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Vážení spoluobčané !

V minulém sloupku jsem 
si postěžoval na odříznu-
tí místní části Roveňsko. 
Nyní už jsem klidnější, 
protože nadjezd byl v po-
lovině října zkolaudován 
a může se po něm jezdit. 
Teď ještě asi tak týden 

musíme přežít zvýšený provoz přes Pardu-
bickou ulici, kudy povede objížďka z Hradce 
Králové po dobu výstavby přivaděče. Věřím, 
že to bude poslední nepříjemnost před otevře-
ním obchvatu. Z komise pro propagaci vze-
šel návrh, aby se občané Holic mohli projít, 
případně projet na kolech či bruslích po jeho 
trase před otevřením. Nápad jistě dobrý, ale 
má to určitou technickou potíž. Nejméně na 
třech místech (spojka z Hradce Králové do 
Holic, kruhová křižovatka u Pardubické uli-
ce, křižovatka na Dolní Roveň) již v této chvíli 
je anebo v nejbližší době bude normální sil-
niční provoz. Jak jsme se však právě dohodli, 
možné to bude ve vymezeném čase v sobotu 
29. listopadu. Pozvánku najdete na této strán-
ce. Zároveň mi bylo sděleno, že obchvat by 
měl být otevřen 3. prosince. Hurá!

Listí letos opadalo dosti záhy, leč počasí 
zatím stavbařům přeje, a proto řada staveb-
ních akcí může ve městě pokračovat. V první 
řadě bych chtěl upozornit na fasádu školy 
v Holubově ulici. Rada města rozhodla, že 
schválené peníze na tuto akci se využijí ještě 
letos a zcela nový kabát by tak měla dostat 
i přístavba z počátku šedesátých let. S tím je 
spojen i nový chodník kolem školy. V minulých 
dnech byla vypuštěna voda z nádrže Blažko-
vec a ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, by 
mohlo být vytěženo již nemálo kubíků bahna. 
A že ho tam je víc než dost! Potom už jen být 
zadobře se svatým Petrem, aby se tam do jara 
voda vrátila. 

I když to zní trochu paradoxně, jedna z vel-
kých stavebních akcí se možná začne v zimě. 
Jedná se o novou komunikaci v severní části 
Podhráze. Čas zahájení závisí na tom, zda se 
fi rmě ČEZ podaří provést kabelizaci elektric-
kého vedení. Čekat nebudeme však věčně, tak 
do jara příštího roku, a poté se začne pracovat 
na silnici. Správci sítí od nás dobře vědí, že si 
tu pak pár let nekopnou. Zimní období bude 
věnováno přípravě projektů na získání dota-
cí. Jde hlavně o rekonstrukci muzea a novou 
základní uměleckou školu. Žádost o dotaci na 
sběrný dvůr jsme předali v minulých dnech. 

Přeji vám pěkný listopad, a přestože je 
tento měsíc spojován se smutkem, tak ať je 
pro vás radostný. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Krajské a senátní volby 2008
Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly volby do 

krajských zastupitelstev a zároveň první kolo 

voleb senátních. V Holicích se volilo v 9 voleb-

ních okrscích a v obvyklých volebních místnos-

tech. Volební lístky obdrželo 5 213 občanů s tr-

valým bydlištěm v Holicích. Do Zastupitelstva 

Pardubického kraje vybírali voliči ze 16 voleb-

ních stran a senátora ze šesti kandidátů. Volební 

místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin, účast 

voličů byla v pátek na celostátním průměru ko-

lem 25 %, sobotní pěkné počasí vylákalo ven 

další holické voliče a výsledkem je celková 

volební účast 43 %, což je i průměr v Pardu-

bickém kraji. Výsledkem voleb je nové Zastupi-

telstvo Pardubického kraje, ve kterém bude mít 

ČSSD 19 zastupitelů, ODS má 11 zastupitelů, 

Koalice pro Pardubický kraj 9 a KSČM získala 

6 zastupitelů. Volební výsledky za Holice jsou 

v tabulkách na straně 3. 

V 1. kole senátních voleb se nerozhodlo a do 

2. kola, které bude až po uzávěrce ve dnech 

24. a 25. října, postoupili JUDr. Miroslav 

Antl (43,8 % hlasů) a Ing. Václava Domšová 

(18,9 %).

Vladislav Branda

ZVEME OBČANY HOLIC NA PROCHÁZKU ČI PROJÍŽĎKU
PO NOVÉM SILNIČNÍM OBCHVATU MĚSTA

SOBOTA  29. LISTOPADU 2008 VE 13 HODIN
SRAZ NA ZAČÁTKU OBCHVATU ZA HRADECKOU ULICÍ

Upozornění: Na křižovatkách s obchvatem bude normální provoz, proto je tře-
ba přesně dodržet hodinu a pokyny policie, neboť provoz bude na křižovatkách 

zastaven jen na nezbytně krátkou dobu. Pozdější vstup na obchvat nebude 
možný! 

Kromě pěší procházky bude možné trasu projet na jízdních kolech nebo koleč-
kových bruslích. Jiné dopravní prostředky jsou nepřípustné. 



V roce 2005 došlo k ukončení dlouhole-

tého svazku mezi místním automotoklubem 

a radioklubem. Byl to rozchod nepříjemný 

pro obě strany, ovšem naprosto nutný a uži-

tečný. Dávno pominuly vazby na dřívější 

Svazarm a oba kluby chtěly jít vlastní ces-

tou. Přineslo to však taktéž záporné stránky 

především v dělení majetku. Samostatný 

radioklub musel odejít z některých společ-

ných nemovitostí. Pro jeho členy to zname-

nalo novou práci, avšak nikoliv nepřekona-

telnou překážku.

„Vedení města i zastupitelské orgány si 
byly vědomy, že klub potřebuje na novou 
cestu podporu. Vždyť mnohé jeho akce, 
v první řadě tradiční každoroční meziná-
rodní setkání radioamatérů, jsou meziná-
rodně uznávané, oceňované a propagují 
i jméno města Holic. Proto rada města 
rozhodla již před třemi lety, že bude podle 
potřeby ročně dotovat radioklub částkou 
50 000 Kč na vybudování nového klubo-
vého a vysílacího střediska. Radioklub 
OK1KHL Holice zakoupil pozemek v míst-
ní části Kamenec na jednom z nejvyšších 
vrcholů v okolí města a letos budování 
střediska dokončil,“ uvedl na vysvětlenou 

místostarosta Ladislav Effenberk.

Členové klubu a jeho příznivci odvedli 

za několik uplynulých let na výstavbě to-

hoto objektu nemalý kus práce a v součas-

nosti se chtěli pochlubit výsledkem. Pozvali 

proto členy rady města na výjezdní zasedání 

do zmíněného střediska. „Viděli jsme velmi 
vzhledný a účelný areál, postavený z něko-
lika buněk pod jednu střechu. V objektu 
jsou začleněny dvě speciální vysílací míst-
nosti, spolková místnost, ložnice pro přípa-
dy nepřetržitého vysílání, kuchyňka, soci-
ální zařízení a sklad. Areálu pochopitelně 
nechybí přívod vody, elektrické energie 
a přístupová komunikace,“ dodal místosta-

rosta Effenberk. Dle jeho vyjádření členové 

rady byli se vzhledem i vybavením objektu 

zcela spokojeni a ocenili účelné využití po-

skytnutých příspěvků z rozpočtu města.

(mkm)

V pondělí 20. října odpoledne přestřihli sta-

rosta města Pavel Hladík a předseda osadního 

výboru Zdeněk Juračka pásku a ofi ciálně tak 

otevřeli nové dětské hřiště v místní části Kou-

delka. Přítomní občané, ale hlavně jejich rato-

lesti, hned využili možnosti vyzkoušet si nové 

hřiště v provozu. Tak ať všem Koudelákům při-

náší radost! 

Rada města schválila pořadník uchazečů 

o přidělení obecního bytu na čtvrté čtvrtletí 

2008, přidělení bytu v čp. 107 v Hradecké ulici, 

směnu bytů v čp. 407 v Pardubické ulici a v čp. 

46 v Holubově ulici, podání návrhu na vystěho-

vání Vladimíra Lochmana z bytu v čp. 61 v ulici 

Bratří Čapků a Otakara Bedzira z bytu v čp. 746 

v Holubově ulici, splátkový kalendář pro Pavlínu 

Frýdovou na uhrazení dluhu za nájemné. Dále 

rada schválila směrnici o nakládání s hmotným 

majetkem Mateřské škole v Pardubické ulici, 

fi rmu ZVČ s.r.o. Hradec Králové jako zhotovi-

tele akce „Odbahnění rybníka Blažkovec“, fi r-

mu Lenka Štěrbová Holice jako zhotovitele akce 

„Vybudování veřejné části kanalizačních pří-

pojek v místních částech Podlesí a Kamenec“, 

smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěv-

ku Pardubického kraje na opravu desky pad-

lých v Růžičkově ulici, likvidaci nepotřebného 

movitého majetku města, prominutí poplatků 

za likvidaci komunálního odpadu žadatelům, 

kteří prokázali placení poplatků v místě jejich 

současného pobytu, podání projektu na dotaci 

z Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika.

Rada města vzala na vědomí zprávu o čin-

nosti komise pro zvelebení a nakládání s majet-

kem města, zprávu o čerpání kapitálových vý-

dajů města k 23. 9. 2008, dopis učitelek českého 

jazyka Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích. 

Rada města uložila vedoucímu odboru SMVM 

vytipovat pozemky v majetku města pro smě-

nu pozemků Ing. Hany Janošové a Mgr. Dany 

Jindrové, projednat s Ředitelstvím silnic a dál-

nic Pardubice úpravy komunikací v souvislosti 

s výstavbou obchvatu. Rada města doporučila 

zařadit žádost Kulturního domu města Holic 

o zvýšení účelové dotace na nákup knih a časo-

pisů pro městskou knihovnu do příští rozpočto-

vé změny na rok 2008, zabývat se při přípravě 

rozpočtu města na rok 2009 návrhem na zřízení 

výstavní síně v KD, zastupitelstvu města schvá-

lit převzetí veřejného osvětlení na kruhové kři-

žovatce v Pardubické ulici do majetku města.

Rada města schválila pravidla pro přípravu 

rozpočtu města na rok 2009, 9. rozpočtovou 

změnu na rok 2008, převod družstevního podí-

lu v Bytovém družstvu Dubina II. a v Bytovém 

družstvu nájemců Holice, zvýšení nákladů na 

II. etapě rekonstrukce fasády Základní školy 

Holice, Holubova ulice o 513 482 Kč, fi rmu 

BW – Stavitelství s.r.o. Holice jako zhotovitele 

III. etapy rekonstrukce fasády Základní školy 

Holice, Holubova ulice, smlouvu o poskytnutí 

dotace Pardubického kraje na činnost a provoz 

turistického informačního centra, bezplatné 

využití prostranství před prodejnou Albert na 

náměstí T. G. Masaryka pro volební akci KDU-

ČSL, snížení osobního hodnocení o 50 % po 

dobu 3 měsíců u ředitelky Mateřské školy Ho-

lice, Pardubická ulice, uložila starostovi města 

do 27. 10. 2008 prošetřit činnost kontrolního 

orgánu Městského úřadu Holice.

Rada města jmenovala zástupce zřizovatele 

ve školských radách: Základní škola Holice, 

Holubova ulice – Ing. Hanu Vondroušovou a Li-

běnu Stárkovou, Základní škola Holice, Komen-

ského ulice – Radka Chotěnovského a Dagmar 

Spitzerovou. Rada města k inventarizaci majet-

ku vyhlásila termín provedení k 31. 12. 2008, 

schválila harmonogram provádění prací a jme-

novala hlavní inventarizační komisi ve složení: 

předseda Petr Rychlík, členové Ing. Vladislav 

Branda, Eva Brandová, Lenka Kšádová, Aneta 

Václavíková, Miroslava Welschová. 

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
29. září 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
13. října 2008

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA KOUDELCE OTEVŘENO

Kamenec již vysílá do éteru
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Poslední letošní sběr biologic-
kého odpadu bude 6. listopadu
Holický městský úřad a fi rma Odeko z Týniště n. 
Orlicí, která organizuje tzv. mobilní sběr biolo-
gického kompostovatelného odpadu, upozorňuje 
holické občany, že tento odpad je nutno předávat 
osobně a že jiný odpad než biologický nebude 
v žádném případě odebírán. 
Na závěr připomínáme, že poslední letošní 
svoz biologického odpadu bude v odpoledních 
hodinách ve čtvrtek 6. listopadu dle obvyklého 
harmonogramu. 

Kanalizační přípojky Podhráz, 
Podlesí a Kamenec a Staré Holi-
ce – aktuální informace
V návaznosti na dokončení a zprovoznění tlako-
vé kanalizace v místní části Podhráz je žádoucí, 
aby majitelé nemovitostí, kteří se na kanalizaci 
ještě nepřipojili, učinili tak co nejdříve, nejpoz-
ději v průběhu 1. pololetí 2009. Následná rekon-
strukce komunikace za Ředičkou nebude, bohu-
žel, v letošním roce dokončena, neboť správci 
elektrorozvodů, společnosti ČEZ, se podařilo do-
hodnout vstup na pozemky se všemi spoluvlast-
níky (s posledním ze spoluvlastníků) dotčených 
pozemků až koncem října. Na položení nových 
kabelových rozvodů musí být navíc ještě dokon-
čeno stavební řízení. Rekonstrukce komunikace, 
jejíž příprava je zcela dokončena a je i vybrán 
zhotovitel, bude provedena v nejbližším možném 
termínu po dokončení kabelových rozvodů. 
Na Podlesí a Kamenci budou kanalizační stoky 
dokončeny v dubnu až květnu 2009. Připojování 
jednotlivých nemovitostí bude možné postupně od 
ledna 2009, po dokončení a zprovoznění výtlačné-
ho potrubí do stávající kanalizace na Mušce a pro-
vedení částí kanalizačních přípojek v pozemcích 
města. Tyto části přípojek bude (pravděpodobně 

od ledna 2009) provádět fi rma Štěrbová/Štross. 
Firma je schopna po dohodě s majiteli a v ome-
zeném počtu přípojek provést i části přípojek na 
soukromých pozemcích až po napojení domů. 
V současné době probíhá na Podlesí a části 
Kamence také výměna vodovodního potrubí 
a přepojení přípojek na nové potrubí. Vybudo-
vání nového vodovodu na Kamenci za lesem je 
předmětem jednání s VAKem Pardubice. Jedná 
se také o způsobu obnovy komunikace poško-
zené při výstavbě kanalizace na Podlesí. 
Kanalizace ve Starých Holicích bude realizová-
na v roce 2009. O bližších podmínkách budou 
občané informováni postupně. 

Neurologické ordinace od ledna 
2009 
MUDr. Irena Vyroubalová oznamuje zahájení 
provozu neurologické ordinace pro dospělé na 
„Poliklinice“ v Holicích od ledna 2009.
Ordinační doba bude v pondělí a čtvrtek 9–15 
hodin. Objednávání na tel.č. 605 347 916

Reakce městského úřadu na 
glosu
Na straně 7 se můžete dočíst o upozornění věr-
ného „Holičáka“ na 2 tajemné uschlé stromy. 
Tyto stromy jsou na ulici bratří Čapků, tj. ko-
munikace krajské a ve správě SÚS Pardubic-
kého kraje. A naše doporučení? Nejlépe kdyby 
„věrní Holičáci“ nejprve navštívili městský 
úřad, popřípadě Technické služby Holice, tam 
by se dozvěděli komu stromy patří a my by-
chom i v takovémto případě, kdy stromy jsou 
ve správě jiného subjektu zajistili nápravu. 
Opravdu není v našich možnostech vědět o kaž-
dém keříčku a uschlém stromě v Holicích a je-
ho okolí a za každé upozornění, které může vést 
k nápravě budeme vděčni. 

Vážení čtenáři, 

v tomto podzimním čase se policisté věnují 

především kontrole zaparkovaných motoro-

vých vozidel v lesních úsecích silnic v době 

sběru hub, neboť zde v minulosti docházelo 

ke zvýšenému nárůstu vloupání do motoro-

vých vozidel. Žádáme občany, aby neparkovali 

v místech, kde je to zakázáno, a aby nenechá-

vali ve svých vozidlech tašky s doklady, elek-

troniku, mobilní telefony, apod. V současné 

době již evidujeme první takové případy. Mezi 

nejohroženější lokality patří okolí Poběžovic, 

Horního a Dolního Jelení. Proto žádáme obča-

ny o spolupráci a poskytnutí informací o po-

hybu podezřelých osob a osádek motorových 

vozidel v těchto úsecích, aby v případě tohoto 

zjištění volali Policii ČR na linku tísňového 

volání 158. 

V uplynulém měsíci se policisté zdejšího 

Obvodního oddělení rovněž věnovali kontrole 

veřejného pořádku. Kontrolovali řidiče motoro-

vých vozidel na silnicích druhých a třetích tříd. 

Tyto kontroly přinesly velká pozitiva, neboť za 

uplynulý měsíc nedocházelo k nárůstu trestné 

činnosti, spíše trestná činnost ubyla. V těchto 

kontrolách budeme pokračovat. 

Policisté se v měsíci září rovněž podíleli 

na zajištění hladkého průběhu voleb do druhé 

komory Parlamentu České republiky a do za-

stupitelstev krajů, které se uskutečnily ve dnech 

17. a 18. října 2008, respektive ve dnech 24. 

a 25. října 2008. Toto zajištění ze strany poli-

cie a spolupráce s volebními komisemi přinesly 

bezproblémový průběh voleb. 
npor. Michal Jirout,

zástupce vedoucího OO Holice

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“ V pondělí 10. listopadu 2008 v 18 ho-

din se bude konat v klubovnách kul-

turního domu zasedání Zastupitelstva 

města Holic. 

Na programu je zpráva o plnění roz-

počtu města k 30. 9. 2008 a projednání 

případných rozpočtových změn, dále se 

bude projednávat vyhláška o poplatku 

za odpad. Pravidelným bodem budou 

také převody nemovitého majetku měs-

ta, sdělení starosty města, popřípadě 

projednání připomínek zúčastněných 

občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné 

jednání holických zastupitelů.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města 10. listopadu

Volby 2008 – výsledky hlasování
v Holicích

Voličů v seznamu 5 213

Hlasovalo 2 242

účast v % 43.01

Platné hlasy 2 129

% platných hlasů 95.34

                          Strana            Platné hlasy
 číslo               název          celkem  v %

    1  Komunistická strana

 Čech a Moravy  227  10.66 

    4  Str.drobn.živnost.a podnikat.  23  1.08 

    8  S.O.S. pro kraj  17  0.79 

    9  „Nezáv.starostové pro kraj“  116  5.44 

  11  Koalice pro Pardubický kraj  212  9.95 

  18  Strana zelených  61  2.86 

  19  Moravané  1  0.04 

  32  Strana zdravého rozumu  11  0.51 

  33  Sdruž.pro rep. - Republ.str.Čsl.  0  0.00 

  37  SDŽ - Strana důstojného života  15  0.70 

  42  Volte Pr. Blok - www.cibulka.net  8  0.37 

  44  Demokracie  3  0.14 

  47  Občanská demokratická strana  484  22.73 

  48  Česká str. sociálně demokrat.  933  43.82 

  53  Děln.str. - zrušení popl.ve zdr.  16  0.75 

  54  Konzervativní koalice  2  0.09



KINO
Máj
4. 11. 2008 od 19.30 hodin
Výpravný fi lm režiséra a kameramana F.A.Brab-

ce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla 

Hynka Máchy. Filmový „Máj“ je příběhem Kata, 

který se vrací po sedmi letech do svého kraje. 

Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehner-

tová, Matěj Stropnický, Nina Divíšková, Kryštof 

Hádek.

Žánr: Filmová báseň, délka 76 minut.

Vstupné 65 Kč

Karamazovi 
11. 11. 2008 od 19.30 hodin
Film se odehrává v polském Krakově, kam při-

jíždí skupina pražských herců na alternativní fes-

tival.

Režie: Petr Zelenka

Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor Chmela, 

Lenka Krobotová.

Žánr: drama, délka 110 minut.

Vstupné 70 Kč

Mamma Mia!
18. 11. 2008 od 19.30 hodin
Letní idylka, malý řecký ostrov, holka na vdávání, 

jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a ne-

smrtelná ABBA. 

Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, 

Stellan Skarsgard, a další.

Žánr: Muzikál, délka: 110 minut.

Vstupné 70 Kč

Nestyda
25. 11. 2008 od 19.30 hodin
Komedie podle bestselleru Michala  Viewegha 

„Povídky o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháč-

kem v hlavní roli. 

Hrají: Jiří Macháček, Emilia Vašáryová, Pavel 

Liška, Nina Divíšková a další. Režie: Jiří Hře-

bejk

Žánr: Komedie – do 15 let nepřístupno, délka 90 

minut.

Vstupné 70 Kč

Cesta do středu Země
2. 12. 2008 od 17.00 hodin
Film je natočen na motivy stejnojmenného romá-

nu Julesa Verna. Jedná se o cestu za ztraceným 

bratrem, kde hrdinové objeví fantastický svět pří-

mo ve středu matičky Země.

Hrají: Brednan Fraser, Josh Hutcherson, Anita 

Briem.

Žánr: Dobrodružný/Akční fantasy, délka 95 mi-

nut.

Vstupné 65 Kč

PŘEDNÁŠKY
Akademie pro starší a pokročilé
středa 26. listopadu od 16.00 hodin v klubovnách 
KD Holice 
Výživa v seniorském věku – přednáší MUDr. Iva 

Skálová

VÝSTAVY
Holičáci na cestách
od 3. do 30. listopadu 
předsálí velkého sálu KD Holice

Holice a okolí
v podání žáků I. stupně ZŠ Holubova

od 3. do 30. listopadu 
vitríny v I. patře KD Holice

Holický Kramfl íček
od 3. do 30. listopadu 
vitríny v I. patře KD Holice
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – LISTOPAD 2008

PROGRAM
Princezna se zlatou hvězdou
neděle 2. listopadu od 15.00 hodin, velký sál 
Adaptace klasické pohádky pro Evu Hruškovou 

a loutky Jaroslava Doležala s hudbou Zdeňka 

Bartáka.

Divadlo Evy Hruškové Praha.

Vstupné: 70 Kč 

Národní přehlídka jednoaktovek
Sobota 8. listopadu od 10.00 hodin, velký sál
Jedná se tradiční soutěžní přehlídku nejlepších 

divadelních souborů z České republiky.

10.00 Blesky paní Mc Williamsové

 (Pardubice)

 Trapná chvilka (Josefův Důl)

14.00  Následky prvního manželství (Velká 

Bystřice)

 Řád (Jinonice)

 Dnes ještě neumírám (Praha)

 Není důležité zvítězit… (Holice)

19.00 Postel pro anděla (Aš)

 Cirkus Milenium (Praha)

Christian Giudicelli 
Premiéra mládí 
pátek 14. listopadu od 19.30 hodin, velký sál 
Hra z roku 1987 byla napsána pro slavnou 

francouzskou herečku Annie Girardotovou. 

Tragikomedie vypráví osudy dvou stárnoucích 

žen, různě vzdělaných, odlišných temperamen-

tu i životního stylu, které se náhodou setkají. 

Uvádí Divadlo v Řeznické Praha, překlad Jan 

Cimický, režie Dušan Pařízek 

Hrají: Nina Divíšková a Daniela Bakerová

představení je zařazeno do ABO 

vstupné: 190/170/150 Kč

ADVENT s Josefem Somrem
čtvrtek 27. listopadu od 18.00 hodin, velký sál
Učinkují:
Josef Somr (člen Národního divadla)

Jiří Hájek (člen Národního divadla) barytonis-

ta s holickými kořeny

Komorní soubor Syrinx
Program:
-  ukázky z prózy a poezie autorů Františka Ne-

pila, Františka Halase a lidové poezie

-  lidové koledy a hudba barokních a klasicist-

ních skladatelů

vstupné: 60 Kč

Sponzorem pořadu je BW – Stavitelství.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
– PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA DO KLUBU A BARU 
„U HOLUBA“ 

(prostory malého sálu v KD – samostatný vchod 
ze strany od muzea)

Rockový koncert
sobota 15. listopadu od 20.00 hod
Vystoupí kapely PSI a Eye for an Eye

Vstupné: 50 Kč 

Koncert meditační hudby
pátek 21. listopadu od 20.00 hod
Příjemné posezení jehož výsledkem bude zklid-

nění duše a načerpání pozitivní energie.

Vstupné: 50 Kč 

OD 1.10. 2008

BYLA ZNOVU OTEVŘENA

REALITNÍ KANCELÁŘ
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p. 19

(ZA KOOPERATIVOU)

Nabízíme profesionální zprostředková-

ní nákupu a prodeje nemovitostí včet-

ně fi nancování a veškerých právních 

úkonů za provize již od 2 %.

Tel. 733 365 242

Do knihovního fondu Městské knihovny 

v Holicích přibyly díky sponzorskému 
daru stomatologické ordinace manželů 
Dandových tyto nové tituly:

Marie Vágnerová:
Vývojová psychologie I. – Dětství a dospí-
vání
Marie Vágnerová:
Vývojová psychologie II. – Dospělost a stáří
Věra Nekolová:
Ruština nejen pro samouky
Jiří Růžička:
Jizerské hory do kapsy
Annette Langenová:
Felixi, kolik je hodin?
Děkujeme i touto cestou manželům Dando-

vým za přízeň věnovanou  holické knihovně 

a jejím čtenářům.

Anna Boříková

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ A KONCERTNÍ PŘEDSTAVENÍ – PODĚKOVÁNÍ



Foukej, foukej, větříčku
Léto je již nenávratně pryč a podzim se ujel vlády. Vždy nás něčím novým 

překvapí. Podzim nabízí plnou náruč barev a vůní, láká nás na toulky 

přírodou, kde nacházíme tolik zajímavého. Na výletě do Arboreta ve Vy-

sokém Chvojně jsme poznávali jehličnaté a listnaté stromy, povídali si 

o tom, jak důležitý je vztah člověka přírody. 

Když za okny fouká, je to pravá chvíle na vyrábění.

V okolí MŠ sbíráme přírodniny pro podzimní hrátky, do kterých se s chutí 

zapojují i rodiče.

Mezi velmi hezké akce v měsíci říjnu patřilo divadelní představení 

v knihovně KD Holice.

Knihovnice paní Boříková ve spolupráci s pohádkářem panem Havlem 

zorganizovala poutavé pohádkové představení pro mateřské školy.

Nadstandardní aktivity MŠ
plavecký výcvik, saunování, hra na zobcovou fl étnu, hudebně-pohybový 

kroužek, logopedická prevence, společná výtvarná odpoledne s rodiči, vý-

lety, akce pro veřejnost

Plánované akce na měsíc listopad
Pohádka v KD Holice: ,,Pirátská pohádka“, zahájení saunování na MŠ 

Pardubická, fotografování: ,,Vánoce 2008“, návštěva kamarádů z 1. třídy 

ZŠ Komenského.

Více informací o naší MŠ na internetových stránkách
www.skolka-holice.webpark.cz

MŠ Staroholická
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Z NAŠICH ŠKOL

Tak jako léto vkrádavě a nenápadně přešlo v podzim, žáci zvolna za-

padli až po uši do učení. Tato pohroma se nevyhnula ani žákům ZŠ 

v Komenského ulici.  Zajímavý vstup do nového školního roku čekal 

dvaatřicet žáků šesté třídy. Každým rokem se zde utváří nový kolek-

tiv, složený z žáků tří škol – první stupeň naší školy, Horní Ředice 

a Ostřetín. Stalo se již tradicí, že novopečení šesťáci stráví společně dva 

dny v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení, kde se seznamují 

a poznávají prostřednictvím soutěží a her v českém i anglickém jazy-

ce. Snahu vytvořit z temperamentních šesťáků dobrou partu posílil také 

výukový program Ekopaleta zaměřený na vzájemné vztahy. Sdružení 

Ekopaleta připravilo i zajímavý výukový program pro žáky sedmého 

ročníku. Věnovali se výrobě svíček. Všem se opravdu podařily! Jednu 

vyučovací hodinu angličtiny strávili sedmáci v kuchyni. Podle receptu 

v učebnici připravili jednoduchý pokrm. Při kuchtění se žáci snažili 

mluvit anglicky.

Osmé třídy využily posledních slunných dnů k návštěvě hřebčína v Klad-

rubech.

Deváté třídy se vydaly na horu Kozákov hledat poklady v podobě nerostů. 

Kromě toho se také sportovalo. Hrál se nohejbal, fotbal a stolní tenis. 

V nohejbalovém turnaji družstvo žáků ve složení Matouš Vančura, Jan 

Chour, Martin Řeháček a Pavel Faltys stanulo na stupni nejvyšším. Ve 

stolním tenisu se dařilo děvčatům. Družstvo ve složení Kristýna Horáč-

ková, Anna Fialová a Nikola Patajová postoupilo do krajského kola. Žáci 

devátého ročníku Anna Fialová, David Sušil a Lukáš Varinský se probo-

jovali do fi nále celostátní soutěže Bezpečně do školy. Všichni tři žáci se 

umístili mezi 30 nejlepšími účastníky z celé republiky ve své kategorii. 

Budeme jim držet palce.

Podzim na I. stupni ZŠ Holice, Komenského ul.
Školní rok na I. stupni byl otevřen významnou akcí hned 1. září. Před-

školáci plni očekávání byli pasováni na školáky. Pár dní nato odjeli v do-

provodu svých nových učitelek na adaptační pobyt na Horní Jelení, kde 

si poprvé vyzkoušeli, jaké je to být bez rodičů, jen se spolužáky. 23. září 

druháci navštívili pardubické Ekocentrum, kde se zúčastnili programu vě-

novanému podzimu a obyvatelům lesa – mravencům.

Listopad bude zasvěcený zpěvu. 12. listopadu proběhne již poněkolikáté 

soutěž Perníkový slavík, kde první tři zpěváčci získají slavíka upečeného 

z perníku. 

Akce celé školy:
V týdnu od 13. do 17. října proběhl sběr starého papíru. Výtěžek z této 

akce bude využit na učební pomůcky pro děti. Tímto všem dětem a ro-

dičům, kteří se zapojili do této akce , děkujeme. Ve dnech 22.–23. října 

proběhly na naší škole DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nejen pro rodiče 

a prarodiče našich žáků, ale i pro budoucí prvňáčky a pro všechny, kdo se 

chtěli do naší školy podívat.

V listopadu se uskuteční již druhá hodina pro předškoláky.

ZŠ Komenského

První dva měsíce na II. stupni ZŠ Komenského

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ



Dne 29. srpna 2008 se konala již třetí akce, 

jejíž výtěžek byl věnován dětskému oddělení 

Pardubické krajské nemocnice. V letošním 

roce akce probíhala na pardubickém kou-

pališti pod názvem „Loučíme se s prázdni-

nami… aneb pomáháme dětem“, dětskému 

oddělení byl předán šek ve výši 119.000 Kč 

a za tuto částku bude zakoupen přístroj na 

léčbu žloutenky novorozených dětí. 

Dne 30. září zástupce organizátora akce 

společnosti AFK Sport spol. s r. o. Pardu-

bice pan Pavel Uhlíř slavnostně předal šek 

primáři dětského oddělení MUDr. Vladi-

míru Němcovi a společně s ředitelem par-

dubické nemocnice Ing. Josefem Šimurdou 

podepsali darovací smlouvu na fi nanční dar 

ve výši 119 tis.Kč. 

Poděkování patří všem, kteří přispěli po-

mocí či fi nanční částkou. Hlavní poděko-

vání patří pořadatelům celé akce manželům 

Radce a Pavlu Uhlířovým, společnosti AFK 

Sport spol.s.r.o. Pardubice.

Děkujeme, Dr. Němec Vladimír
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V nedávných dnech přibyly do pamětní knihy 

města dva podpisy významných osobností. Nej-

prve navštívil Holice 24. září se svou tatrovkou 

několikanásobný vítěz Dakaru Karel Loprais. 

9. října pak zavítal do našeho města předseda 

Senátu Parlamentu České republiky Přemysl 

Sobotka. Oba významné hosty přijal starosta 

města Pavel Hladík, jak dokládají fotografi e 

Vladislava Brandy. 

red

„Rozloučení dětí s prázdninami“ 
pomohlo novorozencům

Počátkem října se v pařížském Palais des 

Omnisports sešlo 10 000 studentů a učňů 

odborných škol z 27 zemí, aby se zúčastnilo 

historicky prvního setkání učňovské mláde-

že zemí Evropské unie. Zkušenosti v zahra-

ničí jsou přínosem nejen pro vysokoškolské 

studenty, kteří se účastní programu Erasmus 

– jsou stejně hodnotné pro mladé lidi v oblas-

ti odborného vzdělávání a přípravy. Umožňují 

zvýšit jejich odborné znalosti, ale také zlepšit 

osobní a sociální dovednosti, a tím zvýšit je-

jich zaměstnatelnost. Program EU Leonardo 

da Vinci (2007–2013) podporuje mobilitu 

mladých lidí v oblasti odborného vzdělávání. 

Každým rokem tak profi tuje z grantů programu 

Leonardo da Vinci přibližně 50 000 mladých 

lidí z celé Evropy. Cílem je, aby zahraniční 

stáž byla považována za běžnou součást odbor-

ného vzdělávání.

Střední škola automobilní Holice je jednou 

z mála českých škol, která tyto výměnné studij-

ní pobyty svým studentům a učňům umožňu-

je. Spolupráce s francouzskou školou GARAC 

v Paříži, rakouskou školou Landesberufsschu-

le v Eggenburgu či maďarskou školou Lukács 

Sándor Szakképzö Iskola v Györu trvá již řadu 

let. V loňském roce byla navázána také spolu-

práce s fi nskou odbornou školou Porvoo Voca-

tional College. Právě na doporučení pařížské 

školy GARAC francouzský prezident Nicolas 

Sarkozy a ministryně pro ekonomiku, průmysl 

a zaměstnanost paní Christine Lagarde pozvali 

žáky naší školy na setkání 10 000 mladých Ev-

ropanů. Setkání trvalo tři dny, během nichž byl 

uspořádán bohatý program. 

Ve tříhodinové velkolepé show na stadi-

onu Palais des Omnisports se návštěvníci se-

tkali s řadou význačných politiků, se zástupci 

fi rem a dalšími osobnostmi, které upozornily 

mladé lidi na výhody vyplývající ze získání 

zkušeností v zahraničí v průběhu odborného 

vzdělávání. Předseda Evropské komise José 

Manuel Barroso zdůraznil, že setkání považuje 

za vynikající iniciativu k podpoře celoživot-

ního učení a široké mobility ve vzdělávání. 

Mezi osobnostmi, které oslovily publikum, byl 

i šampion F1 Alain Prost, majitel sítě nejlep-

ších evropských kadeřnictví Franck Provost či 

cukrářský mistr Pierre Hermé. Ti všichni mla-

dé Evropany seznamovali s počátky své vlastní 

profesní dráhy. Další součástí doprovodného 

programu byla mimo jiné prohlídka odborné 

školy GARAC, návštěva pařížského autosalo-

nu „Paris Mondial de L´Automobile“ či pro-

hlídka Paříže. 

Účast na této akci byla pro naše žáky velmi 

přínosná nejen tím, že měli možnost setkat se 

s mladými lidmi z celé Evropy a vyzkoušet si 

své znalosti angličtiny, ale i proto, že si uvědo-

mili, jaké možnosti jim život ve spojené Evropě 

nabízí.

Mgr. L. Šitinová,
Střední škola automobilní Holice

První evropské setkání 10 000 mladých Evropanů v Paříži

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY V HOLICÍCH

Taneční studio Hany Flekrové, 

Tancklub Holice, DDM Holice

si Vás dovoluje pozvat na

HOLICKÝ KRAMFLÍČEK
XV. ročník soutěže ve sportovním tanci 

v neděli 23. listopadu od 9.00 hod.
v městské sportovní hale

tančit se bude celkem v jedenácti soutěžích 

v těchto kategoriích:

Hobby soutěže: Děti II-D , Jun-I-D, Jun-II-

D, Dospělí - D-STT, Dospělí - D-LAT

Postupové soutěže: Dospělí: D-STT, LAT,

C-STT, LAT, B-STT, LAT

Propozice naleznete na: www.tshf.cz
Předpokládaný závěr soutěží: 18.00 hod.

Tato kulturní akce se uskuteční za podpory 

města Holic a  Krajského úřadu Pardubice.
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Ohlasy vezmu velmi stručně. Obchvat Holic je již 

„na dosah“, více o tom píše starosta v úvodním slovu. 

A pracovní doba pošty? Nad tím je lepší se ani nevzte-

kat, i když právě uplynulé pondělí (20. října) jsem sly-

šel od znechucených návštěvníků pošty tolik „lichotek“, 

že slovník našeho premiéra proti tomu nic není. Ovšem 

odezva žádná a odnikud. Starosta města dokonce napsal 

i generálnímu řediteli pošty. Bezvýsledně a bez odpově-

di. Vzpomínám si v této souvislosti na známé, typicky 

české, zaříkávadlo: „Poruč psu, pes poručí ocasu, ocas 

lehne, ani se nehne!“

Tentokrát musím dát přednost před vším ostatním 

jednomu občanskému ohlasu. Bývalý, avšak srdcem 

stále věrný Holičák pan Miloš Branda, se opět velmi 

vtipně ozval (naposledy to bylo při kritice neoznače-

ných silničních přechodů). Zaslal fotografi i dvou úpl-

ně suchých stromů (foto je ze srpna letošního roku), 

které měly být patrně již dávno skáceny. Upozorňuje 

na nebezpečí, které z toho plyne a uvádí případ z Vest-

ce u Prahy, kde podobný „malér“ vedl k trestnímu 

stíhání kompetentních úředníků. Končí vtipnou nad-

sázkou, že by čtenáři mohli soutěžit, kdo první pozná, 

kde se tyto stromy nacházejí. Vítěz by obdržel jízdní 

kolo, na kterém by jezdil městem a odhaloval podobné 

„pomníky“.

Momentálně nevím sám, kdo má tyto stromy v „re-

ferátu“, v každém případě je to však od pisatele pozor-

ná připomínka a kompetentní orgány (správa majetku či 

technické služby?) by neměly dlouho váhat.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

V Holicích se nikdy nezapomínalo na uzná-

ní zásluh místního rodáka, lékaře, badatele, 

spisovatele a afrického cestovatele Dr. Emila 

Holuba. Doklady o tom jsou četné i věčné, po-

čínaje oslavným uvítáním a udělením čestného 

občanství po první africké cestě v roce 1880 

a konče otevřením jeho památníku („Afrického 

muzea“) v roce 1966. 

Dlouholetým snem příznivců a obdivova-

telů cestovatele bylo postavení jeho pomníku, 

na kterém by byla Holubova osoba zpodobně-

na. Po roce 1918 přišel s touto snahou místní 

studentský spolek. Druhá světová válka tyto 

akce přerušila, ovšem brzy po osvobození se 

přihlásil tehdy vzniklý Klub rodáků a přátel 

města Holic v Praze. Po jednáních s představi-

teli města, a po získání podpory na ministerstvu 

informací a osvěty se došlo k cíli. Akademický 

sochař Jindřich Soukup je autorem pomníku, 

který dodnes zdobí město. 

Stojí za zmínku, že i tento pomník trochu ces-

toval. Původně bylo vybráno místo na náměstí. 

Důvody byly jasné: náměstí tvoří centrum měs-

ta, navíc se Holub narodil v budově na náměstí 

stojící radnice. V neděli 16. října 1949 byl po-

mník za velkého zájmu veřejnosti a přítomnosti 

paní Růženy Holubové slavnostně odhalen. 

Zanedlouho se ukázalo, že výběr místa nebyl 

nejšťastnější. Mnohem vhodnější místo, kde sto-

jí pomník doposud, bylo vybráno na trojúhelní-

kovém trávníku před budovou pošty na křižovat-

ce Holubovy a Hradecké ulice. Dr. Emil Holub 

zde vítá všechny návštěvníky, ať již přicházejí od 

Hradce Králové, Litomyšle či odjinud. Sluší se 

uvést několik detailů. Na přední části podstavce 

je pomník označen stručným nápisem „Dr. EMIL 
HOLUB“, na zadní části je vytesáno: „Postavil 
Kruh rodáků a přátel města Holic v Praze s pod-
porou ministerstva informací a osvěty“. Pomník 

stojí na pozemku města, je v jeho péči a bývá 

pravidelně odborně ošetřován.

Holubův pomník nebyl jediným objektem 

tohoto charakteru, postaveným v poválečné 

době. Hned v roce 1945 vyvinulo velkou inicia-

tivu sdružení katolické mládeže s cílem postavit 

pomník „Sv. Václavu, patronu a ochránci země 

české“. Doposavad se nepodařilo zjistit okol-

nosti související s přípravami a vznikem tohoto 

díla. Skutečností však je, že katolická mládež 

nechala postavit tento pomník v městské části 

Kamenec v roce 1945.

Na přední části podstavce je vytesán nápis: 

„Sv. Václave, volá Tě Tvůj lid, vrať své zemi po-
žehnání, vrať svým dítkám klid.“ Nápis na zadní 

straně zní: „Ochránci země České z vděčnosti 
za osvobození vlasti věnuje katolická mládež 
z Holic L. P. 1945.“ Pomník stojí na soukro-

mém pozemku, jeho vlastnictví je nejasné, což 

je patrné též v nulové péči. 

Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda

Listopadový „Slavín“ je tak „akorát“. Tři 

jména, tři oslavenci, jeden v tomto roce dokon-

ce „tuplovaný“:

JUDr. Felix Bělohlávek, * 18. listopadu 

1893 v Holicích, † patrně v Bratislavě neznámo 

kdy (115. výročí narození), byl profesí notář, 

též básník a beletrista, autor básnických sbí-

rek a drobných literárních děl, např. „Tamara 

Armontová a jiné povídky“, divadelních her 

„Bludiště“ a „Ruská cesta“, působil jako notář 

v Pardubicích, Rakovníku a Bratislavě.

JUC. Jan Jirauch, * 6. listopadu 1878 v Ho-

licích, † 16. listopadu 1964 v Praze (130. výro-

čí narození), právník, tajemník Ústřední matice 

školské v Praze, kulturní, osvětový a vlastivěd-

ný pracovník, holický patriot, příznivec města, 

autor soudobých kreseb z Holicka, v rukopise 

drobné dílko „Holice mého dětství“ 

Jiří Zástěra, * 9. listopadu 1913 ve Skutči, 

† 15. srpna 1983 v Holicích (95. výročí naro-

zení, v srpnu jsme vzpomenuli 25. výročí úmr-

tí), reprezentant v kopané, levý obránce, hrál 

v Pardubicích, za Spartu Praha, v letech 1946 

– 1948 v reprezentaci ČSR, počátkem padesá-

tých let donucen odejít, hrál a trénoval muž-

stvo SK Holice, poté v Pardubicích a v Hradci 

Králové, zbytek života strávil v Holicích, v ro-

ce 2003 po něm pojmenována ulice ve Starých 

Holicích.

Nelze letmo nevzpomenout některých pozo-

ruhodných osob, pro které byl měsíc listopad 

tak či onak osudný, kteří však letos nejubilují. 

Byl to v listopadu narozený kněz a opat lili-

enfeldského kláštera v Rakousku Ambrož Be-

čička (1780–1861), strážmistr fi nanční stráže 

a redaktor Zdeněk Drtina (1895–1926), herec 

a operní pěvec Karel Holík (1876–1939), lido-

vá básnířka Marie Kratochvílová (1900–1982), 

učitel, spisovatel a knihovník Jan Jaroslav Kři-

čenský (1812–1886), kněz, spisovatel a historik 

Josef Nechvíle (1841–1902), ředitel záložny 

a starosta Holic Antonín Pfeifer (1895–1969), 

učitel a ředitel škol, spisovatel, historik a kro-

nikář Antonín Šafařík (1872–1948) a lékárník, 

veřejný činitel a mecenáš kultury PhMr. Josef 

Thuma (1880–1941), či v listopadu zesnulý 

rozhlasový redaktor a spisovatel Zdeněk Bidlo 

(1932–1994), pracovník ČSAV a životopisec 

Dr. Emila Holuba RNDr. Jindřich Mária Dlou-

hý (1903–1977), učitel a ředitel škol a kronikář 

Petr Porák (1891–1964) a obchodník, veřej-

ný činitel a mecenáš města František Růžička 

(1876 – 1961). 
(mkm)

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (8)



V měsíci září vstoupili holičtí basketbalisté 

do nové sezóny 2008/2009, které se zúčastní 

s rekordními 5 družstvy. V kategorii minižá-

ků BVK Holice obsadil všechny tři kategorie, 

tzn. nejmladší žáky (nar. 1998), mladší žáky 

(nar. 1997) a starší žáky (nar. 1996). Všechna 

tři družstva hrají mistrovská utkání v oblastní 

soutěži.

Po jednoroční přestávce se holičtí basketbalisté 

probojovali do celorepublikové soutěže. Druž-

stvo kadetů U16 prošlo bez porážky kvalifi kací 

a bude hrát ligu této věkové kategorie. Kadeti 

byli zařazeni do moravské skupiny, takže na 

holické palubovce přivítáme družstva z Nové-

ho Jičína, Havířova, Ostravy, Brna, Kroměříže, 

Kolína, Nymburku, Hradce Králové a Krnova.

Holický tým mužů, hrající v nové sezóně Vý-

chodočeskou ligu, bude postrádat jednoho 

z klíčových střelců – Víťu Trojana. Jeho zranění 

se ukázalo vážnější, vykloubené rameno si vy-

žádalo operativní zákrok. Pokud vše půjde pod-

le předpokladů, mohl by se na palubovku vrátit 

v druhé polovině soutěže. Tým mužů zahájil 

ligovou sezónu na palubovkách soupeřů. První 

utkání ho zavedlo do Hradce Králové na souboj 

s tamním „béčkem“. Bohužel se projevila nero-

zehranost, výsledek hovoří za vše (81:58). Dru-

hý zápas se odehrál o den později v Týništi nad 

Orlicí, odkud si muži odvezli povinné vítězství 

(Týniště nad Orlicí – Holice 48:87). 

Další dvoukolo se odehrálo v Holicích. Domácí 

v sobotu předvedli velmi bojovný výkon, bo-

hužel na lepšího a vyššího soupeře z Vysokého 

Mýta nestačili (Holice – Vysoké Mýto 58:65). 

Navíc se v utkání zranil kapitán Vláďa Valenta 

a tak do nedělního utkání nastupoval tým znač-

ně oslaben. Konečný výsledek tomu bohužel 

odpovídal. Přestože na palubovce chyběl do-

mácím další střelec, byla porážka s nováčkem 

soutěže zbytečná (Holice – Turnov 58:67). 

Oblastní přebor nejmladších minižáků roč-
ník narození 1998:
BVK Holice – Baskeťáci Josefov 31:36
(Zahradníček 13; Venclák 5; Dvořáková 4; 

Welsch 3; Kučerová, Kašpar a Mycak po 2)

BVK Holice – Baskeťáci Josefov 40:29
(Zahradníček 12; Janoš 6; Kašpar 5; Kučerová, 

Welsch a Mycak po 4; Dvořáková a Šenk po 2; 

Venclák 1).

Oblastní přebor mladších minižáků ročník 
narození 1997: 
Jičín – BVK Holice 86:34
(Branda P. 12; Kašpar V. 7; Janoš 4; Nechvíle, 

Zahradníček, Kaplan, Welsch a Kulhavý po 2; 

Venclák 1)

Jičín – BVK Holice 57:27
(Welsch 6; Nechvíle, Branda P., Kulhavý a Ště-

pánek po 4; Kašpar 3 a Kaplan 2)

BVK Holice – BK Pardubice 17:112
(Kučerová a Říha po 4; Welsch, Kašpar, Ne-

chvíle a Zahradníček po 2; Janoš 1)

BVK Holice – BK Pardubice 19:96
(Kašpar 6; Janoš 4; Nechvíle, Kulhavý, Zahrad-

níček a Welsch po 2; Kučerová 1).

Oblastní přebor starších minižáků ročník 
narození 1996:
BK Pardubice – BVK Holice 82:21
(Kulhavý 9; Holub 6; Branda, Mycak a Michá-

lek po 2).

BK Pardubice – BVK Holice 100:19
(Havelka 6; Kulhavý a Lošťák po 4; Branda 3 

a Mycak 2).

Liga kadetů U16
28. 9. 2008 – BVK Holice – Start Havířov 
63:75
(Pašťalka a Pataj po 22; Novotný 8; Bahník 6; 

Procházka 4; Jechura 2; Půlpán 1)

27. 9. 2008 – BVK Holice – BC Nový Jičín 
72:75
(Pašťalka 37; Procházka a Jechura po 8; Pataj 7; 

Bahník 6; Půlpán a Novotný po 3).

Východočeská liga mužů: 
5. 10. 2008 – BVK Holice – Turnov 58:67 
(18:18; 28:35; 45:47)
(Branda 20, Diepold 16, Kšáda 7, Kasal 5, 

Vavřina 4, Pávek 4)

4. 10. 2008 – BVK Holice – Vysoké Mýto 
58:65 (11:20; 33:31; 45:50)
(Branda 23, Kšáda 12, Diepold 8, Pávek 7, Va-

lenta 6, Krištof 2)

28. 9. 2008 – Týniště nad Orlicí – BVK Holice 
48:87
(Branda 22, Valenta 15, Diepold 14, Pávek 13, 

Kšáda 11, Klepešta 4, Kasal a Vavřina po 2, 

Krištof 2)

Sokol Hradec Králové PP „B“ – BVK Holice 
81:58
(Branda 19, Kšáda 18, Valenta 10, Pávek a Die-

pold po 4, Klepešta a Krištof po 2).
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BVK Holice zahájil novou mistrovskou sezonu

Tělovýchova a sport

Nohejbalistovi Pavlu Kopovi je teprve dvacet 

let (narozen 15.10.1988) a již sbírá úspěchy 

jako na běžícím páse. Po titulu juniorského mi-

stra světa si na své konto připsal i nejcennější 

domácí trofej, když se stal s týmem Modřice 

Brno seniorským mistrem republiky v týmové 

soutěži. 

 „Pavle, jak ses vlastně k nohejbalu dostal?“ Pa-

vel Kop: „Díky rodičům a bratrovi jsem začal 

sportovat již v pěti letech. Nejprve to byl fot-

bal, později jsem k tomu přidal lyžování, hlavně 

s bráchou, tenis a hokej. Ve čtrnácti jsem zjis-

til, že to ve fotbale nikam nevede a začal jsem 

navštěvovat menší nohejbalové turnaje. Pak mě 

oslovil pan Pavel Hojka, vyhráli jsme krajský 

žákovský přebor a postoupili na mistrovství 

republiky. Tam se nám moc nedařilo, ale mě 

nohejbal úplně chytil. Začal jsem objíždět vel-

ký počet turnajů a po roce jsem byl pozván na 

soustředění juniorské reprezentace, kde jsem 

byl vyhlášen nejlepším hráčem soustředění. 

V tomto roce (2005) jsem přestoupil z Holic do 

druholigové Bělé a za půl sezony se stal prv-

ním smečařem. V roce 2006 jsem na mistrovství 

světa juniorů získal titul ve dvojicích a trojicích. 

Tímto úspěchem jsem si zajistil místo v senior-

ské reprezentaci, kde jsem byl a vlastně stále 

jsem suverénně nejmladší. V tomto roce jsem 

jel se seniorskou reprezentací na mistrovství 

světa, kde jsme obsadili druhé místo. O rok 

později jsme s týmem Bělé postoupili do první 

ligy. Na konci loňského roku jsem přestoupil do 

jednoho z nejlepších tuzemských týmů Modřic, 

se kterým jsme koncem září získali prestižní ti-

tul mistrů republiky.“

Přáním všech fanoušků holického nohejbalu je, 

aby kariéra Pavla Kopa pokračovala stejně jako 

doposud. 

Pavel Kop mistrem republiky

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)


