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SLOVO STAROSTY

DIVADLO AŽ Z ARGENTINY!

Vážení spoluobčané!
Rozmlouváte-li s někým někde v Čechách
a prozradíte na sebe, že
jste z Holic, s největší
pravděpodobností se dotyčnému vybaví Emil Holub nebo motokros. Čímž
vás bezesporu potěší a vy
si uvědomíte, že je dobře, když je možné naše město s něčím spojit
a nejsme jen bodem na mapě. A právě toto
já považuji za naše „rodinné stříbro“. Vždyť
i kvůli tomu se do Holic jezdí. Myslím si, že
bych tomu „stříbru“ mohl věnovat dnešní
sloupek. Respektive tomu, jak se cídí.
Do Památníku Dr. Emila Holuba si každým rokem najde cestu pěkný počet našich
i zahraničních turistů. Expozice je však již
značně zastaralá, a proto se připravuje nová.
Jak už bylo dříve řečeno, projekt zpracovává známý architekt (a ještě známější herec)
David Vávra. Je tu tedy záruka kvality i jisté reklamy pro samotné muzeum. Poté bude
následovat fáze podání žádosti o dotaci
z fondů EU. A tady by mohly nastat komplikace. Přestože bylo holické muzeum vzato
rozvojovou agenturou jako pilotní program,
nové krajské vedení naznačilo, že má priority v oblasti cestovního ruchu jiné a nezbývá nám než doufat, že se dostane i na nás.
Jaký mají lidé k muzeu vztah, prokázali při
sbírce „Padesátník pro muzeum“. Vybralo se nejen na nový exponát čápa marabu,
ale i na akvárium s jihoafrickými rybičkami,
velkoplošnou projekci a hrací kout pro dětské návštěvníky. Všem, kteří přispěli, velice
děkuji. S muzeem souvisí i zlepšení služeb
pro návštěvníky (včetně těch, kteří holdují
cykloturistice) vedle kulturního domu. Zde
to se získáním dotace vypadá příznivě, neboť příslušná komise již návrh postoupila
krajskému zastupitelstvu. A do třetice dotace
a muzeum: z ministerstva kultury nám došla
zpráva o přidělení dotace na opravu vycpanin africké zvěře.
Pokud se týká motokrosu, tak i zde lze
zaznamenat návrat k bývalé slávě holického
závodu. Začátkem června se do Poběžovické
kotliny vrací po patnácti letech mistrovství
světa. Poděkovaní patří všem, kteří se o to
zasloužili. Věřme, že všechno proběhne hladce a ke spokojenosti jezdců, pořadatelů i diváků. A z vlastní zkušenosti vám mohu říct,
že zazávodit si na legendární holické trati,
je stále snem mnoha světových jezdců. Suma
sumárum: jsem rád, že nám to „rodinné stříbro“ nešedne, ale jak v případě Emila Holuba, tak v případě motokrosu se pořád blyští.
Přeji vám pěkný a úspěšný měsíc máj se
vším, co k tomuto opěvovanému měsíci patří.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Holičtí ochotníci při výběru tradiční jarní premiéry sáhli hodně daleko, do Argentiny! Režisérka Jitka Juračková zvolila „pochmurně živou“ komedii Edvardo Rovneye „Vrátila se jednou
v noci“. V sobotu 4. dubna večer jsem usedl do divadelního křesla, otevřel zajímavě upravený
program a poté – následně též o přestávce a po představení – jsem se mimo jiné začetl do položené otázky „PROČ?!“ S většinou vepsaných odpovědí jsem souhlasil. Autor se v Holicích ještě
nehrál, diváka seznamuje s několika kulturami a legendami, hra dává šanci holickým ochotníkům, jakož i mladým hudebníkům zvládnout více divadelních forem. S trochou shovívavosti se
dá přijmout též „nahlédnutí do světa mrtvých“ a potvrdit, že „jakákoliv matka chce pro svého
syna to nejlepší“. To vše jsem víceméně v inscenaci objevil, což mi umožnilo přijmout i poslední
„proč“: svoboda výkladu děje pro obě strany, herce i diváka. Byl jsem divák, svobodně jsem
vybral svůj výklad.

A teď ještě k onomu představení. Herecké obsazení – devět aktérů, z toho tři hlavní – dávalo
při současném fondu holických ochotníků již předem záruku kvality. Hráli (podle programu) Petr
Hlavatý, Libuše Straková, Iva Skálová, Pavel Hladík, Vladimír Hladík, Vítězslav Vondrouš, Lída
Voříšková, Josef Koráb, František Běhounek. Odvedené výkony „živých i mrtvých“ výborné. Režijní práce přesná a přísná, přitom rozmanitá, nápaditá, objevná (hudba). Jedinou poznámku: kdyby se
do zoufale umrlého konce „odcházení“ dalo trochu více života (a škrtů)... Technická stránka se vším
všudy velmi spolehlivá. Obecenstvo – jako vždy – „k nezaplacení“. Byl to další, tentokrát argentinsky zářivý kamínek do mozaiky úspěchů Divadelního souboru KD Holice.
Miloslav Kment
(Poznámka k divadelnímu představení převzata z regionálního tisku „Pardubický Patriot“ ze 14. dubna t.r.)

HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2009
Město Holice a Svaz bojovníků za svobodu v Holicích zvou širokou holickou veřejnost na

TRADIČNÍ PIETNÍ AKT
k uctění památky holického povstání proti
nacistickým okupantům
ve dnech 5. a 6. května 1945
a padlých hrdinů tohoto povstání – občanů
Holic, okolí a českých i sovětských partyzánů.
Shromáždění se koná na místním hřbitově
u památníku padlých
V ÚTERÝ 5. KVĚTNA 2009
V 17 HODIN

INFORMACE PRO VÁS…
Schůze rady města 23. března 2009
Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu
na úseku péče o rodinu a dítě, sociálně právní
ochrany dětí a na úseku o občany starší a zdravotně postižené, zprávu o činnosti sociální
komise.
Rada schválila kupní cenu dle schváleného
ceníku za odprodej pozemku v Holubově ulici
a v ulici 1. Máje, cenu dle znaleckého posudku

za výkup pozemku v Družstevní ulici, převod
družstevního podílu v Bytovém družstvu Dubina
II., ukončení nájemní smlouvy s Monikou Hüblovou na nebytové prostory v čp. 29 na náměstí T. G. Masaryka dohodou ke dni 31. 3. 2009
a zveřejnění záměru pronájmu těchto nebytových prostor, přidělení bytu v čp. 46 v Holubově
ulici. Dále rada schválila dohodu o vzájemné

spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR a Městem
Holice. Rada města zamítla žádost o finanční
příspěvek na vydávání Východočeského patriota, doporučila zastupitelstvu schválit podání
žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemku v Jiráskově ulici a v místní části Roveňsko.

Schůze rady města 6. dubna 2009
Rada města schválila pořadník uchazečů
o přidělení obecního bytu na druhé čtvrtletí roku
2009, výměnu bytu v čp. 745 a v čp. 761 v Holubově ulici, přidělení bytu v čp. 728 v Tyršově ulici dle schváleného pořadníku, zveřejnění
záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 38
v Palackého ulici. Rada dále schválila změny
v rozpisu položek na údržbu škol a nebytových
objektů na rok 2009: vyřadit výměny střešních
krytin v Mateřské škole Holubova a výměny
oken v kuchyni v Mateřské škole Pardubická,
zařadit osazení termostatických hlavic a úpravu krytů topných těles v Mateřské škole Holubova, odstranit závady zjištěných kontrolou
orgánů hygieny v Mateřské škole Holubo-

va. Rada rovněž schválila složení delegace
do města Bruselu ve dnech 27.–29. 5. 2009
(Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Ladislav Effenberk,
Ing. Vladislav Branda a Ing. Hana Vondroušová), složení delegace města do Strzelců Opolskich ve dnech 29.–31. 5. 2009 (Mgr. Pavel
Hladík, Mgr. Ladislav Effenberk, Mgr. Roman
Matoušek, Ing. Hana Vondroušová a Radek
Chotěnovský), schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Holice a obcí Býšť k výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků na období do 31. 12. 2010, změnu
smlouvy o dílo na akci „Komunikace Podhráz“
(včetně odvodnění a veřejného osvětlení dle
předloženého návrhu). Rada vzala na vědomí

zprávu o činnosti odboru životního prostředí a stavebního úřadu, návrh programu Dnů
Holicka 2009, žádost Roberta Rybína s tím,
že jde o veřejnou komunikaci a není třeba vydávat zvláštní povolení k jejímu využívání za
předpokladu, že komunikace zůstane průjezdná a bude zachován její současný stav, žádost
Ladislava Němce s tím, že vybudování kanalizace v Zástěrově ulici bude řešeno až v následujících letech. Rada zamítla žádost holických
obchodníků o snížení nájemného na rok 2009,
uložila řediteli Technických služeb Holice
ihned zpracovat návrh provozního řádu pro veřejné využívání sportovního areálu Gymnázia
Holice.

Schůze rady města 20. dubna 2009
Rada města vzala na vědomí zprávu z úseku veřejného pořádku a dopravy, komise dopravy a veřejného pořádku, správního obvodu
na úseku přestupků, žádost obyvatel panelových domů čp. 1028–1031 v ulici Na Mušce,
přípravu květnového zasedání zastupitelstva.
Rada města schválila rozpočtové změny na rok
2009, odměny ředitelům školských organizací
města na I./IV. 2009, plat ředitelky Školní jídelny Holice od 1. 4. 2009, pronájem pozemku
v místní části Kamenec, převod družstevního
podílu v Družstvu vlastníků bytů Holice v ulici Na Mušce, prominutí poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu dle předloženého návrhu, přidělení
bytu v DPS U Kapličky. Rada doporučila zastupitelstvu schválit odprodej pozemku v ulici
Na Balkáně, směnu pozemků z důvodu komplexních pozemkových úprav Holice–Jih,
zřízení věcných břemen: za účelem uložení
telekomunikačního kabelu na pozemku v ulici
Ve Drahách, za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny na pozemku v Nádražní ulici
a za účelem uložení, údržby a oprav vodovodní přípojky na pozemcích ve Vysokomýtské

ulici, darování části pozemků Dobrovolnému
svazku obcí Holicka za účelem vybudování
cyklostezky. Rada nedoporučila zastupitelstvu
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009,
uložila příslušnému odboru zpracovat návrh
na řešení úprav okolí domů čp. 1028–1031
v ulici Na Mušce pro investiční záměr na rok
2010. Dále rada uložila starostovi města do
4. 5. 2009 předložit zastupitelstvu návrh na
udělení Cen města Holic a ředitelce Školní
jídelny Holice do 30. 4. 2009 převést částku
121 379 Kč z investičního fondu organizace do
rozpočtu města.

Nadějný vývoj programu MAS Holicko
Podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství
ČR z dubna t.r. Byla MAS (místní akční skupina) Holicko zařazena do vybraných subjektů
pro přidělení dotací „Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013“. MAS Holicko se umístila
ve výběru v druhé skupině hned na druhém

Prvomájová oslava
Místní organizace České strany sociálně demokratické v Holicích připravila pro letošní rok
tradiční shromáždění na oslavu 1. máje – Svátku práce 2009. Uskuteční se v pátek 1. května
2009 v 10 hodin dopoledne na prostranství před
kulturním domem. Shromáždění bude uvedeno
kulturním programem – koncertem Dechové
hudby KD Holice, tanečním vystoupením Tancklubu Holice Hany Flekrové – a stane se zároveň mítinkem k volbám do evropského parlamentu i upozorněním na podzimní předčasné
parlamentní volby v ČR. V rámci programu
se počítá s vystoupením poslanců parlamentu
a dalších politických činitelů ČSSD.

místě a vzniká tím velmi reálný předpoklad, že
ještě pro letošní rok bude možné získat nezanedbatelnou finanční podporu pro předpokládané
projekty. Nyní bude nutné přikročit urychleně
k vypracování projektů obcí, seskupení, především však soukromých subjektů, aby mohly

být předloženy programové a výběrové komisi
správní rady MAS Holicko k posouzení a dalšímu postupu. Tuto poříležitost, která podle předběžných údajů může prezentovat již pro letošní
rok granty ve výši několika milionů Kč, je ne(Eff)
zbytné využít. 

Květnové výjezdy delegací města Holic
Rada města Holic (viz výše-uvedená usnesení) schválila sestavení městských delegací,
které se zúčastní některých významných akcí týkajících se našeho města. Ve dnech 27. až 29.
května to bude návštěva Českého
centra v Bruselu, kde bude otevřena výstava „Dr. Emil Holub –
africký cestovatel“, která potrvá
do 5. června. Naše delegace se
výstavy zúčastní ve zmíněných
dnech ve složení Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Vladislav
Branda a Ing. Hana Vondroušová. – Již několik

let pokračují družební kontakty mezi Holicemi
a polským městem Strzelce Opolskie. Došlo
nejen ke vzájemným návštěvám
delegací, ale také ke kontaktům
občanských sdružení, kulturních
souborů i sportovních klubů. Ve
dnech 29.–31. května proběhnou
v Polsku tradiční slavnosti „Dny
země Střelecké“, na které je jako
obvykle pozvána delegace Holic.
Bude ji tvořit Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Ladislav Effenberk,
Mgr. Roman Matoušek, Ing. Hana Vondroušová a Radek Chotěnovský.

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

Volby do Evropského
parlamentu 2009
Volby do Evropského parlamentu ( EP) byly
vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky
č. 46/2009 Sb., ze dne 13. 2. 2009 a budou se
konat v pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin.
Průběh těchto voleb je odlišný tím, že proces
sčítání hlasů bude možné zahájit až po uzavření poslední volební místnosti v EU, což bude
v neděli 7. června ve 22 hodin. Prakticky to
znamená, že komise v sobotu ve 14 hodin zapečetí volební urny, uzavřou a zabezpečí volební
místnosti. Nato se komise sejdou až v neděli ve
22 hodin, sečtou hlasy a s volebními výsledky se
dostaví ke zpracování na pracovišti ČSÚ v zasedačce městského úřadu. Občané ČR budou moci
volit v těchto volbách v kterémkoliv volebním
okrsku v ČR, na základě voličského průkazu,
o který musí písemně požádat na svém obecním
úřadu v termínu do 21. května do 16 hodin.
V Holicích bude opět 9 volebních okrsků,
volební místnosti budou na obvyklých místech.
Starosta města stanovil pro tyto volby minimální počty členů okrskových volebních komisí.
Komise v okrscích č. 8 a č. 9, tj. Podlesí a Koudelka musí mít minimálně 4 členy a ostatní
komise musí mít alespoň 5 členů včetně zapisovatele. Členy do volebních komisí delegují
volební strany, které mají v těchto volbách zaregistrovanou kandidátku do 6. května 2009 (do
16 hodin). Pro úplnost uvádíme, že člen okrskové volební komise má za výkon své funkce nárok na zvláštní odměnu, kdy předsedovi komise
přísluší odměna ve výši 1 600 Kč, zapisovateli 1 500 Kč a členovi komise odměna ve výši
1 300 Kč (částky jsou uváděny před zdaněním).
Prostředky na výplaty zvláštních odměn budou
obci hrazeny z volebních nákladů.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz, kde je
přímo odkaz na „Evropské volby 2009“, výsledky
voleb a archiv všech voleb je na serveru Českého
statistického úřadu na adrese www.volby.cz.

Omezení provozu správních
agend z důvodu výluky
informačního systému
Z důvodu přechodu okresních informačních
systémů na systém centrální bude v době od
1. května 2009 do 10. května 2009 omezen
provoz na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a evidence
motorových vozidel takto:
-	na úseku cestovních dokladů:
nebude možné pořizovat žádosti o cestovní pasy
a ani již vyhotovené cestovní pasy předávat.
- na úseku občanských průkazů:
	nebude možné předávat vyhotovené občanské
průkazy.
- na úseku evidence obyvatel:
	nebude možné provádět změny a opravy v informačním systému.
- na úseku evidence motorových vozidel:
nebude možné provádět změny a opravy v informačním systému a vydávat příslušné doklady.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 

V případě jakýchkoli nejasností se prosím
obraťte na správní odbor nebo na odbor dopravy
Městského úřadu Holice.
Ing. Jaroslav Frumert (vedoucí správního odboru), tel.: 466 741 210, Bc. Petr Vitman (vedoucí
odboru dopravy), tel.: 466 741 240

•	V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet
rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen
na místech označených jako parkoviště.

Dopravní problémy na „Mušce“
– provoz v obytné zóně

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města

V poslední době se množí stížnosti na chování řidičů v sídlišti „Muška“, zejména na parkování a na rychlost, a proto se na porušování
pravidel v obytné zóně nyní zaměřují i hlídky
Městské policie Pardubice.
Pro informaci uveřejňujeme výtah ze zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, kde § 39
pojednává o provozu v obytné a pěší zóně:
•	Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná
zóna” a konec je označen dopravní značkou
„Konec obytné zóny”.
•	V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se
na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní
komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
•	Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům
vyznačeným ve spodní části dopravní značky
podle odstavce 2.

V pondělí 4. května 2009 v 18 hodin
se bude konat v klubovnách kulturního domu
zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy, hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za
rok 2008 a obecně závazné vyhlášky o VHP.
K rozhodnutí zastupitelů bude předložena
rozpočtová změna a zastupitelstvo bude informováno o přípravě voleb do Evropského
parlamentu. Zastupitelstvo vybere z navržených kandidátů ty, kterým bude udělena Cena
města Holic. Pravidelným bodem budou také
převody nemovitého majetku města, sdělení
starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné
jednání holických zastupitelů.

Život zachraňující přístroj ve službách holické veřejnosti
Z podnětu MUDr. Kasala zakoupila Lékárna Na
Poliklinice společně s tímto praktickým lékařem
automatický externí defibrilátor, určený k použití nejen odborníkem, ale
i laikem v situacích ohrožení života selháním
základních životních funkcí, zejména selháním
srdeční činnosti.
Přestože v Holicích je stanoviště rychlé
záchranné služby, kterou je nutné v případě
ohrožení života vždy neprodleně volat na linku 155, mohou o životě rozhodovat minuty ale
i vteřiny a tedy co nejrychlejší první pomoc.
Přístroj vybavený hlasovým komunikátorem,

který poskytuje veškeré potřebné informace
pro provedení oživovacích pokusů laikem,
může být v uvedené situaci rozhodujícím pomocníkem.
V poslední době zachránil život mnoha lidem, jak ve sportovních zařízeních, kde se stává
běžnou součástí vybavení, tak i na jiných více
frekventovaných místech. Nedávno například
pomohl divačce v pardubickém divadle.
Přístroj je k dispozici v pracovní době Lékárny Na Poliklinice, tj. denně od 7 do 17.30
hodin a v sobotu od 7.30 do 11.30 hodin.
Bližší informace o první pomoci s použitím
tohoto přístroje jsou na www.defi.cz, popis přístroje lze nalézt na www.arsaudio.cz.

Finanční úřad v Holicích, nám. T. G. Masaryka 15, 534 01 Holice

přijme pracovníka do oddělení daňové správy
Požadujeme: SŠ, VŠ nejlépe ekonomického směru, znalost účetnictví, uživatelská znalost práce na PC.
Nástup: 1. 12. 2009, resp. 2. 1. 2010.
Přihlášky se strukturovaným životopisem předkládejte do 15. května 2009. Info 466 001 111.

Změna ve svozu komunálního odpadu
v ulici Pardubická
Společnost ODEKO s.r.o. Týniště n. O. informuje občany Holic,
že z důvodu zefektivnění svozu komunálního odpadu se budou popelnice
v ulicích Pardubická, Sadová a Na Povětrníku svážet v pátek
(dosavadní svoz byl ve čtvrtek). Toto opatření platí již od konce dubna.
Odeko s.r.o. děkuje za pochopení
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – Květen 2009
Kulturní kalendář na měsíc květen 2009
DIVADLO – velký sál

Co se děje v KD

datum hodina		program
vstupné
4.5. 8.30 10.00
Když jde kůzle otevřít – školní představení
22.5.
19.30
SUGAR – Někdo to rád horké
			Divadelní představení dle filmu „Někdo to rád horké “ v provedení divadelního
souboru KLICPERA z Chlumce nad Cidlinou.
			Představení doprovodí swingový orchestr MELODYBRASS a tanečnice.
			(PRO ABONENTY SLEVY 30 % NA KUPÓNEK) 
80 Kč

KLUB „U Holuba“

datum hodina		program
15.5.
20.00
JG DIX a Dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí,
			jazzový koncert

vstupné
50 Kč

KINO – velký sál

datum hodina
program
vstupné
5. 5.
17.00
Příběh o Zoufálkovi
		Zoufálek, je malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká myšímu společenství. Nebojí se koček ani pastí, knížky nežere, ale čte a sní o tom, že se
stane rytířem. Žánr: Animovaná pohádka, délka 93 minut 
65 Kč
12. 5.
17.00
Cesta na Měsíc 3D
		Příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci.
Napínavé, komediální dobrodružství pro všechny generace nabízí díky 3D
technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. Divák před představením obdrží
brýle 3D.
		 Žánr: Animovaný 3D, dobrodružný, délka 85 minut
65 Kč
12. 5.
19.30
Vévodkyně
		Film z období 18. stol. vypráví příběh anglické šlechtičny Georgiany, pratetičky
princezny Diany. Byla oslňující, charismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo...
		 Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Carlotte Rampling, Hayley Atwell a další.
		 Žánr: Historické drama, délka 110 minut 
65 Kč
19. 5.
19.30
Normal
		Jde o skutečný případ sériových vražd, které ve 30. letech minulého století
otřásly celou Evropou. Výpravný film se strhujícím finále.
		Režie: Julius Ševčík, Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar VeškrnováHavlová, Zuzana Kajnarová a další.
		 Žánr: Thriller – do 15 let nepřístupné, délka 95 minut
70 Kč
26. 5.
19.30
Líbáš jako Bůh
		 Repríza úspěšné komedie Marie Poledňákové. Muž mezi dvěma ženami a žena
mezi dvěma muži. Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Ol70 Kč
dřich Kaiser, Roman Vojtek, a další. Žánr: Komedie, délka 115 minut 
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
6. 5.

Tentokrát začneme náš sloupek děním v knihovně, kde proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Další zdařilou akcí byla 14. dubna
beseda žáků pátých tříd Základních
škol Holubova a Komenského se spisovatelkou Petrou Braunovou.
V dubnu se odehrála jak premiéra,
tak repríza divadelní hry „Vrátila se
jednou v noci“ v podání členů Divadelního souboru KD Holice. Podrobněji o tomto zdařilém představení
píšeme na jiném místě. Na stejných
prknech proběhla 17. dubna Krajská
přehlídka dětského divadla, při které se bojovalo o postup na Dětskou
scénu Trutnov. Jednoznačně nejlepší
bylo vystoupení tří členů dramatického souboru ZUŠ Chrudim a jejich
africká pohádka Pavouk a moucha.
V prostorách bývalého ateliéru
probíhají dokončovací práce na nové
výstavní síni, která bude slavnostně
otevřena v průběhu měsíce května
výstavou holického rodáka, jednoho
z nejuznávanějších výtvarníků současnosti, akademického malíře Karla
Malicha. O přesném termínu otevření
výstavní síně a vlastně i zahájení výstavy vás budeme včas informovat na
internetových stránkách města a kulturního domu, dále pak na vývěsních
plochách a v městském rozhlase.
Další významnou akcí, kterou náš
kulturní dům chystá ve spolupráci
s Městem Holice, Pardubickým krajem a Českým centrem v Bruselu je
výstava „Dr. Emil Holub – africký
cestovatel“. Tato výstava, nad kterou převzal patronát hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, se
uskuteční v Galerii Českého centra
v Bruselu a potrvá od 29. května do
5. června.

PŘEDNÁŠKY – klubovny

17.30		Umění využít roční období pro své zdraví, přednáší Josef Černý

VÝSTAVY

„Výstava dětí z výtvarného oboru ZUŠ Holice“
od 1. do 14. května vystavují děti ze Sezemic a Dašic, od 15. do 31. května vystavují děti z Holic
vitríny I. patro KD Holice
AKCE KVĚTEN - AKCE KVĚTEN - AKCE KVĚTEN

Stavebniny
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-17.00 , So 8.00-11.30

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388

Pórobetonové tvárnice Q-POR sleva až 25 %
Lepenka PARABIT VS 35(IPA)
460 Kč/role 10 m2
FASÁDY,FASÁDNÍ +VNITŘNÍ BARVY sleva až 20 %
EKO komín,kompletní systém
sleva
10 %

Pozor !!od 1.4.2009 Změna otevírací doby!!
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ceny bez DPH

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola Holubova

Velikonoce ve školní družině

S poděkováním našim dětem a rodičům se ještě musíme vrátit do dubna, kdy byla naše mateřská škola vyzdobena nejrůznějšími velikonočními
výrobky. Na všechny děti, které se zúčastnily soutěže „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“, čekal diplom (omalovánka) a malá sladkost.
Květen začne pohádkou „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“, která naváže na dubnové pohádky „Jak slepička a kohoutek slavili narozeniny“ a „Nejkrásnější kočička na jaře“. Kromě pohádek nás čeká plno
zajímavých akcí. Děti, které se zúčastnily plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě, obdrží na závěr Mokré vysvědčení. Pak budeme připravovat
tradiční AKADEMII, která se uskuteční v kulturním domě již 21. května
od 16.00 hodin. Pokud máte zájem, přijďte se podívat, co všechno se naše
děti za tento školní rok naučily. Určitě toho nebudete litovat! Poslední
květnový den odjedou někteří naši kamarádi do školy v přírodě do Pece
pod Sněžkou, kde je čeká plno překvapení.
Na 1. červen, Den dětí, je připraveno pro všechny děti dopoledne plné
her a soutěží o drobné ceny. Jako další červnové překvapení chystáme –
u příležitosti 40. výročí otevření naší mateřské školy – Týden otevřených
dveří, kdy se můžete přijít k nám podívat. Zároveň v tomto týdnu proběhne i zahradní slavnost s pasováním předškoláků na školáky.
Pokud máte zájem, najdete nás na webových stránkách (http://sweb.
cz/msholice).
Kolektiv MŠ Holubova

Těšení na Velikonoce bylo na „Holubovce“ v družině
umocněno radostným
setkáním. Již týdny
předem maminky přemýšlely, co by upekly,
hlavně aby mohly použít mnoho vajíček.
Proč? Přece aby byly
vejdunky na 1. ročník
malování dětí s rodiči
ve školní družině!
Paní vychovatelky pro nás připravily na první dubnový den krásné
pozdní odpoledne. Přes dvě hodiny 16 dospělých – maminky, 2 tatínkové a dokonce i babičky malovali voskovou technikou nashromážděné
vejdunky. A jak se malovalo! Po úvodních pokynech a námětech jsme
dostali pečlivě připravené vzorníčky pro inspiraci. Jeden tatínek dokonce
popustil uzdu své fantazie a dokázal voskovou technikou namalovat nádherného kohouta i se slepičkou. Ženy měly zase kraslice jako z tržnice.
Došlo i na ukázku pletení pomlázky a čajíček s mazancem, tak na nás
paní vychovatelky myslely.
A naše děti? Ty mezitím vyráběly ve vedlejší místnosti krásné zelené
košíčky ve tvaru čtyřlístků právě pro namalovaná vajíčka. Dokonce se
zapojili i sourozenci starší i mladší. Samozřejmě ke konci nám děti předvedly, jak malují ony. V družině již dříve tvořily krásný papírový věnec
jarních květin s vajíčky omalovanými právě touto technikou.
Pro veliký zájem rodičů se malování uskutečnilo i den poté se stejně
hojnou účastí !
Chtěla bych tímto upřímně poděkovat všem paním vychovatelkám za
krásné završení dne, navození velikonoční atmosféry, pohody a radosti
z tvůrčí činnosti dětí. Jde jistě o začátek pěkné tradice.
Za spokojené rodiče Diana Šmejdová

Co přineslo jaro na Komenčák

Dobrodružná noc ve školní družině

První pátek v měsíci dubnu se žáci nevěnovali běžné výuce. Na prvním stupni proběhla recitační soutěž. Soutěžního klání se zúčastnily děti
v pěti kategoriích, pro každý ročník byla jedna. V letošním školním roce
byla vyhlášena ještě jedna zvláštní kategorie – vlastní tvorba.
3. a 6. dubna jsme získávali informace o fungování jednotného záchranného systému, učili se, jak se chovat a jak si počínat při mimořádných událostech, které mohou nečekaně zasáhnout do našeho života. Ani
následující pondělí se žáci nemuseli obávat zkoušení a prověrek, neboť
měli možnost nové poznatky prohloubit při setkání se zástupci složek
záchranného systému – s hasiči a policií. Akce proběhla ve spolupráci
s DDM.
Ve středu 8. dubna žáci II. stupně opět nešli do školy s aktovkou,
nýbrž ve sportovním oblečení. Zajímavý projektový „ Den zdraví“ měl
část teoretickou a praktickou. První část proběhla ve školních lavicích.
Žáci si vypočítali svůj BMI index, při vyplňování dotazníku, křížovek
a osmisměrek se zamysleli nad kvalitou svého stravování, dodržování
hygienických zásad a celkové péče o své zdraví. Tato část vyvrcholila
během do schodů, při němž se měřil čas každého jednotlivce. Praktická
část probíhala v prostoru za DDM. Třídy se střídaly při různých aktivitách a soutěžily mezi sebou. Skákalo se v pytlích, hrály se šipky a petanque, velký úspěch měl štafetový běh s pomlázkou.
14. dubna se žáci páté třídy zúčastnili besedy v knihovně se spisovatelkou Petrou Braunovou. Paní spisovatelka dětem poutavě přiblížila,
jak vzniká kniha a s jakými problémy se spisovatel setkává při své práci.
Besedu prokládala četbou úryvků ze svých knih.
V pátek 24. dubna nás čeká další projektový den – Den Země – který
se stává na naší škole tradicí. Žáci I. a II. stupně budou navzájem spolupracovat při různých aktivitách na různá témata, např.: třídění odpadů,
výroba papíru, slunce, voda, pečení chleba aj.
Ve školní družině proběhla akce: „Spaní ve školní družině“.
Za kolektiv Blanka Málková a Helena Žižková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 

Jako každým rokem tak i letos měly děti možnost prožít dobrodružnou
noc ve školní družině. Akce byla spojena s opékáním buřtů, hrami a diskotékou. Největším zážitkem byla stezka odvahy s hledáním pokladu podle
indicií. I přestože se dětem zdál tento úkol snadný, někteří „hrdinové“ se
této hry i za pomoci baterek nezúčastnili. Po absolvování „strašidelné“
stezky odvahy, četby pohádek na dobrou noc, byly děti plné dojmů a své
zážitky prožívaly i během spaní. Po společné snídani jsme ještě využili
krásného počasí ke hrám na zahradě. Když si rodiče své děti vyzvedávali,
dětem se nechtělo domů. Slova: „mně se domů ještě nechce“, byla největší
odměnou pro všechny tři vychovatelky. V květnu plánujeme víkendový
výlet do Liberce, lanovkou na Ještěd a do ZOO.
Kolektiv školní družiny ZŠ Komenského

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE PARDUBICKÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SVOU ŠKOLNÍ AKADEMII,
která se koná

dne 28. května 2009 od 16 hodin v KD Holice
a má název „ROK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Přijďtě se podívat, co jsem si pro Vás připravili.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Výroční schůze holických rybářů

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HOLICE POŘÁDÁ TYTO LETNÍ AKCE:

V kavárně u Černého koně se v neděli 19. dubna konala výroční členská schůze místní organizace Českého rybářského svazu Holice. Členská
základna má nyní 196 rybářů, z toho je evidováno 27 dětí do 15 let, navštěvujících rybářské kroužky při holickém domě dětí. Zprávu o činnosti
za rok 2008 přednesl předseda Karel Rosenberger, holičtí rybáři byli zejména spokojeni s informací, že rybník Blažkovec byl koncem roku 2008
odbahněn, do konce letošního února napuštěn a v současné době je plně
zarybněn a v prodeji jsou již povolenky.
MO ČRS Holice hospodaří v současné době na pěti rybnících, z toho
3 rybníky jsou chovné, rybník Blažkovec je „sportovní vodou“ pro holické rybáře a rybník ve Vysokém Chvojně je „krajským sportovním revírem“. Ve zprávě Jiřího Záleského, hospodáře holické organizace, zaznělo množství čísel, například na zmíněném Blažkovci nachytali rybáři
v loňském roce 683 ryb o celkové váze 1277 kg, dalších 686 ryb o váze
téměř 1600 kg bylo holickými rybáři nachytáno na vodách v celé České
republice. Doplnil informaci předsedy o zarybnění rybníka Blažkovec,
z dubnového výlovu v Rokytně tam bylo nasazeno téměř 1650 ryb, z toho
minimálně 900 je „berných“. Celkové množství téměř 69 „metráků“ odchovaných ryb a prodej ryb za téměř 180 tisíc korun pak svědčí o dobrém
hospodaření organizace na chovných rybnících.
Zprávu o finančním hospodaření organizace za rok 2008 přednesl
ing Karel Jansa. Hospodaření roku 2008 skončilo ztrátou 202 tisíc Kč
z předpokládaných 85 tisíc Kč. Důvodem ztráty byly splátky úvěru na nákup rybníka ve Velinách a hlavně neplánovaná havarijní oprava hráze za
téměř 200 tis. Kč. Pro rok 2009 byl členské schůzi předložen ke schválení
již vyrovnaný rozpočet s celkovými příjmy a výdaji ve výši 447 tis. Kč.
Na závěr byli rybáři pozváni na tradiční rybářské závody, které se uskuteční už v neděli 26. dubna na rybníku Blažkovec.
Vladislav Branda

Letní tábor se Soptíkem v Pastvinách od 18. 7. do 26. 7., který je
určen pro mladé hasiče a další zájemce od 7 do 18 let a stojí 2 900 Kč
(platba do konce května). Cena zahrnuje: ubytování v chatičkách, strava 5× denně, pitný režim, pojištění, pedagogický dozor, režijní náklady
a dopravu. Program tábora: základy hasičských dovedností, sport, turistika, koupání, lodičky, hry a soutěže.
Pobytový zájezd Chorvatsko – Baška Voda v termínu 16. 8 až 25. 8.
Cena: dospělý 8 000 Kč, děti do tří let 2 000 Kč za místo v autobuse, do
šesti let 6 300 Kč, do deseti let 6 900 Kč. Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování, polopenzi, služby delegáta, pedagogický dozor, pobytovou taxu, povlečení, nezahrnuje: zahraniční pojištění.

Taneční studio Hany Flekrové
zve holky i kluky na Super tábor.

Tábor rodinného typu
se zaměřením na tanec a cyklistiku
se uskuteční od 8. do15. srpna v Bělči nad Orlicí.

Krásné prostředí, v těsné blízkosti cyklostezky i koupání.
Pestrý program, skvělá parta. S námi se nudit nebudete!!

Další info: Milena Hüblová, telefon: 466 682 162, mobil: 739 074 485
Nemůžete sehnat určitou věc? Hledáte něco hezkého, levného,
originálního? Nebo máte věci byť použité, přesto hezké a funkční,
které by druhý ocenil? Chcete nakoupit čerstvou zeleninu,
sazenice květin a okrasných keřů?

Zastavte se i jen na popovídání, pro radost na 1. holickém

BLEŠÁKU

v sobotu 16. 5. od 8–12 hodin
v Josefské ulici v areálu Fauny&Flory
Prodejci bez živnostenského listu mohou obchodovat s vlastním
použitým zbožím, které už nepotřebují. Prodej je brán jako jejich
koníček a nedaní se. Bereme zboží i do komise.
Zboží do komise bereme v sobotu a neděli 9. a 10. 5.
a ve středu a čtvrtek 13. a 14. 5. od 10–14 hodin
Občerstvení, soutěž pro děti, zahrádkářská poradna.
Informace na e-mailu: rabasova.alena@seznam.cz,
tel. 603 522 609 nebo kdykoliv v místě konání po telefonické dohodě.

více na: www.tshf.cz

Jubilejní 20. sjezd žáků
Újezdní měšťanské školy chlapecké
v Holicích – ročník 1929
se uskuteční v sobotu 30. května 2009 od 11 hodin
v holické hospůdce Motorest – Hradecká.
Holice,�Hradecká�ul., Po�-�Pá�7.00�-�17.00
mob.:�777�152�090,�tel.:�466�683�105

AKCE�ZATEPLENÍ

VÍME�JAK�NA�DOTACE�!
Václav Lucký
opravy zahradní techniky (TERRA–VARI)
Podlesí 51, HOLICE
tel.: 466 923 828, 607 737 948
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Již minule jsem poznamenal, že pranostikami jsem si poněkud „nadrobil“. To není
nářek, pouze konstatování, že každý měsíc
sebrané glosy započnu aktuální pranostikou.
A že jich je pro měsíc máj požehnaně! Vybírám stěží od „studeného a mokrého máje“ po
„suchý květen“, do toho filipojakubská noc, tři
ledoví muži se jmény Pankrác, Servác a Bonifác, navíc Floriána, Žofie, ... Nakonec jsem
zvolil ne příliš známou, avšak velmi líbivou,
řekl bych takovou starosvětskou pranostiku:
„Májová vlažička – naroste travička; májový
deštíček – poroste chlebíček“. Těšme se.
Ohlasů bylo několik. Pan Ondřej Erben (záležitost připomínek k průběhu zimní
údržby – pozn. -mkm-) vyslovil uspokojení

nad tím, že s ním vedení technických služeb
navázalo kontakt, sporné body si vzájemně
vysvětlili a dokonce se dohodli na jisté spolupráci. Pan Michal Červinka (takto podepsaný občan) k záležitosti poškozování zeleně na území města (upozornění občanského
sdružení „Zelená krajina“) písemně sdělil, že
ořezání a následné skácení lípy u prodejny
na konci Holubovy ulice je akcí majitele nemovistosti Václava Vojtěcha. Jakmile se mi
naskytne příležitost, pana Vojtěcha se na tuto
záležitost zeptám. Ohlas pod titulem „psí postrach na místním hřbitově“ zatím žádný nepřišel, při mé předvelikonoční a velikonoční
návštěvě hřbitova jsem tam žádné „psí děsy“
nezahlédl.

Z několika stran se ozvala občanská nespokojenost se stále se vyskytujícími občasnými projevy bezohlednosti při likvidaci odpadu.
Konkrétně řečeno tu a tam se vyskytnou lidé,
kteří ke sběrovým „zvonům“ na jednotlivé druhy odpadu zcela lajdácky pohodí různý odpad
(většinou igelitové pytle či krabice s různým
netříděným odpadem) se zřetelným záměrem,
že to „někdo uklidí“. Je to humpolácké jednání,
ovšem museli bychom v mnoha případech říci
sami sobě: když to vidíš, zasáhneš, poukážeš na
to? A není-li viník... Navíc není k zatracení ani
hlas, který říká: je to bezohledné jednání, ale
stále lepší, než aby se odpad objevil v parku,
v příkopu u lesa.
E-mail: miloslavkm@volny.cz

Mirko ELIÁŠ, * 13. května 1899 v Chocni, † 29. května 1938 ve Chvojenci (110. výročí narození), malíř, sochař, básník, žurnalista,
divadelní a filmový herec (v divadle „Pekelník“, „Loupežník“, z filmů „Kříž u potoka“,
„Jánošík“, „Hordubalové“, „Svět patří nám“),
činný ve Studentském spolku a společenském
dění v Holicích, působil v Hradci Králové
a v Praze

další kostely v regionu, například ve Vysokém
Chvojně, v Moravanech, v Bohdanči

kulturní pracovník, činný ve spolcích, autor
odborných pojednání ze zeměpisu a matematiky, tvůrce zpěvníků pro hudební výchovu
(„Zpěvník písní kostelních“), působil jako
učitel v Hradci Králové, Mělníku a ve Vrbnu
u Mělníka

Tomáš HAFFENECKER, * 20. května
1669, † 16. listopadu 1730 v Praze (340. výročí narození), dvorní architekt a stavitel, podle
plánů K. I. Diezenhofera a T. Haffeneckera
byl v letech 1736–1739 postaven kostel sv.
Martina v Holicích a postaveny či přestavěny

Jan HOLUB, * 23. května 1889 v Holicích, † 6. října 1977 v Holicích (120. výročí
narození), učitel hudby, ředitel kůru, sbormistr, skladatel a hudební nakladatel „Edition
Holub“ a „HHH“ – Holub-hudebniny-Holice,
kapelník holické dechové hudby, spoluzakladatel a dirigent junácké dechové hudby, první ředitel místní hudební školy, nositel titulu
„Zasloužilý učitel“
František Karel OPA, * 5. srpna 1849
v Holicích, † 6. května 1914 ve Vrbnu u Mělníka (95. výročí úmrtí), vlastenecký učitel,

Karel SCHEJBAL, * 18. dubna 1914
v Holicích, † 14. května 1984 v Pardubicích
(25. výročí úmrtí), hudební pedagog, skladatel, kulturní pracovník, autor přednáškových
hudebních cyklů, působil v Přelouči, Chrudimi, Kladně a Hradci Králové, dirigent studentského pěveckého sboru, sbormistr spolku
Smetana, dirigent Královéhradecké opery,
činný ve Východočeském rozhlasu

Historie holických ulic (3)
Druhý díl seriálu patřil historii jediného
holického náměstí. Z něho vycházejí tři hlavní ulice: Komenského, Vysokomýtská a Holubova. Právě o posledně jmenované bude dnes
psáno. Holubova ulice patří k nejdůležitějším
městským komunikacím. Její základ byl dán
„císařskou“ cestou, která od nepaměti vedla
z Hradce Králové přes Holice do Vysokého
Mýta a na Moravu. Trasa směřuje z okraje
města přímo do centra, u dnešní základní školy se stáčí vpravo do náměstí a poté směřuje
k Vysokému Mýtu. V roce 1882 došlo k prvnímu oficiálnímu pojmenování hlavních městských ulic a úsek erární silnice od kraje města
ku škole byl nazván ulicí Královéhradeckou,
od školy až k náměstí nesl jméno „Ulice Holuba Afrického“ a trasa z náměstí na jihovýchod
byla pojmenována ulicí Vysokomýtskou.
Ulice Holuba Afrického podle údajů historika Antonína Šafaříka byla tímto jménem
nazvána již v roce 1880, kdy při návštěvě Holic nejslavnější rodák Dr. Emil Holub (* 7. října 1847, † 21. února 1902 ve Vídni, lékař,
badatel, africký cestovatel) byl jmenován
čestným měšťanem. Úředně však platí rozhodnutí obecního zastupitelstva z roku 1882.
Ulice byla krátká: od radnice k budově školy.
To jí vůbec neubralo na významu, poněvadž
z ní ústila tehdejší Závodská ulice (směr na
Podhráz a Ředice), dále Palackého třída, Velká a Malá Neptalimova ulice (směr k nádraží
a na Staré Holice) a zmiňovaná KrálovéhraZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 

decká ulice. To ještě nikdo netušil, jaká ji čeká
„budoucnost“! Vy máte možnost vidět hlavní
část „Ulice Holuba Afrického“ na archivní fotografii z počátku minulého století při jakési
slavnosti.

Druhý konec Holubovy ulice – kromě
trasy do Hradce Králové – ústil z města na
polní cestu „Pelikánku“. To se však začalo
měnit počátkem dvacátého století. V roce
1913 byla postavena sokolovna s parkem,
v roce 1924 budova pošty a soudu. Vznikla
ulice, pojmenovaná v souvislosti se sokolovnou a sokolským parkem jako „Tyršova“. Časem dostala Holubova ulice za souseda ještě Růžičkovu ulici, vedoucí mezi
sokolským parkem a školou k tzv. „Nové“
ulici. Ovšem čas šel dál a rozrůstala se
městská výstavba. Za Ředickým potokem
vyrostla řada tzv. „pětiletkových“ obytných
domů, proti sokolovně byl postaven kulturní dům, muzeum – Památník Dr. Emila
Holuba, nedaleko byl stavěn areál sportovního stadionu. Nemohla však při tom chybět důkladná městská komunikace. V roce
1962 bylo rozhodnuto všechny na sebe navazující ulice spojit pod jedním jménem.
Nikoliv již pod archaickým „Ulice Holuba
Afrického“, nýbrž zcela jednoduše „Holubova ulice“. Náš nejslavnější rodák by měl
nepochybně radost. Ulice začíná tam, kde
stál jeho rodný dům – radnice, míjí zelený
ostrůvek s cestovatelovou sochou a zavede
nás neomylně až k jeho památníku – africkému muzeu. Jak vyhlíží původní část ulice
dnes, dokumentuje aktuální snímek Vladislava Brandy.
Miloslav Kment
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Tělovýchova a sport
Stolní tenisté se opět sešli v Holicích
Tentokrát už na 36. ročníku tradičních Velikonočních turnajů – HOLICE 2009.
Prvním z turnajů byla otevřená soutěž pro
hráče Pardubického a Královéhradeckého kraje (34 hráčů), kterou zcela ovládli stolní tenisté DTJ Hradec Králové, kteří v současné době
bojují v play off o postup do extraligy. Zvítězil
František Kanta, který ve finále přehrál 3:1 Martina Lučana, na 3.–4. místě pak skončil Ondra
Čopian a Michal Bittner. Z hráčů Pardubického
regionu se probojovali do nejlepší šestnáctky
jen Mádlo, Souček, Koubek a Košťál (všichni
Jiskra Holice).
Druhým turnajem byl hlavní turnaj kategorie
„A“ ve dvouhře mužů, kde startovalo celkem
46 hráčů. Ze čtyřčlenných skupin zde postoupili vždy první dva hráči do vyřazovacího K.O.
systému. Zde potvrdili své kvality ti nejlepší.
Znalost holického prostředí v plné míře uplatnil
Bohumil Vožický, který ve finále porazil svého
spoluhráče z družstva Dmitrie Prokopcova 3:1.
Semifinále tak bylo konečnou pro Miloše Šlapáka (Sokol HK 2) a Bohumila Kleprlíka (MITTAL Ostrava). Pardubický region měl v nejlepší
šestnáctce jen Martina Mádla (Holice) a Jakuba
Mertu (Tesla Pardubice).
Soutěž dvoučlenných družstev bez omezení
(20 týmů) po vyhrál po výborném výkonu pár
Prokopcov – Vožický, který ve vynikajícím finále (snad nejkrásnějším utkání dne byl souboj
Prokopcova s Kleprlíkem, kde byl překvapivě
úspěšnější ostravský hráč) zvítězil 2:1 nad párem Kleprlík – Šlapák. V semifinále skončily
dvojice Sitak (Strážnice) – Rakov (SRN) a Kanta – Čopian. Pardubický region zastupoval
v nejlepší osmičce družstev jen Martin Souček
(Holice), který hrál ve dvojici s Jiřím Novotným
(Dvůr Králové – Jaroměř).
Sobotní soutěže pak zakončil otevřený turnaj
pro hráče divizních a nižších soutěží (30 hráčů), kde zvítězil Martin Lučan, který ve finále
přehrál Jakuba Mertu. Na 3.–4. místě skončili
Viktor Šumpík (Slavie HK) a Libor Slavík (Třebechovice).
Tradiční Velikonoční turnaje pokračovali
i druhý víkendový den a byly, jako vždy, vyhra-

zeny pro hráče krajských soutěží Pardubického
a Královéhradeckého kraje a neregistrované.
Jaké byly výsledky?
V turnaji pro hráče krajských soutěží a nižších
(44 startujících) celkově zvítězil Břetislav Stieber (Lhoty u Potštejna), který ve finále hladce
přehrál Petra Kudýna z Lokomotivy Pardubice.
Na 3.–4. místě skončili holičtí hráči René Koubek a Lukáš Vraštil (jeho semifinálové utkání
s Kudýnem patřilo k nejlepším zápasům dne).
Dvoučlenná družstva (18 dvojic) patřila rovněž
hráčům ze Lhot u Potštejna – Břetislavu Stieberovi a Martinu Bezdíčkovi, kteří ve finále zvítězili
2-1 nad domácí dvojicí René Koubek a Zdeněk
Socha (ten získal pro domácí bod výhrou nad
Stieberem 3-0, René Koubek podlehl Bezdíčkovi
2-3, čtyřhru domácí prohráli 1-3). Na 3.–4. místě skončila dvojice Štěpánek Zdeněk a Vyskočil
Petr (oba Hořice) spolu s Jiřím Kyksou a Karlem
Markem z KHP/VAK Hradec Králové.
V soutěži hráčů okresních přeborů (18 hráčů) vše nejlépe zvládli stolní tenisté pořádajícího oddílu TJ Jiskra Holice, když ve finále zvítězil Zdeněk Socha 3-1 nad Lukášem Vraštilem,
mezi poraženými semifinalisty pak byl další holický hráč – Jiří Košťál a hráč Tesly Pardubice
– Martin Karcol.
Velikonočních turnajů ve stolním tenisu HOLICE 2009 se zúčastnilo 246 hráčů, což je jeden
s největším počtem účastníků na podobných turnajích v letošním roce.
Jan Švec
Na fotografii Martina Krudence vítěz hlavní
kategorie Bohumil Vožický.

Ženský volejbal
Rozpis jarní části krajské soutěže volejbalu žen:
Domácí dvojzápasy:
9. 5. Jiskra Holice: Tesla Pardubice, 23. 5. Jiskra Holice: SK Slatiňany B, 13. 6. Jiskra Holice: Hvězda Pardubice, začátky utkání 10.00
a 13.00.
Náš tým ještě zajíždí k mistrovským zápasům
na hřiště: SVK Chrudim (2. 5.), Dynama RosiKoupím poštovní známky, pohledy,
obálky, bankovky, tuzexové bony,
celé sbírky – větší množství –
pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.

Info na tel.: 724 229 292

ce (16. 5.), Energie Chvaletice (30. 5.) a ŽSK
Třemošnice (7. 6.)
Soupiska: trenér: Karel Pávek, hráčky: Pavlína Barvová, Hana Bydžovská, Lenka Hájková,
Marie Hybšová, Kateřina Chmelová, Veronika
Kühnelová, Jana Majcová, Lenka Thérová,
Pavla Picková, Romana Rufrová, Iva Skálová,
Iva Šumpíková.

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

KUPTE JEDEN PÁR SAMOBARVÍCÍCH
BRÝLOVÝCH ČOČEK A ZÍSKÁTE DRUHÉ
BRÝLE ZDARMA

Basketbal – výsledky

Východočeská liga mužů:
21. 3. 2009 BVK Holice – Svitavy „B“ 79:56
Branda 19, Valenta 18, Kšáda 17, Diepold 12,
Kasal 7.
22. 3. 2009 BVK Holice – Česká Třebová
56:70
Branda 21, Kšáda 12, Valenta 11, Diepold 8.
5. 4. 2009 Dvůr Králové – BVK Holice 68:59
Branda 19, Diepold 13, Kšáda 12, Pávek 9.
Na 1. místě je Tesla Pardubice „B“, BVK Holice
obsadil 12 místo, poslední 13. je Týniště n.O.
Liga kadetů U16:
28. 3. 2009 JCB Brno „B“ – BVK Holice 53:52
Novotný 17, Pašťalka 15, Procházka 8, Pataj 5,
Půlpán 4, Samek 3.
29. 3. 2009 Slavia Kroměříž – BVK Holice
50:89
Pašťalka 38, Novotný a Půlpán po 13, Bahník 8, Samek 6, Procházka 5.
Oblastní přebor starších minižáků:
28. 3. 2009 BVK Holice – Sokol Přelouč 38:50
Michálek 10, Havelka 6, Janoš a Lošťák po 5,
Zahradníček 4, Nechvíle 3.
BVK Holice – Trutnov 74:23
Holub 24, Havelka 12, Michálek 10, Mycak
a Stýblo po 6, Nechvíle a Welsch po 4.
4. 4. 2009 BVK Holice – Sokol Přelouč 36:48
Havelka 10, Raušer 6, Kulhavý, Branda P., Nechvíle a Holub po 4.
BVK Holice – Trutnov 85:8
Holub 28, Havelka 18, Janoš 10, Lošťák, Nechvíle a Zahradníček po 6, Kašpar 5.
V oblastním přeboru starších minižáků holické
naděje obsadili celkové desáté místo.
Oblastní přebor mladších minižáků:
21. 3. 2009 Baskeťáci Josefov – BVK Holice
105:42
Mycak 10, Nechvíle 8, Venclák, Štěpánek,
Welsch M. a Kulhavý po 4.
Baskeťáci Josefov – BVK Holice 91:39
Venclák 9, Nechvíle a Welsch M. po 6, Kašpar
5, Mycak a Kulhavý po 4.
Na 1. místo v tabulce je BK Pardubice, BVK
Holice patří 5. místo.
Oblastní přebor nejmladších minižáků:
29. 3. 2009 BVK Holice – Svitavy 79:19
Kašpar 18, Venclák 15, Dvořáková, Janoš a Zahradníček po 10, Nechvíle 8.
BVK Holice – Svitavy 77:30
Janoš 17, Kašpar 16, Zahradníček 9, Štěpánek 8, Mycak a Venclák po 6.
2. 4. 2009 Baskeťáci Josefov – BVK Holice 44:48
Štěpánek 13, Janoš 10, Kašpar a Welsch M.
po 6, Zahradníček 5, Venclák 4.
Baskeťáci Josefov – BVK Holice 30:78
Zahradníček 25, Welsch M. 20, Janoš a Kašpar
po 7, Nechvíle a Štěpánek po 6, Dvořáková 4.
Nejúspěšnější rok měli letos nejmladší hráči.
Obsadili druhé místo v oblastním přeboru a tím
se kvalifikovali na mistrovství republiky.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)
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