákazu parkování zmizel jak loňský
sníh. Možná by věděl dopravní odbor či policie,
jenže ochrana dat, ochrana osobnosti… – však
to znáte!
E-mail: miloslavkm@volny.cz

Radost, štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2008
vinšuje redakce HOLICKÝCH LISTŮ
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Prosincové „kulaté“ jubileem zajímavých osob
města jsem objevil pouze ve dvou případech:
HLAVÁČEK Otto, doc. Ing. Csc.,
(10. výročí úmrtí), * 23. března 1929 v Hradci
Králové, † 30. prosince 1997 v Praze, odchovanec Baťovy školy, po studiích působil v Praze,
poté byl obchodním radou v Mexiku a Brazílii,
konzulem v Peru, zástupcem v komisích OSN;
téměř celé mládí prožil v Holicích – Roveňsku,
navštěvoval zdejší obecnou a měšťanskou chlapeckou školu
PILNÝ František (120. výročí narození), * 3. prosince 1887 v Dolních Ředicích,
† 4. ledna 1962 v České Kamenici, učitel, veřejný a osvětový činitel, působil jako učitel a ředitel v holických školách, významný sokolský
činovník, hasičský vzdělavatel, odbojový pracovník, za nacistické okupace vězněn, předseda
prvního Revolučního národního výboru města
Holic (1945 – 1946), po roce 1948 perzekvován
komunistickým režimem
Tím nechci prosinec „okrádat“. V prvním
zimním měsíci se narodil např. Josef Dudych
(1819), kněz, odborný spisovatel, mecenáš a zakladatel místního chudobince, MVDr. František Dvořáček (1868), veterinář, odborný
publicista, znalec hospodářského zvířectva,
Luisa Holubová (1881), virtuoska – harfenistka a profesorka konzervatoře, František
Horyna (1816), všestranný hudebník, učitel
hudby, první dirigent místní dechové kapely,
Miloš Makovec (1919), ﬁlmový režisér, tvůrce
ﬁlmu „Velké dobrodružství“ o životě cestovatele Emila Holuba, František Růžička (1876),
obchodník, ředitel občanské záložny, kulturní
a sportovní činitel, městský zastupitel, mecenáš
města. – Nejde však o jubilanty „kulaté“.

Letopisy nám říkají, že v prosinci se v Holicích nic moc nedělo. Není to však domněnka
přesná, spíše by se dalo říci, že v historii patřil
prosinec k měsícům poklidnějším. Zřejmě se
více hodnotilo, „adventilo“, chystalo na velké
svátky roku i na jeho závěr. Jan Munzar v knize
„Medardova kápě“ píše o prosinci jako o měsíci „siném“, šedivém, bledém, často mlhavém,
s nejslabším sluncem roku. Tomu odpovídá
také nálada lidí – na co mimořádného se v takovém čase zmůžete?! Optimista bude právem
oponovat, že čas adventu a s ním spojená Barborka, čert s Mikulášem, dárkový rej, vánoční
a novoroční hodokvas a dění k tomu patřící onu
šedivost i mlhavost obvykle dostatečně zpestří.
Nic to však nemění na skutečnosti, že jsem
nalezl pouze jedno prosincové jubileum, které
stojí za zmínku: 17. prosince 1507 (před 500
lety!) se tehdejší majitel Holic, Hynek Bradlecký z Mečkova, patrně dostal do ﬁnančních
potíží a prodal své panství – konkrétně Holice
městečko a Holice ves (dnes Staré Holice) – za
2 500 kop grošů pražských Vilémovi z Pernštejna. Tím se Holice staly na stovky let součástí
pardubického panství. Přidám ještě jedno prosincové, nejubilejní, ale zajímavé. V prosinci
1936 podalo vedení města žádost na ministerstvo národní obrany o umístění vojenské posádky a náhradního vojenského průmyslu do Holic. To nebyl vůbec špatný nápad, ovšem žádost
byla zamítnuta.
(mkm)
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Tělovýchova a sport
Jiří Welsch
Kdo se jen trochu zajímá o sport, musí si přiznat, že v tomto oboru to ze zdejších rodáků dotáhl nejdále basketbalista Jiří Welsch. Jirka se
narodil 27. ledna 1980 a s basketbalem začínal
pod vedením svého otce Pavla, který v podstatě v Holicích tento sport založil a vede ho do
dnešní doby. Již v žákovském věku přestoupil

Jirka do Pardubic a zde také poprvé co by ještě
junior (bylo mu teprve šestnáct let) okusil první
ligu dospělých. O dva roky později začíná oblékat dres Sparty Praha a v sezoně 1999–2000
je zvolen nejlepším hráčem Mattoni NBL, což
je samozřejmě první liga. Po tomto úspěchu následoval snad nejdůležitější krok v jeho kariéře.
Přestoupil do předního evropského týmu Olimpija Ljubljana do Slovinska, které je basketbalu
zemí zaslíbenou. Zde od počátku hraje jednu
z nedůležitějších rolí. V roce 2002 se mu splnil

sen každého basketbalisty, byl draftován v zámořské NBA a to v prvním kole jako 16. Vybral
si ho tým Philadelphia 76ear, ovšem hned po
draftu putoval do týmu Golde State, kde strávil
první zámořský rok. Ten Jirkovi nevyšel podle
jeho představ, byl vyrejdován do Dallasu a dále
vyměněn do mužstva Boston Celtics. To byla
asi nejúspěšnější kapitola jeho působení v USA.
Rok a půl byl členem základní pětky a až když
se změnilo vedení, o svoji pozici přišel. V zámoří působil ještě v Clevelendu a v Milwaukee
a po vypršení smlouvy kývl na nabídku špičkového španělského týmu Unicaja Malaga, kde
působí i v současnosti. Jirka je oporou české
reprezentace, kterou vedl i na neúspěšném ME
v zemi, kde právě působí.
Jirko, proč to na ME nevyšlo, a co děláš
nyní?
„Nehodnotil bych naše vystoupení na ME jako
neúspěch. Nepostoupili jsme sice ze základní
skupiny, což byl náš cíl, nicméně samotná účast
na mistrovství po osmi letech byla pro český
mužský basketbal úspěchem a odrazem reality,
ve které se náš basketbal nachází. Na Mallorce
jsme prohráli tři zápasy, v prvním nám chyběl
kousek štěstí (Německo), proti Litvě jsme se
museli sklonit před lepším týmem a v posledním zápase proti Turecku jsme doplatili na úzký
kádr. Tři zápasy ve třech dnech jsou velmi náročné a nám už proti Turkům nezbývaly síly.
Jinak momentálně jsem už zpět ve Španělsku,
kde nám 7. října začala sezona prvním zápasem
španělské ACB ligy proti Estudiantee Madrid.
Doufám, že sezona bude úspěšná, a že mi bude
během roku držet zdraví.“
Nesmíme zapomenout, že během letní přestávky Jirka již pět let pořádá Welsch Basketball Camp, kde předává svoje bohaté zkušenosti
mladým adeptům jednoho z nejrozšířenějších
sportů na planetě.
Petr Kačer

Pavel Kop nejlepší v republice
Životního úspěchu dosáhl nohejbalista Pavel Kop na mistrovství republiky v singlu, což
je soutěž jednotlivců. Člen týmu SK Holice se
stal nejmladším seniorským mistrem republiky v dlouhé historii tohoto sportu. Mistrovství
proběhlo 4. listopadu v Nymburce, který se
může pochlubit největším sportovním centrem
v republice.
Pavle, jaká byla tvoje cesta za titulem?
„Mistrovství se zúčastnilo třicet nejlepších
nohejbalistů naší republiky. V základní skupině jsem porazil Knytla z Mladé Boleslavi
a Vokáče z Českého Brodu, prohrál jsem pouze
s Vítem ze Žatce a byla to jediná porážka na
tomto turnaji. Po tomto již následoval KO systém. V prvním kole jsem porazil reprezentanta Doubravu, který hraje za Šacunk Benešov.
Bylo to velice těsné, v rozhodující setu jsem
vyhrál 10 : 9 a musím přiznat, že při mně stálo štěstí. Ve druhém kole na mě čekal můj budoucí spoluhráč z Modřic Skřejnek. Oba sety

skončily nejtěsnějším možným rozdílem 10 : 9
v můj prospěch. Už postup do semiﬁnále byl
pro mě velkým úspěchem, uklidnil jsem se, na
rozdíl od mého otce, a přesto, že mě čekal těžký soupeř, byl jsem v pohodě. Semiﬁnálovou
bitvu s Vankem z Karlových Varů jsem vyhrál
ve třech setech a ve ﬁnále jsem si celkem poradil s Michalem Kolenským z Čelákovic. Finále rozhodně nebylo nejtěžším zápasem toho
dne.“
Tímto výsledkem se Pavel nominoval na
mistrovství Evropy, které se konalo 16. až 18.
listopadu v Trenčíně. V konkurenci borců z jedenácti zemí vybojoval nejmladší z nich bronzovou medaili a završil tak svůj nejúspěšnější
nohejbalový měsíc.
Úspěchy Pavla Kopa jsou nejlepší pozvánkou na turnaj trojic, který se za účasti nejlepších tuzemských nohejbalistů uskuteční 9. prosince ve sportovní hale v Holicích.

SK Holice – bilance
podzimní fotbalové sezóny
A mužstvo – po 7 letech opět vstoupilo do divizní soutěže, úvod do sezóny
se vydařil náramně, zisk 9 bodů ze 4
utkání byl impozantní, ovšem nováčkovský elán a nasazení brzy vyprchalo,
přišli náročnější soupeři a ve zbylých
11 utkáních zisk hubených 5 bodů nás
pasuje do role „záchranáře“ v jarních
odvetách. V zimním období je šance
a povinnost mužstvo posílit na všech
postech a brzké jmenování nového trenéra je prvním počinem a skutečností,
že to se záchranou divize v Holicích
myslíme vážně.
B mužstvo – na závěr sezóny se opět
vzepjalo ke šňůře vítězství a svým postavením v tabulce a především jarním
losem, kdy se všemi soupeři z čela tabulky hraje na domácím hřišti, má stále
možnost svoji soutěž vyhrát.
Dorost – skvělé 2. místo za podzimním
suverénem z Letohradu, doufejme, že
i tento náš největší soupeř na jaře klopýtne a umožní nám pokusit se porvat
o postup.
Starší žáci – již poněkolikáté se starší
žáci pokoušejí postoupit do vyšší soutěže a zdá se, že i letošní sezóna by mohla
být další zakletou, tedy nepostupovou.
Mladší žáci – opět skvělé 2. místo a to
pouze o skóre před prvním MFK Pardubice.
Starší elévové – největší zklamání, až
7. místo ve své soutěži.
Mladší elévové – největší úspěch
1. místo!! Soupeře přehrávají a dávají
jim i dvouciferné příděly.
Děkujeme tímto všem fotbalovým příznivcům za účast a podporu na našich
utkáních a věřte, že uděláme vše pro to,
abychom stávající vybojované pozice
nejen obhájili, ale současně se pokusili
s některými mužstvy postoupit do vyšší
soutěže.
Děkujeme všem, kteří přispěli na sběr
starého železa a papíru pořádaný SK
Holice.
Další informace o holickém fotbale získáte na oﬁciálních webových stránkách
www.skholice.com a spolupracujících
stránkách www.holice.cz a www.holickenoviny.cz.
Výbor SK Holice

Petr Kačer
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