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Vážení spoluobčané!
Únorový sloupek byl na-

psán, ale po dalším sněžení 
skončil v koši. Nyní mám 
obavy, že cokoliv teď na-
píšu (text byl redakci ode-
vzdán 20. ledna), bude ještě 
na začátku února platit.

Pro Holice není sníh 
exotickým překvapením. Ale aby se na nás bě-
hem tří dnů vysypalo půl metru bílého nadě-
lení a týden na to přibylo dalších dvacet čísel 
a Holice se proměnily v zimní středisko, tak to 
pamatuje jen málokdo. A kdo ví, co nás letošní 
zimu ještě čeká.

Myslím si, že se zatím s kalamitou potýkáme 
dobře. A věřte, že rozhodnout se většinou během 
minuty, co teď hned a co chvilku počká, není 
jednoduché. Slovo kalamita užívám záměrně, 
neboť podle daných pravidel musel být vyhlá-
šen stav kalamity. Potěšitelné je, že krizový štáb 
nemusel přikročit k vážnějšímu omezení života 
ve městě. Prakticky na všech komunikacích je 
zabezpečována průjezdnost, funguje veřejná 
doprava, zásobování, veřejné služby, školská 
zařízení. Z hlediska státní správy jsme museli 
vydat nařízení o zákazu vstupu do lesů v celém 
správním obvodu, o čemž píšeme na jiném mís-
tě tohoto vydání Holických listů.

Kdo měl možnost navštívit jiná města, jistě 
potvrdí, že si v Holicích nevedeme zas tak špat-
ně. Každý může mít pochopitelně na naše ko-
nání rozdílný názor. Každý si může myslet, že 
to či ono se mělo udělat jinak, rychleji a lépe. 
Všechno beru a jsem ochoten o tom přemýšlet. 
O jednom však ne, a to o zlehčování úsilí a prá-
ce těch, kteří ve dne v noci seděli za volanty 
prohrnovačů, oháněli se hrably a lopatami, či 
odváželi jednu fůru sněhu za druhou. 

Moje veliké poděkování patří pracovníkům 
technických služeb a spolupracujících fi rem, 
silničářům, hasičům, dobrovolníkům z řad Ju-
náka. V neposlední řadě pak všem občanům, 
kteří nečekali se založenýma rukama a odved-
li před svými domy obrovský kus práce. Jsem 
potěšen, že takových máme v Holicích většinu. 
Škoda jen, že některým jsou ještě slova toleran-
ce a pochopení neznámým pojmem.

Jak jsem již uvedl, nevím, co nás ještě bě-
hem téhle zimy čeká. Dvě věci však vím už teď: 
že v našem městě žije spousta těch, na které je 
v kritické chvíli spolehnutí, a že se moc netěším 
na pohled do účtu za letošní zimní radovánky.

Jsme na začátku února a známá lidová pra-
nostika říká: „Únor bílý – pole sílí“. Svatý Pe-
tře, rač si povšimnout, že se v ní mluví o poli 
a ne o městě!

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Sněhová kalamita v Holicích

Masopustní průvod

Dvěma obrázky přibližujeme zápas se sněhem, který do dnešních dnů svádějí pracovníci Technic-
kých služeb Holice, spolupracující fi rmy z Holic a okolí. Vydatně jim pomáhají členové holického 
sboru dobrovolných hasičů. 

Tradiční průvod maškar s muzikou vyjde v sobotu 20. února v 9.00 od kulturního domu a projde 
postupně ulicemi Tyršova, Husova, Havlíčkova, Komenského, náměstí T. G. Masaryka, Nádražní, 
Staroholická, 5. a 6. května, Staroholická a přilehlé ulice a 1. máje.
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Rada schválila zveřejnění záměru odprodeje 
části pozemku ve Staroholické ulici a místní 
části Roveňsko, přidělení bytu v čp. 761 v Ho-
lubově ulici, pronájem místnosti v čp. 1131 
v Palackého ulici Ivě Šprojcarové pro provo-
zování pedikury, změnu nájemní smlouvy pro 
Zdravotnickou záchrannou službu Pardubické-
ho kraje na prostory v čp. 1173 v Palackého 
ulici, uzavření smluv na zpětný odběr a zpraco-
vání příslušných komodit odpadů se společností 
Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat, promi-

nutí poplatku za likvidaci odpadu dle seznamu 
(jmenovaní prokázali zaplacení poplatku v mís-
tě současného pobytu), změnu smlouvy o dílo 
s fi rmou Agile Ústí nad Orlicí na stavební práce 
pro Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný 
dvůr Holice, a s fi rmou Profi stav Litomyšl na 
akci Kamenec – vodovod a komunikace, při-
jímání knižních darů pro městskou knihovnu 
v hodnotě 20 000 Kč za kalendářní rok.
Rada rovněž doporučila zastupitelstvu schválit 
prodej pozemků ve Vysokomýtské ulici, schvá-

lit připojení Města Holic ke studii „Technolo-
gické centrum a elektronické spisové služby 
Pardubického kraje“, schválit 11. rozpočtovou 
změnu na rok 2009. Nedoporučila schválit sle-
vu za zřízení věcného břemene na pozemcích 
v Hanzlově ulici a rozhodla se trvat na posou-
zení záměru výstavby mobilní obalovny živič-
ných směsí Holice dle zákona č.100/2001 Sb., 
s důrazem řešit dopravní obslužnost a vliv oba-
lovny na jednotlivé složky životního prostředí 
v Holicích.

Zastupitelstvo schválilo postup rady města od 
posledního zasedání zastupitelstva dne 9. listo-
padu 2009, rozpočet města na rok 2010 v obje-
mu příjmů 96 109 700 a v objemu výdajů (včetně 
rozpočtové rezervy) 91 738 700 Kč s fi nancová-
ním 4 371 000 Kč a delegovalo na radu provádě-
ní změn v rozpočtu města na rok 2010, 11. roz-
počtovou změnu na rok 2009, odprodej pozemků 
v ulici Vysokomýtská Olze Schejbalové z Holic, 
Josefská 843 v souvislosti s výstavbou bytové-
ho domu „Muška V.“ v Ottmarově ulici směnu 
části pozemku, podání žádosti na výstavbu in-

frastruktury pro 24 bytových jednotek „Muška 
V.“, plán práce zastupitelstva a rady města na I. 
pololetí roku 2010, odměnu za rok 2009 pro čle-
ny fi nančního výboru v celkové výši 10 000 Kč 
a pro členy kontrolního výboru v celkové výši 
8 500 Kč, připojení města Holic ke studii „Tech-
nologické centrum a elektronické spisové služby 
Pardubického kraje“, převedení dotace 10 000 Kč 
pro občanské sdružení Kultura pro město na akci 
„Předvánoční zastavení 2009“.
Zastupitelstvo neschválilo snížení částky jedno-
rázové náhrady za zřízení věcného břemene na 

pokládku zemního kabelového vedení v Han-
zlově ulici, žádost Lubomíra Matury o prodlou-
žení splátky za prodej pozemků do 30. 6. 2010, 
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru 
o plnění usnesení rady města a zastupitelstva 
města v období od 8. 12. 2008 do 9. 11. 2009, 
žádost Lenky Štěrbové o zrušení usnesení rady 
města č. 1004 ze dne 25. 11. 2009. Zastupitel-
stvo potvrdilo usnesení rady města č.1017 ze 
dne 7. 12. 2009 a uložilo starostovi města před-
ložit návrh technického řešení víceúčelového 
hřiště v místní části Roveňsko.

Od 1. února se vzhledem ku zvýšením 
DPH u potravin zájemci o stravování, 
resp. podávání obědů v této jídelně dočka-
jí mírné změny v cenách menu. Zájemce 
o oběd přímo v jídelně zaplatí 63 Kč, u ná-
kupu tzv. „přes ulici“ bude stát oběd 53 Kč 
(polévka, hlavní chod, ev. dezert, nápoj). 
Pro žactvo se dotované ceny nemění (7–10 
let: 19 Kč, 11–14 let: 21 Kč, 15 a více let: 
24 Kč).

Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Ceník jídel ve Školní jídelně 
v Nádražní ulici

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 21. prosince 2009

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 11. ledna 2010

Usnesení Zastupitelstva města Holic ze dne 21. prosince 2009

Rada schválila pořadník uchazečů o přidě-
lení obecního bytu na I. čtvrtletí roku 2010, 
ponechání nájemného na rok 2010 pro Ob-
lastní charitu, Úřad práce a kancelář notářky 
JUDr. Ulrichové na úrovni roku 2009, s plat-
ností od 1. 2. 2010 cenu obědů ve vedlejší 
činnosti Školní jídelny Holice ve výši 63 Kč 
pro strávníky v jídelně a 53 Kč pro strávníky, 
kteří si obědy odnášejí mimo jídelnu, odpisy 
pohledávek provedené k 31. 12. 2009, posunutí 
termínu plnění usnesení rady města č. 1002 ze 
dne 25. 11. 2009 (kontrola hospodaření v Ma-
teřské škole Holice, Staroholická ulice) z 31. 1. 

2010 na 28. 2. 2010, nařízení města č. 1/2010 
o zákazu vstupu do lesů, odměny členům ko-
misí rady města za rok 2009 dle předloženého 
návrhu. 
Rada zamítla žádost paní Jihan Shekmus o při-
dělení integračního bytu, neboť město žádné 
vhodné prostory pro tento účel nemá, žádost 
pana Zdeňka Pivoňky o přidělení náhradní-
ho ubytování v domě čp. 59 v Hradecké ulici, 
žádost paní Emílie Olivové, neboť neobsahuje 
hodnověrný doklad o vyčíslení škody, uložila 
ředitelce Školní jídelny Holice odvod z inves-
tičního fondu organizace na účet zřizovatele 

v částce 292 900 Kč a vedoucí odboru fi nanční-
ho a školského zahrnout do rozpočtové změny 
částku 292 900 Kč na posílení provozní dotace 
Školní jídelny, vedoucímu odboru správy ma-
jetku a výstavby města předložit návrh samo-
statného vytápění včetně ohřevu vody v budově 
školní jídelny, vzala na vědomí plnění usnesení 
č. 1022 ze dne 7. 12. 2009 o provedené kontrole 
nákupu plynu pro kotelny ve vlastnictví města, 
žádost občanů místní části Kamenec s tím, že 
bude vzata v potaz při přípravě kapitálové části 
rozpočtu města, vyjádření občanského sdružení 
Zelená krajina Holice k územnímu řízení pro 
umístění stavby „Centrum umělecké výchovy“ 
s tím, že trvá na dosavadních postojích samo-
správy v této věci, vyjádřila nesouhlas s umís-
těním fotovoltaické elektrárny v prostoru Pod-
lesí, neboť nechce, aby podobná zařízení byla 
budována v intravilánu města.

Kde vyhledat lékařskou pohotovost?
Holická veřejnost se táže, kde naleznou pacienti 
lékařskou pohotovost. Ptá se právem, poněvadž 
v denním tisku se v posledních dnech minulého 
roku objevilo z ničeho nic sdělení, že od 1. 1. 
2010 budou zrušena některá střediska lékařské 
služby první pomoci, po staru řečeno „lékařské 
pohotovosti“. To se týká též Holic. Není úče-
lem článku polemizovat o správnosti tohoto 
rozhodnutí, ovšem překvapující je, že krajský 
úřad nepovažoval za nutné na tuto skutečnost 
včas ofi ciálně upozornit a objasnit nový systém 
nejen městskému úřadu, ale i široké veřejnosti.  
Holické radnici bylo pouze telefonicky a neofi -
ciálně sděleno ředitelem krajské zdravotnické 
služby, že se tak stane. Proto se také tato infor-
mace nedostala do lednového čísla „Holických 
listů“ ani na úřední desku. 
Tolik na vysvětlenou a omluvu, i když omlou-
vat by se měl krajský úřad. A nyní ke skuteč-
nostem. Zdravotnická záchranná služba Par-

dubického kraje poskytuje od 1. ledna 2010 
služby lékařské pohotovosti pro pardubický 
region (i pro Holicko) takto: lékařskou službu 
první pomoci pro dospělé poskytuje Pardubická 
lékařská pohotovost s.r.o. ve středisku v Pardu-
bicích – Studánka, ulice Erno Košťála 1014, tel. 
466 989 000 od pondělí do pátku od 14 do 22 
hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin. 
Děti a dorost dostanou pomoc na dětském od-
dělení pardubické nemocnice (tel. 466 650 647) 
ve všední dny od 16 do 20 hodin, o víkendech 
a svátcích od 9 do 20 hodin, zubní ve vstupním 
objektu nemocnice (tel. 466 015 207) ve všední 
dny 17–21 hodin, víkend a svátky 8–18 hodin.
Ještě jedno vysvětlení: možná vás překvapí, že 
nadále budete vídat žluté vozidlo „záchranky“, 
jejíž sídlo je nadále v objektu bývalé „pohoto-
vosti“ v Palackého ulici. Ovšem toto vysunuté 
pracoviště pro region Holicka již nemá nic spo-
lečného s lékařskou pohotovostní službou.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  • UDÁLOSTI
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Odbor dopravy – výměna řidič-
ských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 
12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do 31. 12. 2010. Jestliže jste držitelem uvede-
ného řidičského průkazu, podejte co nejdříve 
žádost o jeho výměnu! S sebou musíte mít 
občanský průkaz nebo pas, jednu fotografi i 
o rozměrech 3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, 
kterému končí platnost. Řidičský průkaz lze 
vyměnit na odboru dopravy Městského úřadu 
Holice. Nejpozději do 20 dnů ode dne podání 
žádosti bude vydán nový doklad. Výměna je 
zdarma. Další informace získáte na tel. čísle 
466 741 243 nebo na internetových stránkách 
www.vymentesiridicak.cz.

Nádoba na likvidaci světelných 
zdrojů 
Ve vestibulu Městského úřadu Holice byla 
umístěna malá sběrná nádoba na sběr nefunkč-
ních světelných zdrojů.
Do této nádoby patří pouze úsporné kompaktní 
zářivky, lineární (trubicové) zářivky do délky 
40 cm a světelné zdroje s LED diodami.
Do nádoby naopak nepatří klasické, refl ekto-
rové a halogenové žárovky a zářivky delší než 
40 cm.

Zákaz vstupu do lesů na Holicku
V důsledku sněhové kalamity dochází v lesích 
nekontrolovaně k vývratům a vrcholovým zlo-
mům stromů, obzvláště v borových porostech. 
V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví občanů 
vyhlašuje Město Holice formou nařízení Rady 
města Holic zákaz vstupů do lesů v celém 
správním obvodu a to v období od vyhlášení 
12. ledna 2010 až do 31. března 2010. Tabul-
kami se zákazy vstupu jsou označeny zejména 
začátky lesních cest – viz foto pořízené za Po-
běžovicemi. 
S úplným zněním nařízení se můžete sezná-
mit na internetové stránce www.mestoholice.cz 
v sekci „úřední deska“.

Schůze rady města v únoru 2010
První únorová schůze rady města se bude konat 
v pondělí 8. února, na programu je projednání 
rozpočtů všech městských příspěvkových orga-
nizací (PO), kterému budou přítomni všichni 
ředitelé PO, dále se rada bude zabývat činností 
komise pro propagaci a družební styky. Další 
schůze rady města dne 22. února má na progra-
mu projednání návrhu kapitálového rozpočtu na 
rok 2010, příspěvkové organizace předloží radě 
města své výsledky hospodaření za rok 2009, 
radě budou předloženy výsledky inventarizace 
majetku města za rok 2009 a rada schválí pro-
gram březnového zasedání zastupitelstva. Na 
jednání rady města budou průběžně zařazová-
ny majetkové otázky (převody majetku apod.), 
sdělení starosty a další. 

Místní poplatek za komunální od-
pad v roce 2010
Počátkem února 2010 budou do všech domác-
ností rozeslány složenky na placení poplatku za 
odpad. Poplatek pro rok 2010 stanovuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2009 a je 500 Kč na obča-
na. Úplné znění vyhlášky je na www.mestoho-
lice.cz. Poplatek bude možno zaplatit na poště, 
dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě 
v označených kancelářích v přízemí radnice. 
Termín pro zaplacení je 15. březen 2010. 
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.

Místní poplatek ze psů
V průběhu února 2010 rozešle městský úřad 
složenky pro placení poplatku za psa, který 
je stanoven vyhláškou města Holic č. 7/2003 
o místním poplatku ze psů. Poplatek je splatný 
do 30. 4. 2010. Činí-li více než 1000 Kč ročně, 
je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nej-
později do 30. 4. a do 31. 8. každého roku.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
LIBUŠE STRAKOVÉ

Čas je nesmlouvavý a hlásí, že 26. února potká 
Libuši Strakovou životní jubileum. Tož by se 
slušelo napsat pár řádků do Holických listů, ne-
boť si to zaslouží. A jak to většinou chodí, prst 
spočinul na mně s lakonickým: napiš! Činím 
tak rád.
Přiznám se, že se mi nechce psát její curricu-
lum vitae. Ne že bych ho neznal, ba naopak. Od 
onoho únorového dne roku 1930, kdy nad Vina-
řovou továrničkou na sportovní potřeby zakrou-
žila vrána, přes její dětství, studia na obchodní 
škole, doby zhoubné nemoci, úspěchy na di-
vadelních prknech, radosti z vytoužených dětí 
a později vnoučat, ztrátu milovaného manžela, 
dlouholetou práci v „kulturáku“, v Junáku, až 
k dnešnímu působení ve Sboru pro občanské 
záležitosti. Vím a znám a jednou to střelím ně-
které hollywoodské společnosti, protože její ži-
votní vrcholy a pády jsou pro fi lm stvořené.
S Líbou Strakovou se znám řadu let. Hodně 
jsme spolu prožili v práci, hodně na ochotnic-
kých prknech. Jsem rád, že mi bylo dopřáno ji 
potkat. Jsem rád, že je, a že je taková, jaká je. 
Jsem rád, že jsem jí mohl vloni předat Cenu 
města Holic. 
Milá Líbo, přeji ti nejen za sebe, ale za všech-
ny, kteří tě znají a které jsi kdy potěšila, hodně 
zdraví, št ěstí, radosti a elánu do další práce pro 
kulturní a společenský život v Holicích. Proto-
že ty jsi srostlá s tímto městem jako málokdo, 
a víš, že dokud člověk může, tak jen nemudruje, 
ale pro své město něco dělá. 
P. S. Pokud chcete jubilantce zatleskat i vy, tak 
se vypravte 10. dubna do kulturního domu, kde 
bude premiéra hry „Kráska z Leenane“, ve kte-
ré má Libuše Straková jednu z hlavních rolí.

Pavel Hladík

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ.

Uzávěrka březnového čísla Holických listů je mimořádně již 18. 2. 2010.

Řekne se to krátce,
co je v tom však radosti, 

starosti a práce.

Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let 
přejí dcery s rodinami.

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Městská knihovna
V půjčovních dnech městské knihovny 
pokračuje prodej nových dětských knih.
V prodeji jsou tituly z edic: „První čtení 
v angličtině“, „První čtení v němčině“, 
„Šikovný čtenář“, „Zkusíme číst spolu“, 
„První čtení pro zábavu“, „První čtení 
s poučením“, „Velká písmena – genetic-
ká metoda“.

Víte, že městská knihovna v roce 2009:
Měla zaevidováno 1103 čtenářů, z toho 
398 dětí?
Do fondu přibylo 1094 knih?
Z fondu bylo vyřazeno 703 knih?
Vyřídila 312 meziknihovních výpůjček 
knih?
Uspořádala 42 vzdělávacích akcí pro 
mládež?
838 návštěvníků využilo internet 
v knihovně?
Do elektronického výpůjčního protokolu 
vstoupilo z prostoru mimo knihovnu 463 
čtenářů?
Do elektronického katalogu vstoupilo 
z prostoru mimo knihovnu 1117 uživa-
telů?
Městská knihovna Vás zve k návštěvě 
ve dnech:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.,
středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Anna Boříková

Chcete se bavit?
Taneční studio Hany Flekrové vás zve na 
Velký dětský karneval, který se usku-
teční v neděli 7. února od 14.30 hodin 
v restauraci Na Trandě. Čeká vás pestrý 
program, hry, soutěže o ceny, diskotéka, 
malé překvapení a vyhlášení nejlepších 
masek rodičů a dětí. Vstupné: masky do 
100 cm a rodiče v maskách zdarma, mas-
ky nad 100 cm 50 Kč, ostatní 70 Kč. 
TJ Jiskra Holice pořádá na stejném místě 
v sobotu 6. března od 20.00 hodin tradič-
ní ŠIBŘINKY, vstupné 120 Kč, bohatá 
tombola. O den později ve stejném sále 
proběhne od 14.00 hodin dětský karne-
val, opět pořádá TJ Jiskra Holice, vstup-
né je dobrovolné.

Kulturní kalendář na měsíc únor 2010

PLES – DIVADLO – velký sál – prostory KD
datum   hodina program vstupné
5. 2. 20.00 Společenský ples
     Basketbalový všesportovní klub ve spolupráci s KD Holice pořádá „Společen-

ský ples“. K tanci hraje skupina „Notabene“, předprodej v KD a v úterý a pátek 
odpoledne ve sportovní hale. Bohatá tombola a barmanská show.  120 Kč

13. 2. 19.30  Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
   Divadlo Palace Praha se představí hrou francouzských autorů Jean-Jacques Bri-

caira a Maurice Lassayquese v režii Petra Palouše.
   Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Jaromír Dulava a další.
  Divadlo je zařazeno do ABO. 250/230/210 Kč
28. 2. 14.00  Františkovo čarování s Majdou
     Představení navazující na televizní pořad Kouzelná školka.
   Hrají: Majda – Magdalena Reifová, František – Jaroslav Vidlař a Tomáš Juřička.
  Délka představení 60 minut. 145/135 Kč

KINO – velký sál
datum   hodina program vstupné
2. 2. 19.30  Stínu neutečeš 
   Po šedesáti letech manželství přichází osmdesátiletá Evženie za svou vnučkou 

– právničkou Katkou se žádostí, aby jí pomohla rozvést s pětaosmdesátiletým 
manželem. 

   Režie: Lenka Kny
   Hrají: Jaroslava Adamová, Pavel Landovský, František Němec a další. 
    Žánr: Drama, délka 106 minut 70 Kč
16. 2. 19.30  Sherlock Holmes
   Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla 

„Sherlock Holmes“ přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi 
poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak 
smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování smr-
telného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi. 

   Režie: Guy Ritchie
   Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, Rachel McAdams
   Žánr: Dobrodružný – do 12 let nevhodný, délka 128 minut 65 Kč
23. 2. 17.00  Princezna a žabák
   Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného ža-

báka, ten se promění v krásného prince. Ve fi lmu Princezna a žabák k polibku 
mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je 
pouze první z celé řády překvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného 
humoru, napětí, hudby a citu oplývá.

  Režie: Ron Clements, John Musker
  Žánr: Animovaný/rodinný, délka 91 minut 70 Kč 

PŘEDNÁŠKY – klubovny 
datum   hodina program vstupné
23. 2. 16.00  Hudba v proměnách staletí III., přednáší Mgr. Jaroslava Janečková
 20 Kč 

VÝSTAVY 
                                                                                                                                                                

„Přemysl Šulc – Obrazy“
Galerie KD Holice od 2. 2. do 25. 2. 2010

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

mob.:�777�152�090,�tel.:�466�683�105

LEPIDLA�NA�OBKLADY�A�DLAŽBY�(flex,�standard)
SÁDROVÉ

SÁDROKARTONOVÉ�KONSTRUKCE

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

V�SOBOTU�OTEVŘENO 7.00�-�11.00

DOPRAVU�ZAJISTÍME
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AKCE:�Sádrokarton�GKB�12,5�mm Kč/m34,50 2

CENA�BEZ�DPH

AKCE ÚNOR

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

NOVÁ KOLEKCE SLUNEČNÍCH BRÝLÍ
A DIOPTRICKÝCH OBRUB

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
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Romantická „zlá zima“ v Holicích objektivem Marie Hladíkové a Vladislava Brandy

Všechno špatně

Deskové hry v Holicích

V loňském roce jsme, alespoň většina z nás, oslavili dvacet let života v de-
mokratickém zřízení. Všichni jsme si jistě představovali, že život bude 
snažší, že se budeme mít jako v ráji nebo alespoň jako v jeho předpokoji. 
Jenže ouha. Všude slýchám, že všechno je špatně. Politici myslí jenom 
na sebe, lžou a kradou. To nechávám bez komentáře. Úředníků je všude 
víc než dost, nic nedělají a povětšinou jsou nepříjemní. Opět bez komen-
táře. V zimě se na chodnících neuklízí sníh, silničáři jako vždy zaspí, 
a když se vzbudí, je již pozdě. Rok co rok se zdražuje, benzín a nafta stojí 
hrozně moc a ještě ke všemu se čím dál hůře krade. Sportovci vydělávají 
neskutečné peníze a přitom se na ně, až na několik výjimek, nedá dívat. 
V televizi, ač máme několik stanic, nic nedávají, všechno do kola opakují 
a ty americké fi lmy stojí za h… Ke všemu to počasí. V létě je zima, málo 
prší, někdy zase moc, nerostou houby, v zimě sněží, když nemá, Vánoce 

jsou na blátě, prostě blázinec. Má vůbec cenu na tomto světě být? Pro mě 
ano. Do Vídně si zajedu, kdy chci. V hospodě můžu nadávat na Paroubka, 
Topolánka, Klause i Havla a nikdo mě za to nezavře. Pomeranče a banány 
si koupím třeba i v červenci, toaletní papír je k dostání celý rok. Na maso 
jsem nestál frontu ani nepamatuji a pořadníky na nová auta taky z našeho 
života vymizely. V knihovně se najednou objevily knihy od Kundery či 
Škvoreckého, no a když se mi nechce dívat na naší fotbalovou ligu, tak si 
prostě pustím tu anglickou. Taky si nemyslím, že Špotáková, Sáblíková 
nebo Bauer berou peníze za nic. Přestože politici nepatří k mojí oblíbené 
skupině lidí, k volbám chodím, i když nemusím. Vím, že není všechno 
v pořádku, přesto se mně na tomto světě líbí, rozhodně více než před 
rokem 1989.

Petr Kačer

Bylo krásné zimní odpoledne a do salonu vstoupilo několik kovbojů. 
Těžko rozeznat banditu od mužů zákona. Většina z nich měla dobrou 
náladu, ale ve vzduchu byla cítit nervozita a napětí, když v tom do sa-
lonu vstoupil šerif Jourdonnais. Většina ostřílených kovbojů si hleděla 
své whisky a šerifa nechávala svému osudu, až na psance zvaného Jose 
„blueman“ Delgado, který se otočil na šerifa. V tu chvíli by se dala at-
mosféra v baru krájet. A bylo jasné, co bude následovat – DUEL. Šerif 
vypálil první BANG!, Jose BANG!, BANG!, BANG!, BANG!, Jose je 
zasažen. Běží k němu Apache Kid, aby se podíval, jak jsou vážná jeho 
zranění a pomáhá mu tequillou. Lucky Duke, známý to odpadlík, z ni-
čeho nic vytahuje kulomet a střílí na všechny své soupeře. Kit Carlson 
a šerif Jourdanais to schytali. „Sakra“ v duchu si pomyslí šerif, kde 

je můj pomocník „zabiják“ Slab. S trochou představivosti a nadsázky 
takto vypadalo úterní odpoledne 29. prosince na turnaji v karetní hře 
BANG!, který se konal v klubovnách Kulturního domu Holice. Sešlo 
se celkem 21 kovbojů, kteří se utkali o pohár a hodnotné ceny, které 
věnoval do soutěže Klub deskových her Holice ve spolupráci s Kul-
turním domem města Holic. Ofi ciální začátek turnaje byl stanoven na 
15.00 hodin. Poslední fi nálová šestka končila přesně ve 22.00 hodin. 
A výsledek byl následující: 1. Pavel Krátký, 2. Jiří Špaček, 3. Martin 
Koláček.
Bližší informace o klubu deskových her naleznete na internetové adrese: 
http://deskovky.vesele.info.

Zdeněk Andres 

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Velké těšení na zimní radovánky začalo hned na začátku ledna 2010. Ně-
kteří naši kamarádi se chystaly od 11. do 15. 1. do Pece pod Sněžkou, 
kde byla zajištěna zimní škola v přírodě. Všichni jsme našim kamarádům 
přáli alespoň trochu sněhu, ale „Paní Zima“ nás překvapila. Děti měly 
na horách sněhu po kolena, a tak si ho pěkně užívaly. Bobování na svahu                
u chaty vystřídaly vycházky do lesa  s pozorováním okolní přírody, vy-
cházka k Horské službě, do lyžařského areálu a k lyžařskému vleku. Po-
slední večer byl senzační – pyžamová diskotéka se vydařila a všechny 
děti šly do postýlek s pěkným zážitkem. Poslední odpoledne nachystal 
dětem Krakonoš cestu za pokladem, který byl ukrytý ve sněhu – to bylo 
překvapení! Po celou dobu nám svítilo sluníčko, a tak se nám pohyb na 
horách opravdu vydařil.
Již před odjezdem na školu v přírodě stačily děti vyzkoušet nově zbudo-
vaný kopeček na naší zahradě a využít prvních sněhových vloček k bo-
bování. Jak dokládá fotografi e, vůbec dětem nevadilo, že sněhová peřina 
ještě kopeček zcela nezakryla. To se však změnilo během následujících 
dnů a děti si mohou užívat báječného bobování i nadále. 
Ve druhé polovině ledna čekal naše budoucí školáky zápis do základních 
škol. Všechny děti se moc těšily a my – učitelky – bychom jim přály, aby 
tento den byl jedním z těch nezapomenutelných, na který budou dlouho 
vzpomínat. 
Kromě těchto aktivit navštěvovaly děti plavecký areál ve Vysokém Mýtě 
a připravovaly se na únorové závěrečné „minizkoušky“, aby obdržely 
„Mokré vysvědčení“. A pak nás čeká březen, měsíc, ve kterém bude naše 
MŠ již po jedenácté pořádat oblastní kolo Holické Mateřinky (18. 3. 2010). 
Bližší informace vám přineseme v dalším čísle Holických novin.

Kolektiv MŠ Holubova, Holice

Naši žáci se zapojili do soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mlá-
dež, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET,o. s. 
společně s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice. Tento projekt je 
fi nancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Cílem je podněcovat 
co nejvíce talentovaných žáků k řešení vědeckých a technických projektů, 
rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopností svou práci prezentovat 
odborné i široké veřejnosti. Žáci Základní školy v Komenského ulici bu-
dou své práce prezentovat v klubovnách KD v průběhu ledna a února. 
Přijďte se podívat.
Kdo navštívil v předvánočním týdnu naši veselou nazdobenou školu, jis-
tě si povšiml dětí, které pobíhaly po chodbách s červenými klaunskými 
nosy. Ne, nepřijel k nám cirkus. Červené bambulky dostali ti, kteří přispě-
li třiceti korunami na KONTO BARIÉRY. Zapojilo se 300 žáků a učitelů, 
vybrali jsme 3000 Kč.
Pěvecký sbor vystoupil o Vánocích společně s kytarovým duem Miloš 
Bidlo + Láďa Kalanoš na tradičním Zpívání u jesliček holickém kostele. 
Chceme touto cestou poděkovat oběma zmíněným pánům za jejich ocho-
tu a milý přístup.

Blanka Málková

Zájezd Chorvatsko Podgora
16. 8.–25. 8. 2010 Cena: dospělý 8 400 Kč, 30% sleva pro dítě do 12 let
V ceně: doprava, ubytování, polopenze, služby delegáta, pedagogický do-
zor a pobytová taxa
Termín přihlášek do 15. 2. 2010 v DDM Hüblová,
tel. 466 682 162, 739 074 485
Zájezd Itálie Gargáno
26. 6.–10. 7. 2010, cena: 15 000 Kč za chatku, strava a doprava vlastní
Brandová, tel. 466 680 162, 737 803 774
Příměstský tábor
1. termín: 1. 7.–9. 7. 2010, 2. termín: 12.–16. 7. 2010, 3. termín: 23.–
27. 8. 2010
Cena na osobu a den: 100 Kč včetně oběda, Faltysová, tel. 466 482 162
Letní tábor Jizerské Hory
Termín:  25. 7.–31. 7. 2010, cena: 2 700 Kč, Faltysová, tel. 466 682 162
Letní tábor Drhleny
Termín: 20. 8.–29. 8. 2010, cena: 3 400 Kč bez dopravy, Pavel Hojka,
tel. 732 853 644

Novinky z „Komenčáku“

Dovolená s DDM

Zimní radovánky v MŠ Holubova Cvičení nejmenších dětí

ZEVAS Vraclav a.s.
vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucího rostlinné výroby
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání v oboru
• praxe v oboru min. 5 let
• znalost práce na PC
• samostatnost v řízení rostlinné výroby o výměře cca 2000 ha
• zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
• vysoké pracovní nasazení
• možnost nástupu ihned, nejpozději do 31. 3. 2010
• stručný životopis
Nabízíme:
•  perspektivní zaměstnání v prosperujícím podniku s možností využí-

vání nových technologických postupů
• podíl na hospodářském výsledku střediska, podniku
Přihlášky přijímáme do 10. 2. 2010 na adrese ZEVAS Vraclav a.s., 
Vraclav 169, 565 42, Vraclav s označením „výběrové řízení RV“
Případné bližší informace podá p. R. Kružík – tel.: 602 245 772

„Děti, bojíte se mrazu?“ Tak takovou otázkou začínalo naše první cvičení 
rodičů a dětí v novém roce 2010. Scházíme se od října do května každé 
úterý v sokolovně.
Starší děti již postoupily do cvičení předškoláků a mezi nás přišly nové 
malé děti. A tak jsme se postupně seznamovali a začínali cvičit na nářadí 
a využívat tradičních i netradičních pomůcek. Jedenkrát měsíčně cvičíme 
s overbally, při rozcvičkách využíváme stuhy, lana, gumu, kolíčky, PET 
víčka i kaštany. Z nářadí mají děti nejraději stoupací věž, skluz po lavičce 
z žebřin, vylézání na švédskou bednu a skoky na malé trampolíně.
Některé cvičení má speciální zaměření např. když jsme si hráli a cvičili 
s kaštany nebo cvičili s hračkami na provázku. Velice pěkné bylo i Mi-
kulášské cvičení, kdy jsme se rozehřáli při „čertovské honičce“ a pak si 
zacvičili na nářadí. V závěrečné části se rodiče a děti zapojili do vyrábění 
Mikulášů (vytrhávání z papíru), kteří se všem velice povedli. A protože 
Mikuláš nosí vždy nadílku, nezapomněl ani na děti ve cvičení a na závěr 
si každý došel pro malý dárek.
A naše poslední loňské cvičení se neslo v duchu „překvapení“. Nejdříve 
jsme si zacvičili s hračkami na provázku, trochu i zasoutěžili a nechyběla ani 
písnička“Skákal pes“. A teď už asi tušíte, co bylo to překvapení? Byl to bílý 
cotonek. Tedy se svojí kamarádkou Lenkou, kteří nám spolu zatancovali. 
A co nás čeká v nejbližší době? V únoru karneval ve cvičení, v březnu 
pojedeme na závody ve sportovní gymnastice do Pardubic, v dubnu dle 
počasí jezdíme tradičně na výlet na kolech a v květnu opět závody v Par-
dubicích, ale tentokrát už venku na hřišti v lehké atletice.

Cvičitelky ASPV Holice Petra a Iva

MATEŘSKÉ ŠKOLY  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY  • OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Dne 17. února 1845 
(před 165 lety) se 
v Hradci Králové na-
rodil Bohumil Bau-
še. Tento letopočet 
si ještě na konci této 
stati připomeneme. 
Bauše byl patrně na-
dané dítko, vystudoval 
gymnázium v rodném 

městě a poté pokračoval ve studiu fi losofi e na 
Karlově univerzitě v Praze. Jako středoškolský 
pedagog působil v Jindřichově Hradci, Němec-
kém Brodě, Táboře a posléze v našem hlavním 
městě, velký propagátor přírodních věd, starosta 
Klubu přírodovědeckého v Praze, kde také s ti-
tulem školního rady 14. listopadu 1924 zemřel.

Přírodní vědy byly nejen jeho snem, ale také 
jeho životem. Kromě pedagogické činnosti se 
věnoval publikační sféře. Napsal mnoho od-
borných fejetonů, výkladů, úvodníků, doslovů 
a dalších článků. Je autorem četných přírodo-
vědných publikací, byl také se svojí bohatou 
znalostí jazyků překladatelem odborných knih 
a statí tohoto oboru. Patří mu spoluautorství 
na Ottově slovníku naučném, Brehmově Živo-
tě zvířat, je autorem knih „Skály prachovské“, 
„Čtvero ročních časů“, „Pohledy do dílny pří-
rody“, „Člověk a živočišstvo“ a dalších. Jeho 
dílem je též „Herbář“ s popisem všech důleži-
tých rostlin, především léčivých, „Ilustrovaný 

přírodopis“ a „Přírodopis v obrazech“.
Proč se však tato pozoruhodná osobnost oci-

tá na stránce „Holických listů“? Vraťme se nyní 
k letopočtu Baušeho narození: 1845, dva roky 
před narozením našeho nejvýznamnějšího ho-
lického rodáka. Dr. Emil Holub byl o dva roky 
mladší, byli však vrstevníci, oba narození na 
východě Čech. Bauše již vzhledem ke své pro-

fesi slavného afrického cestovatele velmi ctil, 
obdivoval a uznával. Svoji úctu projevil také po 
Holubově smrti. Na paměť šedesátých naroze-
nin slavného vědce a badatele vydal Bohumil 
Bauše v nakladatelstvcí J. Otty v Praze v roce 
1907 sto devadesáti stránkový spis „Život a ces-
ty Dr. Emila Holuba“.

(S použitím archivních materiálů -mkm-)

Plán města Holic napovídá, že v jižní části obce 
se nachází ještě několik ulic, o kterých zatím 
nebyla zmínka. Jejich osou je dnešní „Smeta-
nova ulice“, jejíž jméno – jak to u holických 
ulic povětšině bývá – není původní. Tato trasa 
byla kdysi pouze udržovanou vozovou ces-
tou. V roce 1845 však došlo k události, která 
její budoucnost výrazně ovlivnila. Byl zahájen 
provoz na železniční trati Pardubice – Choceň. 
Jak zmiňují kronikáři Šafařík – Pospíšil „...dne 
20. srpna 1845 mnozí z Holic, staří i mladí, 
spěchali do Moravan, by uviděli, jak vypadá 
na železné dráze jedoucí vůz bez koní...“ Tato 
skutečnost – velká frekvence mezi Holicemi 
a moravanským nádražím – donutila v roce 
1870 obecní zastupitele k rozhodnutí postavit 
kamennou silnici do Moravan. Když v roce 
1882 došlo k prvnímu pojmenovávání ulic, do-
stala trasa, začínající křižovatkou u restaurace 
„Na Špici“ a vedoucí k Rovni a Moravanům, 
název „Josefská“ (uváděno též „Josefovská“). 
Zdůvodnění našli konšelé patrně v tom, že roce 
1845 zde obec na svůj náklad postavila kaplič-
ku sv. Josefa. Kaplička stojí dodnes, a pokud do 
Smetanovy ulice zavítáte málokdy, její polohu 
vám připomene fotografi e Vladislava Bran-
dy. Ulice všech „Pepíků“ vydržela až do roku 
1933, kdy při přejmenovávání a doplňování ná-
zvů ulic pro ni bylo vybráno označení „Udrža-
lova“ (František Udržal, 1866–1938, roveňský 
rodák, statkář, český politik). Jméno „Josefská“ 
se však neztratilo, bylo pouze přeneseno jinam 

(viz poznámku v sedmém díle seriálu). Udr-
žalovo jméno však nevyhovovalo pro období 
okupace v letech 1940–1945. Tehdy ulice nesla 
podle směru trasy název „Chrudimská“. Ani po 
válce však jméno Udržalovo nebylo vhod, hned 
v roce 1945 se zrodil název „Nejedlého“ (Zde-
něk Nejedlý, 1878–1962, český vědec a politik). 
K poslední změně došlo roku 1990, kdy ulice 
dostala svůj současný název – „Smetanova“ 
(Bedřich Smetana, 1824–1884, český hudební 

skladatel). Zmíněná ulice má zcela pochopitel-
ně jako většina hlavních tras své odbočky. První 
a „dvojitá“ z nich se nachází po pravé straně asi 
dvě stě metrů od výchozí křižovatky, vede na 
jihozápad a končí jako tzv. „slepá“. Nese jméno 
„Kpt. Jaroše“ (Otakar Jaroš, 1912–1943, česko-
slovenský důstojník, velitel 1. roty čs. polního 
praporu v SSSR, první čs. nositel vyznamenání 
„Hrdina Sovětského svazu“, padl v bitvě u So-
kolova). Datum pojmenování není známo, je 
pouze pochopitelné, že k němu došlo po roce 
1945. Z této ulice odbočuje v její druhé třetině 
vlevo směrem k městskému parku krátká, taktéž 
„slepá“ ulice v nové bytové zástavbě. Nese od 
roku 2003 jméno dalšího frontového bojovníka 
2. světové války Václava Baumanna (mjr. Vác-
lav Baumann, 1916–1989, stíhací letec RAF, 
účastník bojů o Anglii, dětství a mládí prožil 
v Holicích). Další a velmi důležitou odbočku 
tvoří ulice „Pod Parkem“, která je z pravé stra-
ny ohraničena městským parkem, z levé stany 
bytovou zástavbou. Na konci zástavby přechází 
v silnici, vedoucí do sedmé městské části – Ro-
veňska. Smetanova ulice pokračuje dál směrem 
na jih, na konci pomyslných hranic města pře-
chází v silnici, která se v zápětí kříží s obchva-
tem města a vede dál do Rovně, Moravan a je 
též hojně používanou spojkou do Chrudimi. 
Dokumentární fotografi e z těchto míst přináší 
ne příliš známý pohled na vjezd do města od 
jihu právě po zmiňované „Smetanovce“.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (11)

Osobnost měsíce - přírodovědec Bohumil Bauše

Telegra� cky z kalendáře minulosti

V roce 1710 (před 300 lety) – jak uvádějí leto-
pisy – žilo v Holicích 695 obyvatel. Zhruba za 
110 let, v roce 1826 v městečku žilo již 3 056 
(!!) obyvatel a za dalších 100 let, v roce 1921, 
bylo při sčítání lidu napočítáno 6 129 obyva-
tel. Holice v těch dobách „rostly jako z vody“. 
Nyní to jde pomaleji, evidovaný počet obyvatel 
v Holicích k 31. 12. 2008 činil 6 391 obyvatel.
V roce 1870 (před 140 lety) byl dán základ 
pozdějšímu velkému rozmachu nejdůležitější-
ho průmyslového odvětví v Holicích – „ševco-
vině“. Toho roku začal podnikatel Adolf Falk 
jako první s výrobou obuvi továrním způsobem. 
Továrničku otevřel ve Starých Holicích.
V roce 1880 (před 130 lety) bylo dne 9. února 
ustaveno oddělení Sboru dobrovolných hasičů 
ve Starých Holicích. Vzniklo následkem toho, 
že v lednu téhož roku se holický odbor hasičů, 
působící dosud pod TJ Sokol, oddělil a osamo-
statnil pod názvem Svaz dobrovolných hasičů 
v Holicích.

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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FOTBALOVÍ ELEVOVÉ STÁLE NA VÍTĚZNÉ VLNĚ Holický basketbal

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

V sobotu 2. 1. 2010 se v městské hale v Holicích uskutečnil Novoroční 
turnaj ml. přípravek, ročník 2001 a ml. (děvčata mohou být roč. 2000) 
za účasti 6 týmů systémem každý s každým.
Sestavy domácích týmů: 
Bílí:  brankář: Š. Šafr, hráči: A. Starý, M. Roček, L. Prokop, A. Velinský, 

J. Prášek, M. Schmidt, N. Bajerová, S. Roček
Zelení:  brankář: P. Svoboda, hráči: Š. Černý, D. Manych, J. Růžička, 

A. Kovařík, V. Roučka, H. Schejbalová, V. Rybyšar 
Nejmladší hráč: Michael Schmidt – SK Holice Bílí – 14. 4. 2004
Nejlepší brankář(ka): Rasochová E. – H. Brod
Nejlepší střelec: Chleboun Č. – Litomyšl
Nejlepší hráč: Pavlík Jan – H. Brod
Pořadí turnaje:  1. FC SLOVAN H. BROD 2. Jiskra Litomyšl

3. AFK H. Jelení 4. SK HOLICE ZELENÍ
5. SK HOLICE BÍLÍ 6. Sokol Albrechtice

V neděli 3. 1. 2010 se na stejném místě uskutečnil Novoroční turnaj 
st. přípravek (kluci narozeni v roce 1999 a holky 1998). 
Sestavy domácích týmů:
Černí:  brankář: L. Navrátil, hráči: J. Dědič, F. Křtěn, O. Lukács, D Ho-

rák, L. Prokop, M. Jirásek, E. Rožek, M. Welsch
Žlutí:  brankář: M. Branda, hráči: O. Kroutil, V. Koubek, V. Skoumal, 

J. Zběhlík, D. Černý, M. Holan, O. Bečka, D. Švanda
Nejlepší hráč: Lukáš Bauer FK Pardubice 1899
Nejlepší brankář: Velinský Dominik – Paramo Pardubice A
Nejlepší střelec: Koubek Vojtěch – SK Holice, Žlutí – 6 branek
Pořadí turnaje:  1. SK HOLICE ČERNÍ 2. FK Pardubice 1899

3. SK HOLICE ŽLUTÍ 4. FK Horní Ředice
5. Spartak Sezemice 6. Paramo Pardubice A
7. Paramo Pardubice B

Další turnaj pod názvem Viktoria Cup se uskutečnil v sobotu 9. ledna 
(ročník 2001 a ml., děvčata mohou být roč. 2000).
Nejlepší brankář: Štěpán Šafr – SK Holice
Nejlepší střelec: Jakub Dastych –SK V. Mýto – 7 branek
Nejlepší hráč: Dvořáková Eliška – Agria Choceň
Pořadí turnaje:  1. FK Přelouč 2. SK Vysoké Mýto

3. Agria Choceň 4. Paramo Pardubice
5. Jiskra Litomyšl 6. AFK Horní Jelení
7. SK HOLICE 8. Sokol Albrechtice
9. Sokol Moravany

V sobotu 16. ledna proběhl turnaj starších žáků pod názvem Memo-
riál Františka Vaniše.
Nejlepší brankář: Jakub Skládal – Baník Vamberk
Nejlepší střelec: Rudolf Hroch – Sokol Rosice n. L. – 10 branek
Nejlepší hráč: Tung Le Thanh – SK Holice
Pořadí turnaje:  1. Sokol Rosice n. L. 2. Baník Vamberk

3. TJ Dobrška  4. Spartak Sezemice
5. SK HOLICE 6. SKP Slovan Mor. Třebová
7. AFK Horní Jelení

Výbor SK Holice

Ve Východočeské basketbalové lize mužů vyhráli 16. ledna holičtí 
hráči v osmém kole na palubovce Rychnova nad Kněžnou 79 : 70 
a o den později pokořili v Týništi nad Orlicí místní celek 76 : 50. Po 
těchto zápasech jsou na jedenáctém místě průběžného pořadí.
Nejbližší zápasy:
muži:
13. únor Holice – Vysoké Mýto
27. únor Hořice – Holice
28. únor Nová Paka – Holice
13. březen Holice – Sokol Hradec Králové B
14. březen Holice – Chlumec nad Cidlinou
žáci:
13. únor Holice – Jičín
20. únor Choceň – Holice
27. únor Holice – Přelouč
minižáci:
  6. únor Holice – BK Pardubice B
20. březen Holice – Sokol Hradec Králové

SK Holice pořádá v pátek 26. února od 20.00 hodin v sále restau-
race Na Trandě ples. K tanci a poslechu hraje skupina Express, před-
prodej místenek (120 Kč) v prodejně Quelle v Palackého ulici, prodej 
místenek (150 Kč) i před zahájením plesu, tombola v hodnotě 40 000 
Kč, výtěžek plesu bude využit ve prospěch mládeže SK Holice.

CHCETE  MÍT  JISTOTU  BEZPEČNÉHO  A  SPOLEHLIVÉHO  PROVOZU 
                                       VAŠEHO VOZIDLA 

Pokud ano, tak přijeďte nebo zavolejte a využijte slevy 10% 

Naše firma Vám nabízí za výhodné ceny kontrolu Vašeho osobního nebo 
dodávkového vozidla při použití moderních diagnostických zařízení včetně 
odstranění zjištěných závad zejména na: 
   - motoru a převodovém ústrojí 
 - řízení a podvozku  

   - brzdovém systému 
   - pérování a tlumičů pérování 

- klimatizaci a nezávislém topení 
- seřízení osvětlení, servis elektrosystému 
- doplnění-výměna provozních kapalin 
- oprava poškozených čelních skel 
 
Dále trvale zajišťujeme: 
- pneuservis osobních, nákladních a jejich přípojných vozidel včetně prodeje 
     požadovaných značek a typů pneumatik včetně disků  
-    prodej náhradních dílů širokého sortimentu 
 -    pravidelné měření emisí a kontrolu na STK  

Sleva 10% na veškerý materiál použitý na opravu vozidla – akce na měsíc únor, březen. 
 

 
 

                                                 TOM service s.r.o. 
                                                                  Nádražní 273, 534 01 Holice 
                                                        tel.: 466 009 311 , fax: 466 681 954 
                                                                email: holice@tomservice.cz 

                                                                           www.tomservice.cz 
 
 
 

ODBORNOST – PROFESIONALITA – RYCHLOST – PŘÍZNIVÉ CENY 
Pracovní doba:   PO – PÁ   7:00   -   17:00 

SO   8:00   -   12:00   po tel. dohodě: 737 249 607, 737 249 614 

SERVIS  PLYNOVÝCH  KOTLŮ

Vít Centner
533 22 Býšť 150, mob. 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

IV. FOTBALOVÝ PLES

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


