
1

Vážení spoluobčané,
těm  z  nás,  kdo  jsou  rodiči,  se 
opět  po  volnějším  prázdnino-
vém režimu rozjela doba školní 
–  doba  plná  povinností,  krouž-
ků, organizovaného času a také 
starostí  se  školní  přípravou.  Je 
to doba zvláštní, kterou jak děti, 
tak  rodiče  mnohdy  tak  nemá-
me  rádi,  abychom na ni zpětně 
s láskou vzpomínali. 

I v  této době se život ve městě nezastavuje a můžeme se  těšit z nově 
otevřeného  stadionu,  též  očekáváme  velké  oslavy  120.  výročí  od  za-
hájení provozu na trati Heřmanův Městec – Chrudim – Holice – Boro-
hrádek (více o akci se dozvíte uvnitř Holických listů). Připomeneme si 
též jeden z největších dnů v historii naší republiky, kdy 28. října 1918 
bylo zveřejněno slavné provolání Národního výboru československého: 
„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ...“. Zastupitel-
stvo města se usneslo, že  tento slavný den bude připomínat  i pamětní 

socha, která bude umístěna na nově upraveném prostoru u Městského 
úřadu.
Pomalu se nám blíží i třicetileté výročí od sametové revoluce. Tuto udá-
lost si budeme moci připomenout i v rámci putovní výstavy „Než přišla 
svoboda“, jejíž jedno z 16 zastavení se uskuteční též na náměstí T.G. Ma-
saryka, a to od 15. 10. do 28. 10. Tuto výstavu připravily ve spolupráci 
čtyři muzea Pardubického kraje a má za cíl ukázat, co charakterizovalo 
společnost v našem kraji v letech 1968 až 1989 – připomene povinné svát-
ky,  fenomén  panelových  sídlišť,  sovětské  posádky  v  kraji  nebo  under-
groundovou kulturu té doby.
Do této doby nám spadají i výročí různých institucí ve městě – škol, ma-
teřských škol, spolků a organizací. Holický kostel sv. Martina letos slaví 
hned  tři  výročí:  670  let  od první písmenné zmínky, 520 od ulití  zvonu 
Martin a 280 let od vysvěcení stávajícího barokního chrámu. U této pří-
ležitosti byla vyhlášena veřejná sbírka na ulití nových zvonů, které byly 
rekvírovány v průběhu obou světových válek. Vždy se občané města do-
kázali na nové zvony složit. Zvládneme to i tentokráte?
Závěrem  mi  dovolte  Vám  popřát  klidné  dny  a  hodně  laskavých  lidí 
ve svém okolí.

Světově  proslulá  mezzosopranistka  Dag-
mar Pecková zvedla v posledním prázdni-
novém podvečeru ze židlí zcela vyprodaný 
sál  Základní  umělecké  školy  Karla  Ma-
licha v Holicích. A to hned třikrát. Spolu 
s violoncellistou Vítem Petráškem a klaví-
ristou Janem Kučerou prokázala, že půvab 
a  kouzlo  vážné  hudby  mohou  interpreti 
předávat  s  humorem  a  lehkostí,  aniž  by 
pozbyl kvality a noblesy jejich umělecký 
výkon. Ten opentlily vtipné dialogy a ko-
munikace  s  posluchači.  Jeviště  zkrátka 
souznělo  s  hledištěm  a  naopak.  Koncert 
tria VíHoDa,  uspořádaný  v  rámci  třetího 
ročníku Festivalu Zlatá Pecka, se tak stal 
zlatým  hřebem  holické  kulturní  sezóny. 
Zapojení  Holic  do  programu  festivalu 
a  spolupráce  se Spolkem Zlatá Pecka,  se 
projevilo  jako  krok  správným  směrem. 
Vedení města proto chce ve spolupráci po-
kračovat  i v příštím roce. Písňový recitál 
se  konal  pod  záštitou  místopředsedkyně 
Senátu  Parlamentu  České  republiky  Mi-
luše  Horské,  vicehejtmana  Pardubického 
kraje Romana Línka, starosty města Holic 
Ondřeje Výborného a radního města Holic 
pro oblast kultury Lukáše Pešky. 

Lukáš Peška (foto: Pavel Poledno)

Slovo starosty

Dagmar Pecková namíchala koktej plný umění a humoru. Posluchači pili lačnými doušky

Srdečně zvu k setkání na Kávě se starostou ve středu 16. 10. 2019 od 16. do 18. hodiny v zasedací místnosti městského úřadu.
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 26. srpna 2019
V pondělí 26. srpna zasedala od 17 hodina rada 
města. Radní schválili záměr každoročního pro-
nájmu  části  veřejného  prostranství  o  výměře 
20 m2 v ulici Nádražní pro provozovnu prode-
je  zmrzliny,změnu  nájemní  smlouvy  na  spo-
lečný  nájem  bytu  č.  15  v  domě  Bratří  Čapků 
čp. 61, dodatek č. 2 smlouvy s firmou Kurštejn 
na opravu  fasády ZŠ Komernského – Holubo-
va 500 na zvýšenou cenu  (důvodem  je oprava 
balkónu)  9  401  704 Kč,  dodatek  č.  2  smlouvy 
s firmou ABM Moravany na  akci ZŠ Holubo-
va – bezbariérovost o snížení ceny o 1 809 Kč, 
firmu  ABM  Moravany  jako  zhotovitele  akce 
„ZŠ Holubova – stavební úpravy“ za cenu cca 
499 tis.Kč, nové platové výměry všech ředitelek 
mateřských škol a odměny ředitelům městských 
příspěvkových  organizací  za  1.  pololetí  2019. 
Rada  vzala  na  vědomí  program  jednání  zastu-
pitelstva dne 9. září 2019 a pro sanatorium TO-
PAS schválila užití znaku města na autě senior 
taxi.  Radou  bylo  schváleno  vyhlášení  veřejné 
sbírky na realizaci sochy k výročí založení ČR 
a výročí sametové revoluce, přijetí dotace z Pce 
kraje na uspořádání koncertu Dagmar Peckové 
a zapůjčení služebního vozu Opel Vivaro DDM 
Holice pro dopravu šipkové juniorské reprezen-
tace na mistrovství světa ve dnech 20. až 28. 9. 
2019. 
Rada neschválila žádost o podporu mistrovství 
ČR v soutěžích chladnokrevných koní.

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 9. září 2019
V pondělí 9. září proběhlo v klubovně KD Ho-
lice  jednání  rady města,  které  předcházelo  za-
sedání  zastupitelstva  města.  Rada  doporučila 
zastupitelstvu  schválit  20.  rozpočtovou  změ-
nu,  doporučila  ZM  schválit  opravu  chodníku 
s  podélným  parkovacím  stáním  a  oplocením 
u  DDM Holice firmou Agrostav Pardubice a.s., 
doporučila ZM schválit firmu Agrostav Pardu-
bice a.s. na provedení 1. etapy opravy chodníku 
Na Mušce.  Rada  schválila  firmu  Jan Vohralík 
z  Holic  na  provedení  výměny  střešní  krytiny 
na  budově  šaten  a  klubovny  fotbalového  sta-
dionu, nájemci bytu č. 14 v domě Holubova čp. 
749 splátkový kalendář na úhradu služeb za rok 

2018 a zálohy na služby v roce 2019, zveřejnění 
záměru  pronájmu  nebytových  prostor  o  ploše 
16,8 m2 v objektu T.G.Masaryka čp. 29, likvida-
ci movitého a nepotřebného majetku dle návrhu 
majetkové  a  bytové  komise  RM  a  firmu  CI2, 
o.p.s.  jako  zpracovatele  Adaptační  strategie 
města. Rada neschválila zpětné vzetí výpovědi 
nájemci bytu č. 23 v domě Holubova čp. 761, 
MUDr.  Čižinské  neschválila  prominutí  holé-
ho  nájemného  za  nebytové  prostory  v  čp.  29 
na nám.TGM za období 1–9/2019.
Rada nedoporučila ZM schválit odprodej části 
pozemků v ul. Holubova žadatelům dle  jejich 
předloženého  návrhu.  Radní  vzali  na  vědomí 
informaci o nutnosti kácení části zeleně v rám-
ci  rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku 
a zprávu o činnosti sociálního odboru a sociál-
ně zdravotní komise v roce 2018.

Zpráva z jednání Zastupitelstva 
města Holic dne 9. září 2019
V pondělí 9. září ve velkém sále ZUŠ Holice 
proběhlo  zasedání  městského  zastupitelstva. 
Po  nezbytných  formalitách  schválili  zastupi-
telé postup rady města za období od poslední-
ho zasedání ZM 24. května 2019, hospodaření 
města  ke  dni  30.  6.  2019  a  20.  rozpočtovou 

změnu v rozpočtu města na rok 2019 a smlou-
vu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Pce  kraje 
pro JSDH Holice na rok 2019 ve výši 54 tis.
Kč.  Na  základě  nedoporučení  rady  neschvá-
lilo  ZM  odprodej  části  městských  pozemků 
v  ul.  Holubova  žadatelům  dle  předloženého 
návrhu  a  vzalo  na  vědomí  výsledky  hospo-
daření  organizací  s  majetkovou  účastí  města 
v  roce  2018.  Zastupitelé  schválili  zpracová-
ní  rozpočtu  na  úpravu  prostoru mezi  radnicí 
a  prodejnou  Qanto,  přednostní  zařazení  této 
úpravy  do  rozpočtu  na  rok  2020  a  umístění 
plastiky dle  návrhu F.Juračky do  tohoto pro-
storu, schválili firmu Agrostav Pardubice a.s. 
jako zhotovitele opravy chodníku Na Mušce – 
1. etapa za cenu cca 818 tis. Kč a opravy chod-
níku s oplocením u DDM Holice za cenu cca 
636 tis. Kč. Zastupitelstvo zrušilo svá usnese-
ní, která navrhovala realizovat revitalizaci so-
kolského parku dle návrhu Ing. arch. Klimeše 
z Pardubic a schválilo návrh úprav sokolského 
parku  předložený  Ing.  arch.  Pavlem  Hrdým. 
Zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  zprávu Kon-
trolního  výboru  ZM  a  zprávu  o  využití  stra-
tegie integrované územní investice Hradecko-
-pardubické  aglomerace  na  období  2021  až 
2027 pro město Holice.

5. VÝZVA NA KOTLÍKOVÉ DOTACE 
V PARDUBICKÉM KRAJI
Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5.výzvu 
na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné 
znění  výzvy  je  na  stránkách www.pardubicky-
kraj.cz/kotlikove-dotace.
Termín vyhlášení výzvy: 4. 9. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí: 8. 10. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2019

Kontaktní osoby:
Ing. Bodeček,  tel  466  026  643,  e-mail: milan.
bodecek@pardubickykraj.cz
Ing. Izáková, tel. 466 026 325, e-mail: eva.iza-
kova@pardubickykraj.cz

Státní veterinární správa – Povinné 
„čipování“ psů
•  Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa pro-

ti vzteklině platné pouze v případě, že  je pes 
označený mikročipem 

•  Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v do-
kladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz) 

•  Štěňata musí být označena mikročipem nejpoz-
ději v době prvního očkování proti vzteklině 

•  Mikročipem nemusí  být  označeni psi  s  jasně 
čitelným  tetováním  provedeným  před  3.  7. 
2011

ÚŘEDNÍ DESKA 

Z jednání Rady a Zastupitelstva města Holic 

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ
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Investiční akce v roce 2019 ve fotografiích

V ZŠ Holubova se přes prázdniny prováděly 4 akce za celkem 11 mil. Kč s dotací 
4 mil.Kč. V rámci konektivity a IT sítí se instalovaly ve třídách nové interaktivní 
tabule. 

ZŠ Holubova – ve škole byla zřízena nová WC s bezbariérovým přístupem.

ZŠ Holubova – v rámci akce „bezbariérové školy“ byl nově instalován výtah.

ZŠ Holubova – na každém vedlejším schodišti, včetně vstupního, je plošina pro 
vozíčkáře.

Atletický ovál má čtyři dráhy, cílová rovinka pro sprinty je s osmi drahami.

Na stadionu je pro sportovce připravena nová atletická dráha s technickými sek-
tory s umělým povrchem.

ZŠ Komenského má na školní budově Holubova čp. 500 novou fasádu za cca 
7 mil. Kč.

Čelní pohled na novou fasádu.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Kulturní kalendář na měsíc říjen 2019

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
2. 10.–5. 10.     Holubovy Holice
     Podrobný program akcí projektu na samostatném plakátu.  vstup zdarma 
16. 10. 9+10.30  �Čert�a�Káča
středa     Veselá pohádka o rázné Káče s písničkami na motivy Boženy Němcové.
     Uvádí Divadelní agentura Praha.  50 Kč
19. 10. 19.30   Ray�Cooney���Rodina�je�základ�státu
sobota     Komediální smršť, ve které jde o život. V londýnské nemocnici se před Štědrým 

dnem  připravuje  doktor  Mortimore  na  důležitou  nadační  přednášku.  Potřebuje 
k tomu jen klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Navíc se situace stále více 
komplikuje  a  vše  se  pořádně  zamotává.  Zahajovací  divadelní  představení ABO 
2019/2020.

     Režie: Petr Hruška.
     Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Zuzana Slavíková, Petr Motloch, Martina 

Hudečková, Zdeněk Košata, Eva Kodešová, Mirek Sabadin, Vladislav Rotta a Mi-
loš Kopečný

     Uvádí Divadlo Palace Praha.  400 – 380 – 360 Kč 
26. 10. 18.00   S�dechnou�na�pokračování
sobota     Legendární seriálové znělky! Uslyšíte třeba úvodní písně k animovaným seriálům 
     Pokémon nebo Smolíkovi. Chybět nemůže ani legendární Můj čas ze seriálu Sanit-

ka či Do naší hospůdky ze seriálu Hospoda.
     Dechový orchestr KD Holice na dalším tematickém koncertu.  100 Kč 

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
1. 10.  19.30   Teroristka
úterý     Hlavní hrdinkou černé komedie je učitelka na penzi, která celý život učila žáky, 

že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na  to 
gauneři spoléhají.

     Režie: Radek Bajgar.
     Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofman, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Ho-

lubová.
     Žánr: komedie – nevhodný do 12 let. Délka 95 minut.  80 Kč
8. 10.  17.00   Dumbo
úterý     Majitel cirkusu pověřuje bývalou hvězdu a jeho děti, aby se starali o novorozeného 

slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku v upadajícím cirkuse. Ale poté, 
co zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný zvrat. O Dumba se zajímá 
i podnikatel, který jej angažuje pro svůj nablýskaný zábavní podnik Dreamland.

     Režie: Tim Burton.
     Žánr: pohádka / fantasy. Délka 112 minut.  70 Kč
15. 10.  19.30   Na�střeše
úterý     Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci, jehož našel ukry-

tého na střeše svého domu. Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, 
a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě. Lze však 
důvěřovat neznámému klukovi? A dokáže mladík tuto důvěru skutečně oplatit?

     Režie: Jiří Mádl 
     Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mary Bartalos, David Švehlík 

a další.
     Žánr: drama / komedie – nevhodný do 12 let. Délka 98 minut.  80 Kč
22. 10.  19.30   Bouřlivé�výšiny
úterý     Podmanivé emotivní drama je svébytnou adaptací britské literární klasiky, ro-

mánu Na větrné hůrce Emily Brontëové. Mladý chlapec neznámého původu je 
zachráněn před chudobou. V nové rodině se brzy projeví silné pouto mezi ním 
a nevlastní sestrou.

     Režie: Adrea Arnold.
     Hrají: James Howson, Kaya Scodelario, Nichola Burley, Oliver Milburn a další. 
     Žánr: romantický / drama – nevhodný do 12 let. Délka 129 minut.  80 Kč
29. 10.  19.30  �Skleněný�pokoj
úterý     Film vznikl podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mi-

mořádný milostný příběh inspirovaný událostmi 20. století i zrodem ikonického 
architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.

     Režie: Julius Ševčík.
    Hrají: Hanna Alström, Karel Roden, Carice van Houten, Cleas Bang, Karel Dobrý. 
    Žánr: drama – nevhodný do 12 let. Délka 104 minut.  80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
8. 10.  16.00  Život�v�dětském�domově  50 Kč
úterý    Přednáší starosta města Holic Mgr. Ondřej Výborný.

GALERIE – VÝSTAVA
4. 10.–30. 10.    MEZI�ŘÁDKY�–�Malba�–�Jan�Svoboda
    – vernisáž dne 4. 10. 2019 od 17 hodin
4. 10.–31. 10.    120�LET�CHRUDIMSKO-HOLICKÉ�LOKÁLKY
    Vitríny I. poschodí kulturního domu.

Po  letní  pauze  se  dechový  orchestr  vrátil 
na  značky  a  začal  cvičit  nový  repertoár.  Ten 
představí v holickém kulturním domě již 26. říj-
na  od  18  hodin.  Pásmo  nazvané  S  dechnou 
na pokračování  již  napovídá,  že  hudebníci  za-
hrají znělky a melodie ze známých seriálů. Po-
sluchači si budou moct vzpomenout na dětství 
při  úvodní  skladbě  ke  Smolíkovým,  z  dalších 
animovaných seriálů si zanotujeme třeba Poké-
mony. Znělky legendárních seriálů let minulých 
bude zastupovat úvodní píseň Sanitky Můj čas 
nebo  Do  naší  hospůdky  ze  seriálu  Hospoda. 
Chybět  nebude  ani melodie  z  nejsledovanější-
ho seriálu současnosti Hry o trůny. K holickým 
hudebníkům usednou na  pódiu  další muzikan-
ti  z  okolí,  takže  se  kulturním  domem  roznese 
zvuk  asi  čtyřicetičlenného  orchestru.  Vstupné 
na koncert bude činit 100 Kč.

Kateřina Bečková

Další tematický koncert

95. narozeniny Karla Malicha
Vystoupením galeristy Zdeňka Sklenáře a pro-
mítnutím dokumentu „Karel Malich na Hradě“ 
z  produkce České  televize  a Ateliéru  Z.  Skle-
náře  si  v Holicích  připomeneme 95.  narozeni-
ny  profesora Karla Malicha,  holického  rodáka 
a čestného občana města. Součástí bude i výsta-
va přibližující Malichův život a dílo a jeho vtah 
k rodným Holicím a naopak vztah Holic k němu. 
Zahájení proběhne v Africkém muzeu Dr. Emila 
Holuba v pátek 4. října od 16.00 hodin.

Jaromír Lohniský

Holická dráha oslaví
120. narozeniny

Odpoledne  plné  páry  a  historických  kostýmů, 
taková bude oslava 120 let chrudimských loká-
lek  v Holicích. Uskuteční  se  v  sobotu  5.  října 
a  holické  vlakové  nádraží  nabídne  samostatný 
program  v  rámci  oslav,  které  se  budou  konat 
ještě v Chrudimi a ve Slatiňanech. Půl hodiny 
po  poledni  se  z  Náměstí  T.  G.  Masaryka  vy-
praví  na  vlakové  nádraží  průvod  v  čele  s  de-
chovou  hudbou,  jezdci  na  historických  kolech 
a  výletníky  v  dobových  kostýmech,  chybět 
nebude ani hasičská  stříkačka  tažená koňmi či 
praporečníci. Ve 13.17 uvítáme od Borohrádku 
na zdejším nádraží  soupravu  taženou parní  lo-
komotivou 423.009 „Velký bejček“, kterou prá-
vě prostřednictvím hasičské stříkačky naplníme 
vodou. Program nabídne koncert dechové hud-
by,  vystoupení  Sester  Chalupových,  výstavu, 
ale například i živý obraz o zastavení vlaku při 
jeho první jízdě v roce 1899 sedlákem Habětín-
kem. Ve  14.09  odjede  historický  vlak  směrem 
do Moravan. V Holicích v průběhu dne zastaví 
ještě v 9.00 ve směru z Borohrádku a v 17.15 
ve směru z Moravan. Jízdní řád a více informací 
o oslavě chrudimských lokálek najdete na www.
cd.cz/nostalgie.  Oslavu  pořádá  Město  Holice 
ve spolupráci s Českými drahami, a.s.

Lukáš Peška

KULTURA
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Málem zapomenutý hrdina
Není moc pilotů RAF  (Royal Air Force – Královské vojenské  letectvo 
Spojeného království), kteří se narodili v Holicích. Já vlastně vím pou-
ze o  jednom,  a  to  díky  Jardovi Brandejsovi,  který mně přinesl  několik 
materiálů o Bohumilu Postřehovském. V našem městě máme sice ulici 
mj. Baumana, ten se ale narodil v Jaroměři a v Holicích několik let žil. 
Pojďme zpět k Bohumilu Postřehovskému, který se narodil 6. června roku 
1918. Ve svých osmnácti letech složil zkoušku na pilota sportovních le-
tadel a poté nastoupil základní vojenskou službu v Chebu. V roce 1939, 
po uzavření Mnichovské dohody, se přes Polsko a Francii dostal do Velké 
Británie  a  25.  července  1940  byl  přijat  do RAF,  kde  na  různých  pozi-
cích sloužil až do konce války. Z činné služby byl propuštěn 2. března 
1946, vrátil se do Pardubic a nastoupil  jako  instruktor  létání v místním 
aeroklubu. Po únorovém převratu mu byl odebrán pilotní diplom, zakázán 
vstup na letiště a následovaly další perzekuce, jaké ostatně postihly téměř 
všechny bývalé české příslušníky RAF. 
Bohumil Postřehovský za svoje hrdinství obdržel spoustu vyznamenání 
a po roce 1989 se mu dostalo alespoň morální rehabilitace. Jeho životní 
pouť skončila 29. května 1995 v Praze a je pochován v Pardubicích.

Petr Kačer

SPCCH Holice zve na rekondiční plavání do krytého bazénu ve Vysokém 
Mýtě. Plavání se uskuteční vždy v pátek, odjezd je od kulturního domu 
vždy v 15.15 hodin, pouze 1. listopadu je odjezd v 16.15 hodin. Termíny: 
18. a 25. říjen, 1., 8. a 15. listopad. 

Ve dnech 3. až 6. října se uskuteční již dvacátá první zahrádkářská výsta-
va ve výstavním areálu v Častolovicích s názvem „Zahrada východních 
Čech“. Otevřena  bude  každý  den  od  9.00  do  17.00  hodin,  v  neděli  do 
16.00 hodin.

Z archívu Václava Kmenta

Zahrádkářská výstava v Častolovicích

Pozvánka na plavání

9.� října� 2009  (10  let)  v  rámci  akce  „Holubovy Holice  2009“  proběh-
lo v kulturním domě otevření salonku manželů Holubových a v muzeu 
Dr. Emila Holuba koncert skupiny M – bunda Afrika.
10.�října�1909 (110 let) byla na tehdejší radnici – rodném domě Dr. Emila 
Holuba – odhalena na jeho počest pamětní deska, dílo ak. sochaře Jana 
Štursy. Slavnostního aktu se zúčastnila také vdova, Růžena Holubová, jež 
byla hlavním hostem na banketu v hotelu U krále Jiřího, a dalších 64 hostů 
v čele s poslancem Františkem Udržalem.
12.�října�2009 (10 let) zemřel v Plzeňské nemocnici osmnáctiletý úspěš-
ný motokrosový závodník Michael Špaček z Poběžovic. Podlehl těžkým 
zraněním, které utrpěl 26. září při závodech v Lokti.
16.�října�1949 (70 let) na holickém náměstí byl odhalen pomník Dr. Emi-
la Holuba, dílo ak. sochaře Jindřicha Soukupa, dar Kruhu rodáků a přátel 
města Holic v Praze. Slavnosti byla přítomna paní Růžena Holubová, ži-
jící ve Vídni. Při příležitosti odhalení pomníku přednesl národní umělec 
Eduard Kohout báseň věnovanou památce Dr. Emila Holuba, kterou na-
psal básník Jaroslav Seifert. V roce 1956 byla socha přemístěna na pro-
stranství před poštu, kde stojí dodnes.
18.�října�1924 (95 let) se v Holicích narodil Karel Malich, akademický 
malíř a sochař, žijící v Praze, významný český sochař, grafik, malíř a kres-
líř, propagátor nových směrů ve výtvarnictví. Nositel několika čestných 
ocenění, též čestný občan města Holic (2004).
21.�října�1754�(265 let) se v rodině řezníka Jakuba Holuba narodil pošt-
mistr Josef Matouš Holub. Byl prvním z rodu Holubů – poštmistrů.

V úterý 10. září se na parkovišti u obchodního domu Globus uskutečnila 
krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Do Par-
dubic  se  sjelo 12  jednotek dobrovolných hasičů, Holice  reprezentovala 
sestava Zdeněk Meliš, Marek Kabrhel, Jan Špaček a Jana Valentová a re-
prezentovala více než úspěšně, protože vybojovala vynikající druhé mís-
to. Nedalo mně to a zeptal jsem se jediné dámy v týmu (v celé soutěží byly 
pouze dvě), jak se jí s mužskými kolegy spolupracovalo?
Jana Valentová: „Byla jsem ve funkci zdravotnice, kluci se ke mně cho-
vali jako k rovnocennému partnerovi, snažila jsem se jim to nezkazit, což 
se doufám podařilo.“
Jak celou soutěž viděl člen úspěšného  týmu Honza Špaček? „Výsledek 
považuji za výborný, a to i díky tomu, že jsme nepodcenili přípravu, se 
kterou nám pomohli ostatní členové SDH Holice a hlavně místní jednotka 
profesionálních hasičů.“ 
„Já bych chtěl ještě poděkovat firmě Recyklig, která se zabývá likvidací 
autovraků“ dodává velitel skupiny Zděněk Meliš a pokračuje, „její vedení 
nám umožnilo trénink na jejich pozemku. Co se týče samotné soutěže, tak 
to bych chtěl v první řadě poděkovat všem členům našeho týmu za skvěle 
odvedenou práci. Myslím si, že tato soutěž nám pomůže v praxi u ostrých 
výjezdů.“
Těch ostrých výjezdů, přesto, že jsou na ně dobře připraveni, bych přál 
našim hasičům co nejméně. 

Petr Kačer

Vynikající úspěch hasičů

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V Holoubku už druhý měsíc probíhají pravi-
delné programy pro děti a rodiče. 
Nově od září odpolední program pro děti i ro-
diče nazvaný Šikovné  ručičky. Přijít můžete 
každou sudou středu od 16.30 do 18.00 hodin, 
tvoření je zaměřené na ruční práce spojené se 
šitím.
Pro dospělé jsme na říjen připravili tyto akce:

10. 10. od 16.30 do 18.30 hodin Pracovní právo v praxi s Mgr. Kateřinou 
Fleur Vrábelovou MBA. 
Přijďte a získejte základní orientaci v pracovně právních vztazích i odpo-
věď, jak správně postupovat nejen při nástupu/návratu z rodičovské dovo-
lené zpět do práce. Vstupné 50 Kč. Přihlaste se přes web do 8.10.
7.  a  21.  10.  vždy  od  6  do  7.30  hodin  Dynamická  Oshova  meditace 
s MUDr. Barborou Andrejsovou.
Přijďte rozproudit svou životní energii a uvolnit se. Vstupné 50 Kč. Při-
hlaste se přes web do 5.10.
18. 10. od 8.30 do 15.00 hodin Grafika snadno – kurz Canva s Radkou 
Dostálovou  –  NUTNÝ  VLASTNÍ  POČÍTAČ.  Prozkoumejte  možnosti 
bezplatné  aplikace Canva,  díky  které  dokáží  poutavé  letáky,  pozvánky 
vytvářet i negrafici. Vstupné 500 Kč. Přihlaste se přes web do 15.10.
14. 10. od 9.00 do 11.00 hodin Práce s hlasem s Magdalénou Lisou.
Podprahově  vnímáme  intonaci  a  zabarvení  hlasu  více,  než  obsah  slov. 
Přijďte se dozvědět, jak se svým hlasem můžeme pracovat. Workshop je 
určen pro dospělé. Vstupné 50 Kč. Přihlaste se přes web do 12. 10.

5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11. vždy 9.30 až 16.30 hodin Výchova bez pora-
žených s Mgr. Ivanou Hrubou.
Přijďte si vyzkoušet na modelových situacích  i  sdílením vlastních zku-
šeností  aplikaci  osvědčené metody Thomase Gordona – ověřeno  rodiči 
po celém světě, novinka v ČR. Bližší  informace a možnost přihlásit  se 
(do 3. 10.) najdete na webu.
Na listopadové dny připravujeme Tradiční podzimní vzdělávání pro ba-
bičky a dědy.
Můžete se těšit na Trénink paměti, Práci na PC, Tvoření a tematické před-
nášky pro seniory.
Těšíme se na malé i velké návštěvníky Holoubka a společně prožitý čas.
Pravidelné programy Holoubka naleznete na našich stránkách.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz,
www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

kolektiv Holoubka

pořádaný Střední školou automobilní Holice
na�náměstí�v�Holicích

středa�2.�října�od�9.00�do�17.00�hodin.
Žáci�automobilní�školy�zde�budou

zdarma
provádět� pro� širokou� veřejnost� kontrolu�

a�drobné� seřízení�osobních�automobilů�před�nadcházející� zimní� se-
zónou.�

Kontrola tlaku v pneumatikách, možnost přezouvání pneumatik, veškeré-
ho osvětlení vozidla, seřízení a leštění světlometů, funkce zásuvky, tažné-
ho zařízení, stavu a doplnění náplní automobilu, stav akumulátoru, měření 
geometrie, hloubku dezénu pneumatik.
Součástí  servisního dne bude  i  seřizování a drobné opravy  jízdních kol 
a elektrokol všech typů.
Školní autoškola vám nabízí možnost jízdy v cvičných trenažérech. 
Pojišťovna Generali představí oblíbený simulátor převráceného automo-
bilu. 
Firma Auto Kelly zde představí svůj sortiment materiálů a služeb.
Policie České republiky bude v rámci prevence prezentovat svá technic-
kého zařízení používaná při dopravních kontrolách.
Hasiči  předvedou  ukázky  vyprošťování  osob  z  havarovaného  vozidla 
a první pomoc při dopravních nehodách. 
Změříte své schopnosti v ovládání RC modelů osobních vozidel.
Vyzkoušíte si svoji odvahu při pohledu z výšky na školní areál. Servisní 
den bude doplněn o nová  i veteránská vozidla: motocykly,  elektrokola, 
sportovní a terénní automobily. 

Servisní a prezentační denHoloubek vás zve na podzimní akce

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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S  příchodem  října  zahájíme  v  naší  škole  již 
tradiční  PONDĚLNÍ  HRÁTKY.  Hrátky  jsou 
určeny pro děti, které ještě nechodí do mateř-
ské  školy. Konají  se  každé  pondělí  od  15.15 
hodin a  to střídavě ve třídách Lvíčat a Želvi-
ček  (zadní  pavilon  školy). Děti  s  rodiči mají 
možnost strávit příjemnou hodinku v naší ško-
le, kde pro ně paní učitelky připraví zajímavý 
program. Začínáme v pondělí 7. října ve třídě 
Želviček. V úterý 1. října se děti mohou těšit 
na pohádku O myšce Lojzičce. S prvními dny 
podzimu přichází zhoršené ovzduší, a tak jsou 
pro děti připraveny pravidelné návštěvy solné 
jeskyně.

Ve čtvrtek 17. října prožijí starší děti zajímavé 
dopoledne,  budou  se  vzdělávat  v  oblasti  fy-
ziky. Čeká  je  totiž  třetí  projektové  dopoledne 
tentokrát na  téma Silák  tlak. Projekt poskytne 
dětem informaci, co se stane s maršmelounem 
ve vesmíru, ve sklenici si vyrobí pravý bouřko-
vý mrak a zhoupnou se na vakuové houpačce. 
Do Vánoc  je  ještě  daleko,  ale  u  nás  začneme 
s přípravou již 22. října, kdy nás čeká vánoční 
fotografování.  Poslední  říjnový  týden  se  bu-
deme trochu bát, v naší škole bude totiž týden 
duchů. 

Přejeme čtenářům krásné podzimní dny.
Lenka Chotěnovská

Na základní škole v Komenského ulici jsme le-
tos nezačali zrovna vesele. Na sklonku prázdnin 
všechny překvapila smutná zpráva o tragickém 
úmrtí  Jardy  Ouhrabky,  žáka  naší  školy.  Čest 
jeho památce.
V  tomto  školním  roce  se  na  druhém  stupni 
naší školy učí 146 žáků v osmi třídách. V šes-
tých  ročnících  využíváme  letos  poprvé  asis-
tentky pedagoga, které pomáhají vyučujícím 
zkvalitnit  výuku  v  hodinách,  diferencovat 
práci  a pečovat o žáky  s výukovými problé-
my.  Naším  cílem  je  poskytnout  hodnotné 
vzdělání  všem  žákům  podle  jejich  nadání 
a  potřeb.  Pro  šesťáky  byl  připraven  týdenní 
adaptační kurz.
Na přání žáků osmého ročníku a jejich rodičů 
jsme v  tomto školním roce  rozšířili výuku ci-
zích jazyků o ruský jazyk. Dále pokračuje pří-
prava některých žáků na Cambridgeské zkouš-
ky  v  anglickém  jazyce.  Pokračuje  program 
Erasmus, jehož členové se letos vydají do Irska 
a Litvy, v jarních měsících pak uvítáme na naší 

škole  účastníky  projektu  ze  všech  zúčastně-
ných zemí. 
26.  září  jsme  oslavili  Evropský  den  jazyků. 
Na jednotlivých stanovištích na školním dvoře 
zněla  angličtina,  němčina,  ruština  a  polština. 
Žáci  se  snažili  symbolicky přiblížit  charakter 
kultury  jednotlivých  národů.  Čekají  nás  dal-
ší  projektové  dny. Bude  to  již  tradičně  v  ad-
ventu, kdy bude  tento den spojen s  tradičním 
jarmarkem,  potom  v  období  Velikonoc,  kde 
připravíme dílničky pro děti zaměřené na ve-
likonoční tradice. V červnu se uskuteční školní 
akademie.
Jak vidíte, vážení rodiče, čeká nás v tomto škol-
ním roce spousta zajímavé práce. Rádi se s vámi 
setkáme na půdě školy i při mimoškolních ak-
cích. Ve dnech 21.–22. 10. první a druhou vy-
učovací hodinu budete mít možnost nahlédnout 
do dění na naší škole při dnech otevřených dve-
ří. Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Blanka Málková

Zveme  všechny  dámy  a  slečny  na  podzimní 
SWAP. Přineste krásné a kvalitní dámské oble-
čení, kabelky nebo doplňky a odnesete si zdar-
ma  jiné  zajímavé  kousky  na  osvěžení  svého 
šatníku. Můžete přijít i jen tak a něco si odnést. 

Dejte přednost udržitelné módě před bezhlavým 
nakupováním. Akce se koná 18. října od 14.00 
do 18.00 hodin v klubovnách Kulturního domu 
města Holic.

A máme tady nový školní rok. Prázdné chodby 
naší školy (ZŠ Komenského) ožily mnoha dět-
skými hlasy. Znovu začínáme. 

2. září jsme přivítali děti v naší škole, která přes 
prázdniny dostala nový kabát a moc jí to sluší.
V  tělocvičně  jsme  se  setkali  s  našimi malými 
prvňáčky,  kteří  už  se  nemohli  dočkat,  až  se 
z nich  stanou velcí  školáci. Prohlédli  si  školu, 
poznali svou novou paní učitelku, dostali krás-
nou upomínku na první školní den a pak se šli 
podívat do své třídy.

Život  ve  škole  dostává  opět  svůj  řád.  Děti 
opakují  a  seznamují  se  s  novými  učebnicemi 
a většina z nich se těší, co nového se v dalším 
školním roce naučí, kam se podívají a co zají-
mavého ve škole zažijí.

Děti z druhého ročníku navštívily Africké mu-
zeum Dr. Emila Holuba, kde si prohlédly expo-
zici. Tímto bychom rádi poděkovali zaměstnan-
cům muzea za krásný zážitek.

Přeji  nám všem: dětem,  rodičům  i  zaměstnan-
cům školy krásný školní rok 2019/2020.

Mgr. Helena Žižková

První  školní  měsíc  utekl  jako  voda  a  my  už 
jsme  stihli  plno  věcí.  Děti  z  motýlkové  třídy 
vyrobily z přírodnin svého Podzimníčka, který 
prezentoval naši mateřskou školu na posvícen-
ské výstavě v Domu chovatelů. Vydatně jim při-
tom  pomáhali  rodiče  při  výtvarném odpoledni 
ve školce.
Cestu do mateřské  školy nám ráno zpříjemňu-
je nové osvětlení před budovou MŠ,  tímto dě-
kujeme  Městu  Holice  a  Technickým  službám 
za zhotovení. Kytičková třída nám přes prázdni-
ny rozkvetla novými nátěry oken a dveří.
V  novém  školním  roce  nabízíme  dětem  tyto 

kroužky:  Tanečky  pro  nejmenší,  Tanečky  pro 
starší, Hravá angličtina, Sportovní hry/fotbal.
Předškolní děti přijaly pozvání do školní druži-
ny ZŠ Komenského,  kde  si  19.  září  prohlédly 
pěkné prostředí, pohrály si a  tvořily. Od pátku 
27. září jsme opět začali pravidelně navštěvovat 
solnou jeskyni, kam chodíme ozdravně dýchat.
Těšíme se na výlet do Oucmanic, kde si 7. října 
upečeme placky s Popelkou a budeme pomáhat 
skřítkovi Kořínkovi  vybudovat  jeho království 
z přírodních materiálů.

Krásné babí léto a podzimní dny přejí
děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

MŠ Pardubická informuje

Přijďte s námi swapovat

Začínáme nový školní rok

Říjen
v Mateřské škole Holubova

Máme tu nový školní rok

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Holický  badminton  se  zlepšuje  mílovými  kroky.  Svědčí  o  tom  třeba 
umístění  třináctiletého  Ondry  Kaplana  v  celorepublikovém  žebříčku. 
Ondra figuruje na 15. místě ve své kategorii U13, ve čtyřhře je dokonce 
4. nejlepší, v žebříčku se ale posune ještě výš, protože o víkendu 7. a 8. 
září se zúčastnil celorepublikového turnaje GPB U13 v Praze, kde získal 
další body. Ve dvouhře skončil nadějný badmintonista třetí, když podle-
hl svému spoluhráči ze čtyřhry Jakubovi Bouberlovi. Ve čtyřhře druhý 
a ve smíšené čtyřhře pátý. Takové výsledky jsou pro Ondru a celý holický 
badminton obrovský úspěch. 

Kromě  výjezdů  na  turnaje  se  holický  Badmintonový  klub  při  DDM 
Holice podílí  také na pořádání  turnajů. Poslední prázdninovou neděli 
hostil místní oddíl oblastní přebor kategorie U15. Turnaje se zúčastnilo 
31 patnáctiletých badmintonistů z východočeské oblasti. V kategorii dí-
vek zvítězila Aneta Vašíčková, která začínala ve zdejším klubu, nyní už 
hraje za pardubický oddíl TJ Sokol Polabiny, stále má ale u holického 
publika velkou podporu. Aneta bodovala  i ve smíšené čtyřhře, kterou 
ovládla společně s Adamem Křivkou z Lanškrouna. Mezi chlapci byl 
nejlepší Vojtěch Havlíček,  který  trénuje  také  v  Sokole  v  Polabinách. 
Ze čtyřhry dívek si zlatou medaili odnesly Justýna Muchová a Natálie 
Soukupová z Rychnova nad Kněžnou, ve čtyřhře chlapců zvítězili Filip 
Jurča  a  již  zmiňovaný Adam Křivka. V  kategorii  starších  protivníků 
soupeřil i Ondra Kaplan, který ve čtyřhře obsadil se svým spoluhráčem 
Lukášem Tvrdíkem třetí místo. 

Účastníci  turnaje  si  velice pochvalovali  zdejší  zázemí. A nejsou  jediní, 
komu se v Holicích podmínky  líbí, o prázdninách pomohli holičtí bad-
mintonisté zajistit soustředění libereckému klubu TJ Slovan, takže v Ho-
licích trénovali třeba Ondřej Klimeš nebo David Stejskal, který patří mezi 
top desítku dospělých českých badmintonistů. 

Kateřina Bečková

Holický badmintonista
je mezi republikovou špičkou

Holické tenisové kurty i v srpnu žily dětským tenisem. Tentokrát si pomě-
řily síly mladší žákyně. Holický klub reprezentovaly hráčky Ema Zběh-
líková a Tereza Rychterová. Emě se v turnaji dařilo a probojovala se až 
do semifinále a radovala se tak ze svého nejlepšího umístění v letní se-
zóně. Postup do semifinále si zajistila výhrou ve 3 setech. Vítězství bylo 
o  to  cennější,  že  prolomila  svoji  smolnou  sadu  proher  ve  třech  setech. 
Teď Emu čeká zimní halová sezóna, a tak jí budeme držet palce, aby se 
jí  dařilo. Kategorii  babytenis  patřil  konec prázdnin. Do bojů  za Holice 
nastoupili Jakub Šmejc, Daniel Machek, Kryštof Šrámek a Nela Velinská. 
V kategorii  babytenis  se nejdříve hrají  zápasy ve  skupinách. V  těch  se 
klukům dařilo. Následně  se hrál  již klasický pavouk o celkové umístě-
ní. V této části turnaje byl nejúspěšnější Daniel Machek, který postoupil 
do druhého kola. Vítězem celého  turnaje  se  stal Kryštof Čapoun  z TK 
Pernštýn  1897  Pardubice. Konkurence  v  této  kategorii  je  veliká.  Proto 
musí na sobě naši borci přes zimu tvrdě pracovat, aby na jaře do mistrov-
ských zápasů vstoupili ve skvělé formě. 

Renata Urbánková

Tenisový turnaj

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



Cyklisté  v  historických  kostýmech  a  kolech, 
organizovaní  pod  Sokolem  Holice  v  Klubu 
českých velocipedistů v roce 2019 úspěšně na-
vázali  na  tradici,  která  již  trvá v Holicích 121 
let. Protože jezdit a vůbec pohybovat se v kos-
týmech v období špatného počasí, nebo dokon-
ce v zimním čase  je zhola nemožné,  tak  jejich 
činnost je omezená na jaro až podzim. O to víc 
jsou velmi natěšeni na první velké setkání stejně 
smýšlejících lidiček. 
Když jaro zaklepe na dveře, začínají žehlit puky 
na  kalhotách,  čistit  a  mazat  kola  a  vyhlížejí 
v  kalendáři  první  termín  jejich  oficiální  jízdy 
ve společnosti dalších cyklistů.
Do  dnešního  dne  je  výčet  účastí  v  tomto  roce 
pozoruhodný:
6. 4. 2019 dopoledne – Výlet Praskačka – Dob-
řenice a odpoledne otevírání stezky Vysoká nad 
Labem – Hradec Králové
18. 5. 2019 – Cesta na rozhlednu Milíř
26. 5. 2019  – Účast na  akci – Šlapací vozítka 
Holice
2. 6. 2019 – Na kole dětem – 4. etapa s J. Zi-
movčákem
8. 6. 2019 – Sodomkovo Vysoké Mýto
16. 6. 2019 –Prolog Špindlerův Mlýn – Vrchla-
bí – přehrada Les Království – Hradec Králové
22. 6. 2019 – Mistrovství Evropy vysokých kol 
Brno 

6.�7.�2019 – Děvín Slovensko – Velo Orbis
30. 7.  až 3. 8. 2019 – Cesta za  snem 2222 km 
za 111 hodin
10. 8. 2019  Vzpomínková  cyklo  jízda  Kutná 
Hora
31. 8. 2019  –  část  členů  klubu  jela  do  Brna 
na  akci  150  let  cyklistiky  v Brně  a  část  členů 
jela na promenádní jízdu do Hradce Králové při 
akci – Nábřeží páry
21. 9. 2019  – Klubová  akce  nazvaná:  Setkání 
historických kol v Holicích s projížďkou dlou-
hou 25 km 
Velmi rádi bychom vám některá setkání cyklistů 
popsali podrobněji. 
Akce konaná dne 2.  6.  2019 nazvaná Na kole 
dětem s Josefem Zimovčákem. Jedná se o cha-
ritativní  akci  pro  onkologicky  nemocné  děti. 
K.Č.V. Holice se za podpory veřejnosti a měs-
ta  Holice  podařilo  pro  tyto  děti  získat  částku 
9 894 Kč. 
Další důležité datum  je 22. 6. 2019, kdy Brno 
pořádalo Mistrovství Evropy vysokých kol. Náš 
předseda  klubu  Jiří  Valenta  vybojoval  zlatou 
medaili v jízdě na 100 km a stal se mistrem Ev-
ropy. A aby toho nebylo málo, jel závod na jed-

nu míli, kde skončil druhý a stal se vicemistrem 
Evropy. 
Nezbývá než srdečně pogratulovat k  titulu mi-
stra  Evropy  a  poděkovat  za  propagaci  klubu 
a města Holice. 
Další akce, o které chceme veřejnost  informo-
vat,  je  Cesta  za  snem  2222 km  za  111  hodin. 
Této charitativní akce se zúčastnil pan Jirka Va-
lenta  a  tuto  vzdálenost  v  tomto  čase  ujel  jako 
doprovod  hendikepovaného  sportovce,  který 
jel  na  vozíku. Byl  to mimořádně  velký  lidský 
a sportovní výkon. Upřímně děkujeme.
Do konce roku nás čekají ještě dvě akce a to 
5. 10. 2019 účast na slavnosti: Výročí želez-
nice  v  Holicích.  Ta  druhá  je  velmi  důležitá 
pro  klub,  protože  dne  12.  10  se  bude  konat 
setkání cyklistů na historických kolech v Plz-
ni a náš klub bude oficiálně přijat do OČÚJV 
– Obnovená Česká Ústřední  Jednota Veloci-
pedistů. 
Pak  se  ochladí,  začne  možná  pršet,  kostýmy 
dáme do skříně, kola uložíme a budeme se těšit 
na další setkání stejně smýšlejících lidí na histo-
rických kolech.

Za KČV Holice Ladislav Formánek

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Lukáš Peška, Vladislav Branda, 
Petr Kačer. Sídlo redakce: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 11 Holice. Tel. 466 741 202. E-mail: kacer@mestoholice.cz, branda@mestoholice.cz. Grafická úprava a sazba: 
Reklama&tisk, Chrudim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy 
se nevracejí. Vychází měsíčně. Distribuce zdarma. 
Uzávěrka listopadového vydání je 16. října 2019.

SK�Holice�–�„A“�tým krajský přebor
sobota 12. říjen 15.00 Moravany
sobota 26. říjen 14.00 Luže
sobota 9. listopad 13.30 Polička
SK�Holice�–�„B“�tým IV. třída Holicko
neděle 6. říjen 16.00 Veliny
sobota 12. říjen 18.30 Horní Ředice B
neděle 27. říjen 14.30 Dašice B
SK�Holice�–�dorost krajský přebor
Sobota 12. říjen 12.00 Ústí n. Orlicí
sobota 26. říjen 11.00 Moravská Třebová
sobota 9. listopad 10.30 Hlinsko
SK�Holice�–�starší�a�mladší�žáci
neděle 6. říjen 9.30 a 11.15 Svitavy
neděle 20. říjen 9.30 a 11.15 Česká Třebová
neděle 3. listopad 9.30 a 11.15 Polička

SK HOLICE – přehled utkání

Klub Českých Velocipedistů Holice: Tradice pokračuje

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Basketbalová sezóna 2019/2020 začala pro ho-
lické basketbalisty v srpnu tradičním týdenním 
soustředěním  všech  mládežnických  družstev 
v Hlušicích.
První mistrovská utkání se začínají hrát až v so-
botu 21. září, tedy po uzávěrce tohoto čísla Ho-
lických listů. BVK Holice budou mít v  letošní 
sezóně celkem šest týmů:
Muži – 2. liga
Kadeti do 17 let – 2. liga 
Žáci do 15 let – Nadregionální liga – Divize 
Žáci do 13 let – Východočeský přebor
Žáci do 12 let – Východočeský přebor
Žáci do 11 let – Východočeský přebor
O víkendu  7.  a  8.  září BVK Holice  uspořádal 
tradiční  mezinárodní  turnaj  žáků  v  kategorii 
U12 (žáci do 12 let), kterého se zúčastnilo cel-
kem 5 družstev. 
Výsledky domácích žáků:
BVK Holice – Královští Sokoli Hradec Králové 
88 : 62 

BVK Holice – BK Maják SVČ Vyškov 67 : 46
BVK Holice – BA Sparta Praha 52 : 61
BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie 50 : 41
Konečná tabulka turnaje pak byla následující.
1. BA Sparta Praha
2.�BVK�Holice
3. MKS Strzelce Opolskie
4. BK Maják SVČ Vyškov
5. Královští Sokoli Hradec Králové
O umístění na prvních  třech místech  rozhodo-
valo skóre, protože všechna tato družstva měla 
po třech vítězstvích a jedné porážce.
Turnaj byl vynikající přípravou na novou sezó-
nu a holické „U12tky“ ukázaly, že jsou na no-
vou sezónu dobře připraveny.
Rozpis  utkání  jednotlivých  týmů  BVK  Ho-
lice  na  domácí  palubovce  můžete  sledovat 
na  světelné  informační  tabuli  nad  hlavním 
vchodem  do  sportovní  haly,  na  facebooku, 
na  stránkách ČBF  a  ostatních  internetových 
portálech.

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


