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Vážení spoluobčané!

V sobotu 17. března se 
jistě naplní sportovní hala 
příznivci sportu. Uskuteční 
se totiž tradiční vyhlášení 
nejlepších sportovců Holic 

za rok 2006, jakož i ocenění sportovních legend 
a dlouholetých pracovníků v tělovýchově. Za-
tleskejme všem, zaslouží si to.

Při této příležitosti se mi však vkrádá otáz-
ka: dovedeme ocenit i ty, kteří nejsou v ranku 
tělovýchovy a sportu, ale dosáhli významných 
úspěchů v jiných oblastech? Odpověď je jed-
noduchá: zatím ne. A měli bychom koho. Na 
našich školách je dost žáků a studentů, kteří 
dosahují výborných výsledků i na celostátní 
úrovni, máme i dost úspěšných a obětavých lidí 
v občanských sdruženích, v kultuře či v sociální 
oblasti. 

Již jsem v minulosti předložil radě města 
příslušné návrhy, ale zatím jsem nikdy s nimi 
neuspěl. Rozhodně to však nevzdávám a navrh-
nu je znova. 

Přestože jsou „Holické listy“ již od začátku 
roku distribuovány do všech domácností, do-
stávají se ke mně informace, že tomu tak zda-
leka není všude. Vše má v ruce Česká pošta, 
která dostává od vydavatele dostatečný počet 
výtisků. Pokud tedy i vy zaregistrujete nějaký 
zádrhel u příbuzných či známých, urgujte vše 
na poště či u vašeho doručovatele. Výmluvy od 
pošty v této věci neberu v potaz. 

V tomto sloupku se nemíním nějak rozepiso-
vat o dění na jednáních rady a zastupitelstva, 
neboť o tom si můžete přečíst podrobněji na 
jiném místě „Holických listů“. Nicméně chci 
upozornit na jednání zastupitelstva 5. března, 
které má bohatý program. Velice důležitým bo-
dem bude schválení kapitálové části rozpočtu, 
od čehož se pak odvíjejí investice města v roce 
2007. Jelikož patříme k těm, na které při po-
slaneckém „porcování medvěda“ nezbylo ani 
olíznutí kostičky, musíme se pustit do akcí bez 
státní podpory. Tou hlavní by v letošním roce 
měla být rekonstrukce školní budovy v Holubo-
vě ulici, ale nerad bych předbíhal, po 5. břez-
nu bude jasno. Rovněž tak poprvé nerozhodne 
o výši veřejné podpory pro občanská sdružení 
z městské kasy rada, ale přímo zastupitelstvo. 
Je to další krok k zvýraznění úlohy a zodpověd-
nosti této nejvyšší samosprávné instituce.

Přeji vám, aby v souladu s kalendářem při-
šlo v březnu jaro. Když už ta zima nestála za 
nic, ať táhne k čertu a přepustí místo dalšímu 
ročnímu období. Příslušnou žádost jsme již po-
slali tam nahoru. S razítkem i kolkem, jak se na 
správný úřad sluší. A když nám nebude vyhově-
no letos, možná za rok… Však to znáte, úřady 
jsou stejné tady dole i tam nahoře. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

Spíše pamětníci znají jednu z oblíbených 

a tklivých písní Karla Hašlera. Pro mladší ge-

nerace je to už pasé, ovšem topol pro ně jistě 

není strom neznámý. Stačí říci, že alej těchto 

stromů lemuje příjezdovou silnici kolem muzea 

a kulturního domu, končí za „školními políčky“ 

u potoka Ředička. Právě o této části aleje bude 

řeč. Sousedí s areálem Agrostavu, podnik chce 

ohraničit pozemek novým plotem a potřebuje 

část topolů vykácet. Pro informaci veřejnosti 

starosta Pavel Hladík poznamenal:

„Holické středisko Agrostavu požádalo 
o povolení vykácet 23 topolů černých, které 
lemují areál fi rmy v sousedství bývalých škol-
ních políček. Chtějí zlikvidovat dosavadní ne-
vhodné oplocení a nahradit je architektonicky 
řešeným barevným plotem z tvárnic. Pro město 
to bude jistý přínos, poněvadž téměř 150 m plo-
tu vytvoří vhodnou kulisu pro námi zamýšlené 
úpravy pozemku. Při zemních pracích by však 
došlo k porušení kořenového systému stromů 
a jejich zničení. Proto je nutné topoly vykácet. 
S opatřením souhlasí majetkový odbor, odbor 
životního prostředí i Agentura ochrany příro-
dy a krajiny ČR. Náklady ponese dotyčná fi r-
ma. Součástí dohody bude i náhradní výsadba 
zeleně v této lokalitě. Rada města s tímto řeše-
ním vyslovila souhlas.“  (mkm)

„Na Císařské louce stojí řada topolů... „

Masopust a maškary = hasiči, ochotníci, dechovka

Je to rovnice přímá, nepřímá, úměrná, neúměrná…? Raději se tomu vyhnu, matematika je mojí 

slabou stránkou, čert aby to vzal. Á propos, čert mi tam chyběl nebo jsem ho přehlédl. Zato vodník 

jak se náleží, i Čochtan by mu záviděl. Průvodu vévodil principál s policajtem, ženich s nevěstou 

a s „bábou“. Metrákový medvěd mne oslovil lidským hlasem, dívky maskované za dívky mne 

„zkásly“ a pomalovaly. Kolem prošla strašidla, čarodějnice, zločinci i ochránci pořádku, série růz-

ných postav i postaviček, nechyběly zdravotnice, vědmy, církev zastupovala jeptiška a mnich, určitě 

se tam skrýval i nějaký poslanec… Říz všemu dodávala kutálka, podporu poskytoval zdravotně 

– občerstvovací vůz, počasí a občanský zájem na úrovni. Maškary putovaly městem třetí sobotu 

únorovou roku 2007. (mkm)

Errata V únoru neřádil vichr „Kyrill“ je-

nom v Holicích, ale i na stránkách Holických 

listů. Uvedl jsem totiž, že jeho rychlost byla 50 

kilometrů za sekundu, což je totální nesmysl. 

Kdyby se takto silná vichřice, pro kterou me-

tereologové ani nemají pojmenování, přehnala 

přes Holice, tyto řádky bych již nenapsal, neb 

by z Holic nic nezbylo. Vězte tedy, že „Kyr-

ril“ se přehnal Holicemi v nárazech rychlostí 

až 35 m/s, což je 125 km/hod. Omlouvám se 

všem, které jsem uvedl v omyl – mea culpa, 

mea maxima culpa.  (eda)



V listopadovém čísle „Holických listů“ 

v článku „Radujme se veselme se…“ bylo ve-

řejnosti sděleno, že stavba obchvatu kolem Ho-

lic je nezpochybnitelnou skutečností a že dne 

12. října 2006 za přítomnosti všech zaintereso-

vaných institucí, v čele s investorem a stavební 

fi rmou, se symbolicky „koplo do země“. Stav-

ba byla zahájena a byl vysloven předpoklad, že 

v listopadu 2008 bude celá akce dokončena.

Město se aktivně podílelo na přípravách, 

dnes je již pouze v roli pozorovatele a také 

zcela pochopitelně v roli kontrolora harmono-

gramu prací. Ve veřejnosti mohou vzniknout 

domněnky, že se na stavbě nic neděje. Není 

tomu tak. Byl dokončen geologický průzkum 

a technická příprava staveniště. Pokračují prá-

ce na přeložkách sítí, což je práce málo vidi-

telná, avšak zcela nezbytná. Skluz nastal tam, 

kde investor neměl stavební povolení. Zdržení 

nastalo i chybami v číslech pozemků na smlou-

vách o zřízení věcných břemen. Nedostatky 

byly odstraněny. 

Stavba však v žádném případě ohrožena 

není, fi nanční zdroje jsou a momentální si-

tuaci uvádíme v závěrech z kontrolního dne, 

který proběhl ve středu 21. února: Přítomní se 

v terénu seznámili s dalšími trasami obchvatu 

(křižovatky na Roveňsko, Roveň a železniční 

nadjezd). Tyto části staveniště byly protokolár-

ně předány při následném jednání na radnici. 

Pokud jde o zdánlivou „nečinnost“, vše ovliv-

nilo počasí. Stavebník předpokládal v lednu 

a únoru obvyklé mrazivé počasí a zemní prá-

ce nasmlouval až od měsíce března. Všech-

ny ostatní přípravné práce však probíhají dle 

harmonogramu. Na snímku z ulice Dudychovy 

je vidět, že se již „hráblo“ do země, na místě 

bývalých stavebnin se zařizuje stavební dvůr 

pro obchvat.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit závě-

rečný účet města za rok 2007, kapitálovou část 

rozpočtu města na rok 2007, odprodej pozemku 

v k.u. Vysoké Chvojno ve spoluvlastnictví obcí 

v rámci Lesního družstva Vysoké Chvojno, pro-

dej pozemku o výměře 80 m2 v Hanzlově ulici 

z majetku města, změnu územního plánu měs-

ta na pozemku za „květnovými“ ulicemi. Dále 

rada doporučila zastupitelstvu schválit žádosti 

o veřejnou podporu občanských sdružení na rok 

2007 a uložit příslušnému odboru zpracování 

změny územního plánu města v prostoru mezi 

ulicí Nezvalovou a místní částí Koudelka ze 

zóny neurbanizovaného území na zónu venkov-

ského bydlení. 

Rada schválila hospodaření příspěvkových 

organizací města za rok 2006 včetně převodů 

přebytků do rezervních fondů, schválila odmě-

ny ředitelům příspěvkových organizací za druhé 

pololetí 2006, záměr výpůjčky pozemků o cel-

kové výměře 366m2 v souvislosti s výstavbou 

obchvatu, částku 9 Kč/m2/rok za městu pronajaté 

pozemky o celkové výměře 157m2 v Puškinově 

ulici, záměr pronájmu pozemku o výměře 35m2 

v Palackého ulici fi rmě VčP Hradec Králové za 

částku 100 Kč/m2/rok, převod družstevního po-

dílu v Družstvu vlastníků bytů v Holicích k by-

tu č. 34 v domě čp. 1120 Na Mušce, uzavření 

veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holice 

a obcí Chvojenec k projednávání přestupků na 

období do 31. 12. 2010.

Rada města uložila domu dětí a mládeže 

vrátit do rozpočtu města částku 12 206 Kč ze 

závazné položky na energie, jmenovala Rad-

ka Müllera jako člena komise pro školství, 

mládež a tělovýchovu, odvolala k 30. 6. 2007 

z funkce ředitelky Mateřské školy Holubo-

va ulice Milenu Vohralíkovou na její vlastní 

žádost (odchod do důchodu). Rada vyhlásila 

konkurzy na obsazení funkcí ředitele Kultur-

ního domu města Holic a ředitelky Mateřské 

školy Holubova ulice. Zamítla žádost TJ Jis-

kra Holice o přerušení placení nájemného ve 

sportovní hale, vzala na vědomí přípravu za-

sedání Zastupitelstva města Holic dne 5. břez-

na 2007.

Rada města projednala a schválila provoz-

ní rozpočty příspěvkových organizací na rok 

2007 v navrhované výši objemu příjmů a výda-

jů a současně schválila odpisové plány těchto  

organizací na rok 2007. Rada schválila výsled-

ky inventarizace majetku města ke dni 31. 12. 

2006, dále  schválila 2. rozpočtovou změnu na 

rok 2007, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 

městem Holice a obcí Dolní  Roveň k výkonu  

přenesené  působnosti na úseku projednávání 

přestupků na období do 31. 12. 2010. Vyhověla 

žádosti Automotoklubu Holice a schválila pře-

vzetí záštity nad těmito akcemi:  Mezinárodní 

mistrovství České republiky v motokrosu dne 

19. 8. 2007 a Mezinárodní mistrovství České 

republiky juniorů v motokrosu dne 29. 9. 2007.

Rada uložila tajemníkovi městského úřadu 

zajistit ověřený doklad o navýšení obchodního 

podílu města ve společnosti ODEKO Týniště 

nad Orlicí. Vedoucímu odboru správy majetku 

a výstavby města uložila předložit návrh na za-

stoupení města v bytových družstvech v lokali-

tě Muška. Komisi pro zvelebování a nakládání 

s majetkem města pověřila projednat  návrh na 

využití či demolici hřbitovního domku. 

Rada vyslovila souhlas s kácením topolů  

v Holubově ulici v souvislosti s rekonstrukcí 

plotu fi rmy Agrostav Pardubice, středisko Ho-

lice. Na závěr jednání doporučila zastupitelstvu 

města schválit výkup pozemku v ulici 5. květ-

na do majetku města a schválit zřízení věcných 

břemen na pozemcích města v souvislosti s vý-

stavbou obchvatu města. Rada vzala na vědomí 

„Pracovní řád Městského úřadu Holice“.

INFORMACE PRO VÁS...

Vyhlášení sportovce 
roku 2006 v Holicích 

Tradiční vyhlašování nejlepších sportov-

ců, trenérů a činovníků za uplynulý rok se po 

úspěšné premiéře v městské sportovní hale 

v loňském roce letos uskuteční obdobným 

způsobem. Stane se tak v sobotu 17. března 

2007 od 14 hodin. Slavnostní vyhlášení bude 

doplněno kulturně sportovním programem, ve 

kterém se představí domácí soubory, kluby 

a školy. Pozváni jsou představitelé Pardubic-

kého kraje, krajské tělovýchovy a samosprávy 

města. Je očekávána též účast významné spor-

tovní osobnosti.

Jednotlivá sdružení podala návrhy, z nichž 

komise pro školství, mládež a tělovýchovu 

vybrala ty, kteří budou oceněni. Široká holic-

ká veřejnost je na tuto akci srdečně zvána.

Schůze rady města 5. února 2007
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Schůze rady města 19. února 2007

Slovo o Sboru dobrovol-
ných hasičů Holice

Letos jsme se opět setkali s holickými hasi-

či při novoročním shromáždění s ohňostrojem 

u kulturního domu. Jejich jednotka zároveň za-

jišťuje požární bezpečnost a pořádkovou služ-

bu. Tradiční akcí je rovněž masopustní průvod 

městem, který letos členové sboru spolu s de-

chovou hudbou a místními ochotníky uskuteč-

nili  v sobotu 17. února. 

Sbor a  jeho jednotka požární ochrany má 

i další úkoly. Osmnáct členů se zúčastnilo ško-

lení bezpečnosti práce, což byla nutná podmín-

ka pro výjezdy k zásahům v tomto roce. Celá 

jednotka žije rekonstrukcí darovaného hasič-

ského vozu LIAZ  CAS-25, který je momentál-

ně „na vylepšení“ ve fi rmě TOM-service Holi-

ce. Pokud jde o akční zásahy, jednotka účinně 

zasahovala  při likvidaci následků větrné smrště 

ve dnech 18. a 19. ledna t.r. Podílela se na za-

bezpečení a likvidaci dopravní nehody kamio-

nu na silnici I/35 v Býšti. 

Počátkem února se všichni členové výjezdové 

jednotky zúčastnili posledního rozloučení s dlou-

holetým členem sboru Václavem Melišem. 

Stavba obchvatu kolem Holic je nezpochybnitelnou skutečností

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk



Novelou vodního zákona č. 20 z roku 2004 byla ke dni 31. 12. 2007 ukončena platnost všech povolení 

k nakládání s povrchovými i podzemními vodami, které nabyly právní moci do 31. 12. 2001 a týkají se odběru 

povrchových a podzemních vod pro domácnosti i pro podnikatelské subjekty. V tomto případě je nutné požádat 

o prodloužení těchto povolení k odběru nejpozději do 30.6. 2007. Jedinou výjimkou jsou povolení na studny, 

které slouží k odběru pitné vody pro domácnosti a které nezanikají. 

Informace k žádostem o povolení k odběru vod ze studně:
vybudované před rokem 1955
–  postačí pouze čestné prohlášení o její existenci před tímto rokem (uvést typ studny – vrtaná nebo kopaná, 

hloubka studny, hladina podzemní vody) a podání žádosti o povolení k odběru podzemních vod,

vybudované v rozmezí let 1955 až 1990
–  v případě nedohledání stavebního povolení na studnu je nutný minimálně pasport studny, a podání žádosti 

o povolení k odběru podzemní vody, včetně doložení typu odběrného zařízení (čerpadlo) pro výpočet množ-

ství čerpané vody

vybudované od roku 1990 
–  povolení vodoprávního úřadu a žádost o povolení k odběru podzemní vody. V případě, že stavební povolení 

neexistuje, bude postupováno podle platných právních předpisů.

Domovní studny zřízené před rokem 1955 existují po právu a související odběr podzemní vody pro pitné účely 

je legitimní, tedy povolen.

Odběr povrchové vody (vodní tok)
K odběru povrchové vody je nutné mít povolení vodoprávního úřadu pouze v případě, že se k odběru používá 

zvláštní technické zařízení (např. čerpadla). O době platnosti povolení k odběru povrchové vody platí to samé, 

co o odběru podzemní vody ze studní. 

Žádosti vyřizuje a informace poskytuje vodoprávní úřad našeho stavebního úřadu v 1. patře (B. Křemená-

ková, tel. 466 741 262).

Bližší, popř. aktualizované informace, včetně příslušného formuláře žádosti jsou na internetové stránce:

www.mestoholice.cz.

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Požadavky: úplné středoškolské vzdělání; 

5 let praxe ve vedoucí (manažerské) funkci; 

občanská a morální bezúhonost

Přílohy k přihlášce: ověřené kopie dokladů 

o vzdělání; strukturovaný životopis s přehle-

dem předchozích zaměstnání; koncepce za-

řízení v rozsahu maximálně 3 strany; výpis 

z rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce (nebo 

doklad o jeho vyžádání). 

Přihlášky včetně příloh zasílejte nejpozději 
do 31. března 2007 na adresu starosty měs-
ta: Mgr. Pavel Hladík, Městský úřad Holice, 

Holubova 1

Obálku označte výrazně slovy: 

KONKURZ KD – NEOTVÍRAT

Požadavky: vzdělání a požadovaná praxe ve 

školství dle zákona o pedagogických pracov-

nících; znalost problematiky řízení ve školství 

a školských předpisů; občanská a morální 

bezúhonost 

Přílohy k přihlášce: ověřené kopie dokladů 

o vzdělání; strukturovaný životopis s přehle-

dem předchozích zaměstnání; koncepce školy 

v rozsahu maximálně 3 strany; výpis z rejst-

říku trestů ne starší jak 3 měsíce(nebo doklad 

o jeho vyžádání).

Přihlášky včetně příloh zasílejte nejpozději 
do 31. března 2007 na adresu starosty měs-
ta: Mgr. Pavel Hladík, Městský úřad Holice, 

Holubova 1. 

Obálku označte výrazně slovy:

KONKURZ ŠKOLA – NEOTVÍRAT

ŘEDITEL
MATEŘSKÉ ŠKOLY

HOLICE – Holubova ul.

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon 

č. 135/2006 Sb., kterým se mění ustanovení v ob-

lasti ochrany před domácím násilím. Tím se mění 

i zákon č. 283/1991 Sb. „O Policii České republi-

ky“ v §§ 21a až 21d. Policisté získávají „oprávnění 

rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zá-

kazu vstupu do něj“.

Domácí násilí má tyto charakteristické znaky: 

opakovanost, postupný nárůst intenzity, jasné role 

(k násilí dochází mezi blízkými osobami, jejich 

vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu 

incidentů mění), páchání násilí v soukromí zpravi-

dla beze svědků. 

Policisté jsou oprávněni podezřelého z takové-

hoto jednání vykázat z bytu nebo domu společně 

obývaného s ohroženou osobou. Součástí vykázání 

je zákaz návratu do vymezených prostor. Toto roz-

hodnutí je účinné v okamžiku, kdy bylo prokaza-

telně sděleno osobě, proti které směřuje. Vykáza-

ná osoba je povinna neprodleně opustit místo, na 

které se rozhodnutí vztahuje. Vykázání trvá deset 

dnů a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem jiné 

osoby. Vykázaná osoba je povinna vydat všechny 

klíče od společného obydlí, které vlastní. Neu-

poslechnutím se dopouští přestupku dle § 47/1a) 

zákona o přestupcích. Neuposlechnutím uloženého 

rozhodnutí o vykázání se osoba dopouští přestupku 

nebo trestného činu maření výkonu úředního roz-

hodnutí.

Policie ČR o vykázání osoby informuje Inter-

venční centrum pro oběti domácího násilí. Toto 

centrum poskytuje ohroženým osobám domácího 

násilí rady a informace v oblasti trestně-právní, 

sociálně-právní a organizační, jakož i psychologic-

kou pomoc a emocionální podporu.

npor. Petr Chrudimský, vedoucí OOP Holice 

Informace o nové bytové výstavbě
Chcete bydlet v novém bytě za výhodnou cenu? 
Zaplaťte jen 20 % ceny a do roka se můžete stěhovat! 
Se zvýhodněním družstevní bytové výstavby ušetříte 
až půl milionu korun! Pro všechny zájemce o získání 
nového bytu je určena informační schůzka, která se 
uskuteční 21. března 2007 v 17 hodin v klubovnách 
kulturního domu Holice. 

Městem Holice založená bytová družstva získala příslib 

poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) 

a do šesti měsíců od obdržení příslibu tak mohou příslušná 

družstva získat fi nanční podporu, sestávající jak z přímé 

dotace SFRB, tak zejména ze zvýhodněného úvěru. Úvěr 

ve spojení s přímou dotací poskytuje účastníkům celkovou 

úsporu nákladů na pořízení bytu až půl milionu korun. 

Hlavní předností připravované výstavby je možnost 

získání bytu již při úhradě 20-ti procentního podílu z po-

řizovací ceny bytu. Zbývající prostředky může účastník 

splácet s využitím zvýhodněného úvěru po dobu 20-ti let. 

Získat tak může byt podle svých představ, potřeb a mož-

ností, s tím, že nabídka obsahuje celkem 38 bytů jedno-

pokojových až třípokojových, vždy s kuchyňským koutem 

a balkonem či terasou.

A co schází k tomu, aby do půl roku mohla být zahá-

jena výstavba? Především Váš zájem! Využijte proto této 

nabídky a přijďte se 21. března blíže informovat o dalších 

podrobnostech. Pozvat můžete samozřejmě jakékoli své 

známé, kteří řeší bytový problém a měli by zájem bydlet 

v Holicích. Popřemýšlejte také o tom, že takto výhodná 

nabídka se již nemusí opakovat. 

Město Holice podporuje další družstevní bytovou 
výstavbu, přijďte se informovat o nabídce družstevního 
bydlení v Holicích

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města
V pondělí 5. března 2007 v 18 hodin se bude 

konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Holic. Zasedání proběhne v klubovnách 

kulturního domu. 

V programu je projednání závěrečného účtu 

města za rok 2006 a následné schválení kapitálo-

vého rozpočtu na rok 2007, dalším bodem bude 

zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení 

zastupitelstva a rady města za 2. pololetí 2006 

a projednání změny územního plánu. Pravidel-

ným bodem budou také převody nemovitého 

majetku , sdělení starosty , popřípadě projednání 

připomínek zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na první jednání 
holických zastupitelů v roce 2007.

MĚSTO HOLICE VYHLAŠUJE KONKURZ NA FUNKCI

ŘEDITEL 
KULTURNÍHO DOMU 

MĚSTA HOLIC

Odbor SÚ a ŽP – povolení k odběru vod ze studní a toků Stavební úřad informuje
obchodní dům LIDL Holice

V říjnu loňského roku bylo naším stavebním úřa-
dem vydáno stavební povolení na výstavbu obchod-
ního domu LIDL, který se bude stavět na privátním 
pozemku v části areálu fi rmy MFF s.r.o. Holice, tedy 
v objektu holické pily. Budova bude tradiční přízem-
ní objekt o půdorysu 26 x 54 metrů a přilehlé par-
koviště bude mít kapacitu 96 parkovacích míst. Bude 
vybudován nový sjezd k parkovišti OD ze silnice 
Hradecká, ve stavebním povolení je také předepsána 
výsadba listnatých stromů a keřů. Stavba začala de-
molicí domu čp. 483, dalších administrativních budov 
a jídelny bývalé pily. 

Oprava kanalizace 
v Klicperově ulici

Od 1. března 2007 by měl Agrostav Pardubice 
opravit vodovod a kanalizaci v ulicích Klicperova, 
Komenského a U Kapličky. To znamená, že tyto ulice 
budou po určitý rozkopané a neprůjezdné. Podle po-
žadavků rady města by mělo být vše hotovo nejpoz-
ději do 30. června. 
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – BŘEZEN 2007

PÁTEK 3. BŘEZNA V 19.00 HODIN

KELTSKÁ HUDBA Z FRANCIE
Bretaňská keltská skupina GWALARN, což v bretonštině znamená severo-

západní vítr, patří k jedné nejlepších francouzských skupin, které se zabýva-

jí keltskou hudbou, kterou zpívají jak v bretonštině, tak i ve francouzštině.

STŘEDA 7. BŘEZNA V 8.00 HODIN

HOLICKÁ MATEŘINKA
Soutěžní přehlídka mateřských škol Pardubického kraje, ne které nebu-

dou chybět ani holické mateřské školy.

STŘEDA 14. BŘEZNA V 9.00 HODIN 

BÍLÁ MASAJKA
Příběh lásky Evropanky Carol a černého válečníka Lamaliana. Sen o vel-

ké lásce se však záhy mění v boj o přežití. Školní kino.

PÁTEK 16. BŘEZNA V 19.30 HODIN 

Marc Camoletti – A DO PYŽAM!
Brilantní komedie o tom, co se všechno může přihodit o víkendové ná-

vštěvě, když milenka a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné jméno 

a jeho žena není pro vás pouze jeho ženou... Předplatitelé mohou využít 

kupónek číslo 2.

Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová / Martina Vál-

ková, Kateřina Hrachovcová / Nela Boudová, Gabriela Filippi / Eva Číž-

ková, Martin Hruška. Režie Petr Hruška. 

DIVADLO PALACE PRAHA

SOBOTA 24. BŘEZNA V 19.30 HODIN 

John Patrick – RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
Děj této komedie nás zavede do zapadlé osady mimo civilizaci, kam při-

jíždí populární a úspěšná televizní herečka Myra, aby zde v klidu sepsala 

své vzpomínky. Všechno je ale nakonec jinak. Představení je zařazeno 

v předplatném.

V hlavní dvojroli uvidíte Ivu Skálovou, dále hrají Libuše Straková, Lud-

mila Voříšková, Ivana Vondroušová, Petr Hlavatý, David Šmejdíř a Vítěz-

slav Vondrouš. Režie Jitka Juračková.

DIVADELNÍ SOUBOR KULTRUNÍHO DOMU

STŘEDA 28. BŘEZNA V 8.30 A 10.00 HODIN

Božena Šimková – ZAČAROVANÝ PRAMÍNEK
Pohádka o vodnickém synkovi Jonášovi, mlynářské dcerce Márince 

a jednom přetěžkém úkolu – přivést do studny pramen. 

DIVADELNÍ AGENTURA GORDIA PRAHA

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH

„FOTOGRAFIE JIŘÍHO PLATENKY“ – výstava fotografi í 
k 75. výročí narození světoznámého holického fotografa archivu 

paní Hany Platenkové.

DIVADLO

úterý 6. 3. v 17.00 hodin

LOVECKÁ SEZONA
Jelen za  všechny, všichni za medvěda. Příběh 

medvěda Boogyho, který se nechá přemluvit 

jelencem Eliotem a opustí svůj pohodlný do-

mov v garáži správce parku, aby okusil život 

v opravdové přírodě. Záhy však pozná, že vše 

je trochu jinak..

USA – 86 minut – rodinný animovaný – 60 Kč

pondělí 19. 3. v 19.30 hodin

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO 
KRÁLE

Filmové ztvárnění světoznámého Hrabalova 

díla Jiřím Menzelem je velkou metaforou o čes-

kém osudu 20. století. 

ČR/SR – 120 minut – smutná komedie – 65 Kč

úterý 20. 3. v 19.30 hodin

APOCALYPTO
Hrdina velkoryse pojaté vize Mela Gibsona, 

odehrávající se na soumračném sklonku mayské 

civilizace, zápasí o zbytky lidství s tmářstvím 

místních kněží.

USA – 139 minut – historický – 60 Kč

úterý 27. 3. v 17.00 hodin

ERAGON

Až padne temnota, poslední drak si vybere 

jezdce. Co se stane, když vám osud nejen na-

dělí draka, ale i poslání, s nímž jste nepočítali? 

Dokáže Eragon naplnit své předurčení a převzít 

břímě legendárních Dračích jezdců?

USA 104 minut – fantasy – 60 Kč

pátek 30. 3. v 19.30 hodin

NOC V MUZEU
Všechno ožije. Noční hlídač v Přírodovědec-

kém muzeu Larry zjišťuje, že po zavírací době 

je zde víc živo než ve dne. A tak se během tří 

rušných nocí splní dosavadnímu smolaři jeho 

představa, že je opravdu předurčen k velkým 

činům.

USA – 109 minut – fantastická komedie – 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2007
ATENTÁT V AMBASSADORU * POSLEDNÍ 

SKOTSKÝ KRÁL * PASTA NA ŽRALOKA * 

KRVAVÝ DIAMANT * DOPIS Z IWO JIMY

PROJEKT RUKODĚLNÁ DÍLNA
Studio Květy Gabesamové

KURZ RUČNÍHO TKANÍ II
pátek 2. března v 17.00 hodin

KURZ RUČNÍHO TKANÍ III
pátek 9. března v 17.00 hodin

KURZ VELIKONOČNÍ FLORISTIKY
pátek 30. března v 18.00 hodin

KINO

Městská knihovna
V měsíci lednu patřily vitríny v 1. poscho-

dí kulturního domu „třeťákům“ základních 
škol v Holicích. Byla v nich instalována vý-
stava s názvem „Pasovaní prvňáčci čtou…a 
malují ilustrace ke knihám…už jsou z nich 
třeťáci“. Žáci – malíři obrázků – spolu s ro-
diči a svými učitelkami si společně prohlédli 
vystavené práce 30. ledna na malé společenské 
slavnosti, kterou připravila městská knihovna. 
Celá třída ze ZŠ Holubova se navíc představila 
přítomným účastníkům čtením úryvků z přečte-
ných knih nebo sdělením, co se jim v knihách 
nejvíc líbilo. Pět děvčat ze ZŠ Komenského 
recitovalo své vlastní básničky na téma zima. 

Autorům obrázků přišly zahrát děti ze Základ-
ní umělecké školy v Holicích a obdarovat je 
přišla paní vedoucí z místní pobočky Generali 
pojišťovny. Obojí bylo příjemným doplněním 
výstavy a i touto cestou jim děkujeme. Vernisáž 
k výstavě byla důkazem toho, že děti čtou, když 
je někdo v četbě podporuje. Velký dík v tomto 
případě patří učitelkám – paní Blažkové ze ZŠ 
Holubova a paní Žižkové ze ZŠ Komenského, 
které mají zájem na tom, aby děti četly a při-
vádějí je do městské knihovny, a také rodičům, 
kteří dovolí dětem chodit do knihovny a přišli je 
podpořit svou účastí na vernisáži výstavy.

Anna Boříková

Všechny informace o dění v KD získáte na 
internetové stránce www.kd.holice.cz. Vstu-
penky je možno zakoupit v propagaci kul-
turního domu, na fi lmová představení pak 
hodinu před začátkem promítání v pokladně 
kina v kulturním domě. Vstupenky je mož-
no také objednat telefonicky na čísle 466 920 
476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.

Nabízíme všem manželským párům, které 
se chystají oslavit zlatou svatbu a neuzavřely 
sňatek v Holicích, oslavu jejich jubilea v na-
ší obřadní síni. Je však třeba si vše domluvit 
s paní Fidrhelovou na matrice Městského úřa-
du Holice (přízemí). V naší evidenci jsou totiž 
jen manželské páry, která uzavřely manželství 
přímo v Holicích a neradi bychom opomíjeli ty 
dvojice, které měly svatbu jinde.

SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI INFORMUJE

ZLATÉ SVATBY
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Z NAŠICH ŠKOL

Jednou ze dvou základních škol v Holicích je 

Základní škola v Komenského ulici 100. I když má 

v názvu ulici Komenského, nachází se zde budova 2. 

stupně a ředitelství školy. První stupeň navazuje na 

budovu pošty v Holubově ulici a školní družina včetně 

vybavené zahrady je umístěna v bývalé „opatrovně“ 

v Růžičkově ulici. Naši školu navštěvují nejen děti 

z Holic, ale i z okolních obcí od Dolních Ředic po 

Uhersko.

V současné době chodí do 15 tříd 349 žáků a do tří 

oddělení školní družiny 75 žáků. Ve škole pracuje 23 

pedagogických a 6 provozních zaměstnanců.

Děti jsou ve škole vzdělávány podle vzdělávacího 

programu Základní škola, ale už od příštího školní-

ho roku se budou žáci v 1. a 6. ročníku učit podle 

školního vzdělávacího programu, na kterém všichni 

pedagogové usilovně pracují. A od školního roku 

2010–2011 se podle školního vzdělávacího programu 

budou učit děti ve všech ročnících.

Snažíme se o vzdělávání a výchovu dětí v příjem-

ných podmínkách na základě partnerství. Chceme, 

aby děti do školy chodily rády. Při práci s dětmi re-

spektujeme dětství jako plnohodnotné období života. 

Cílem výchovy je svobodný člověk schopný nést od-

povědnost za svá rozhodnutí. 

Pro žáky organizujeme řadu pravidelných akcí 

– školu v přírodě pro 1. stupeň, kurzy zimní, sportov-

ní, plavání a dopravní výchovy, hodiny pro předško-

láky, burzu sportovních potřeb, den ochrany člověka 

za mimořádných situací, návštěvy kulturních pořadů, 

besedy na různá témata, exkurze, výlety, besídky, při-

spíváme na humanitární sbírky. Ve spolupráci s DDM 

Holice jsme uspořádali jazykově poznávací zájezd do 

Londýna, jižní Anglie. O tuto akci z fi nančních dů-

vodů není zájem každý rok, ale s jejím opakováním 

počítáme. Na začátku letošního školního roku jsme 

zahájili další pravidelnou akci – šerpování prvňáčků 

na školáky. Nad nimi si vzali patronát žáci devátých 

tříd, vzájemné návštěvy prvňáčků a deváťáků pokra-

čují celý rok a na konci června prvňáčci vyprovodí 

své starší kamarády do dalšího života. 

Při výuce preferujeme individuální přístup 

vzhledem k odlišným schopnostem žáků. Žáci 

s poruchami učení mají individuální plány respek-

tující jejich odlišnost a pro žáky nadané mají učite-

lé připravené rozšiřující učivo. Tito žáci se zapojují 

do různých naukových soutěží. Pro děti 1. stupně 

máme kroužek lerngymnastiky, což je cvičení pro 

zlepšení soustředění, získání sebejistoty a energie. 

Od druhého pololetí začíná audioorální kurz ang-

ličtiny pro prvňáky.

Vycházející žáci se každoročně účastní srovnáva-

cích testů KALIBRO a CERMAT a jejich výsledky 

jsou srovnatelné nebo lepší než jejich vrstevníků z ji-

ných škol. I v přijímání na střední školy mají naši žáci 

vysoké procento úspěšnosti – v minulém roce se na 

maturitní obory dostalo 69 % deváťáků a na osmileté 

gymnázium 20 % paťáků.

Vzdělávání se ale netýká pouze žáků školy. I uči-

telé se musí vzdělávat. V rámci dalšího vzdělávání pe-

dagogických pracovníků jezdí učitelé a vychovatelky 

na různé vzdělávací akce. Prioritu mají programy za-

měřené na tvorbu školního vzdělávacího programu, 

výuku jazyků a informatiku.

S informatikou souvisí i má poslední informace. 

Že mají žáci k dispozici moderní počítačovou učebnu 

i mimo vyučování, není úplná novinka. Internetová 

žákovská knížka přístupná z našich www stránek, kde 

se rodiče dovědí o úspěších své ratolesti ve škole, běží 

už rok. Ale že škola navázala kontakty s polskou ško-

lou z města Skidzin v rámci projektu EU e Twining, 

je úplná novinka.Věřím, že se kontakty mezi školami, 

třídami i jednotlivci brzy změní z elektronických na 

osobní.

Vážení čtenáři Holických listů, zvolíte-li se ško-

lou jiný než osobní kontakt, tak zkuste www.holice.

cz/zskom nebo zskom@holice.cz.

Mgr. Roman Matoušek, ředitel školy

Základní škola Komenského

10. ledna odpoledne po třetí hodině byl už na 

naší škole klid, ale klid před bouří. Očekávali jsme 

budoucí školáčky. Pracovní listy máme nachystány, 

pastelky jsou ořezané, nůžky v krabičce, program 

před sebou. Ve tři čtvrtě na čtyři se objevily první 

děti s doprovodem. Ve čtyři hodiny byla třída napl-

něna do posledního místečka a začalo „vyučování“. 

Děti se nám představily a hned se pustily do řešení 

hádanek. Zopakovaly si cvičení pro krásné psaní 

a předvedly, jak umí držet tužku. Četly podle obráz-

ků, rozlišovaly je podle zadaných úkolů. Potom si 

zahrály na perka a na rybičky a už tu byl poslední 

úkol – výroba barevné káči z papíru. Tu si potom 

všechny děti roztočily. Hodina velice rychle uply-

nula a my už se těšíme na další setkání. Tentokrát to 

bude u zápisu.

Olga Jiroutová a Jaromíra Vojtěchová
učitelky 1. stupně ZŠ Holice, Komenského 100

Naše druhé odpoledne 
s předškoláky

„Co tam budete dělat? Vždyť není sníh!!!“ ptali 

se nás kamarádi z jiných tříd před odjezdem na zimní 

kurz.

Abychom pravdu řekli, netušili jsme. V ředitelně 

drnčel telefon takřka bez přestání. „Nedá se to od-

ložit? Třeba něco napadne v únoru!“ zněl nejčastější 

dotaz rodičů.

To však nešlo. Výcvik byl zadán již vloni v lednu, 

neboť právě o tuto lokalitu je obrovský zájem. A tak 

12. ledna vyrazily dva autobusy plné dětí směr Pří-

chovice u Tanvaldu.

Jsme optimisté, a proto jsme lyže a snowboardy 

vezli s sebou. Co kdyby? Když jsme však dojeli na 

místo, nikde nebyla ani trocha sněhu, a tak jsme se 

začali těšit, jak se ubytujeme, lehneme na postele, bu-

deme hrát karty a vymýšlet legrácky. Ale to neznáte 

naše učitele! Už měli program na celý týden vymyš-

lený a nádherně připravený.

Hned první den jsme se vydali na rozhlednu s hol-

čičím jménem Štěpánka, po návratu nás zaměstnaly 

vědomostní soutěže. Večer byla stezka odvahy.

A následovaly další zdařilé akce. Mezi nejlepší 

patřila bezesporu návštěva bobové dráhy v Harra-

chově, bruslení v Tipsport aréně v Liberci a plavání 

v Jablonci nad Jizerou. Prověřili jsme svoji obratnost 

a odvahu při návštěvě lanového centra. Vždyť jsme 

museli zdolat horolezeckou stěnu vysokou 12 m 

a sjet 80 m po lanové dráze! Zajímavá byla i návštěva 

sklárny v Harrachově, kde jsme si zakoupili suvenýry 

a dárečky pro rodiče.

Středa byla označena jako „den plný překvapení“. 

Lámali jsme si hlavu, co to asi bude. Hned ráno se 

objevil tajemný muž na motorce. Dověděli jsme se, že 

je to Pavel Balaš, náš reprezentant v trialu. Předvedl 

nám něco ze svého umění a nadšeni byli nejen kluci, 

ale i holkám se jeho vystoupení líbilo. Odpoledne nás 

zase čekaly sportovní hry a soutěže v družstvech.

Na horách vznikla nová přátelství, někteří byli i tro-

chu „zaláskovaní“. Uvítali jsme závěrečnou diskotéku. 

Venku zuřil vítr, světlo blikalo, až zhaslo docela. Správ-

ce zamkl chatu. Nikdo nesměl ven. Bylo to docela dob-

rodružství na závěr našeho pobytu.

I když sníh nenapadl, ani jeden den jsme se ne-

nudili. Bylo to prostě „super“ a rádi bychom si tento 

týden na horách zopakovali. 

Žáci 7. B, ZŠ Holice, Komenského ul.

Zimní kurz na suchu

Je čtvrtek, 18. 1. 2007. Pro většinu obyvatel Ho-

lic úplně normální čtvrtek, ale pro necelou stovku 

dětí je to den trochu jiný, půjdou se zapsat do ško-

ly. Dole v tělocvičně je ještě slyšet pátou třídu, ale 

v prvním patře už je vše připraveno pro příchod 

budoucích žáků. Pro většinu z nich to není první se-

tkání se školou a tak vstupují do třídy bez nejistoty 

v očích, protože tady v té třídě už si na školu hráli, 

už se tady „učili“ a paní učitelky je znají a oni znají 

je. Rodiče pečlivě vyplňují formality a děti se pouští 

do „pracovního pohovoru“ s paní učitelkou. Některé 

vypráví pohádku, jiné maluje, další předvádí, jak umí 

počítat, a nesmíme zapomenout na básničku. To vše 

paní učitelky pečlivě sledují, hlavně výslovnost bu-

doucích žáčků. Rodiče nervózně sledují výkon svého 

dítěte, zaznamenávají neopakovatelné okamžiky na 

kamery a čekají na slova paní učitelky stejně napjatě 

jako jejich ratolesti. Ano, jste zapsáni. Domů všichni 

odcházejí s dárečky a jistotou, že od září budou žáky 

ZŠ v Komenského ulici.

Olga Jiroutová 
ZŠ Holice, Komenského 100

Zápis do školy
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Automotoklub Holice uspořádal v pátek 16. února 
výroční členskou schůzi. Hlavním programem bylo 
zhodnocení dosažených výsledků a schválení výsled-
ku hospodaření za rok 2006, projednání plánu činnos-
ti a rozpočtu na rok 2007. 

V hlavním referátu, který přednesl předseda orga-
nizace Karel Kašpar, vyzdvihl přednosti, kterých bylo 
v  plynulém roce dosaženo. Automotoklub se stal opět 
členem Autoklubu ČR, což přineslo mnohá pozitiva, 
hlavně v položení základu na obnovení někdejší mo-
tokrosové slávy. Bylo zásadním způsobem zrekonstru-
ováno závodiště, což vedlo k přidělení Mezinárodní-
ho mistrovství ČR Juniorů. Jeho perfektní organizací 
a kvalitní závodní tratí se přispělo k tomu, že Holice 
byly Autoklubem ČR pověřeny v letošním roce uspo-
řádat Mezinárodní mistrovství ČR PAP OIL Cup a po-
slední závod Mezinárodního mistrovství ČR Juniorů se 
závěrečným ceremoniálem celého seriálu. 

Automotoklub však nemá jenom motokrosový 
odbor, ale vlastní také Mezinárodní Autokempink 
Hluboký s celoročním provozem, který disponuje 210 
lůžky v chatkách a pro náročnější byl od loňského 
roku zrekonstruován a vybaven apartmán. V  letošním 
roce bude do začátku sezóny zrekonstruováno hřiště 
na minigolf a zásadním způsobem hřiště na odbíje-
nou a nohejbal. Za zmínku ještě stojí činnost středis-
ka rozhlasových služeb, které ozvučovalo v loňském 
roce 16 významných motoristických podniků po celé 
ČR a Slovensku.

O tom, že se Automotoklub Holice v minulém 
roce prodral v motoristickém sportu opět na výsluní 
svědčí i to, že se na výroční schůzi dostavila dele-
gace vrcholových pracovníků Autoklubu ČR vedená 
prvním víceprezidentem Pavlem Babkou, předse-
dou výkonného svazu motokrosu Jiřím Charvátem 
a PhDr. Věrou Benešovou, vedoucí federace motocy-
klového sportu. Schůzi pozdravil také starosta Města 
Holic, Mgr. Pavel Hladík.

Závěrem předseda Kašpar poděkoval za přízeň zá-
stupcům AČR, Městu Holice a všem sponzorům, kteří 
se úspěších v loňském roce podíleli. 

Posledním bodem bylo představení aktivit v roce 2007:
19. 5. SMS Pardubice, krajský přebor v motokrosu
26. 5.  GOLD FREN Cup – motokrosový závod 

nadějí z ČR
23. 6.  NATIV Cup – závod se seriálu žambereckého 

poháru
19. 8.  Mezinárodní mistrovství ČR PAP OIL Cup 

2007
6. 10.  Mezinárodní mistrovství ČR Juniorů

V Autokempinku Hluboký v měsíci červnu MČR 
Triatlonu, kde Automotoklub převzal některá organi-
zační zabezpečení, Duatlon pro žáky základních škol 
holického regionu, MČR v závodě modelů plachet-
nic, v září potom MČR závodů modelů motorových 
lodí.

Za AMK Holice – Josef Zeman

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na přírodě.

I když zima se nám ještě letos nepředstavila v pl-

né své kráse, jaro již začíná pomalu „vystrkovat růž-

ky“ a práce na zahradě nabírají na intenzitě. Sezóna 

se rozbíhá a my musíme před nástupem opravdového 

bujícího jara především urychleně dokončit všechny 

přípravné a udržovací práce ze zimy. K tomu se však 

začínají přidávat i další důležité a nezbytné činnosti, 

které v tomto období nesmíme zanedbat, aby naše 

zahrada byla opravdu krásná. Osazujeme, hnojíme, 

kypříme, připravujeme nové trávníky, předcházíme 

plevelům… Některé tyto činnosti se nám opět mohou 

překrývat s jinými měsíci (únor, duben) dle aktuální-

ho vývoje počasí.

• V některých oblastech zima však ještě neřekla 

své poslední slovo. Neodstraňujme proto všude za 

každou cenu zimní přikrývky rostlin, opravdu ještě 

nevíme, jak se zima projeví, spíš možná bude zapo-

třebí některé rostliny přikrýt před příliš prudkými 

slunečními paprsky.

• Zapomenout bychom neměli na výsev semen let-

niček, jednoletých pnoucích rostlin, bylinek, hra-

chorů i zeleniny do užitkové části zahrady. Pokud 

to počasí dovolí, můžeme také rozdělit velké trsy 

venkovních trvalek. 

• Co nejdříve bychom měli zastřihnout růže a to 

dříve, než se ukážou letošní nové výhony. Růže 

je nutné ořezat až na nejspodnější větvení. Cílem 

tohoto řezu je rostlinu sesadit tak, aby měla stále 

mladé nové výhony ve výšce cca 50 cm nad zemí. 

Zabráníme tak tloustnutí starých stonků, které 

jsou nevzhledné. Též z nich odstraňujeme postup-

ně nastlané chvojí, které růže chránilo přes zimu, 

u pnoucích růží můžeme raději ještě chvíli počkat. 

Koncem března začínáme s hnojením. 

• Dle aktuálního počasí dokončíme výsadbu nových 

prostokořenných sazenic ovocných dřevin a dále 

růží, keřů a všech typů živých plotů, aby se stačily 

ujmout ještě před nástupem suchého letního obdo-

bí. Hrnkované sazenice můžeme vysazovat stále. 

• Pro milovníky chutných zahradních plodů jako 

jsou maliny či borůvky je tento měsíc vhodný prá-

vě k vysazování těchto rostlin, i když hrnkované 

sazenice můžeme vysazovat kdykoliv. Maliníky 

při sázení silně seřízněte. Koncem měsíce již mů-

žeme vysazovat jahodník. 

• Je potřeba urychleně dokončit zimní řezy stromů. 

Větší rány ošetříme proti chorobám stromovým 

balzámem nebo štěpařským voskem. 

• Ošetřujeme stromy s mrazovými trhlinami a des-

kami nebo kmeny poškozené hlodavci. Též mělce 

okopáváme nebo plečkujeme půdu pod korunami 

stromů. Můžeme též nastýlat vhodnou organickou 

hmotu. Těmito činnostmi zabráníme odpařování 

vody z půdy. Na kmeny stromů umístíme lepové 

pásy, abychom zabránili lezení hlavně mravenců 

na stromy a tím množení mšic. Stromy stříkáme 

předjarním postřikem proti přezimujícím škůd-

cům, letos to bude obzvlášť zapotřebí. 

• Hnojíme výsadby a vápníme půdu, pokud vykazu-

je kyselou reakci. 

• Rostliny dle možností zaléváme raději dešťovou 

vodu nachytanou do větších zahradních nádob. 

V prodejně Vám můžeme nabídnout semínka podle 

vhodnosti na určitou půdu, velký výběr semen kvě-

tin, ať už letniček, dvouletek či trvalek, hlízy a ci-

bule lilií, gladiolů, jiřinek – a to i nízkých druhů, 

vhodných do nádob a truhlíků – a jiných trvalek 

s kořenovým základem. Podle počasí snad i ovoc-

né stromy a stromky drobného ovoce. Nabízíme 

nosnice před snůškou a sadbové brambory. Rádi 

Vám poradíme i s návrhem zahrady. Těšíme se na 

Vás.

Za Faunu & Floru Rabasová Alena 
(e-mail:faunafl ora@seznam.cz)

 Automotoklub Holice

Dne 27. 1. 2007 proběhla v restauraci „U Mládků“ 
v Holicích výroční schůze Mysliveckého sdružení Ho-
lice. Kromě samotných členů se této schůze zúčastnil 
starosta města Mgr. Pavel Hladík a tajemník MěÚ ing. 
Vladislav Branda a dále zástupci Mysliveckého sdruže-
ní Ostřetín. Jak vyplynulo z přednesené zprávy a disku-
se, současná činnost sdružení je zaměřena více než na 
lov, na ochranu přírody a zlepšení přírodních podmínek 
pro chov zvěře, což je činnost velmi složitá v součas-
ném velkoplošném zemědělském hospodaření. I když 
MS uspořádá každým rokem několik honů na drobnou 
zvěř, jedná se více o kulturně společenskou akci pro 
členy mysliveckého sdružení a pozvané hosty.

Za MS Holice:
Vladimír Brynda, myslivecký hospodář 

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Holice

 Taneční studio Hany Flekrové vzniklo v roce 
1992 a navázalo na tradici Tancklubu Holice, taneční-
ho klubu společenského tance, který v r. 1957 založil 
Josef Švec a do roku 1977 jej i vedl. Do r. 1982 jej 
vedla Ludmila Klingerová – Mičjanová a od r. 1982 
jsem Tancklub Holice převzala já.

Své odborné vzdělání jsem získala na taneční 
konzervatoři a po jejím absolvování, již jako učitel-
ka společenského tance a společenské výchovy, jsem 
založila soukromé Taneční studio. V r. 1994 jsem 
pořádala první soukromé Velké taneční. Postupně se 
činnost TSHF rozrůstala až do dnešní podoby a stále 
se rozvíjí. TSHF má okolo 65 stálých členů, kteří se 
tanci věnují celoročně, věkové rozmezí je 5–21 let.

Se svými vystoupeními se pravidelně zúčast-
ňujeme všech významných kulturních akcí a oslav, 
pořádaných městem či jinými organizacemi, nejen 
v Holicích, ale i v dalších městech. Spolupracuji se 
základními školami v Holicích, Dolní Rovni, Sezemi-
cích, v Lázních Bohdaneč, Moravanech a na Horním 
Jelení, kde vyučuji i v mateřské škole.

Vlastním certifi kát kvality Svazu učitelů tance 
České republiky s Mezinárodní licencí Euro Dance 
Center, jehož jsem členkou.V závěru roku 2006 zís-
kal Tancklub Holice novou právní subjektivitu jako 
občanské sdružení, jehož jsem předsedkyní. 

Zúčastňujeme se tanečních soutěží a sama zase-
dám v některých porotách. V loňském roce TSHF 
pořádalo a podílelo se celkem na osmdesáti pěti ta-
nečních akcích, kde si zatančilo přes 500 tanečníků. 

Mezi nejvýznamnější akce TSHF patří pořádá-
ní taneční soutěže Holický kramfl íček, jejíž loňský 
XIII.  ročník byl velmi úspěšný, dále pak V. ročník ta-
nečního tábora v Bělči n. Orlicí a XII. ročník Velkých 
podzimních tanečních.

Mezi zajímavé události a akce v roce 2006 se za-
řadilo vystoupení pro seniory v Moravanech, pro re-
klamní agenturu jsme tančili na oslavách výročí Euro 
nábytku a v dětském kojeneckém ústavu Veska.

Závěr roku patřil naší vánoční besídce, závěrečné-
mu plesu tanečních a předtančení na společenské akci 
při příležitosti cyklistického závodu Poslední kopec.

Činnost TSHF je zaměřena především na práci s dět-
mi a mládeží, ale pořádáme i kurzy pro dospělé. Cílem 
TSHF je kvalitní využití volného času dětí a mládeže, se 
zaměřením na vystupování na veřejnosti a s tím je spo-
jené i osvojení společenského chování. Veškeré aktivity 
TSHF jsou určeny především široké veřejnosti.

TSHF připravuje na 22. června tradiční závěrečné 
vystoupení „V rytmu 2007“ se společenským veče-
rem a oslavou 50 let trvání Tancklubu Holice. Na toto 
setkání zvu již nyní všechny bývalé tancklubáky, kte-
rých tímto klubem prošlo opravdu hodně. V probíha-
jící plesové sezóně se zúčastňujeme mnoha plesů.
Aktuální nabídka:

Taneční pro starší – zahájení pátek 30. 3. od 20 ho-
din – klubovny KD Holice – přihlášky do 23. 3.

Velké podzimní taneční pro mládež – přihlášky 
již nyní.

Hana Flekrová a všichni členové Tanečního studia.

Tancklub Holice – letos již 50 let!

Jak na to?Jak na to?
Rádoby PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice

Rádi bychom v Holicích založili pěvecký sbor a proto hledáme zpěváky 
a zpěvačky. Pokud rádi zpíváte a chcete zkusit sborový zpěv zavolejte na 
telefon 736 438 386.



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C   H O L I C K É  L I S T Y  • 7

„Píšete o dění na autobusovém nádraží, ale za-
jděte se podívat na vlakové nádraží. Tam to vypadá“, 

řekl mi nedávno jeden místní občan. Nebyl to první 

hlas, proto jsem šel. Tam to tedy vypadá! Abych pře-

dešel uraženým reakcím: nevím, kdo je vlastníkem, 

udržovatelem, uklizečem, zodpovědným činitelem, 

dohlížitelem, a nepátral jsem po tom. Současný stav 

(18. 2.) je však nevábnou vizitkou, i když věřím, že 

denní cestující to už třeba nevnímají. Téměř zcela po-

ničené je zábradlí oddělující trať od přístupové cesty. 

Zrezivělé, vypadané či vylámané díly, někde zcela 

chybějící. Kolem dokola ukázkový nepořádek. Jako 

„vizitka“ (možná čin nějakého vtipálka) výhybka 

zapřená koštětem. Trávník pod alejí vedle přístupové 

cesty činí dojem vyhlášeného smetiště pro celé okolí. 

Podle cesty opět spousta odpadků všeho druhu. Za-

hrádka u nádražní budovy = bez komentáře. Abych 

nekřivdil, celkem uklizeno před „občerstvením“ 

a v nádražní budově. Ovšem okolí opět hrozné. Co 

k tomu dodat? Ještě že vlakem do Holic příliš ná-

vštěvníků nepřijíždí. To by byla náramná podpora 

cestovního ruchu. A také reklama města.

Nic nového pod sluncem  – kdo z Holičáků na  

uvedené fotografi i by nepoznal kašnu z holického 

náměstí? Loňského roku bylo kolem osudu tohoto 

objektu dost řečí, psaní, jednání. Jaká je její budouc-

nost, nevím. Zápis z rady města (11. 9. 2006) praví, 

že „… v souvislosti s rozpočtovou změnou, ve které je 
zahrnuta nezbytná rekonstrukce technologického za-
řízení kašny na náměstí T. G. Masaryka, doporučila 
rada zastupitelstvu schválit rekonstrukci dle dispos-
ic akad. Arch. Bohuslava Horáka“. O rozpočtových 

změnách je veřejnost pravidelně informována, ovšem 

obvykle tam chybí, o co přesně jde a za kolik. Tak je 

tomu i u zmíněné kašny. Zastupitelé návrh ještě týž 

den „odklepli“, takže lze očekávat, co se bude letos 

dít. Jenom mne mimoděk napadlo, že zřejmě nepůjde 

o peníz malý a že současná kašna, vyrobená svého 

času jako „nouzovka“ doslova „na koleně“, není ještě 

tak nejhorší. Prostě jsme si na ni zvykli. Avšak toto 

není replika proti nové kašně, pokud na ni město má. 

Jen doufám, že její podobu bude schvalovat jiný čini-

tel, než ten, který schválil dnes už pověstné „římské 

lázně“ před kulturním domem.

Před uzávěrkou tohoto vydání jsem stačil pře-

číst starostův sloupek. Musím se připojit k úvodním 

větám. Nic proti vyhlašování nejlepších sportovců 

a činitelů, ovšem mám dojem, že to léty poněkud 

„vyčpělo“. Něco jiného je totiž vybrat v klubu či 

oddílu nejlepšího, nejaktivnějšího, snaživého, něco 

jiného je vybrat „nejlepšího sportovce města“. Případ 

první by se měl týkat samotného klubu a ten by měl 

oceňovat. Případ druhý by se měl týkat těch, kteří se 

mohou chlubit zcela mimořádným výkonem či aktivi-

tou přesahující i hranice města či regionu. A to nejen 

v dění sportovním, ale v kterémkoliv dalším. Byli 

zmíněni žáci a studenti, doplňuji divadelní ochotníky, 

amatérské hudebníky, učitele s bohatou mimoškolní 

činností, hasiče, sociální pracovníky, skauty, členy 

zájmových sdružení (chovatele, zahrádkáře, včelaře), 

atp. Podotýkám, že jsem o tom taktéž psal zhruba 

před třemi lety do „Pardubických novin“. Bezvýsled-

ně. Domnívám se, že tentokrát by radní (resp. zastu-

pitelé) měli této záležitosti věnovat více pozornosti 

a změnit dosavadní systém výběru a ohodnocení ta-

kových lidí, kteří se za uplynulý rok zasloužili o dob-

ré jméno města.

  e-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

KRÁTCE…

BIDLO Zdeněk (75. výročí narození)
* 10. března 1932 v Holicích, † 8. listopadu 1994 

v Praze 

úředník, redaktor Čs. rozhlasu v Praze, spisovatel 

a dramatik, autor rozhlasových pořadů, několika ro-

mánů a divadelních her, v době „normalizace“ pro-

puštěn, pracoval jako dělník 

KAŠPAR Josef (140. výročí narození)
* 3. března 1867 v Holicích, † 9. ledna 1948 

v Holicích

holický obuvník, zakladatel Komunistické strany 

Československa v Holicích, dlouholetý městský rad-

ní, veřejný činitel levicového zaměření, přezdívaný 

„Holický Marx“

PLATENKA Jiří (75. výročí narození)
* 1. března 1932 v Holicích, † 1. února 1999 

v Holicích

technický úředník, fotograf vysoké profesionality, 

fotodokumentarista Holicka, účastník výstav doma 

i v zahraničí, publikoval v našich i zahraničních ča-

sopisech, nositel mnoha ocenění 

VANÍČEK Alexandr, JUDr. (140. výročí narození)
* 28. března 1867 v Hradci Králové, † 29. června 

1928 v Holicích

advokát, veřejný činitel, funkcionář spolků a sdruže-

ní, předseda Občanské záložny v Holicích, místopre-

zident a.s. Místní dráhy Chrudimsko-Holické, před-

seda m.o. Ústřední matice školské

VOTRUBEC Ctibor, Doc. RNDr. CSc. (10. výročí 
úmrtí)
* 8. června 1925 ve Vodňanech, † 3. března 1997 
v Praze
geograf v Ústředním ústavu geologickém v Praze, 

docent geografi e na Univerzitě 17. listopadu v Praze, 

expert OSN v Africe, autor děl o Africe a Emilu Ho-

lubovi, jeho obdivovatel

Březnovou událostí, která se v minulém stole-

tí zapsala do paměti celého národa, byla nacistická 

okupace a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava 

(15. března 1939). Nejde o výročí kulaté, ale nato-

lik významné – rozbití Československa, kterému 

předcházela Mnichovská zrada – že je nutné trvale 

je připomínat. Holice pocítily okupaci již ve čtvrtek 

16. března 1939, kdy od Hradce Králové k Dašicům 

projela první jednotka německé okupační armády.

Hledání významnějšího kulatého či půlkulatého 

březnového výročí bylo neúspěšné. Jedinou za zmínku 

stojící (bohužel též okupační) událostí bylo, že v břez-

nu 1942 – tedy před 65 lety – v zabavené obuvnické 

továrně Eduarda Schicka v Nádražní ulici vznikla po-

bočka společnosti „Guss-Metall“ na výrobu leteckých 

součástek. Zaměstnávala 150, později až 500 lidí. Pro 

úplnost: v budově po osvobození sídlil místní národní 

výbor, od padesátých let ji převzala ČSAD (učiliště), 

dnes tam sídlí střední škola automobilní.

(mkm)

Holické listy jsou koncipovány jako zpravodaj 

města Holic. Proto v nich mají přednost zprávy z rad-

nice, informace o dění ve městě na poli kulturním, 

sportovním, klubovém, spolkovém a společenském. 

Až po těchto informacích se dostane, pokud zbude 

volné místo, na články dopisujících občanů. Redakce 

si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů 

a jejich redakčního krácení.

Aby místa bylo co nejvíce, bylo rozhodnuto ne-

dávat reklamu do stávajícího rozsahu Holických listů. 

Reklama tedy bude možná pouze na vloženém listě, 

pokud se tento naplní z obou stran. 

Ceny této reklamy jsou následující: 

obě strany – 8 000 Kč, 1 strana – 4 000 Kč, ½ str. 

– 2 000 Kč, ¼ str. – 1 000 Kč, 1/8 str. – 500 Kč.

A ještě jedno důležité připomenutí: uzávěrka kaž-

dého čísla je vždy dvacátého v měsíci do 12.00 hodin. 

Pokud toto datum připadne na sobotu nebo neděli, je 

dnem uzávěrky pátek předcházející těmto dnům.

redakce

Pár slov ke koncepci Holických listů

Měsíc b ř e z e n ve starém římském kalendáři, 

který podle pověsti zavedl již Romulus, fi guroval jako 

zahajovací měsíc nového roku. I Slované slavili nový 

rok v březnu, a to při jarní rovnodennosti.

 
Podle „Adresáře města Holic v roce 1926“ (vy-

dala Městská spořitelna holická tiskem Františka Ott-

mara) byli ve městě vedeni kromě dvou policejních 

strážmistrů a dvou policejních strážníků ještě čtyři 

obecní ponocní. Kdo ví, zdali by si poradili v součas-

nosti s problematikou „veřejného pořádku“.

 
V „Holických listech“ bychom rádi zavedli 

tzv. „kalendárium“. Jedná se o výčet všech mož-

ných akcí (kulturně-společenských, sportovních, 

klubových, spolkových, školních, atd.), které by 

formou kalendáře se stručnými údaji – datum, 

hodina, akce, místo konání, pořadatel – podaly 

přehled o budoucím dění ve městě. K tomu však 

potřebujeme právě od vás, občanských sdružení, 

spolků, klubů, institucí, vždy do dvacátého v mě-

síci příslušné údaje. Bude to i vaše reklama, listy 

jsou doručovány do všech domácností! (mkm)



Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Miloslav Kment, Luděk 
Kaplan. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466920476, 603725924. E-mail: kd@holice.cz. Grafi cká úprava a tisk: PORS 52, s.r.o. Chrudim. 

Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. 
Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Turnaj veteránů stolního tenisu se opět konal 

ve sportovní hale v Holicích přesně v den 35. vý-

ročí založení oddílu stolního tenisu v tomto městě. 

Loňský počet účastníků – 220 hráčů a hráček ze 

Slovenska, Rakouska a ČR, byl překonán. Letos 

přijelo do Holic celkem 236 hráček a hráčů dokon-

ce z  5 zemí (!), přičemž rekordní účast v jednom 

turnaji ČMKV (během 25 let jejich pořádání) je 

252 hráček a hráčů. Je vidět, že se tento rekord 

„otřásal“ v základech hned při druhém turnaji po-

řádaném v Holicích. Nejvýznamnější osobností 

turnaje byl představitel výkonného výboru Světové 

asociace veteránů pan Hans Westling ze Švédska.

Pořádání veteránských turnajů je i velkou pro-

pagací našeho města nejen v ČR, Evropě, ale i na 

celém světě! Pořadatelské město je totiž zařazeno 

v termínovém kalendáři Světové asociace stolního 

tenisu veteránů (ten byl vyvěšen ve sportovní hale 

panem Westlingem i při této akci). Dokladem o jeho 

sledovanosti je i fakt, že do seriálu turnajů ČMKV 

2007 se u nás přihlásil i pan Norman Merchant, 

který přijel speciálně na tuto akci z Anglie!

A jaké byly tedy výsledky vynikajícího turnaje 

v jednotlivých věkových kategoriích? Zde jsou ví-

tězové jednotlivých kategorií:

MUŽI:
40–49 let Došek (Valašské Meziříčí); 50–54 let 

Studenecký (Vrchlabí); 55 – 59 let Pořízek (Vyš-

kov); 60–64 let Kučera (Slavičín); 65–69 let Pis-

chel (Hradec Králové); 70–74 let Rákosník (Hra-

dec Králové); 75–79 let Lhotka (Praha); 80–85 let 

Ruzha (Praha); nad 85 let Sokol (Náchod).

ŽENY:
40–49 let Longinová (Turnov); 50–59 let Kaiser 

(Rakousko – Vídeň); 60–69 let Maršíková (Sed-

lec); nad 70 let Bednářová (Havířov).

Všem vítězům blahopřejeme. Z holických hrá-

čů se probojovali ve svých kategoriích ze skupin 

do dalších kol Jiří Košťál (skončil na 9.–13. místě) 

a Jan Švec (5.–8.) Co závěrem? Při dnešním zájmu 

měst o pořadatelství se nestává tak často, aby vý-

bor ČMKV na začátku sezony měl jasno v určení 

pořadatelského místa turnaje v příští sezoně. O to 

více potěšila žádost prezidenta ČMKV, zda by 

bylo možné zahajovat příští sezonu 2008 úvodním 

turnajem roku opět v Holicích. 

Informace o akcích stolního tenisu v březnu
V sezoně 2005/2006 vybojoval tým A oddílu 

stolního tenisu návrat do 3. celostátní ligy. Po do-

plnění týmu překvapilo „Áčko“ v letošní sezoně 

svými výkony většinu soupeřů a s jedinou prohrou 

a dvěma remízami vedlo (jako nováček soutěže!) 

po polovině soutěže tabulku skupiny C 3.ligy!! 

Přístup hráčů k tréninku i jejich současné postave-

ní v tabulce po odehrání 3/4 sezony všech zápasů 

(jsou na 2. místě pouze o 1 bod za vedoucím tý-

mem, se kterým však vyhráli doma i na jeho sto-

lech) napovídá, že mají reálnou šanci hrát nadstav-

bovou část soutěže – play off (mezi čtyřmi týmy) 

– o postup do 2.celostátní ligy! Původní záměr pro 

tuto sezonu – udržení se v soutěži a umístění do 

6. místa – bude tedy zřejmě dost vylepšen.

V březnu zakončí „Áčko“ základní část soutě-

že posledními zápasy právě na domácích stolech 

v termínu:

– sobota 24. 3. mistrovské utkání 3. liga 15.00 Ho-

lice A – Chotěboř

– neděle 25.3. mistrovské utkání 3. liga 10.00 Ho-

lice A – Koral Tišnov

Termíny zápasů dalších holických týmů najde-

te na naší vývěsce. A na závěr umístění holických 

družstev. Tým Holice „A“ je na druhém místě 3. 

ligy skupiny C, tým Holice „C“ je první a tým Ho-

lice „B“ druhý v Krajském přeboru M 2A.

Zahajovací turnaj 26. ročníku turnajů Českomoravského klubu veteránů v Holicích

V sobotu 10. února se v holickém Kulturním 

domě přehoupl letošní ročník Českého poháru 

v táhlovém hokeji STIGA do své druhé poloviny. 

Holice bez nadsázky patří k baštám tohoto neu-

stále se rozvíjejícího sportu pro všechny. Letošní 

turnaj byl v pořadí již sedmadvacátým od založení 

zdejšího oddílu, v letech 1995 a 1999 se v našem 

městě dokonce uskutečnil vrchol domácí sezóny 

v podobě republikového mistrovství. 

Tentokrát do tradičního prostředí zavítalo 70 

hráčů ze všech koutů České republiky i ze zahra-

ničí. Mezinárodní punc celé akci dodala výprava 

slovenských reprezentantů, pozornost poutal také 

Lotyš Edgars Saulitis, hájící barvy pražského klu-

bu CIBET.

Po slavnostním zahájení starostou města 

Mgr. Pavlem Hladíkem se rozpoutaly nesmlouva-

vé boje, na jejichž konci se podobně jako na před-

cházejících turnajích mohli radovat především 

členové juniorské reprezentace ČR. Pokračující 

vzestup mladé generace potvrdili fi nalisté Lukáš 

Turoň z Třince a Petr Tměj ze Svitav. V drama-

tické fi nálové sérii se východočeský hráč dokázal 

vzchopit a vyrovnat stav zápasů na 2:2, avšak 

v prodloužení rozhodujícího duelu měl pevnější 

nervy vedoucí muž poháru, jenž svůj výkon ozdo-

bil několika ukázkovými nechytatelnými blafáky. 

Na třetím místě skončil Michal Hvížď z Příbrami. 

Nejlepším zástupcem Pardubicka se na 20. místě 

stal Zbyněk Pilař z Pardubic.

Sedmý turnaj seriálu se odehraje 3. března 

v Litomyšli, mistrovství republiky uspořádá 26. 

– 27. května Třinec.

 Aleš Horčička

Turnaj v táhlovém hokeji STIGA

Přátelská utkání:
7. 1. ml. žáci: SK Holice - Tesla Pardubice 0 : 4; st. 

žáci: SK Holice – Tesla Pardubice 2 : 0.

A. mužstvo dospělých: 21. 1. SK Holice – FK 

Nový Hradec 5:1, goly: Černý, Kopa, Skalický 2, 

Pištora. 

27.1.– Agria Choceň - SK Holice 3:0 (1:0); 3. 2. 

SK Holice - Sokol Morašice 3:0 (1:0), góly: Abso-

lon 3; 4. 2. SK Holice - FC Hlinsko 1:3 (1:1), gól: 

J.Englich; 10.2. SK Holice – Tesla Pardubice 1:2 

(1:1) gól Absolon; 11.2. SK Holice – Lhota p.L. 

5:3 (5:1), góly: Absolon 3, Englich V. 1, Englich J. 

1.  

Březen 2007:
Přípravná utkání: A mužstvo 10.3. ve 14.00: FC 

Nový Hradec – SK Holice, 17.3. v 15.00: SK Ho-

lice-Sokol Ždírec (hřiště v Holicích).

Mistrovská utkání A mužstva: 
24. 3. v 15.00: SK Holice – Sokol Dobříkov; 31.3. 

v 16.00.hod: SK Holice – FK Česká Třebová

SK Holice informuje

V lednu a v únoru 2007 pokračovala Výcho-
dočeská basketbalová liga dalšími mistrovský-
mi utkáními. Holickým mužům se podařilo na 
domácí palubovce vybojovat dvě cenná vítěz-
ství s „béčkem“ Tesly Pardubice a s Chlumcem 
nad Cidlinou. Plný počet bodů z těchto dvou 
utkání konečně odpoutal holické muže ode dna 
tabulky Východočeské basketbalové ligy a tzv. 
Černý Petr, v podobě hrozby sestupu do kraj-
ského přeboru, se tak přenesl na basketbalisty 
Havlíčkova Brodu. Právě s tímto soupeřem se 
holičtí muži utkají na domácí palubovce v so-
botu 24. února. Vítěz tohoto „utkání sezóny“ 
se defi nitivně odpoutá od posledního místa 
v tabulce a s největší pravděpodobností získá 
jistotu setrvání ve Východočeské basketbalové 
lize. Poraženého pak čeká cesta směrem dolů 
do krajského přeboru. Pro holické muže navíc 
hovoří skutečnost, že v podzimním utkání na 
palubovce Havlíčkova Brodu dokázali zvítě-
zit. Pokud by vítězství zopakovali i v domácím 
utkání, měli by v případě rovnosti bodů na kon-
ci soutěže výhodu lepších vzájemných utkání. 
Stát se však může ještě cokoliv, a proto zveme 
holické sportovní příznivce, aby přišli domácí 
basketbalisty povzbudit v posledních dvou ko-
lech letošní Východočeské basketbalové ligy 
hraných na domácí palubovce ve dnech:

17. března  BVK Holice – Náchod
31. března  BVK Holice – Hořice 

Začátky utkání budou opět vyvěšeny u vstupu 
do městské sportovní haly a současně zveřejňo-

vány v městském rozhlase.
Východočeská liga mužů 
BSK TJ Jičín „B“ – BVK Holice  94 : 59   (16 : 
11, 28 : 11, 26 : 19, 24 : 18) 
BVK Holice – Tesla Pardubice „B“  64 : 52   
(61 : 9, 10 : 16, 14 : 5, 19: 22)
Sokol Přelouč – BVK Holice  89 : 48   (18 : 10, 
23 : 9, 21 : 18, 22 : 11)
BVK Holice – BK Sokol Chlumec nad Cidli-
nou  81 : 75   (18 : 18, 23 : 18, 19 : 19, 21: 20)
SKB Česká Třebová – BVK Holice  83 : 79   
(26 : 22, 16 :18, 23 : 11, 18 : 28)
BVK Holice – BK Spartak Choceň  71 : 87   (16 
: 19, 15 : 23, 23 : 23, 17: 22)
TJ Sokol BC Darren Chrudim – BVK Holice  
60 : 52   (17 : 8, 10 : 19, 14 : 14, 19 : 11)

A na závěr opět výzva pro všechny kluky 
v Holicích i širokém okolí.

Chceš-li se naučit hrát basketbal a sportov-
ně se rozvíjet v kolektivu stejně zaměřených ka-
marádů, přijď mezi nás. Trénujeme každé úterý 
a pátek v městské sportovní hale. Od 17. 00 hod. 
trénuje přípravka (1. – 3. třída základní školy). 
Od 18. 00 hod. trénují nejmladší minižáci. Pří-
padné bližší informace na telefonu 603 758 254 
(Pavel Welsch).

Chcete-li se dovědět o holickém basketba-
lu více, přijměte pozvání na jeho internetovou 
stránku, kterou najdete na adrese:
www.bvkholice.cz.

Pavel Welsch

Výsledkový servis BVK Holice z mistrovských soutěží


