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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Slovo dotace není
žádným novotvarem. Jen
se stalo frekventovanějším než dříve. Zároveň
je vnímáno i jako měřítko úspěšnosti. Získáváním dotací se dneska
hodnotí práce poslanců,
vedení obcí, výborů spolků a já nevím koho
ještě.
Z tohoto trendu nevybočuje ani naše město. Podávání žádostí o dotace se stalo zcela
normální součástí naší práce. A pokud se
týká úspěšnosti, není to nejhorší. V krajském
dělení býváme úspěšní a nejinak tomu bylo
i letos. Dotace nám byly schváleny nejen
na tradiční kulturní a sportovní akce, ale
i na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
(normálně řečeno: na sociální zařízení vedle
kulturního domu). Kulturní dům byl úspěšný
i v oblasti dotací z ministerstva kultury, konkrétně na opravu exponátů v muzeu a pro
knihovnu. S prázdnou jsme neodešli ani při
proslulém „porcování medvěda“ a poslanci nám přisoudili dotaci na dětská hřiště
v Roveňsku a Koudelce. Úspěšní jsme byli
i u dotace z prostředků EU na přeshraniční
spolupráci, tedy na akce v rámci družebních
styků s polským městem Strzelce Opolskie.
Nedávno nás potěšila zpráva o schválení
dotace z EU na sběrný dvůr. Podle údajů na
internetu bychom měli obdržet 90% z nákladů na tuto akci, což dělá zhruba 28 milionů
korun. Zatím však to ještě není na radování,
protože na písemné potvrzení již delší dobu
čekáme. Z těch procent je třeba něco ubrat,
neboť musíte zaplatit agenturám za zpracování žádosti a vypsání výběrového řízení na
dodavatele (pokud byste to chtěli dělat sami,
tak zapomeňte na nějaký úspěch). Další peníze musíte mít připravené na splácení úvěru,
protože dotační peníze vám začnou chodit,
když už máte skoro hotovo. A to nemluvím
o tom, že ještě pár let žijete v nejistotě, že
vám kontroly nenajdou sebemenší chybičku,
neboť české úřednictvo rádo mění pravidla
i během hry. Přesto vás to nakonec neodradí
a jdete do toho znovu, jako v případě připravovaného projektu na rekonstrukci muzea.
Přeji vám pěkný červen s dotací slunce,
dobré nálady a pěkných známek na vysvědčení. Všechny žádosti tohoto typu rada města jednomyslně schválila.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Motokrosový svět se vrátil
Sen mnoha pamětníků a motokrosových fanoušků se stal skutečností. Po patnácti letech
se do Poběžovické kotliny vrací závod mistrovství světa. Tentokráte si v našem městě dají dostaveníčko jezdci v kategorii MX3 a program
doplní účastníci prestižního evropského seriálu kategorie EMX2. Stane se tak 6. a 7. června
a věřte, že to bude podívaná vskutku zajímavá.
Letošní ročník světového šampionátu nejsilnějších motocyklů je zatím velice vyrovnaný.
Po čtyřech odjetých závodech průběžnému
pořadí dominují reprezentanti Francie a Itálie.
Prapor českého motokrosu nejvýše drží tradičně Martin Žerava (na snímku). Pořadatelé se
připravili na velký zájem jezdců, kterých bylo
měsíc před závodem přihlášeno více jak sto,
a to včetně uzdraveného úřadujícího mistra
světa Belgičana Svena Breugelmanse. Z českých reprezentantů, kromě již zmiňovaného
Martina Žeravy, se diváci mohou těšit například na Jirku Čepeláka, Petra Bartoše, Michala
Kadlečka a Petra Masaříka. Ve třídě EMX2 se
představí i trio odchovanců holického motokrosu Petr Michalec, Michael Špaček a Michal
Votroubek.
Závodiště v Poběžovické kotlině doznalo
mnoha změn. Pro pohodlí diváků zde mimo
jiné vznikly dva podchody, zpevněné plochy
a kvalitní zázemí. Organizátoři podniku připravili zdarma kyvadlovou autobusovou dopravu,
která bude fungovat v neděli od 10.00 hodin.
Nástup do autobusu bude před kulturním do-

mem a po skončení závodu se na stejném místě
bude i vystupovat.
Stručný program: sobota: 10.00 hodin volné
tréninky, 15.05 hodin kvalifikační závody a tréninky, neděle: 9.45 hodin volné tréninky, 12.00
hodin slavnostní zahájení.
Petr Kačer

Dr. Emil Holub opět v belgickém Bruselu
Počátkem roku 1881 evropský tisk velkolepě oznamoval... „Když byl Dr. Holub dne
8. ledna t. r. přijel do Bruselu, telegrafováno
ihned králi Leopoldovi do Lapenu, a král ihned
přibyl do Bruselu. Rozmlouval s Holubem
déle než půl druhé hodiny. Těšil prý se již na
to poznati Holuba, jehož nejpřednější zeměpisné společnosti evropské co nejvřeleji mu byly
doporučily jakožto nejlepšího znalce poměrů
jihoafrických.“
Takřka po 130 letech se Dr. Holub do belgického Bruselu vrací. Výstava o jeho osobnosti se
stala součástí kulturních akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Expozice představí osobní věci Dr. Holuba
i exponáty, které vlastnoručně nasbíral nebo
získal darem od afrických náčelníků. Dále fotografie z ojedinělé etnografické výstavy o Africe,
kterou uspořádal Dr. Holub v roce 1892 v Praze

na Výstavišti. Ve své době se stala převratnou
událostí evropského a dá se říct i světového rozsahu.
Kulturní akce českého předsednictví, v rámci kterých se výstava „Dr. Emil Holub – africký
cestovatel“ realizuje, probíhají od ledna do konce června. V prostorách Českého domu v Bruselu již proběhly výstavy o Bohuslavu Martinů,
Karlu Čapkovi, Františku Drtikolovi a Jiřím
Trnkovi.
Osobní záštitu nad výstavou „Dr. Emil Holub – africký cestovatel (1847–1902)“ převzal
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
a velvyslanec ČR v Belgii Vladimír Müller.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek
28. 5. od 19 hodin v prostorách Galerie Českého centra Českého domu za účasti vedení města, kraje a velvyslanectví ČR.
V. Vondrouš

INFORMACE PRO VÁS…
Schůze rady města 4. května 2009
Rada města schválila dodatek smlouvy (vyhodnocení vlivu územního plánu Holice na životní prostředí) pro zhotovení nového územního
plánu města Holic RNDr. Milana Macháčka jako
zpracovatele této části územního plánu, likvidaci
nepotřebného movitého majetku podle návrhu ko-

mise pro zvelebení a nakládání s majetkem města,
směrnici č. 24/209 o hlášení městského rozhlasu,
dodatek č. 2 ke smlouvě mezi Sdružením českých
spotřebitelů a městem Holice. Rada doporučila
zastupitelstvu schválit čtvrtou rozpočtovou změnu na rok 2009, podmínky rozhodnutí o udělení

dotace na modernizaci pracoviště Czech Point na
Městském úřadu Holice. Rada města potvrdila, že
součástí ceny za pronájem garáží je daň z přidané
hodnoty a uložila vedoucímu příslušného odboru
vyhotovit nové nájemní smlouvy na pronájem garáží s platností od 1. 1. 2010.

Zasedání zastupitelstva města 4. května 2009
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu
o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy,
hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka
za rok 2008, informaci o zajištění voleb do Evropského parlamentu, žádost obyvatel čp. 1028–
1031 v ulici Na Mušce s tím, že v tomto případě
považuje usnesení rady města č. 809 jako dostatečné. Na vědomí vzalo i zprávu o činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo schválilo postup
rady od posledního zasedání zastupitelstva dne
9. 3. 2009, čtvrtou rozpočtovou změnu na rok
2009, podmínky rozhodnutí o udělení dotace na

modernizaci pracoviště Czech Point na Městském úřadu Holice, podání žádosti na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku v Jiráskově ulici do
majetku města, podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku v místní části Roveňsko
do majetku města, zřízení věcného břemene na
pozemku v ulici Ve Drahách za účelem vedení
veřejné telekomunikační sítě za úplatu, zřízení
věcného břemene na pozemku v Nádražní ulici
za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny

za úplatu, zřízení věcného břemene na pozemcích ve Vysokomýtské ulici za účelem uložení,údržby a oprav vodovodní přípojky za úplatu,
v rámci projektu Labe-Loučná financování části
kanalizačních přípojek v místní části Staré Holice vedoucích po pozemcích v majetku města.
Zastupitelstvo města udělilo na základě výsledku tajné volby Libuši Strakové, Svetozaru Majceovi a JSDH Holice Cenu města Holic a neschválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být
provozovány výherní hrací přístroje.

Schůze rady města 18. května 2009
Rada města vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby 2008/2009, zprávu
o opravách místních komunikací a chodníků zajišťovaných dodavatelsky v roce 2009,
zprávu o pracích na veřejné zeleni zajišťované dodavatelsky v roce 2009, zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti, koncepci rozvoje Památníku Dr.Emila Holuba
v letech 2009–2010. Rada města schválila
provozní řád sportovní haly, na základě výsledků poptávkového řízení firmu Stavo+Sachs Kukleny jako zhotovitele akce „Oprava

místní komunikace k cihelně v místní části
Staré Holice“, firmu Pario s.r.o. Hradec Králové jako zhotovitele akce „Výměna střešní
krytiny a oprava fasády s osazením dodatečné tepelné izolace na bytovém domě čp.46
v Holubově ulici“, zhotovení kanalizační přípojky pro dům čp. 168 ve Vysomýtské ulici
v rozsahu pod komunikací I/35 po první revizní šachtu ve dvoře objektu. Dále na základě výsledku poptávkového řízení schválila
firmu Profistav a. s. Litomyšl pro akci „Veřejná část kanalizačních přípojek Staré Holice“

v ulicích Ve Drahách, 1. Máje, Staroholická
a Nezvalova a firmu VCES a. s. Praha pro
ulice Hanzlova a K Zastávce. Schválila též
použití části výtěžku z provozu výherních
hracích přístrojů za rok 2008 pro úhradu sociálních nákladů pečovatelské služby, složení hodnotící komise a komise pro otevírání
obálek s nabídkami na veřejnou zakázku
„Zařízení pro nakládání s odpadem(sběrný
dvůr) Holice“ a doporučila navýšit počet dětí
v Mateřské škole Holubova ze současných
123 na 125 dětí.

Městská část Podhráz se dočkala „omlazení“
Loňského roku byly zahájeny práce na významné investiční akci – kanalizačním projektu
Labe – Loučná. Jeho cílem je odkanalizování
místních částí Podhráz, Kamenec a Starých Holic. Prní etapa prací, které jsou vcelku rozpočtovány částkou 75 milionů Kč, z čehož desetinu
musí uhradit město z vlastního rozpočtu, byla
nedávno dokončena. Zmíněné oblasti budou
zároveň napojeny na místní čistírnu odpadních
vod. Součástí akce je intenzifikace čistírny, přerozdělení a využití objemu stávajících dvou linek
a nové vystrojení dosazovacích nádrží. Současně
bude vybudován objekt pro zahuštění a lisování
kalu včetně jeho hygienického zajištění.
„Jsem přesvědčen, že největší radost z toho
mají obyvatelé Podhráze, kteří se dočkali splnění svých požadavků. Byl to „závod na dlouhou trať“ a nebýt komplexního projektu Labe
– Loučná, asi bychom si s tím sami neporadili.
Na Podhrázi je však hotovo. Dílčí projekt tlakové kanalizace počítal s částkou 4,5 milionů
Kč. Investorem jsou VaK Pardubice, práce
provádí VCES Pardubice se subdodavatelem
Profistav Litomyšl. Realizace celého projektu
pochopitelně pokračuje. Momentálně jsou před
dokončením práce v místních částech Podlesí
a Kamenec. Nedávno se po konzultacích s tamními obyvateli, kteří vznesli jisté připomínky,
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začalo se zemními pracemi též ve Starých Holivčetně odvodnění a instalace nového veřejného
cích,“ popsal situaci místostarosta Ladislav Efosvětlení. Na těchto pracech v hodnotě cca 3,1
fenberk, který má projekt ve svém „ranku“. Na
milionu Kč se podílela firma Stavitelství Malý
fotografii Vladislava Brandy představuje jednu
a syn z Pardubic a Technické služby Holice. Důlez hotových částí Podhráze.
žité rovněž bylo, že situace využily k modernizaci
Ku zmíněnému „omlazení“ je však třeba ještě
stavu elektrického vedení též rozvodné závody.
dodat, že na Podhrázi byla po skončení kanalizačV celé rekonstruované části snesly vrchní elektricních prací uskutečněna rekonstrukce komunikací
ké vedení a položily je do země.
(red)
Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

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

Silniční správní úřad informuje

Uzávěra silnice č. III/3183
Upozorňuje občany na uzávěrku silnice
č. III/3183, resp. ulice K Zastávce, ve dnech 26.
5. 2009 až 31. 7. 2009 v celém úseku, z důvodu
výkopových prací při rekonstrukci kanalizace
a vodovodu.
Oprava průjezdní komunikace v Holicích
V současné době probíhá v ulicích Vysokomýtská, Hradecká a nám. T. G. Masaryka obnova
živičného povrchu. Práce jsou prováděny firmou Skanska, a.s. v návaznosti na zprovoznění
obchvatu města Holic.

Kanalizace Podlesí, Kamenec
a Staré Holice – aktuální informace
V současné době probíhají dokončovací práce
na kanalizačních stokách i veřejných částech
kanalizačních přípojek v místní části Podlesí
a Kamenec. Zprovoznění kanalizace v této části
Holic se předpokládá v průběhu července 2009.
Na Starých Holicích je položena hlavní stoka
v ulicích 1. máje, Nezvalova až po železniční
přejezd pod Koudelkou, Hanzlova a je hotova
odlehčovací šachta a odlehčovací stoka mezi
ulicemi Staroholická a Hanzlova. Probíhají práce na kanalizačních stokách v ulici Staroholická a K Zastávce. V souběhu se provádí práce
na veřejných částech kanalizačních přípojek
s předpokladem dokončení v červenci 2009
a výměna vodovodního potrubí, včetně nového
napojení vodovodních přípojek v ulicích Hanzlova, K Zastávce a v části ulice Staroholická.
Z tohoto důvodu je v ulici Staroholická zakázán
vjezd pro nákladní vozidla o hmotnosti nad 6 t
od 26. 5. do 31. 7. a v ulici K Zastávce zákaz
vjezdu všech vozidel v obou směrech od 26. 5.
do 31. 7. Následně budou prováděny práce na
stoce a veřejných kanalizačních přípojkách
v ulici Ve Drahách a práce na veřejných částech kanalizačních přípojek v ulicích 1. máje,
Nezvalova a Hanzlova. Zprovoznění nové kanalizace ve Starých Holicích se předpokládá do
konce září 2009.
Prosíme občany bydlící v těchto lokalitách za
trpělivost a shovívavost s komplikacemi, které
mohou při stavbě vzniknout.

Informace o volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 5. června 2009 od 14. do 22. hodiny a v sobotu 6. června od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:
Okrsek číslo
Volební místnost

Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):

1
Kulturní dům Holice	Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní),
Polní, Tyršova
2
Gymnazium	Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce,
Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí
3
ZŚ Holubova	Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého
k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova
4
MŠ Pardubická	Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku,
Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská,
5
ZŠ Komenského	Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského,
Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova,
Vysokomýtská, Zahradní, a v městské části Roveňsko a Podhráz
6
Dům chovatelů	5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova, Staroholická
(od Nádražní k čp. 41)
7
ZŠ Staré Holice	Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)
8
Kadeřnictví na Podlesí v místní části Kamenec a Podlesí
9
Koudelka – restaurace v místní části Koudelka
• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které použije
při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je ve volební místnosti v době konání voleb.
• Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 29. června 2009 v 18 hodin se bude v klubovnách kulturního domu konat pravidelné
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2009 a projednání
plánu práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou
vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

Vzpomínka na povstání v květnu roku 1945
Patří k nesmazatelným aktům, že se 5. května scházejí představitelé obce, politických stran, české armády, mladí skauti a veřejnost k uctění památky holického povstání z roku 1945. Bylo
tomu tak i letos, kdy v úterý 5. května v 17 hodin byly u památníku hrdinů na městském hřbitově položeny věnce představiteli
města Holic, delegací armády ČR a zástupci místní organizace
KSČM. Čestnou stráž držela tradičně skupina holických skautů a skautek. V projevu zástupce místní organizace bojovníků
za svobodu vzpomenul květnových bojů i padlých hrdinů z řad
občanů města Holic a okolí, českých i sovětských partyzánů.
Letošní účast veřejnosti potvrdila, že na dramatické květnové
(mkm)
dny roku 1945 se nezapomíná.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – Červen 2009
Kulturní kalendář na měsíc červen 2009
VELKÝ SÁL

datum hodina		program
11.6.
10.00		Šípková Růženka – školní představení
24.6. 8.30 a 10.30 Peklo s princeznou – školní filmové představení

datum hodina		program
12.6.
21.00		NOC V MUZEU

MUZEUM

Co se děje v KD
vstupné

vstupné
dobrovolné

KINO – velký sál

datum hodina		program
vstupné
2.6.
19.30
Milionář z chatrče
		Oscarový film, který vypráví příběh Jamala Maliba. Ten, v indické verzi soutěže Chcete být milionářem, čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové
výhry. Skvělí herci, neuvěřitelný příběh a typické hollywoodské finále = nejlepší film roku.
		 Žánr: Drama – do 12 let nevhodné, délka 120 minut
70 Kč
9.6.
17.00
Bolt – pes pro každý případ
		Pro super psa Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik – alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se nešťastnou náhodou dostane
místo do Hollywoodu do New York City, začíná prožívat skutečný svět. S pomocí svých společníků Bolt objevuje fakt, že k tomu, aby se stal hrdinou, nepotřebuje žádné super schopnosti.
		 Žánr: Animovaný, rodinný , délka 103 minut
70 Kč
16.6.
19.30
Andělé a démoni
		Nejočekávanější titul letošního roku. Tým, který stojí za „Šifrou mistra Leonarda“ se opět vrací. Podle bestselleru od Dana Browna. Tom Hanks opět jako harvardský odborník na religionistiku. Objeví se důkazy o znovuobnovení tajného
bratrstva, které ohrožuje nejnenáviděnějšího nepřítele – katolickou církev.
		Hrají: Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor a další. Režie: Ron Howard
		 Žánr: Drama/thriller – do 12 let nevhodné, délka 140 minut
70 Kč
23.6.
19.30
Proměny
		Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Vizuálně podmanivý film Proměny sleduje čtyři různé postavy, jejichž osudy jsou svedeny dohromady. Jednotlivé příběhy i děj gradují a odvážný koncept směřuje k závěrečnému střetu.
Scénář,kamera a režie: Tomáš Řehůřek
		Hrají: Dita Zábranská, Jan Zadražil, Alena Ambrová, Petra Hřebíčková, Petr
Jeništa a další.
		 Žánr: Drama, délka 80 minut
65 Kč

VÝSTAVY

V kulturním domě byla dokončena výstavní síň a plánovalo se její slavnostní
otevření výstavou holického rodáka, akademického malíře Karla Malicha. Podle
informací chystá pro tuto výstavu Karel
Malich speciální dílo a tudíž ta se odkládá na podzim letošního roku, kdy umělec
oslaví 85. narozeniny.
Památník Dr. Emila Holuba se zapojil
do celostátní akce „Noc v muzeu“, o které se více dočtete na straně 6.
Do knižního fondu městské knihovny
přibyly oceněné tituly z udělování výročních knižních cen roku 2009 Magnezia
litera.
Jsou to: dvoudílný cestopis od Martina Ryšavého „Cesty na Sibiř“, který
získal Literu za prózu, kniha pro děti
„Lichožrouti“ od Pavla Šruta, která získala Literu za knihu pro děti a mládež
a „Ukradený domov“ od Jiřího Šimona,
který získal Cenu čtenářů in memoriam.
Další oceněné knihy se bude knihovna
snažit nakoupit v příštím období.
Druhá informace z městské knihovny
je o „Putovní výstavě loutek spisovatelky Vítězslavy Klimtové“, která zavítá do
knihovny na dobu od 8. 6.–18. 6. 2009.
Loutky vytvořila autorka na základě ilustrací z jejích dětských knížek. Výstavu si
můžou návštěvníci knihovny prohlédnout
v otevírací době pondělí, středa a pátek
od 12.30–18.00 hod. a ve středu ještě od
8.00–12.00 hod.

„Obrazy s vůní benzínu“
od 25. května do 14. června – výstavní síň KD Holice
„Petr Špaček – obrazy a keramika“
od 17. června do 5. července – výstavní síň KD Holice
vernisáž se uskuteční ve středu 17. června od 18 hodin
„Čtvero ročních období“.
práce výtvarného kroužku ZŠ Holubova od 1. do 24. června ve vitrínách v I. patře KD Holice
„Skřítkové Vítězslavy Klimtové“
od 8. do19. června v městské knihovně KD Holice

námìstí T. G. Masaryka 24
534 01 Holice
www.reality.holicko.net
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Tel.: 00420 736 600 424
00420 736 600 427
E-mail: reality@holicko.net
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Z NAŠICH ŠKOL
Co dělají „páťáci“ ZŠ Holubova?

Závěr školního roku v MŠ Holubova

V dubnu se dívky umístily na 2. místě v oblastním kole soutěže ve
vybíjené a postupují do okresního kola v Přelouči.
Jan Kroupa se umístil na 1. místě v okrese Pardubice v Mezinárodní
matematické soutěži Klokan.
Setkali jsme se v Městské knihovně se spisovatelkou Petrou Braunovou, která byla příjemně překvapena, co všechno víme o jejích knihách
i o ní samotné.
Nejvíce očekávaná akce – škola v přírodě – proběhla 4.–8.5.v rekreačním zařízení BVV Zubří u Nového Města na Moravě. Nabitý program
proběhl i přes mírně nepříznivé počasí podle plánu. Přes den jsme měli na
programu turistické vycházky, sportovní soutěže a hry, nechybělo ani vyučování.Venku jsme plnili úkoly vlastivědy, přírodovědy, výtvarné a samozřejmě tělesné výchovy. V učebně pak něco málo z matematiky a českého jazyka. Celodenní výlet se uskutečnil do Nového Města na Moravě,
kde jsme navštívili Horácké muzeum, deštivé počasí jsme si zpříjemnili v cukrárně. Večer pak pokračovaly oblíbené zábavné soutěže (Miss,
X faktor, Hádej, kdo jsem), karneval a diskotéka. Hezké chvíle nám pomáhalo dotvářet až komfortní ubytování a strava, rovněž vstřícnost všech
zaměstnanců areálu. Všichni zúčastnění získali diplomy a ceny za absolvování školy v přírodě a mnohým se nechtělo odjíždět tak brzy domů.
Osm žáků odchází v příštím školním roce na gymnázium a tak tato
akce byla jednou z posledních příležitostí společných zážitků s kamarády,
s kterými chodí do jedné třídy již pátý rok.
V červnu chystáme další mimořádný zážitek – zájezd do Muzea strašidel a Pohádkové země spisovatelky V. Klimtové, kde již jsou umístěny
naše loutky strašidel. Paní Klimtové jsme rovněž do jejích knih půjčili
kuchařské recepty pro strašidla, které jsme sestavili již ve 4. třídě. Jedeme tedy do Pohádkové země sklidit své úspěchy převzetím ocenění, vše bude dokonce medializováno. Pak už jen vysvědčení a hurá na
prázdniny!
Za žáky 5.třídy I. Blažková, tř. uč.

Měsíc květen byl korunován akcemi, na které zbyly jen krásné vzpomínky.
První z nich bylo předávání Mokrého vysvědčení všem 50 dětem, které se zúčastnily plaveckého výcviku. V druhé (tradiční AKADEMII) se
v 7 skladbách vystřídaly děti ze všech tříd. Při závěrečné písni se na pódiu
sešly všechny děti z naší MŠ spolu s učitelkami. Poslední z nezapomenutelných akcí bylo dopoledne s holickými hasiči. Děti se seznámily s požární technikou, likvidací požáru a dalšími zajímavostmi, mezi kterými
nechyběla ani prohlídka požárního auta. Červen je sice poslední měsíc
ve školním roce, ale na nás čeká ještě plno zajímavých akcí. Některé děti
odjíždějí do Pece pod Sněžkou. Tady je zajištěna škola v přírodě, kde na
30 dětí čeká plno překvapení, výletů, soutěží, ale také tradiční karneval.

Hurá na Horní Jelení
Teplý jarní vítr zavál otevřenými okny do učeben na „Komenčáku“
toulavou náladu. Holky a dva kluci ze sboru sbalili zavazadla a odjeli
na dvoudenní pobyt do rekreačního zařízení Radost v Horním Jelení.
Soustředění bylo tentokráte zaměřeno hlavně na country hudbu, proto
jsme ke spolupráci přizvali pány Bidla a Kalamose s kytarami. Společně
s nimi jsme strávili příjemný večer při zpěvu trampských písní. Škoda,
že některým žákyním nakonec zhatili pobyt rodiče. Dva dny před odjezdem se totiž uzavíraly známky za třetí čtvrtletí.
Blanka Málková ZŠ Komenského

1. červen, Den dětí, využijeme k různým soutěžím o drobné ceny. Během června se uskuteční 2 školní výlety: mladší děti pojedou do Častolovic, kde si prohlédnou zámek, zámeckou oboru a mini ZOO. Starší děti
navštíví Pardubice, svezou se parníkem Arnoštem a cestou si prověří své
pozorovací schopnosti. Kromě toho je pro děti připravena poslední pohádka v MŠ – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE. Jako další červnové překvapení
chystáme – u příležitosti 40. výročí otevření naší MŠ – Týden otevřených
dveří. V týdnu od 15. do 19. června 2009 máte možnost navštívit (od 8.00
do 10.00 hod. a od 15.00 do 16.00 hod.) naši mateřskou školu, prohlédnout si nejen prostory, ale i některé zajímavé práce našich dětí.
Týden otevřených dveří vyvrcholí zahradní slavností s programem
Míši Růžičkové a s pasováním předškoláků na školáky. Nezapomínáme
ani na DNY HOLICKA, na které připravíme nejen vystoupení, ale zapojíme se i do soutěže „Moje škola“.
Dětem krásné prázdniny plné sluníčka a Vám, dospělákům, krásnou,
pohodovou dovolenou přeje kolektiv MŠ Holubova, Holice

Literární soutěž „Moje veličenstvo kniha“
V měsíci dubnu se tři žákyně 5. třídy zúčastnily 5. ročníku literární soutěže „Moje veličenstvo kniha“, kterou pořádá Ekocentrum Brno.
Jedná se o soutěž o nejoriginálnější a vlastnoručně vyrobenou knihu.
Odborná porota posuzovala výtvarné a literární pojetí, využití přírodních
a recyklovatelných materiálů, originalitu a celkový dojem. Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 4. května v Ekocentru v Brně, byla pozvána Kristýna Prudičová, která ve své kategorii získala 2. místo. Její kniha
„Veselé a humorné příběhy o koních“ je vystavena v knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Helena Žižková ZŠ Komenského

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

KUPTE JEDEN PÁR SAMOBARVÍCÍCH
BRÝLOVÝCH ČOČEK A ZÍSKÁTE DRUHÉ
BRÝLE ZDARMA
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Gastronomie patří i do školní jídelny

Rybáři lovili jak o závod

Gastronomie – jak praví knihy naučné – byla původně vyjádřením labužnictví, dnes jde obecně o soubor pravidel úpravy pokrmů a kultury
stolování. Těmito zásadami se začali v „nových časech“ řídit v nejedné
školní jídelně – a bylo na čase. Tím neodsuzuji dřívější školní kuchyně.
V daných podmínkách i ohodnocení leckde dělaly, co mohly. A ony
většinou moc nemohly.
Dnes vzhledem ke zcela jiným podmínkám, nárokům a též „konkurenci“ se ze školních jídelen stávají mnohdy zařízení speciálního typu. Nejinak
tomu je v holické školní jídelně, kde se již před několika lety rozloučili
s poněkud zastrašujícím názvem „stravovadlo“. Oceňují to „cizí“ strávníci,
kteří do jídelny chodí na obědy jako do své „hospůdky“, dokazuje to i počet
abonentů klientely „dětí školou povinných“. Tvrdí to též ředitelka školní jídelny Věra Pamánková. „K tomu, aby si nezasvěcený čtenář učinil
představu o rozsahu jídelny, stačí několik čísel. Pravidelně nás navštěvuje cca 530 dětí holických škol, 30 porcí si odváží škola v Horních
Ředicích, a kapacita školní jídelny dovoluje stravovat zhruba cca 200
„cizích“ strávníků. Obědy si z jídelny odváží i Charita pro své klienty.
Takovýto rozsah provozu vedl k zavedení právní subjektivity a zároveň k plánům, jak zkvalitňovat i rozšiřovat působnost jídelny. Jsme
v Holicích patrně jediným takovýmto zařízením, které zajišťuje stravování nejen pro dětí, ale i pro ostatní zájemce“, charakterizovala činnost
jídelny její ředitelka. Vzhledem k prostorovým možnostem se daří sladit
i časový rozvrh. Podávání obědů probíhá od 10.45 do 14.00 hodin. Zájemci
z řad veřejnosti mohou poobědvat v časově vymezené době před podáváním obědů pro děti, eventuálně ve vkusně oddělené části jídelny. Oběd, dá
se říci „menu“, je složen z polévky, hlavního chodu (výběrem ze dvou jídel)
a nápoje, popřípadě ovoce, zeleninových salátů, mléčných výrobků apod.
V současné době činí cena oběda pro cizí strávníky 58 Kč. Pochopitelně, že
cena je pro školní mládež v rámci zákonných předpisů dotována. Přesto –
co říkají na výši ceny „cizí“ strávníci či restaurační konkurence?
„Naším prvořadým cílem je zajišťovat kvalitní stravování dětí.
Nemáme zájem vést konkurenční boj s restauracemi, chceme pouze
rozšiřovat nabídku pro určitý okruh zájemců. Kdo chce u jídla „posedět“, popovídat si, popít a zakouřit, ten zvolí restauraci. Strávníky
naší jídelny jsou hlavně zaměstnanci organizací, kteří mají vymezený
čas a potřebují se naobědvat rychle, v klidu, čistotě, pohodě. Mezi stálé a vděčné zájemce patří také penzisté. Naši nabídku chceme nadále
rozšiřovat. Ne každý ví, že vaříme také o prázdninách. O víkendech
či volných dnech je možné uspořádat v jídelně i rodinnou oslavu, různá setkání, posezení, vše na patřičné úrovni a podle přání zájemců.
Díky vstřícnosti zřizovatele – města Holic – se nám podařilo vybavit
kuchyň nejmodernější technologií. Dnešní doba vyžaduje, aby se celý
kolektiv školní jídelny neustále přizpůsoboval moderním trendům ve
stravování, a to jak ve skladbě jídelního lístku, tak i v nových formách placení a objednávání obědů“, uzavřela informace o Školní jídelně v Nádražní ulici v Holicích ředitelka Věra Pamánková.
(mkm)

Poslední dubnová neděli v Holicích patřila, tak jako již tradičně, rybářům
– závodníkům. Na rybníku Blažkovec se v neděli 26. dubna ráno sjelo
101 rybářů z téměř celých východních Čech, kteří si přijeli zasoutěžit
na čerstvě zarybněném rybníce. Rybník byl totiž koncem loňského roku
vyloven a následně odbahněn. Svatý Petr byl k holickým rybářům velice
milostivý a mokrý konec letošní zimy způsobil, že rybník byl již koncem
února plný vody a počátkem dubna bylo do rybníka nasazeno téměř 1700
kusů ryb. Tyto závody byly tedy ostrým testem, jestli ryby opravdu v rybníce jsou a jestli budou také brát. Braly, lovilo se jak o závod, resp. na
závodech a výsledky předčily všechna očekávání. Ze 101 rybářů jich 74
chytilo alespoň jednu rybu, „metr“ ryb tentokrát stačil jen na 37. místo!!!
Nejvyšší ocenění získal známý pardubický závodník Ladislav Konopásek za 619 cm nalovených ryb, druhý byl Jaroslav Čížek z Mohelnice se

Očkování proti tuberkulóze
Dlouhá léta u nás diskutuje Pneumologická společnost, Společnost dětských lékařů, Hlavní hygienik ČR, Národní jednotka dohledu na tuberkulózu o významu revakcinace proti TBC v jedenácti letech. Přestože není
názor těchto odborníků jednotný, Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou
65/2009 Sb. s platností od 12. 3. 2009 povinnost očkování v 11 letech zrušilo. Od tohoto dne není proto dále toto očkování hrazeno ze zdravotního
pojištění. Česká pneumologická společnost přesto doporučuje očkování.
Nabízíme všem jedenáctiletým dětem, jejichž rodiče budou mít zájem,
možnost očkování za přímou úhradu.
MUDr. Hana Lochmanová, U Kapličky 1042, Holice, tel.: 466 682 109
VZPOMÍNKA
Ing. František Petráš byl spoluzakladatelem Filatelistického kroužku
při KD v Holicích a jeho dlouholetým předsedou.
27. června 2009 uplyne 30 let od jeho úmrtí, 3. července 2009 by se
dožil 75 let.
Za vzpomínku děkuje rodina.
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488 cm a třetí místo získal za 423 cm opět pardubický Jan Černý. Z holické organizace získal pěkné 10. místo Oldřich Landsman za 268 cm, když
o pouhých 31 cm porazil Antonína Johanidese ml., také z MO ČRS Holice
a po druhém poločasu ho odsunul na 11. místo. Celkově byly závody
všemi přítomnými hodnoceny velice kladně, závodníci byli odměněni
hodnotnými cenami, pořadatelé také něco na závodech vydělali a všem
chutnalo občerstvení připravené Zdeňkem Rolcem z Kavárny kulturního
domu. Při odjezdu tak znělo ze všech stran „za rok nashle“.
Vladislav Branda

V Rytmu 2009

Taneční studio Hany Flekrové a Tancklub Holice Vás zve na tradiční
závěrečné vystoupení v pátek 19.června od 18 hod. velký sál KD.
V pestrém programu se představí členové TSHF a Tancklubu Holice
a jejich hosté. Srdečně zvou všichni tanečníci a Hana Flekrová

Památník Dr. Emila Holuba
Máte rádi tajemno? Okouzluje vás rituální hudba? Jak asi vypadá
Afrika v noci? Pojďte s námi poznávat NOC V MUZEU
v pátek 12. 6. 2009 od 21 do 24 hodin.
Staňte se šamanskými bubeníky a třeba přivolejte déšť, prohlédněte si netradičně osvětlenou expozici a můžete se trošku bát, ozdobte sebe i své děti
vlastnoručně vyrobenými korálky a okouzlete své blízké. Součástí noční
prohlídky bude i výstava kreseb, které pro muzeum vytvořily v uplynulých desetiletích děti z holických škol. Přidejte výtvarné pokračování.
Srdečně vás zve
Památník Dr. Emila Holuba – Marcela Jeřábková

www.tomservice.cz
ISO 9001:2001

TOM service s.r.o., Nádražní 273, 543 01 Holice
tel.:466 009 311,fax: 466 681 954,e-mail: holice@tomservice.cz

LÉTO PŘICHÁZÍ
Udělejte si pohodu ve vašem vozidle
Komplexní servis AUTOKLIMATIZACE
osobních, dodávkových i nákladních
vozidel a autobusů
Výroba tlakových hydraulických hadic a hydraulických válců
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Vladimír FALTYS, * 12. května 1906 v Holicích, † 22. června 1969 v Pardubicích (40. výročí úmrtí), učitel, osvětový a kulturní pracovník, autor her pro děti a mládež, tvůrce školních
a učebních pomůcek, např. „Velkého čtecího
lota“ a „Listů k Poupatům“, učil, řediteloval
a kulturně působil v Holicích (1932–1934),
později v Pardubicích.
František KUNEŠ, * 1. června 1904 v Holicích, † 31. srpna 1982 v Jindřichově Hradci
(105. výročí narození), přední československý
mykolog, odborný publicista, zakládající člen
Československého mykologického klubu.
Pouzí dva „jubilanti“ se objevují pro tento
rok v měsíci červnu. Nutno však tomuto měsíci přiznat, že nebyl lakomý na události tohoto směru. Z osob s naším městem nějakým
způsobem spojenými se v červnu například
narodil Ota Heitlinger (1913–1980), pracovník Izraelského náboženského hnutí či matematik PhDr. Václav Hruška (1888–1954),
též doc. RNDr. Ctibor Votrubec (1925–1997),
docent geografie a znalec díla Dr. Emila Holuba, naproti tomu v tomto měsíci zemřeli Jakub

Jindra (1811–1876), kněz a poslanec zemského
sněmu, doc. PhDr. Jaroslav Porák (1931–1985),
znalec historické mluvnice češtiny, JUDr. Alexandr Vaníček (1867–1928), advokát a veřejný
činitel, Růžena Vojtěchová (1903–1943), učitelka a odbojová pracovnice, JUDr. František
Voženílek (1843–1923), advokát a veřejný činitel, Jan Vratislav Želízko (1874–1938), geolog,
paleontolog, spolupracovník Dr. Emila Holuba.
S nimi se však v podrobnější zmínce setkáme
při „půlkulatém“ či „kulatém“ výročí.
Co lze ještě nalézt v historickém kalendáři
prvního letního měsíce?
15. června 1919 (před 90 lety) se konaly první
volby do obecního zastupitelstva ve svobodné
Československé republice. Zvítězili sociální
demokraté s 1 734 hlasy a 22 získanými mandáty před národní demokracií (553–7), lidovou
stranou (270–3) a agrárníky (256–3).
V červnu roku 1954 se v místní prodejně Elektro objevil první televizor. Zakoupil jej tehdejší
Dům osvěty a instaloval ve výloze, aby umožnil veřejnosti sledování televize. 28. června
1959 (před 50 lety) byl v rámci okresní spartakiády otevřen nový sportovní stadion. Stavěli

jej od roku 1954 občané svépomocí a k tomuto
datu bylo dokončeno travnaté fotbalové hřiště
a atletický ovál.
18. června 1989 (před 20 lety) byl v Památníku
Dr. Emila Holuba – Africkém muzeu přivítán
miliontý návštěvník. Pod touto událostí je zapsán jako jubilant Ing. Vladimír Weiss z Brna.
21. června 1989 (před 20 lety) byl položen základní kámen ke stavbě pro město velmi důležitého ekologického objektu – čistírny odpadních
vod.
Za zmínku jistě stojí, že v roce 1739 (před
270 lety) byla dokončena stavba nového zděného („kamenného“) římskokatolického kostela sv. Martina. Je možné, že ve farní kronice
bychom našli datum dostavby či slavnostního
otevření. Kronikáři Šafařík – Pospíšil pouze
konstatují, že „... z rozkazu vrchnosti musily
okolní vesnice na stavbu chrámu dříví zdarma
svážeti .....suma celého nákladu činila 7 100
zlatých a 39 krejcarů...“. Chrám byl však dokončen pouze se šindelovou střechou. V letech
1831–1833 bylo nutno vyměnit shnilé trámy
krovů a při té příležitosti byla také střecha kostela pokryta taškami.
(mkm)

Historie holických ulic (4)
Mezi „služebně nejstarší“ holické ulice patří Královéhradecká a Pardubická. Tak zněly jejich původní názvy z roku 1882. Základ starší z nich,
Královéhradecké, tvořila od nepaměti hlavní dopravní tepna, vedoucí Holicemi a spojující dvě sousední města – Hradec Králové a Vysoké Mýto.
Zpočátku se jednalo v podstatě o vozovou cestu, v roce 1819 se začalo
s úpravami, které ji změnily na tzv. „erární silnici“. Jak uvádí historik
Antonín Šafařík, „… původně měla minouti náměstí a vyměřena byla
pod ním mezi domy Šoulavého a Habětínka … z Prahy vyslaná komise
vyslovila se pro směr přes náměstí, ač obec musela dlažbu přes náměstí
převzíti a šest roků udržovati“. Tak se i stalo a centrem města od té doby
vedla „státní“ silnice. Když došlo k prvnímu pojmenovávání ulic, její část
od okraje města až po budovu školy byla nazvána „Královéhradeckou“.
Stala se jednou z nejvýznamnějších dopravních tepen města. Zcela logický a přirozený název si podržela až do roku 1948, kdy byla patrně
z momentální horlivosti přejmenována na ulici Dr. Edvarda Beneše (významný český politik a prezident ČSR). Dva roky poté se však dostavila
další politická horlivost a ulice byla nazvána Gottwaldova (český komunistický politik a prezident ČSR). Po „sametové revoluci“ v roce 1990 byl
této městské trase původní název navrácen ve zkrácené verzi: Hradecká.
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V posledních letech zcela neúnosně přetížená komunikace se nedávno
dočkala klidu. V prosinci 2008 byl dokončen obchvat, který vyvedl silnici
I/35 mimo město a odvedl také podstatnou část dopravy ze zmíněné ulice.
Archivní snímek z atelieru Grafo-Čuda-Holice ukazuje, jak vyhlížela tato
ulice v padesátých letech minulého století, foto Vladislava Brandy představuje „Hradeckou“ v současnosti.
Pardubická ulice se stala ústím veřejné kamenné cesty, která vedla
z Holic do Pardubic. Stalo se tak na základě „poručení vrchnosti“, která
nařídila, aby na panství pardubickém byly tyto kamenné cesty ve vybraných místech postaveny. Pardubická ulice, vedoucí od křižovatky u restaurace Na Špici až na okraj města, musela změnit název pouze jedenkrát. V roce 1950 – bůhví proč – dostala jméno Československé armády,
v roce 1990 jí byl původní název vrácen. Zpočátku pouze spojovací tepna
mezi Holicemi a Pardubicemi se časem stala velmi frekventovanou trasou mezi Pardubicemi a Orlickými horami. Mimochodem – Pardubická
i Královéhradecká se pro Holičáky stala samozřejmostí i proto, že tyto
městské sousedy patřičně respektujeme. Bohužel jsem marně na plánech
obou měst hledal ulici, která by nesla název „Holická“.
Miloslav Kment
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Tělovýchova a sport
Valná hromada holických basketbalistů
V sobotu 25. dubna 2009 se sešla řádná valná hromada Basketbalového všesportovního
klubu Holice.
Předseda klubu ve své zprávě informoval členskou základnu o provozu klubové chaty v Orlickém Záhoří, o činnosti odboru ženského cvičení
a o výsledcích všech basketbalových družstvech
v uplynulé sezóně 2008/2009. V této sezóně
měl klub v mistrovských soutěžích pět družstev:
družstvo mužů, družstvo kadetů U16 a družstva
starších, mladších a nejmladších minižáků.
„Vlajková loď„ – družstvo mužů – hrálo
opět nejvyšší regionální soutěž, a to Východočeskou basketbalovou ligu. Po předchozí sezóně 2007/2008, kdy byla úspěšně dokončena
generační výměna družstva a týmu jen těsně
uniklo konečné čtvrté místo zajišťující účast
v závěrečném Play off, přišel v letošní sezóně
velký útlum a družstvo mužů skončilo ve Východočeské lize na konečném 12. místě. Toto
umístění je vzhledem k podmínkám, které vedení klubu pro hraní basketbalu v Holicích vytváří, velkým zklamáním.
O co méně byli v uplynulé sezóně úspěšní
muži o to větší radost dělala klubovému vedení
mládež.Kadeti, historicky nejúspěšnější družstvo klubu, se kvalifikovalo do celostátní ligy
kadetů U16. Domácí fanoušci tak mohli v uplynulé sezóně vidět na holické palubovce dorostenecké týmy z měst jakými jsou Brno, Ostrava,
Kroměříž, Krnov, Hradec Králové, Nový Jičín,
Kolín, Nymburk a Havířov. Dalším významným úspěchem holického mládežnického basketbalu v uplynulé sezóně pak bylo 2. místo
nejmladších minižáků v Přeboru východočeské
oblasti, které znamenalo postup do Národního
finále – Mistrovství ČR, které se koná ve Svita-

IX. OLYMPIÁDA ŠKOL

vách. Národního finále se účastní nejlepších 12
týmů ČR této věkové kategorie. Předseda klubu
v této souvislosti kladně ohodnotil skutečnost,
že v nejmladších minižákovských kategoriích se
daří získávat děti i z obcí v okolí Holic. V současné době navštěvuje tréninky těch nejmenších
basketbalistů asi 50 chlapců a dívek.
V rámci hodnocení sportovní činnosti klubu předseda dále kladně zhodnotil i pořádání
letních a zimních soustředění pro mládež, dále
pak pořádání tradičního Vánočního turnaje pro
všechny holické basketbalové generace, pořádání mládežnického turnaje, hraného pod patronací odchovance klubu Jiřího Welsche, a v neposlední řadě i slibně se rozvíjející partnerskou
spolupráci s polským klubem MKS Strzelce
Opolskie. Předseda také kladně ohodnotil účast
klubu na organizaci 8. ročníku Olympiády žáků
škol holického regionu a pořádání společenského plesu. Připomenul, že výtěžek tomboly ze
společenského plesu ve výši 6 200 Kč, byl věnován Dětskému domovu v Holicích.
Po zprávě předsedy následovala volba nového výkonného výboru klubu. Členové v hlasování vyjádřili jednoznačnou podporu stávajícímu výkonnému výboru pod vedením Pavla
Welsche i do dalšího tříletého volebního období. Starosta města Mgr. Pavel Hladík ve svém
vystoupení poděkoval klubu za reprezentaci
města Holic, za rozvíjení sportovní spolupráce
v rámci družebních vztahů města Holice s polským městem Strzelce Opolskie a za příkladnou
práci s mládeží. Závěrečné poděkování staronového předsedy klubu pak patřilo všem členům
klubu za práci pro klub a přítomnému starostovi
za finanční podporu města.
Pavel Welsch

Počátkem června ožijí holická sportoviště již
tradičně olympiádou žáků škol holického regionu. Letos s pořadovým číslem devět. Boje nejlepších mladých sportovců proběhnou od 1. do
5. června 2009. Pokud budete mít čas, přijďte
se podívat. Pro vaši informaci uvádíme časový
pořad:
Pondělí 1. června 2009
8.00
slavnostní zahájení (stadion)
8.30
fotbal (stadion)
8.45
volejbal dívky (sportovní hala)
Úterý 2. června 2009
8.00
Basketbal dívky (sportovní hala)
8.30
Tenis (tenisové kurty)
Středa 3. června 2009
8.00
Basketbal chlapci (sportovní hala)
Čtvrtek 4. června 2009
8.00
Stolní tenis (sportovní hala)
9.00
Atletika (stadion)
Pátek 5. června 2009
8.15
Cyklistika (stadion)
9.15
Atletika (stadion)
Pavel Hladík

Dorostenecký volejbal
Po delším čase se podařilo oddílu volejbalu vychovat družstvo dorostenek, které ve složení:
Anna Kaplanová, Tereza Vlasáková, Barbora
Máchová, Karolína Morávková, Veronika Stráníková, Renata Janegová, Irena Jiroutová, Markéta Řezníčková a Jana Šejnová absolvovalo
okresní soutěž. V konkurenci týmů z Přelouče,
Slatiňan, Pardubic a Chrudimi obsadila naše
děvčata po dobrých výkonech třetí místo.

Basketbalisté v Polsku druzí

Tak jako v loňském roce se i letos holičtí basketbalisté účastnili mezinárodního turnaje v družebním městě Strzelce Opolskie. Tentokrát byl
uspořádán pro hráče kategorie U14, tedy rok
narození 1996 a mladší. Mezi účastníky turnaje byly kromě holického týmu ještě tři polské
týmy: MKS Strzelce Opolskie, WKS Slask
Wroclaw, MMKS Kedzierzyn Kozle a jeden
litevský: Druskienniki.

Vedeni výborně hrajícím Viktorem Půlpánem
holičtí hráči plánovali obhájit loňské první místo,
ale bohužel tým z Litvy byl proti a celý turnaj nakonec vyhrál. I tak je ale druhé místo pro náš klub
velký úspěch. Třetí místo obsadil tým Kedzierzyn
Kozle, čtvrté tým z Wroclawy a na pátém místě se
umístili domácí hráči ze Strzelec Opolskich.
Nejmladší minižáci se díky dobrým výsledkům
během celé sezóny kvalifikovali na Národní finále v minibasketbale do Svitav, kde se umístili
na celkovém desátém místě s těmito výsledky:
Konečné pořadí: 1. Sokol Sršni Písek, 2. BK
Synthesia Pardubice, 3. TJ Slávia Kroměříž,
10. BVK Holice

Liga kadetů U16:
18. 4. 2009 Sokol Hradec Králové–BVK Holice

61:60
19. 4. 2009 BVK Holice–Sokol Hradec Králové

47:61
2. 5. 2009 Den Braven Krnov–BVK Holice

64:76
3. 5. 2009 Gymnázium Hladnov–BVK Holice

90:71
16. 5. 2009 BVK Holice–Slavia Kroměříž

85:56
17. 5. 2009 BVK Holice–JBC Brno „B“

78:62
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)
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