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Stanislav Diviš vystavoval například v Brně, 
Praze, Vídni, Frankfurtu nad Mohanem a Gra-
zu. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách 
v USA, Japonsku, Španělsku, Švýcarsku, Ra-
kousku a mnoha dalších zemích. Zakládající 
člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví, bude od 1. 
února až do konce měsíce prezentovat část svojí 
tvorby pod názvem „Nechtěné doteky – skrytá 
krása“ v Galerii Kulturního domu města Holic. 
Současně proběhne i výstava keramiky jeho 
manželky Terezy. 

Slušelo by se představit jednoho z nejvýraz-
nějších výtvarníků konce minulého a začátku 
tohoto století. Já to udělám trochu netradičně. 
Se Stanislavem Divišem jsem se poprvé osob-
ně setkal, musím podotknout díky své sestře, 
v létě roku 2010. Bylo to u něho doma v malé 
vesničce nedaleko Kutné Hory. Po prohlídce 

ateliéru jsme seděli na zahradě a u kávy si po-
vídali nejen o jeho práci, ale v podstatě téměř 
o všem. Zajímavé bylo, že jsme si vykali, ale 
co chvíli jsme si i „tykli“ a hlavně dohodli vý-
stavu v Holicích. Následovalo několik telefoná-
tů a emailů a nakonec schůzka v rodišti Karla 
Malicha. Přiznám se vám, že tak příjemné dvě 
hodiny jsem již dlouho nezažil. Tykání přišlo 
nějak samo o sobě a já si připadal, jako bych 
si povídal s člověkem, kterého znám od dětství 
a ne necelého půl roku, a to pouze z jedné ná-
vštěvy. Nevím jak Standa, ale já se neskutečně 
bavil a jenom koukal, jak je normální. Opět se 
mi potvrdilo, že ten kdo něco umí, nemá za-
potřebí se svými úspěchy chvástat a dávat je 
na odiv. 

Takže přijďte se podívat na výstavu normál-
ního člověka a jeho normální manželky. Možná 
si nějaký obraz nebo keramiku koupíte, i když 
je po Vánocích, a když ne, tak obojí rozhodně 
stojí za to vidět. 

Petr Kačer

Vážení spoluobčané!
V lednu jsem Vám přál, 

abyste přežili lednovou 
vládní krizi i mrazivé po-
časí. Moje přání zřejmě 
moc nezapůsobilo. Koalič-
ní vládní bitky přetrvávají, 
až do nich musí zasahovat 
náš nadstranický pan pre-
zident. Snad to pomůže. 

Ovšem s nepříznivými výkyvy počasí si neví rady 
nikdo a jeho proměny žádnou radost nepřiná-
šejí. Ještěže naše město leží v poměrně klidném 
pásmu, a svízele sněhových přívalů, námraz ani 
záplav se nás víceméně nedotýkají.

Abych však raději přešel k lepším zprávám. 
Patří mezi ně rozhodnutí příslušných orgánů 
o udělení dotací na letošní investiční záměry 
města Holic. První říká, že jsme získali dotaci 
ve výši více než 19 milionů korun z regionálního 
operačního programu „NUTS severovýchod“, 
určenou na rekonstrukci Památníku Dr. Emila 
Holuba – Afrického nuzea. K úspěchu přispělo, 
že jsme poněkud zariskovali s vědomím, že „štěstí 
přeje připraveným“. Přípravné kroky, které jsme 
učinili již v loňském roce, se vyplatily. Projekt za 
21 milionů korun bude z valné části pokryt dota-
cí, s podílem města jsme počítali. Jen rámcově 
zmiňuji, co rekonstrukce předpokládá. Kromě 
stavebních úprav půjde o instalaci dobového 
interiéru cestovatelovy pracovny, dokumentární 
části a zřízení přednáškové místnosti. Ve střední 
části objektu bude hlavní plocha věnována mo-
dernímu ztvárnění obou Holubových afrických 
výprav, prezentaci jeho sbírek a vědeckých výzku-
mů, v zadní části bude přiblížena africká příroda 
a moderní technikou má být prezentováno zpo-
dobnění Viktoriiných vodopádů. Náčrty a projek-
ty napovídají, že příznivci a návštěvníci muzea se 
mají na co těšit. 

Též druhá zpráva je potěšující a týká se taktéž 
rozvoje cestovního ruchu. V rámci téhož operač-
ního programu získáváme téměř pětimilionovou 
dotaci pro Lesní družstvo Vysoké Chvojno na 
rekonstrukci objektu a okolí tzv. „zámečku“ pod 
chvojnovským parkem. Projekt zahrnuje stavební 
úpravy „zámečku“ s maximálním úsilím o přiblí-
žení k původní podobě a současně modernizaci 
interiéru s využitím možností ubytování a pohos-
tinství pro rekreační pobyty zájemců o přírodní 
krásy i zážitky z oboru myslivosti. Na to navazuje 
akce MAS Holicka v programu „Leader“, která 
poskytne dotaci ve výši čtvrt milionu korun na 
výstavbu naučné stezky. Ta povede z centra měs-
ta (kulturní dům) trasou k Podlesí, autokempu 
Hluboký, dále k již zmíněnému „zámečku“ a do 
chvojnovského parku (arboreta). 

Pokud se zmíněné akce vydaří, rozhodně to 
přispěje k propagaci Holicka a rozvoji cestovní-
ho ruchu. Přál bych si, aby se to líbilo (a slouži-
lo) také Vám, občanům města Holic.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

„Nechtěné doteky – skrytá krása“ Stanislava Diviše

Ocenění Libuši Strakové
Dlouholeté člence holického divadelního sou-
boru Libuši Strakové se dostalo významného 
ocenění. Za celoživotní obětavou práci jí bylo 
uděleno nejvyšší ochotnické vyznamenání – 
Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla. Slavnostní 
předání se uskutečnilo 18. prosince 2010 před 
premiérou „Dubrovnické maškarády“. Potlesk 
vestoje zaplněného hlediště byl nejvýstižnějším 
poděkováním holického publika a oceněním za 
vše, co pro radost diváků na prknech „znamena-
jících svět“ vykonala. Ale nemluvme jen v čase 
minulém, protože věříme, že při jejím elánu 
ještě mnohé vykoná. Milá Líbo: tfuj, tfuj, tfuj, 
zlom vaz!

Pavel Hladík

SLOVO STAROSTY
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Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi 
časté případy v zimním období v každém roce. 
Především v zimních měsících, kdy dochází 
k náhlému snížení venkovní teploty a následně 
k zamrzání vodovodních potrubí, dopravních 
prostředků, přístrojů, strojů a armatur. Ze statis-
tiky požárů jsou známé případy, kdy došlo k po-
žáru zemědělských objektů, kde příčinou bylo 
rozmrazování zamrzlého vodovodního potrubí 
zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. 

Po víkendové návštěvě se rodinka vrátila 
do svého domku a majitel zjistil, že je zamrzlé 
potrubí ústředního topení ve sklepě. Jak na to, 
když je v domě velká zima, pomůže nám ben-

zinová letlampa, ale ouha nastala zrada, staré 
noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se 
snadno a rychle vzňaly a majitel se musel dát na 
ústup. Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěstí 
podařilo zachránit obytnou část domu. Přitom 
známe řadu bezpečných způsobů rozmrazová-
ní, které však osoby provádějící rozmrazování 
nepoužívají jen proto, že trvají o trochu déle než 
uvedené nebezpečné způsoby. Je to především 
rozmrazování horkou vodou, kdy zamrzlé po-
trubí, armaturu, či další předmět poléváme hor-
kou vodou, nebo nám pomůže horká pára.

Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních 
potrubí, kde lze doporučit především elektrické 

rozmrazování. Je to způsob, při kterém se po-
užívají rozmrazovací transformátory, toto roz-
mrazování smí provádět poučená osoba a lze jej 
použít jen na kovová potrubí, nejsou-li jednotli-
vé části izolačně oddělené.

Při dodržení uvedených způsobů a podmí-
nek rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně 
předejít. V každém případě však vyloučíme 
použití otevřeného plamene. I když jsou uve-
dené bezpečné způsoby možná trochu pracnější 
a zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát vy-
váží to, že objekty a zařízení ochráníme před 
vznikem požárů a následných škod.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

Usnesení č. 1
Rada města Holic schvaluje Pořadník uchaze-
čů o přidělení obecního bytu na I. čtvrtletí roku 
2011.

Usnesení č. 2
Rada města Holic bere na vědomí přehled 
o dlužnících na nájemném z bytových 
i nebytových prostor města k 31. 12. 2010.

Usnesení č. 3
Rada města Holic bere na vědomí ukončení 
nájemní smlouvy dohodou s paní Veronikou 
Teplou, byt č.7 v čp. 19 na náměstí T. G. Masa-
ryka ke dni 31. 1. 2011.

Usnesení č. 4
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 7 
v čp. 19 nám. T. G. Masaryka v Holicích:
a)  paní Nicole Mühlové jako náhradní byt za 

byt č.1 v čp. 168, Vysokomýtská ulice; 
b)  dle schváleného pořadníku na I. čtvrtletí 

roku 2011.

Usnesení č. 5
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu 
č. 6 v čp. 345 v ulici Smetanova v Holicích 
dle schváleného pořadníku na I. čtvrtletí roku 
2011.

Usnesení č. 6
Rada města Holic schvaluje ukončení pronáj-
mu nebytových prostor dohodou s fi rmou FS 
Boháč s.r.o. na kancelář č. 210 v čp. 38 Palac-
kého ulice ke dni 31. 1. 2011.

Usnesení č. 7
Rada města Holic schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v čp. 38 v Palackého ulici v Holi-
cích, kancelář č. 210, pro Ing. Josefa Roubala, 
Holečkova 619/59, Praha 5 za účelem provozu 

kanceláře autoškoly Profi  za nájemné 1322 Kč/
m2/rok + úhrady za služby.

Usnesení č. 8
Rada města Holic schvaluje pronájem neby-
tových prostor v čp. 29, nám. T. G. Masaryka 
v Holicích, místnost č. 131 paní Daně Janatové, 
Staroholická 142, Holice za účelem provozu 
kanceláře úklidové fi rmy za nájemné 1322 Kč/
m2/rok + úhrady za služby.

Usnesení č. 9
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prominutí ½ smluvní pokuty za 
neplacení nájemného a služeb za užívání nebyto-
vých prostor v čp. 2, na náměstí T. G. Masaryka 
pro M-byt s.r.o. , z celkové výše 21 519,66 Kč, 
a to v případě, že nájemci do data uhrazení 
smluvní pokuty nevzniknou další dluhy.

Usnesení č. 10
Rada města Holic schvaluje Technickým 
službám  Holice na základě výběrového říze-
ní nákup malotraktoru, pro zimní a letní údrž-
bu městských komunikací, typu KIOTI CK 
22 z Agroservisu Záměl s.r.o. v celkové ceně 
591 600 Kč z investičních prostředků organi-
zace.

Usnesení č. 11
Rada města Holic doporučuje ZM schválit po-
dání žádostí o dotaci z OP ŽP v rámci 
24. Výzvy MŽP na pořízení:
a)  samosběrného čisticího vozu – žádost podají 

Technické služby Holice;
b)  kropícího vozu – žádost podá město Holice.

Usnesení č. 12
Rada města Holic schvaluje plán veřejnospráv-
ních kontrol příspěvkových organizací města 
Holic na rok 2011.

Usnesení č. 13
Rada města Holic bere na vědomí výsledky 
veřejnosprávních kontrol příspěvkových orga-
nizací města Holic za rok 2010.

Usnesení č. 14
Rada města Holic schvaluje uzavření veřejno-
právních smluv mezi městem Holice a obcemi 
Dolní Roveň,Dolní Ředice, Chvojenec, Ostře-
tín, Poběžovice u Holic a Býšť k výkonu přene-
sené působnosti na úseku projednávání přestup-
ků na období do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 15
Rada města Holic osvobozuje od placení po-
platku za stání silničních motorových vozidel 
na parkovacích plochách na náměstí T. G. Ma-
saryka, vymezené nařízením města Holic č. 
10/2004, o placeném stání na místních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů, řidiče 
vozidel Oblastní charity Pardubice.

Usnesení č. 16
Rada města Holic schvaluje bezplatné vydání 
1 parkovací karty (PK) pro dětský domov 1-3 
ze Starých Holic, 1 PK pro každý obecní úřad 
našeho správního obvodu.

Usnesení č. 17
Rada města Holic schvaluje platy ředitelů 
školských příspěvkových organizací města dle 
předloženého návrhu.

Usnesení č. 18
Rada města Holic :
a)  odvolává z funkce tajemníka komise pro 

zvelebení města a nakládání s jeho majetkem 
pí Jaroslavu Kovaříkovou;

b)  jmenuje tajemníkem komise pro zvelebení 
města a nakládání s jeho majetkem p. Petra 
Voženílka.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 17. ledna 2011
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Sociální odbor – Komunitní plán na Holicku
V současné době iniciuje Krajský úřad Pardubického kraje (PK), zapojit 
obce do svého projektu, který má zajistit dostupnost a kvalitu sociálních 
služeb. Sociální odbor se do tohoto projektu zapojil formou „Individuál-
ního projektu PK – Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb“. 
Hlavním cílem projektu je podpora zajištění dostupnosti a kvality posky-
tovaných sociálních služeb. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím těch-
to aktivit: zajištění informačních zdrojů prostřednictvím benchmarkingu 
sociálních služeb potřebných pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Pardubického kraje, metodickou podporou a sjednoce-
ním tvorby krajského a obecních plánů rozvoje soc. služeb, zlepšením in-
formovanosti veřejnosti o nabídce sociálních služeb v Pardubickém kraji 
a podporou poskytovatelů v zajištění kvality sociálních služeb.
Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb PK na ob-
dobí let 2012–2015.
Aktivita zahrnuje zpracování popisu a fi nanční analýzy sociálních služeb, 
tvorbu strategie fi nancování služeb, zpracování výstupů z benchmarkingu 
sociálních služeb, tvorba minimálních kritérií pro plánování na úrovni 
obcí s rozšířenou působností, aby jejich plány mohly sloužit jako podklad 
pro střednědobý plán kraje, a vlastní vytvoření střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb PK.
Cílovými skupinami projektu jsou poskytovatelé sociálních služeb a dal-
ší subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým 
skupinám, zadavatelé sociálních služeb (v Pardubickém kraji) a osoby 
pečující o závislého člena rodiny.

Ing. Jana Faltusová, vedoucí sociálního odboru 

Město Holice oznamuje záměr odprodeje nemovi-
tostí z majetku města:
objekt čp. 168, ul. Vysokomýtská, Holice, s pozemky p.č. 86 a p.č. 
85/3, o celkové výměře 851m2

Žádosti a případné připomínky uplatněte na MÚ Holice, odbor správy 
majetku a výstavby města nejpozději do 31. 3. 2011.
Po uplynutí doby zveřejnění záměru odprodeje rozhodnou orgány 
obce v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona. Na obrázku 
je dům č.p. 168.

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2011
Počátkem února 2011 budou do všech domácností rozeslány složenky 
na placení poplatku za odpad. Poplatek pro rok 2011 stanovuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2010 a je 500 Kč na občana. Úplné znění vyhlášky 
je na www.holůice.eu. Poplatek bude možno zaplatit na poště, dále bezho-
tovostně převodem z účtu, popřípadě v označených kancelářích v přízemí 
radnice. Termín pro zaplacení je 15. březen 2011. 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se připojit 
k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na základě pí-

semné smlouvy se společností Odeko z Týniště nad Orlicí. Kontakt: ODE-
KO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 494 371 003.

Místní poplatek ze psů
V průběhu února 2011 rozešle městský úřad složenky pro placení po-
platku za psa, který je stanoven vyhláškou města Holic č. 7/2003 o míst-
ním poplatku ze psů. Poplatek je splatný do 30. 4. 2011. Činí-li více než 
1000 Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 
30. 4. a do 31. 8. každého roku.

Parkování u „Alberta“

V listopadovém čísle našich listů jsme vás upozorňovali na špatné par-
kování před obchodním domem Albert. Od té doby se situace značně 
zlepšila, přesto se najdou tací, kteří stále svoje vozidlo zanechají v roz-
poru s pravidly silničního provozu. Pro tyto hříšníky máme dvě varianty 
řešení: 1. Oželte pětikorunu a zaparkujte svého miláčka na placeném par-
kovišti o deset metrů dále, „bůro“ vás nezabije a trochu pohybu nikomu 
neuškodí. 2. Naučte se dopravní předpisy a ušetříte mnohem víc než na 
slevách ve zmiňovaném řetězci.
Šikmým nebo kolmým stáním (viz fotografi e) porušujete ustanovení § 4 
písm. c) zákona o silničním provozu, protože se neřídíte dopravními znač-
kami. V uvedeném úseku totiž platí dopravní značka „Parkoviště“ IP 11c 
(podélné stání), která zde dovoluje pouze podélné zastavení a stání. Tímto 
jednáním se dopouštíte přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích, za který Vám může být na místě uložena 
policistou bloková pokuta až do výše 2 000 Kč.

Informace hasičů – pálení dřeva na zahrádkách
HZS Pardubického kraje na svých webových stránkách www.hzspa.cz na-
bízí možnost zadání informace o místu a datu pálení dřeva a klestí. Také 
občané Holic občas potřebují spálit nějakou tu hromádku, která ale pěkně 
kouří a budí pozornost ostatních občanů, kteří ihned vytáčí číslo „150“. 
Pokud náš operační důstojník tuto situaci vyhodnotí jako nenahlášené 
pálení, posílá na místo události jednu až čtyři jednotky požární ochrany 
na likvidaci a výsledkem jsou pak velmi drahé a hlavně zbytečné plané 
výjezdy. 
Pálení lze také nahlásit na telefonní číslo 950 570 114 (113). 

npor. Ing. Vítězslav Felcman, velitel požární stanice Holice

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

Městský úřad Holice hledá zástup za pracovnice úklidu městské-
ho úřadu. Jedná se o zástup za dovolenou, případně za jinou delší 
nepřítomnost kmenových zaměstnankyň v průběhu roku 2011; od-
měňování bude řešeno dohodou o provedení práce. Bližší informace 
u ing. Brandy nebo ing. Frumerta na tel. 466 741 211.

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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V týdnu 3.–8. ledna 2011 proběhlo v Holicích a okolí tříkrálové koledo-
vání, které se konalo v rámci celostátní Tříkrálové sbírky, kterou již po je-
denácté pořádala Charita ČR. Na Holicku zorganizovala sbírku Oblastní 
charita Pardubice, která má v Holicích středisko zdravotní a pečovatelské 
služby a kde společně s několika maminkami chce v tomto roce otevřít 
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.
Sbírka v Holicích a okolí vynesla 74 100 Kč. Více informací o výtěžku 
sbírky a projektech, které z ní budou fi nancovány naleznete na www.par-
dubice.charita.cz.
Oblastní charita Pardubice děkuje všem dárcům, kteří jakoukoli částkou do 
sbírky přispěli. Velký dík však patří koledujícím, dětem i dospělým a všem, 
kteří se na přípravě a průběhu sbírky jakkoli podíleli a ji podpořili.

Jarní prázdniny v Babylonu
Termín: pondělí 7. 3. – odjezd v 7.00 hod., příjezd v úterý 8. 3. ve večer-
ních hodinách, cena 1000 Kč. Cena zahrnuje dopravu, neomezený vstup 
po oba dny do aquaparku, lunaparku, IQparku, lasergame, zrcadlového 
labyrintu, 2 x oběd, 1 x večeře, 1 x snídaně, nocleh v areálu Aréna, peda-
gogický dozor. Zájezd je určen pro plavce starší deseti let a studenty střed-
ních a vysokých škol. Podrobné informace obdrží účastníci při odevzdání 
přihlášky v DDM Holice, přihlášky odevzdejte do 31. 1., nevratná záloha 
300 Kč, doplatek 700 Kč do 25. 2. Veškeré informace v DDM Holice 
nebo na telefonních číslech: 466 682 162, 737 803 774, 734 307 416.

Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let
Ve středu 9. a čtvrtek 10. 3. pořádá DDM Holice ve svých klubovnách 
vždy od 9.00 do 15.00 hodin příměstský tábor. Program podle počasí, cena 
100 Kč na den, oběd zajištěn, pití, svačinu, přezůvky s sebou. Přihlášky 
do 4. 3., informace u paní Faltysové na telefonním čísle 605 740 196, paní 
Stárkové na 732 967 202 nebo na 466 682 162. 

DDM informuje
Vážení spoluobčané, bruslení na kluzišti u DDM bylo zahájeno o vánoč-
ních svátcích a navštěvovaly ho děti i s rodiči v hojném počtu. Od 3. ledna 
bylo využíváno i v dopoledních hodinách žáky a studenty místních škol. 
Velký dík patří především Technickým službám města Holic, jejichž pra-

covníci se o led starali hlavně ve večerních a nočních hodinách. Bohužel 
příznivé počasí nám dlouho nevydrželo, tak zase příště.

Milena Hüblová

Vážené maminky, tatínkové, 
babičky, dědečkové a děti,
pilně pracujeme na realizaci 
rodinného a vzdělávacího 
centra s prvky Montessori – 
Holoubek Holice. Toto cen-
trum je jedním z projektů, 
které budou fi nančně pod-
pořeny z výnosu Tříkrálové 
sbírky. Nyní jsme se pustili 
do rekonstrukce domu č.p. 
782 v Dudychově ulici, kde 
se budeme setkávat. Kon-
krétní datum slavnostního 
otevření bude zveřejněno v Holických listech a v místním rozhlase.
Rádi bychom, abyste se Vy i Vaše děti u nás cítili dobře, což však nepůjde 
bez Vaší pomoci!
Máte-li odrostlejší děti a nevyužité, zachovalé hračky, které Vám doma 
zabírají místo, darujte je během měsíce února Holoubkovi – sběrnými 
místy jsou: kosmetický salón Lady S, náměstí T. G. Masaryka 28 nebo 
po telefonické domluvě (tel. 736 213 386) na č.p. 1175, ulice Tylova,  
Klára Bartoníčková. Děkujeme za přízeň. 

Tříkrálová sbírka 2011 Zprávy z Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek

TruhlářstvíTruhlářství  - David FilipiDavid Filipi

ke kompletní kuchyňské linceke kompletní kuchyňské lince

myčkamyčka  nebonebo  varná deska Zdarmavarná deska Zdarma

Vyrobí i navrhneVyrobí i navrhne

Kuchyňské linky  Kuchyňské linky  levné i luxusnílevné i luxusní

Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz 

Tel: 602 278 246Tel: 602 278 246    

Vest. skříně a nábytekVest. skříně a nábytek na míru na míru  
Navštivte nás ve vzorkovně DaBe Smetanova 250 Holice

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

Brýlová čočka Crizal ušetříte až 1700 Kč

Dům dětí a mládeže

Oblastní charita Pardubice děkuje všem
dobrovolníkům a lidem dobré vůle!

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Taneční studio Hany Flekrové zve všechny děti a rodiče na Dětský karne-
val, který se uskuteční v neděli 6. února od 14.30 hodin v sále restaurace 
Na Trandě. Připraven je pestrý program: hry, soutěže, diskotéka, vyhod-
nocení masek a opět malé překvapení a dárečky pro všechny masky. Vý-
zva pro rodiče. I vy přijďte v maskách. Hana Flekrová

Schůzky Klubu fi latelistů v Holicích se budou v r. 2011 konat v následu-
jících termínech: 4. února, 1. dubna, 3. června, 7. října a 2. prosince, vždy 
od 19.00 v KD.

Cvičení nejmenších dětí ve věku 2–4 let s rodiči probíhá od září do 
května. S dětmi se scházíme pravidelně jednou týdně v úterý od 16.30 do 
17.30 hodin v sokolovně. 

V hodinách se děti učí cvičit zábavnou formou. Hrajeme různé typy 
honiček a her, cvičíme a tancujeme na hudbu, seznamujeme se s nářa-
dím, využíváme tradiční i netradiční pomůcky např.: stuhy, lana, gumu, 
kolíčky, PET víčka, drátěnky, vozíčky, chůdy, tunel, padák, stopy rukou 
a chodidel, hmatový had aj. 

Poslední cvičení v roce 2010 bylo vánoční. Děti přinesly vyrobenou 
vánoční ozdobu, kterou zavěsily na stromeček. V úvodu si zahrály hry 
v papírovém sněhu. V hlavní části se rozdělily na stanoviště, kde plnily 
úkoly – chytaly kapříka v rybníčku, vyráběly vánoční strom z barevných 
papírů, válely sudy ve sněhu, vylezly na kopec a sklouzly se dolů, lyžo-
valy, vozily se na saních. Na závěr jsme si zazpívali u stromečku koledy 
a děti se dočkaly vánoční nadílky.

V novém roce 2011 nás čeká v únoru karneval, v březnu závody ve 
sportovní gymnastice v Pardubicích, v dubnu pojedeme na výlet na ko-
lách, v květnu cvičíme za příznivého počasí na hřišti u DDM a pojedeme 
na závody v lehké atletice opět do Pardubic. 
Více informací na www.aspvholice.cz.

Cvičitelky ASPV Holice Petra a Iva

„Když můžeš někoho kopnout do zadku, tak to udělej dříve, než on to 
udělá tobě.“ To je rada, kterou obdržel jeden můj známý od jednoho ze 
svých učitelů, a prý se jí řídí. Já jsem ji trochu nepochopil. To mám chodit 
po městě a každého jen trochu podezřelého z této činnosti kopnout do 
zadní části těla. Ne, nebojte se, nejsem takový hlupák a vím, že to bylo 
myšleno obrazně. Stejně ale. Nedovedu si představit, že bych všechny ko-
lem sebe podrážel dříve, než oni podrazí mě, že bych všechny pomlouval 
dříve, než oni pomluví mě, že bych všem svedl manželku dříve, než oni 
svedou tu moji, že bych všem otrávil psa dříve, než oni otráví ty moje, 
a tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho.

Je možná výhodné a efektivní se touto radou řídit. Nejsem žádný sva-
toušek, ale já tak činit rozhodně nehodlám, nemám na to žaludek a co vy? 
Nebo jsem opravdu tu radu špatně pochopil?  Petr Kačer

Pozvánka na karneval

Klub � latelistů

Cvičení rodičů a dětí Kopanec

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Poslední týden v lednu děti strávily na horách v Peci pod Sněžkou. Roz-
loučily se s Krakonošem a v mateřské škole se objeví princezny, klauni. 
Ve třídách se uskuteční karnevalový rej.
15. února zahájíme plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě, čeká nás deset 
lekcí. Naučíme se základy plavání a zařádíme si ve vodě. Již v těchto 
dnech připravujeme opět oblastní kolo Holické Mateřinky. Uskuteční 
se již 12. ročník.
V současné době jsou přihlášeny mateřské školy ze širokého okolí. 
Z Rychnova nad Kněžnou, Mateřská škola Chrudim, Sezemice, Hosto-
vice … Přineseme Vám ještě podrobné informace o Holické Mateřince. 
Termín konání je 17. března 2011 v Kulturním domě v Holicích. Těšíme 
se na příjemná setkání s kamarády z mateřských škol. 

MŠ Holice, Holubova

Dne 7. 1. 2011 to před naší ZŠ Holubova vypadalo neobvykle. Děvča-
ta v sukních, chlapci jako „elegáni“ a proč?  Všichni žáci 1.–4. třídy se 
těšili na výchovný koncert ve Filharmonii Hradec Králové. Čekalo nás 
úplně nové prostředí, většina dětí zde byla poprvé. Filharmonie si pro nás 
připravila 3 krátké hudební pohádky. Vyprávění provázené hudbou děti 
seznamovalo nejen s příběhem, ale i s jednotlivými hudebními nástro-
ji. S celým čtyřicetičlenným orchestrem se děti seznámily v druhé části 
programu.  Poprvé viděly tolik lesknoucích se hudebních nástrojů pohro-
madě. Však po příjezdu jmenovaly, které se jim líbily: např. pozoun, kon-
trabasy, horny, velký buben, harfa, pikola, fagot, housle atd. Tato hodinka 
vážné hudby byla příjemným a přínosným zpestřením školního života 
nás všech. Dalším zpestřením a milým překvapením se pro nás stal i žák 
4. A Zdeněk Doležal, který vyhrál výtvarnou soutěž pořádanou u příle-
žitosti Tříkrálové sbírky pořádané městem Pardubice a Oblastní charitou 
Pardubice. Velmi pěkným úspěchem se také stalo umístění žákyně 9. A 
Barbory Bažantové, která v testech Scio vypracovala v českém jazyce 
druhou nejlepší práci žáků 9. tříd a gymnázií v Pardubickém kraji.

Mgr. Petra Buriánková

Podle informací z OŠKT Krajského úřadu se budou na všech 52 střed-
ních školách Pardubického kraje s maturitním oborem konat povinné 
přijímací zkoušky. V případě našeho gymnázia budou žáci z 5.tříd ZŠ 
konat pouze test studijních předpokladů (TSP), žáci z 9.tříd ZŠ přijímací 
zkoušky z matematiky, českého jazyka a TSP. 
Gymnázium pořádá pro všechny zájemce o studium bezplatné přípravné 
kurzy. Začínáme 31. 1. 2011 v 16 hodin. Podrobnosti najdete na webo-
vých stránkách školy: www.gyholi.cz.
V pátek 11. února 2011 se koná tradiční reprezentační ples v kultur-
ním domě v Sezemicích. Začátek je v 19.30. Srdečně zvou pořadatelé, 
SRPDŠ.

Milan Hrdlička, ředitel školy

V rámci zařazení FINANČNÍ GRAMOTNOSTI do výuky strávili žáci 
9. tříd ZŠ Holubova projektový den s názvem Finanční svoboda. Pomocí 
strategické deskové hry si žáci vymodelovali produkty fi nančního trhu 
jako v reálném životě. Žáci vystupovali v roli fi nančního poradce, jejich 
klientem byla mladá rodina a v průběhu 30 let jí žáci radili, aby dosáh-
la všech svých cílů, např. mít vlastní nemovitost, bazén, chatu a stát se 
fi nančně nezávislým. K tomu mohli využít stavební spoření, penzijní při-
pojištění, kapitálové životní pojištění, nakoupit a prodávat akcie, nastavit 
hypotéku, nakupovat podílové fondy atd. Touto hrou žáci simulovali re-
álný život české rodiny po fi nanční stránce. Všem se projektový den líbil 
a chtějí si ho zopakovat.

Mgr. Markéta Vlková

ZŠ Holubova
ve Filharmonii Hradec Králové

Gymnázium Dr. Emila Holuba

Na co se těší děti v únoru
v Mateřské škole Holubova?

Chceš být milionářem,
chceš být � nančně nezávislý aneb škola hrou
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Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Dvě stovky let jsou značným časovým úse-
kem. Nic to však nemění na tom, že též udá-
losti dvě staletí staré stojí za pozornost. Mám 
na mysli, že v onom čase – 2. února 1811 – se 
v Litomyšli narodil Jakub Jindra. Proč je pro 
nás pozoruhodnou osobou? Po studiích byl vy-
svěcen na kněze, během svých církevních akti-
vit se stal biskupským vikářem. Páter Jindra byl 
však mimo své povolání rovněž velice oddán 
myšlenkám směřujícím k povznesení národní-
ho ducha. Nezůstal jen u ideí, aktivně se podí-
lel na národnostním hnutí, stal se slavnostním 
řečníkem při prohlášení konstituce roku 1848, 
na podzim roku 1849 u sebe skrýval Karla Hav-
líčka Borovského.Od roku 1862 byl poslancem 
zemského sněmu za města Poličku a Litomyšl. 
Působil v obou uvedených místech, Polička jej 
jmenovala čestným občanen města. Regionem 
jeho činnosti bylo též Vysoké Mýto a Choceň. 
Poté odešel do farnosti v Holicích, kde až do 

své smrti působil jako děkan. Zde 7. června 
1876 zemřel a je pochován za kaplí na místním 
hřbitově, což vám přibližuje fotografi e Vladi-
slava Brandy. 

Druhou osobou, od jejíhož narození nás dělí 
140 let, je Otokar Pospíšil. Narodil se 17. úno-
ra 1871 v Pardubicích, studia jej uvedla do role 
pedagoga. Byl však nejen učitelem a ředitelem 
škol, ale též kulturním a vlastivědným pracov-
níkem, autorem knih pro děti a mládež. V ho-
lických školách působil v letech 1904–1926. 
V té době spolupracoval s místním historikem 
Antonínem Šafaříkem a stal se spoluautorem 
knihy „Holice – obraz vývoje a současnosti“ 
(1911). Posléze se vrátil do rodných Pardubic, 
kde mimo jiné v roce 1941 založil „Pardubický 
Slavín – spisovatelé beletristé Pardubic a par-
dubického kraje“. Holice po něm pojmenova-
li jednu z ulic v lokalitě „Muška“. Zemřel ve 
svém rodišti 28. března 1949.

Na nedávném sezení „pamětníků“ jsem byl 
dotázán, kdo byl v Holicích prvním starostou. 
Věděl jsem to, kdo jiný by to mohl být, než 
nositel jména Kašpar, Formánek nebo Holub. 
Ovšem hned mne napadlo, že odpověď není tak 
jednoduchá, pokud má tazatel na mysli osobu, 
která jako první držela v rukou správu obce. To 
je třeba vrátit se hodně hluboko do minulosti. 
První zmínky o Holicích patří až do roku 1336. 
V té době většinou vrchnost určila jakéhosi 
správce obce (rychtáře), který se podle pokynů 
o vše potřebné postaral. V análech se dočteme, 
že v době, kdy městečko vlastnil rytíř Nepta-
lim z Frimburka, zde bylo blaze. Podobu tohoto 
pána sice neznáme, ale snad určitou náhradu 
poskytne alespoň jeho erb.

Neptalim obci poskytl četné svobody a prá-
va. Kromě jiného udělil tehdejšímu holickému 
rychtáři a jeho rychtě plnou moc k vedení obce. 
Rychtář se jmenoval Ondřej a byl v podstatě 
oním prvním písemně zaznamenaným „staros-
tou“. Rychtáři sice ve svých rolích zůstali až do 

poloviny 19. století, 
avšak ve funkci „sta-
rostenské“ je od roku 
1563 nahradili tzv. 
„starší“, „primaso-
vé“, poté „představe-
ní“. Prvním starším 
se stal v roce 1563 
Petr Krejčí, funkcí 
prvního primase byl 
pověřen v roce 1636 
Jan Krahulík a prv-
ním představeným byl od roku 1801 Jan Holub. 
Za 287 let se v roli starších, primasů a předsta-
vených objevilo 26 jmen. 

Po zrušení roboty v roce 1848 bylo v moc-
nářství rakousko-uherském nezbytné usku-
tečnit reorganizaci samosprávy. V roce 1849 
bylo vydáno tzv. „provisorní zřízení obecní“, 
které dávalo právo svobodné volby obecních 
zástupců. V Holicích proběhly volby do obec-
ního zastupitelstva roku 1850 – a na světě se 

objevil první starosta! Stal se jím František 
Kašpar. Za devadesát pět let (až do roku 1945) 
se na postu hlavy obce – za Rakousko-Uher-
ska a posléze v Československé republice – 
vystřídalo 19 starostů. Určitým předělem byl 
rok 1918, kdy po vzniku Československa byl 
okresní správní radou v prosinci roku 1918 
dočasně jmenován předsedou obecní správní 
komise JUDr. Alexandr Vaníček. V prvních 
volbách v samostatném státě byl v červenci 
1919 starostou zvolen MUDr. Čeněk Zemá-
nek. Po něm se vystřídalo pět starostů, řadu 
uzavíral na konci druhé světové války Antonín 
Pfeifer.

Od roku 1945 došlo ke změnám samosprá-
vy, ustaveny byly „národní výbory“ a v jejich 
čele předsedové. V roce 1945 byl prvním před-
sedou zvolen František Pilný, až do roku 1990 
se objevuje devět jmen. Stupnici uzavíral po 
„sametové revoluci“ v roce 1990 Občanským 
fórem dočasně jmenovaný Ing. Jaroslav Skála. 
Ten byl ještě tentýž rok v prvních volbách po 
sametové revoluci zvolen starostou. A jsme ví-
ceméně v současnosti. Po Jaroslavu Skálovi se 
městského žezla ujal Mgr. Ladislav Effenberk, 
v roce 2006 jej vystřídal Mgr. Pavel Hladík. 
V loňských volbách do městského zastupitel-
stva se na postu prvního muže města znovu ob-
jevil Mgr. Ladislav Effenberk.

Na Štědrý den v dopoledních hodinách tradič-
ně chodíme na místní hřbitov vzpomenout naší 
rodiny. Letos určité okolnosti (větší vánoční 
dekorace a navíc žádost jedné známé, abychom 
ji vzali s sebou) způsobily, že jsme použili au-
tomobilu. Nápad to byl k nezaplacení. Před-
pokládal jsem sice rušnější frekvenci, ovšem 
to, co se dělo na parkovišti za hřbitovem, bylo 
k neuvěření. Nikoliv jen nával i v poměrně brz-
kou dopolední hodinu, avšak naprostá nekázeň 
a hampuláctví některých řidičů. Bezohledné 
předjíždění fronty na příjezdu v kopci, neurva-
lé najíždění do zcela absurdních míst, vědomé 
blokování vjezdu a výjezdu z parkoviště....
Našinec by neměl být tolik překvapen, pokud 
se častěji pohybuje v běžném silničním pro-
vozu. Ovšem hlavní překvapení čekalo teprve 
na hřbitovním parkovišti. Parkovišti....? Omyl! 
V daném počasí na tuplem rozbahněném ora-
ništi, plném jam, dolíků, vyjetých kolejí, bláta 

a kaluží se přijíždějící pokoušeli nalézt kousek 
místa, plácek, kde by alespoň vyklopili spolu-
jezdce a poté se zúčastnili terénního autokroso-
vého boje o záchranu.
Nyní malá odbočka. Nejednou se v posledních 
letech snáší chvála na péči o místní hřbitov. 
Chvála zcela oprávněná, ať se týká úpravy, 
údržby, celkové péče, včetně viditelně dobré 
práce tamního správce, po staru řečeno „hrob-
níka“. Správcem obecně jsou totiž technické 
služby, kterým jsem i já v mnoha článcích za 
jejich péči o údržbu komunikací, čistotu měs-
ta či zimní úklid dával „jedničku“. Pokud jim 
však patří také péče o zmíněné parkoviště, tak 
mají „kouli“ s hvězdičkou, čtvrt hodiny „na 
hanbě“ a stokrát opsat „Nemám otravovat li-
dem život!“ Pokud však parkoviště má v péči 
někdo jiný, jsem zvědav na odpověď. I na to, 
co bude učiněno k nápravě pro příště a nejen 
o Vánocích.

„Historie a současnost města 
Holic“ v názvu této stránky

Hoj ty štědrý, zatraceně blátivý dne…

Omlouvám se čtenářům „Holických listů“. Tato 
stránka nese v záhlaví název „Historie a sou-
časnost města Holic“. Jako její autor jsem však 
doposud věnoval hlavní pozornost historii, na 
současnost jsem zapomínal. Je třeba ihned zjed-
nat nápravu, o což se již pokouším statí „Hoj 
ty štědrý, zatraceně blátivý dne...“ – Budu rád, 
když mi v tom veřejnost pomůže. Špatných (ale 
i dobrých) jevů je nepochybně k popsání dost. 
Pokud na konkrétní události upozorníte (nebo 
i sami napíšete), bude to vítáno. 

Dvě pozoruhodné osoby měsíce února

Rychtář, primas, starosta

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Mladší žáci
V neděli 16. 1. 2011 sehráli naši mladší žáci v holické Sportovní hale 
další velice silně obsazený turnaj, kterého se mělo zúčastnit 10 týmů, 
např. Sparta Brno, Sparta Praha, Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko, Jiskra 
Králíky – Červ. Voda. Ale z různých důvodů (marodka, velká vzdálenost) 
se nakonec sjelo celkem 7 týmů. Turnaj byl tedy rozlosován systémem 
každý tým s každým. Nad všemi týmy vyčníval tým FC Sparta Brno, 
který turnaj suverénně vyhrál, aniž by inkasoval jedinou branku a sám 
jich v 6 zápasech vstřelil 38. 
Pořadí turnaje: 1. FC Sparta Brno 2. FK Pardubice C
 3. FK Pardubice 1899 4. SK HOLICE
 5. AFK Horní Jelení 6.  FC Jiskra Králíky
      – Červ. Voda
 7. FK Horní Ředice

Starší přípravka
V sobotu 15. 1. 2011 sehráli naši starší elévové v holické Sportovní hale 
další z řady velice silně obsazených turnajů. Turnaje se zúčastnilo celkem 
12 týmů. Turnaj byl rozlosován do dvou skupin, kde postupně hrál každý 
tým s každým a poté následovali souboje o konečné umístění. Všechna 
utkání turnaje, který vzhledem k velkému počtu týmů probíhal od brz-
kých ranních hodin až do večera, se vyznačovala velkou bojovností a vy-
rovnaností všech zúčastněných družstev.
Pořadí turnaje: 1. SK Vysoké Mýto 2. FK Ceská Třebová
 3. Jiskra Jaroměř 4. SK HOLICE
 5. RMSK Cidlina N. Bydžov 6. FC Vysočina Jihlava
 7. AFK Chrudim 8. Baník Vamberk
 9. SK Pardubičky 10. FK Přelouč
 11. Junior Skuteč 12. AFK Ostřešany

Mladší přípravka
V neděli 9. 1. 2011 sehráli naši mladší elévové (hráči roč. 2002 a ml.) 
v holické Sportovní hale další z řady velice silně obsazených turnajů. Tur-
naje se zúčastnilo celkem 8 týmů. Hrálo systémem každý tým s každým. 
Všechna utkání přinesla vyrovnané souboje a bylo zajímavé sledovat nad-
šení a elán nejmenších fotbalistů všech zúčastněných družstev.
Pořadí turnaje: 1. Junior Skuteč 2. SK HOLICE
 3. FK Náchod 4. Baník Vamberk
 5. TJ Sokol Moravany 6. SK Vyoké Mýto
 7. Agria Choceň 8. Zenit Čáslav

Petr Černý

Tradiční akcí cyklistů Sokola Holice je závod nazvaný Poslední kopec. 30. 
prosince loňského roku se na 320 metrů dlouhém a zasněženém kopci před-
stavilo 49 závodníků. Tady jsou vítězové jednotlivých kategorií:
muži: Miroslav Roček, čas 1,028 min. (viz fotografi e)
ženy: Ladislava Petrašová, čas 1,463 min.
dorostenci: Roman Lehký, čas 1,072 min.
dorostenky: Zuzana Vanická, čas 1,531 min.
děti: Daniel Horák, čas 2,136 min.

Vánočního turnaje ve fl orbale se v městské sportovní hale zúčastnilo 
sedm celků. Z vítězství se radovali domácí borci ASPV Holice, kteří v se-
mifi nále porazili tým Sokola Old Suchdol a ve fi nálovém souboji byli po 
remíze 3 : 3 lepší na samostatné nájezdy než hráči BSL Blížňovice. V boji 
o třetí místo uspěl Sokol Old Suchdol, když porazil tým Dolly Buster. 

Poslední kopecFotbalové výsledky

Florbal

Tým SK Holice ml. přípravka se stříbrnými medailemi a s pohárem

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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SK Holice zve na V. Fotbalový ples, který se koná v pátek 25. 2. 2011 v re-
stauraci Na Trandě. K tanci a poslechu hraje kapela Expres. Předprodej mís-
tenek je v prodejně Halens (bývalé Quelle), cena 120 Kč. Výtěžek z plesu 
bude využit ve prospěch mládeže SK Holice.

Městská knihovna

Městská knihovna se Vám představuje 
v číslech za rok 2010: 
Do knihovny se zaregistrovalo 1146 čte-
nářů z toho 420 dětí. Do knihovního fon-
du přibylo 1064 knih. Z knihovního fondu 
bylo vyřazeno 862 knih. Meziknihovních 
výpůjček knihovna vyřídila 274. Internet 
využilo v knihovně 1155 návštěvníků. 
Do elektronického výpůjčního protoko-
lu vstoupilo z prostoru mimo knihovnu 
928 čtenářů. Do elektronického katalo-
gu vstoupilo z prostorů mimo knihovnu 
2789 uživatelů. Knihovna uspořádala 55 
vzdělávacích akcí pro mládež. Pro deset 
obecních knihoven připravila knihovna 
23 souborů a v nich 1200 svazků knih. 
Čtenáři knihovny si půjčili celkem 57865 
knih a časopisů.

Anna Boříková

Národní přehlídka
jednoaktovek

Za mizivého zájmu holických návštěvníků 
se ve dnech 13. a 14. listopadu 2010 usku-
tečnila v našem kulturním domě již posed-
mé Národní přehlídka jednoaktových her. 
Do Holic se sjelo sedm nejlepších ochot-
nických souborů z celé republiky, které si 
vybojovaly účast sítem krajských přehlí-
dek. Osmým byl domácí soubor, který se 
zúčastnil tak říkajíc „mimo soutěž“ s vlast-
ní parafrází Lucerny pod názvem „Vona už 
je zase tady!“. Národní přehlídka není jen 
představením toho nejlepšího, co se v žán-
ru jednoaktovek mezi ochotníky za posled-
ní dva roky urodilo, ale je i soutěží s mož-
ností postupu na Jiráskův Hronov. Odborná 
porota nakonec cenou za nejlepší inscenaci 
ocenila hned dva soubory – Divadelní spo-
lek Havlíček z Neratovic za hru „Já nejsem 
Herbert“ a Divadelní soubor bratří Mrštíků 
z Boleradic za představení „Příběh uher-
ský“. Další ceny a čestná uznání byly udě-
leny za herecké výkony. Všichni přítomní 
se shodli, že letošní přehlídka byla tou nej-
kvalitnější ze všech dosavadních a že zde 
nebylo souboru (včetně domácích), který 
by byl slabší než ostatní. Vše se zvládlo 
dobře i organizačně, a tak doufejme, že 
další národní přehlídka v roce 2012 bude 
opět v Holicích. Pokud ovšem kritériem na 
přidělení nebude zájem diváků…

Pavel Hladík

Kulturní kalendář na měsíc únor 2011

Fotbalový ples

DIVADLO – velký sál
datum hodina program vstupné
4. 2. 19.00  Hanky Panky
   Travesti show 210 Kč
11. 2.  19.30  Každý rok ve stejnou dobu
   Veronika Freimanová a Zdeněk Žák v brilantní komedii.
   Zařazeno v ABO. 240/220/200 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
1. 2. 17.00  Letopisy Narnie: Plavba Jitřího poutníka
   Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých 

příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu 
vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tam zažili.

   Režie: Michael Apted
  Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, a další
  Žánr: Dobrodružný fi lm, délka: 114 minut 70 Kč
8. 2. 19.30  Rodinka
   Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvoj-

čaty – raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými 
příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla…

   Režie: Dušan Klein
   Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík a další
   Žánr: Rodinná komedie, délka: 90 minut 70 Kč
15. 2. 17.00  Megamysl
   Tohle je konec klasických fi lmů o superhrdinech. Megamysl nebyl vždycky da-

rebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do vesmírného vozítka a Mega 
poslali do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na 
Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora.

   Režie: Tom McGrath
   Žánr: Animovaná komedie, délka: 96 minut 70 Kč
22. 2. 19.30  Tron Legacy
   Dobrodružství zasazené do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoli, 

co jste již na velkém plátně viděli. Sama Flynna, 27letého rebela pronásleduje 
záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, který byl kdysi známý jako 
největší světový tvůrce video her. 

   Režie: Joseph Kosinski
   Hrají: Garrett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde
   Žánr: Sci-fi  akční thriller, délka: 126 minut 70 Kč 

VÝSTAVY
Stanislav Diviš „Nechtěné doteky – skrytá krása“ 

Tereza Divišová keramika

expozice obrazů a keramiky v Galerie KD Holice od 1. 2. do 28. 2. 2011

vernisáž úterý 1. února 2011 od 17 hodin

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
22. 2. 16.00  Hudba v proměnách staletí IV. – přednáší Mgr. Jaroslava Janečková 20 Kč 

KULTURA V HOLICÍCH
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Východočeská liga mužů:
Dvůr Králové nad Labem–BVK Holice 65 : 87
Hlaváček 20, Joska 17, Diepold 14, Tušl 12, Welsch Michal 9, Kšáda 8, 
Oliva 4, Šrámek 3
Jiskra Hořice–BVK Holice 75 : 93
Šrámek 24, Hlaváček 18, Tušl a Diepold po 9, Oliva 8, Welsch Michal 7, 
Joska 6, Valenta 3, Kasal 2 
Oblastní přebor juniorů U18:
Kara Trutnov–BVK Holice 74 : 61 a 76 : 50
Pataj 20, Jechura 13, Samek a Hromek po 10, Bahník 6, Zahradníček 2
Jechura 18, Samek 11, Pataj 9, Bahník 8, , Zahradníček a Hromek po 2
Oblastní přebor kadetů U16:
TJ Svitavy–BVK Holice 79 : 55 a 109 : 41
Jechura 27, Michálek 16, Havelka, Hadaš a Kulhavý po 4
Jechura 17, Michálek 15, Hadaš 7, Havelka 4
Spartak Choceň–BVK Holice 56 : 39 a 81 : 40
Jechura 25, Nechvíle Daniel 6, Havelka 4, Michálek a Stýblo po 2
Jechura 14, Michálek 13, Hadaš 6, Havelka 5, Stýblo 2 

Oblastní přebor žáků U14:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod–BVK Holice 67 : 50 a 73 : 45
Kašpar 19, Mycak 10, Welsch a Válek po 7, Kulhavý 4, Nechvíle Dominik 3 
Kulhavý 16, Kašpar 13, Válek 8, Nechvíle Dominik 4, Welsch 3, Mycak 1
Oblastní přebor starších minižáků U13:
BVK Holice–Sokol Hradec králové 61 : 49 a 63 : 31
Kašpar 19, Mycak a Nechvíle Dominik po 12, Dvořáková a Janoš po 8, 
Welsch 7, Pařízek 5
Janoš 23, Mycak 17, Kašpar 9, Nechvíle Dominik 8, Welsch 6
BK Pardubice–BVK Holice 61 : 49 a 63 : 45
Horký 19, Zahradníček 10, Kašpar 8, Janoš 6, Dvořáková 4, Válek 2
Janoš a Válek po 10, Nechvíle Dominik 8, Horký 7, Zahradníček 4, Kaš-
par, Dvořáková a Šenk po 2 
Jiskra Havlíčkův Brod–BVK Holice 31 : 64 a 18 : 66
Venclák 18, Janoš 16, Welsch 14, Kašpar 9, Nechvíle Dominik 3, Mycak 
a Šenk po 2
Venclák 16, Welsch 15, Janoš 10, Nechvíle Dominik 8, Kašpar a Mycak 
po 6, Šenk 5

V sobotu 8. 1. 2011 se ve sportovní hale uskutečnily Krajské přebory mužů 
a žen 2011 ve stolním tenisu, ve kterých dominovali holičtí hráči, když 
obsadili první čtyři místa v kategorii mužů (v osmičce nejlepších bylo šest 
holických hráčů !!!). Přes výbornou kvalitní účast i přítomnost prvního 
hráče krajského žebříčku – Petra Šimonka (Choceň) prokázali naši hráči, 
že jsou právem nejlepším oddílem Pardubického kraje. Vždyť nasazenou 
jedničku Šimonka vyřadil Jakub Merta – čtvrtý hráč soupisky holické-
ho „Áčka“ (!!!) – již ve čtvrtfi nále ve vynikajícím vyrovnaném utkání, 
které uchvátilo všechny přítomné. Atraktivní hra útočníka s obranářem si 
vysloužila mnohdy velký potlesk a gradovala v pátém setu výhrou holic-
kého hráče v dramatické koncovce 18:16! Svou výbornou formu v tomto 
dni pak Jakub korunoval celkovou výhrou a titulem – krajský přeborník 
pro rok 2011. Druhý skončil Martin Souček, třetí místo obsadili shodně 
Michal Jelínek a Mirek Zajíček (všichni Jiskra Holice). 
Ve čtyřhře mužů překvapivě zvítězili Pavel Šindelář s Janem Rohlíkem 
ml. ze Sokola Chrudim –  kteří přešli i přes obě domácí dvojice – Miro-
slava Zajíčka s Martinem Mádlem (v semifi nále) – a Martina Součka 
s Michalem Jelínkem (ve fi nále). 

V kategorii žen nenašly soupeřky hráčky TTC Ústí n.Orl., které rovněž 
obsadily první čtyři místa ve dvouhře a vítězkami se staly i ve čtyřhře.

Kalendář únorových zápasů holických stolních tenistů na domácích 
stolech:
  6. 2. – neděle divize 9.00 hod. Holice B (3.)–Česká Třebová (11.)
  13.30 hod. Holice B (3.)–TTC Ústí C (8.)
12. 2. – sobota II. liga 14.00 hod. Holice A (6.)–Jeseník (4.)
13. 2. – neděle II. liga 10.00 hod. Holice A (6.)–Brušperk (2.)
20. 2. – neděle kraj 9.00 hod. Holice C (5.)–Markovice (8.)
  13.30 hod. Holice C (5.)–Heřmanův Městec (4.)
Členové oddílu stolního tenisu zvou všechny příznivce nejmenšího míčku 
na tato utkání do holické „Modré arény“ – herny stolního tenisu v 1.pat-
ře sportovní haly (vchod od mateřské školy za halou). Přijďte povzbudit 
naše hráče! Při utkáních II. ligy máte možnost vidět při hře nejlepší hrá-
če Pardubického kraje pro rok 2011!!!

Zahajovací turnaj ČMKV ve stolním tenisu
V sobotu – 5.února se ve sportovní hale uskuteční zahajovací turnaj jubi-
lejní 30.sezony Českomoravského klubu veteránů (ČMKV). Stalo se pří-
jemnou tradicí, že holičtí stolní tenisté byli pro svou kvalitní organizační 
činnost pověřeni pořádáním prvních turnajů v nových sezonách. Během 
pěti let jsme měli nejen příležitost přivítat v Holicích víceprezidenta svě-
tové asociace veteránů ve stolním tenisu a organizátora MS a ME Hanse 

Westlinga (první taková návštěva v ČR). Zaznamenali jsme zde i rekordní 
počet hráčů a hráček v dosavadních 29 ročnících turnajů veteránů – 263 
hráčů a hráček v 11 kategoriích v jednom dni!
Členové oddílu stolního tenisu však odhadují, že  v letošním roce by mohl 
být tento rekord dokonce překonán. V tomto roce bylo totiž do ČR při-
děleno pořadatelství ME veteránů, které se uskuteční v Liberci v červnu 
2011. Tato skutečnost zvýšila zájem u mnoha stolních tenistů o účast na 
ME a nelze vyloučit, že tento zájem přivede mnohé hráče i na zahajovací 
turnaj do Holic. Pozvánka byla zaslána i klubu stolních tenistů do našeho 
družebního města – Strzelce Opolskie. V každém případě se bude jednat 
o jednu z největších akcí, které holický oddíl stolního tenisu pro letošní 
rok připravuje. Přijďte se podívat i vy!

Jan Švec

Výsledky basketbalových mistrovských utkání

Krajské přebory mužů a žen 2011 ve stolním tenisu

G O N Hradec Králové a.s.
Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 580 467, mobil: 603 469 897, e-mail: gon@gon.cz, www.gon.cz

Nabízíme geodetické práce od A až do Z
• vytyčování staveb a hranic pozemků
• vyhotovování geometrických plánů
• geodetické práce během výstavby

• zaměřování skutečného provedení staveb
• zaměřování plynovodů, vodovodů aj. liniových staveb

• vyhotovování stavební dokumentace stávajících objektů
• zaměřování jeřábových drah

• vyhotovování mapových podkladů pro projektové práce
• poradenství a prodej měřicích pomůcek a přístrojů

  
 
 
 

VETERINÁRNÍ KLINIKA HOLICE 
Hradecká 290, 534 01 Holice 

OZNAMUJE 
 

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN 

Po-Pá   8.00- 20.00       So-Ne   8.00- 12.00 
 

Stálá pohotovost, výjezdy k pacientům, hospitalizace,  
čipování a vydávání petpasů, digitální RTG,USG,EKG,  

referenční stomatologické pracoviště 
 

Tel.: 466682099, 733127341 
 

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


