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SLOVO STAROSTY

CENA MĚSTA HOLIC

Vážení spoluobčané!
Venku je ještě plno
sněhu, ale já musím již
psát o jarních záležitostech. Věřím, že jaro bude
a zima nepřeskočí rovnou
do léta. Na jaro se řada
lidí těší. Jsou mezi nimi
i cyklisté. A protože dnešní sloupek by měl patřit
informacím o dění v Dobrovolném svazku obcí
Holicka, bude hlavně řeč o cyklostezkách. Prosím nezaměňovat s cyklotrasami. To jsou ty cesty označené žlutými směrovkami a již několik let
fungující.
Základem tras na Holicku je páteřní cyklostezka Ostřetín – Holice – Chvojenec – Býšť
– Hoděšovice s napojením do Hradce Králové.
Nejdále v přípravě je úsek z Ostřetína do Holic, kde se nyní podnikají kroky ke stavebnímu
řízení. Díky starostovi Ostřetína panu Vlasákovi se podařilo získat dotaci na úsek z Ostřetína k obchvatu. Na celé trase do Holic by se
teoreticky dalo jezdit už koncem roku, kdyby…
Kdyby se paní Jindrová dohodla s Ředitelstvím
silnic a dálnic na prodeji pozemku, mohl by být
dokončen silniční obchvat v plánované trase.
Kdyby byl obchvat dokončen v plánované trase,
dostalo by naše město již nepotřebnou silnici
a stačily by malé úpravy, aby se po ní mohli rozjet cyklisté, případně i bruslaři.
Další úsek z Holic do Hoděšovic je již naprojektován a v současné době probíhá jednání s majiteli pozemků. Pokud budou úspěšná,
bude vydáno územní povolení a může se žádat
o dotaci. Tuto páteřní cyklostezku by měla přetínat trasa z Chotče (od cyklostezky z Pardubic
a Sezemic) přes oboje Ředice a Holice do Velin
(s napojením na hotovou trasu do Borohrádku).
Na úsek Holice – Veliny je již projekt také hotový (na katastru našeho města), zbývá zakreslit
trasu po katastru Velin. Nyní se i tady připravují
podklady pro jednání s majiteli pozemků. V další fázi přijde na řadu projektová příprava úseku
z Dolních Ředic do Chotče a souběžně jižního
směru na trase Holice – Dolní Roveň.
Ostatní projekty Dobrovolného svazku obcí
Holicka se našeho města dotýkají okrajově. Jde
především o vybudování sběrných dvorů a sběrných míst prakticky ve všech obcích sdružených
ve svazku. A to jsou všechny obce našeho správního obvodu. V každém případě se však Holic
týká projekt protipovodňových optaření na Ředickém potoce. První fáze projektu je hotová,
s další musíme čekat až se nová krajská vláda
rozkouká a bude s kým jednat.
V příštím sloupku se již budu věnovat zase
problematice Holic, ale myslím si, že je třeba
také trochu vědět, co řešíme z titulu našeho
předsednictví v Dobrovolném svazku obcí Holicka. Přeji vám pěkný březen a ať se sněhulák
již odstěhuje do ledničky.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Zastupitelstvo města Holic se rozhodlo udílet Cenu města Holic.

STATUT „CENY MĚSTA HOLIC“
1. Cenu města Holic (dále jen Cena města) je
možné udělit za:
a) dlouhodobou, zejména pak dobrovolnou,
činnost ve prospěch města a jeho občanů;
b) dlouhodobou propagaci města v celostátním a regionálním měřítku;
c) významnou reprezentaci města v mezinárodní či celostátní soutěži;
d) čin vedoucí k záchraně života.
2. Cena města může být udělena jak jednotlivci, tak i kolektivu. Oceněný nemusí mít
bydliště či sídlo v Holicích.
3. Cena města je čestné ocenění spočívající
v plaketě a diplomu. Nenáleží k ní finanční
ani jiná odměna.

4. Návrhy na ocenění Cenou města může podat jak jednotlivec, tak i organizace, občanské sdružení či jiná právnická osoba.
Navrhovatel nemusí mít bydliště či sídlo
v Holicích.
Návrhy se předávají písemně se stručným
zdůvodněním návrhu starostovi města do
31. března příslušného roku.
5. Došlé návrhy projedná Rada města Holic
a Zastupitelstvo města Holic, které rozhodne, komu bude Cena města udělena.
6. Ceny města se předávají na slavnostním
zasedání Zastupitelstva města Holic, zpravidla v předvečer Dnů Holicka.

Těšíme se na vaše návrhy. Nezapomeňte, že uzávěrka je 31. března 2009.

Proč nová kanalizace ve Starých Holicích
Stávající kanalizace v horní části Starých
Holic je tvořena stokou v ulicích Staroholická,
K Zastávce a zatrubněnou vodotečí, která vede
mezi ulicemi Staroholická a Hanzlova a dále
přes zahrady na konec Starých Holic, kde je do
ní zapojen přepad ze Stateckého rybníka. Tyto
stoky slouží k odvádění dešťových
vod z komunikací a dále jsou do
nich zaústěny drobné vodoteče,
drenáže a silniční příkopy z okolí Starých Holic. Je to původní
dešťová kanalizace a není určena k odvádění splaškových vod
z nemovitostí ani odpadních vod
ze septiků. Odvádění dešťových
a povrchových vod z této oblasti způsobuje v době přívalových
dešťů problémy hlavně v prostoru
autobusového nádraží a náměstí
(zaplavování sklepů a komunikací).
V 90. letech měl VAK Pardubice, a. s. snahu ve spolupráci
s městem Holice řešit tuto situaci
zřízením samostatné splaškové stoky v trase
podél zatrubnění v zahradách. S návrhem nesouhlasili majitelé dotčených pozemků, proto
bylo navrženo nové řešení.
Nově navržená úprava o dkanalizování předpokládá výstavbu úseků kanalizace určených
k odvádění splaškových vod v ulici Hanzlově,
v horní části ulice Staroholické, dále v ulicích
K Zastávce, 1. máje, Ve Drahách a Nezvalo-

vě. Stávající dešťové stoky budou zachovány
a svedeny do stoky v ulici 1. máje, která je napojena za staroholickou požární nádrží do Ředického potoka.
Odvodem povrchových vod z veřejné kanalizace se dešťové přívaly odvedou mimo

veřejnou kanalizaci a nebudou pak způsobovat
problémy v centru města, povrchovými vodami přestane být zatěžována čistírna odpadních
vod a hlavně budou odvedeny splaškové vody
v souladu s předpisy.
Další informace o výstavbě kanalizace jsou
na straně 3 na „úřední desce“.
Vladislav Branda
(informace VAK Pardubice)

INFORMACE PRO VÁS. . .
Schůze rady města 26. ledna 2009
Rada města schválila pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na první čtvrtletí, pronájem nebytových prostor v čp. 19 na náměstí
T. G. Masaryka ku zřízení servisního centra
pro přechod k digitálnínu vysílání televize,
pronájem přístřešku na dvoře čp. 2 na náměstí
T. G. Masaryka, převod družstevního podílu
v Bytovém družstvu nájemců Holice v Pospíšilově ulici, poskytovatele služeb s uspořádáním zadávacího řízení na dodavatele akce

„Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný
dvůr Holice“ firmu Stavební poradna s. r. o.
České Budějovice. Rada dále schválila platnost stávajícího ceníku prodávaných pozemků
pro rok 2009, pronájem vývěsní skříňky na
autobusovém nádraží, prominutí poplatku ze
psa pro členy výjezdního družstva Jednotky
požární ochrany Holice, příspěvek ve výši
5 000 Kč agentuře FOIBOS Praha na vydání
publikace „Slavné vily Pardubického kraje“,

podání žádosti o grant Pardubického kraje na
podporu budování infrastruktury cestovního
ruchu, Petra Rychlíka jako svého zástupce do
výběrové komise pro obsazení funkce vedoucího odboru životního prostředí a stavebního
úřadu. Rada města vzala na vědomí zprávu
o vyřizování stížností, připomínek a žádostí občanů o informace za rok 2008 a zprávu o činnosti správního odboru MÚ Holice
v roce 2008.

Mimořádné zasedání zastupitelstva města 26. ledna 2009
Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání
územního plánu města Holic, zřízení věcného
břemene na pozemcích v ulici Na Povětrníku
za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny,
zřízení věcného břemene na pozemcích v Hanzlově ulici za účelem vedení veřejného rozvodu
elektřiny a na pozemku v Ottmarově ulici za

účelem vedení plynovodního zařízení. Zastupitelé schválili udílení „Ceny města Holic“,
statut „Ceny města Holic“, obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, od 1. 1. 2009 měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města (pro členy

rady ve výši 1 900 Kč, pro předsedy výborů
zastupitelstva a komisí rady ve výši 1 200 Kč,
ostatní členy zastupitelstva města ve výši
600 Kč). Zastupitelstvo uložilo vedoucímu odboru životního prostředí a stavebního úřadu do
31. 5. 2009 zpracovat koncept územního plánu
města Holic.

Schůze rady města 9. února 2009
Rada města schválila provozní rozpočty příspěvkových organizací města v objemu příjmů a výdajů takto (bez mzdových nákladů): Mateřská
škola Holubova ulice 2 137 400 Kč, Mateřská
škola Pardubická ulice 1 713 300 Kč, Mateřská
škola Staroholická ulice 1 011 000 Kč, Základní
škola Holubova ulice 2 825 000 Kč, Základní
škola Komenského ulice 2 047 600 Kč, Dům
dětí a mládeže Holice 796 000 Kč, Školní jídelna Holice 3 525 300 Kč, Kulturní dům města
Holic 6 834 500 Kč, Technické služby Holice
19 380 000 Kč. Rada schválila Technickým
službám Holice použít rozpočtované prostředky na životní a důchodové připojištění zaměstnanců z položek na provoz do 31. 12. 2011, inventarizaci majetku města k 31. 12. 2008, odpis
pohledávek, zhotovitele akce „Výměna oken
a balkonových dveří na severozápadní straně v čp. 61 v ulici Bratří Čapků“ firmu FOR-

PLAST Skuteč, požadavky na kvalifikaci uchazečů a hodnotící kritéria pro zadávací řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce a veřejnou
zakázku pro akci „Zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr Holice“, převod družstevního podílu v Družstvu vlastníku bytů v Holicích
v ulici Na Mušce, pronájem kanceláře č. 209
v čp. 38 v Palackého ulici na jeden den v týdnu
JUDr. Miroslavu Antlovi ke zřízení regionální senátorské kanceláře, použití volné garáže
v Palackého ulici 1173 pro uskladnění materiálu Domu dětí a mládeže Holice, dodatek smlouvy s firmou Stavitelství Malý a syn na výstavbu
komunikace v místní části Podhráz.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit kapitálovou část rozpočtu města na rok 2009, podání
žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný
převod pozemků v ulici Pod Homolí, prodej
pozemku v Holubově ulici, odprodej pozemku

v ulici 1. Máje, zřízení věcného břemene na pozemku v místní části Koudelka za účelem vedení inženýrských sítí, zřízení věcného břemene
v Hradecké ulici za účelem uložení veřejného
rozvodu elektřiny. Rada města vzala na vědomí
žádost Základní školy Holubova ulice s tím, že
Sdružení přátel školy může požádat o finanční
příspěvek do 15. 2. 2009 z prostředků veřejné
podpory. Dále rada města jmenovala na základě výběrového řízení s platností od 1. 3. 2009
Mgr. Zdeňku Šturmovou vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu MÚ Holice, zamítla žádost firmy Lenapo s. r. o. Holice
o snížení nájemného na rok 2009 a též žádost
Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje o příspěvek na zakoupení autobusu. Uložila vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města ihned zpracovat studii dopravního
značení pro centrum města.

Další družby se zahraničními městy pokračují
V únorovém vydání „Holických listů“ jsme
vás seznámili s počátky družebních kontaktů
města Holic s některými městy. Zmíněno bylo
především Veselí nad Moravou, kde nešlo pouze
o družbu, ale také finanční pomoc po tehdejších
katastrofických povodních, které se zmíněnému
moravskému městu nevyhnuly. Dále jsme popsali začátky a pokračování družby se slovenským
Medzevem. Dnes popíšemi začátky družby mezi
Holicemi a poským městem Strzelce Opolskie.
V roce 2005 při náhodném kontaktu pracovníků městského úřadu s tehdejším konzulem ČR
v Katovicích přišla řeč na možnosti družebních

kontaktů s některým polským městem. Konzul
Kubík slíbil vybrat z míst ne příliš vzdálených
od našich hranic a doporučil Strzelce Opolskie,
město sice dvakrát větší než Holice, ovšem
chrakterem i zázemím pro navázání kontaktů
vhodným.
A již počátkem července (7.–8. července) se
u nás uskutečnilo první setkání: do Holic za doprovou konzula Kubíka přijel „burmistrz“ (starosta) Krzysztof Fabianovski, aby spolu s naším
starostou Ladislavem Effenberkem dohodli základní obrysy spolupráce. Na zářijové setkání
téhož roku při okresních dožínkách v Kadlubie
(ves z regionu Strzelec Opolskich) již došlo
k přímým kontaktům na úseku školském a kulturním, jakož i mezi tamním a holickým sborem
dobrovolných hasičů.
Družba úspěšně pokračovala v roce 2006.
Ve dnech 22.–23. dubna se konaly tradiční jarní
trhy přímo ve Strzelcich Opolskich a účastnila
se jich pozvaná delegace města Holic. V červnu
tyto kontakty pokračovaly. 3.–4. června se regionálních oslav „Dni Ziemi Strzeleckiej“ zúčastnila nejen delegace holické radnice, ale zároveň

se zde s velkým úspěchem představila Dechová
hudba KD.
Samozřejmě, že polští přátelé byli pozváni
na oslavy „670 let města Holic“. Nechyběla při
nich oficiální delegace města Strzelce Opolskie,
navíc se o zpestření kulturního programu postaral pěvecký sbor „Viva la Musica“, k bohatosti
sportovního turnaje přispělo žákovské fotbalové
mužstvo tamního sportovního klubu. Ještě téhož
roku – 29. září – byla ve Strzelcich Opolskich
slavnostně podepsána partnerská smlouva.
V některém z dalších čísel vás seznámíme
s úspěšným pokračováním této družby.

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

První letošní trhy
už v pondělí 16. března

VAK Pardubice, a. s. informuje

První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici
proběhnou už v pondělí 16. března 2009.
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto
termínech: 6. dubna, 18. května, 15. června,
13. července, 17. srpna, 14. září, 19. října,
16. listopadu a 14. prosince 2009.

Splatnost místních poplatků
za odpad a za psy
Počátkem roku byly holické domácnosti obeslány složenkami na zaplacení místního poplatku za odpad, popřípadě poplatku za psa.
Poplatek za odpad je nutno zaplatit do 15.
března a poplatek za psa do 30. dubna 2009.

Schůze rady města v březnu 2009
První březnová schůze rady města bude
v pondělí 9. března před jednáním zastupitelstva a rada bude projednávat aktuální záležitosti. Následující schůze rady města 23. března bude mít na programu informaci o činnosti
sociálního odboru a sociální komise za minulý rok 2008.
Na jednání rady města budou vždy zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.),
sdělení starosty a další.

UPOZORNĚNÍ
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
Osvědčení pro samostatně hospodařící rolníky
platí pouze do 1. 5. 2009!!!
Dle přechodných ustanovení novelizovaného
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, které
nabyly účinnosti dnem 1. 5. 2004, platí osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi pouze 5 let, platí tedy do 1. 5. 2009!
Fyzická osoba – samostatně hospodařící rolník, která nadále hodlá podnikat v zemědělství, musí být zapsána nejdéle do 1. 5. 2009
v „Evidenci zemědělského podnikatele“.
Žádosti vyřizuje obecní živnostenský úřad
MÚ Holice, informace u Ing. Šťovíčkové na
tel. 466 741 283.

Stavba splaškové kanalizace a přípojek bude
na Starých Holicích zahájena již v měsíci březnu. Investorem stavby kanalizace je společnost
VAK Pardubice, a. s. Náklady spojené se zřízením splaškových kanalizačních přípojek hradí
majitel napojované nemovitosti s přispěním
města Holice. Vlastníkem kanalizační přípojky
se stává vlastník nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci. Vlastnické a provozní vztahy ke kanalizačním přípojkám upravuje zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
ve znění pozdějších předpisů. Při napojování
nemovitostí je nutné dodržet „oddílnost“ tzn.
dešťové vody se budou svádět stávající kanalizační přípojkou do dešťové kanalizace, která je
popsána v úvodním článku.
Splaškové vody se budou odvádět nově navrženými splaškovými přípojkami do nově budovaných stok. Kanalizační přípojky budou zhotoveny podle schválené projektové dokumentace.
Jejich provedení zkontroluje před zásypem
technik VAK Pardubice, a. s.

Kanalizace Podlesí, Kamenec
a Staré Holice – aktuální informace
Na Podlesí se dokončují práce na kanalizačních
stokách. Zároveň jsou postupně prováděny veřejné části kanalizačních přípojek v pozemcích
města.
Výstavba kanalizačních stok na Kamenci
bude pokračovat na východním konci směrem
k depu. Bude také dokončeno výtlačné potrubí
od Poběžovického potoka Husovou ulicí směrem do města.
Na Starých Holicích budou začátkem března
zahájeny práce na stokách v Nezvalově a Hanzlově ulici.

Výstava mysliveckých trofejí
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubice ve spolupráci s městskými úřady Holice,
Přelouč a pardubickým magistrátem pořádají
každoroční přehlídku trofejí ulovených v honitbách okresu Pardubice v roce 2008.
Přehlídka se koná ve společenském sále radnice
v Sezemicích od 20. do 22. března 2009. Slavnostní zahájení je v pátek 20. března v 9 hodin

a pro veřejnost je výstava otevřena od 10 do
17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin. V sobotu ve 14 hodin se
na prostranství před radnicí budou prezentovat
„sokolníci“ se svými cvičenými dravci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků:
V měsíci lednu 2009 byly v obřadní síni
městského úřadu přivítány mezi občany Holic
tyto děti:
Laura Znamenáčková, Sadová 1169
Viktorie Broučková, Holubova 959
Veronika Broučková, Holubova 959
Eliška Svobodová, Holubova 746
Vojtěch Kovařík, Zborovská 608
Viktorie Kovaříková, Zborovská 608
Jakub Pikhart, náměstí T. G. M. 2
Jan Topič, Pospíšilova 1142
Vojtěch Urbánek, Pod Homolí 1147
Miloš Hedvábný, 1. máje 255
Vojtěch Zběhlík, Hradecká 702
Pavel Horák, Na Balkáně 341
Tereza Svatošová, Na Mušce 1103

Pozvánka
na jednání zastupitelstva
města 9. března 2009
V pondělí 9. března 2009 v 18 hodin se
bude v klubovnách kulturního domu konat
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za rok 2008, projednání
a schválení kapitálového rozpočtu města
Holic na rok 2009. Dalším bodem bude
rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města.
Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na jednání holických zastupitelů v roce 2009.

Vyhlášení sportovců roku
2008 v Holicích

Holice, Hradecká ul., Po - Pá 7.00 - 16.00
mob.: 777 152 090, tel.: 466 683 105

TEPELNÁ IZOLACE - 200 mm
od 98,- Kč/m2
LEPIDLO STANDART - 25 kg
79,- Kč/pyt
SÁDROKARTON GKB - 12,5 mm 34,50 Kč/m2
POLYSTYREN FASÁDNÍ - 100 mm 70,- Kč/m2
ceny bez DPH
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Tradiční vyhlašování nejlepších sportovců, trenérů a činovníků za uplynulý rok se
uskuteční v městské sportovní hale. Stane
se tak v sobotu 21. března 2009 od 14 hodin. Slavnostní vyhlášení bude doplněno
kulturně sportovním programem, ve kterém
se představí domácí soubory, kluby a školy.
Pozváni jsou představitelé Pardubického kraje, krajské tělovýchovy a samosprávy města.
Je očekávána též účast významné sportovní
osobnosti.
Jednotlivá sdružení podala návrhy, z nichž
komise pro školství, mládež a tělovýchovu
vybrala ty, kteří budou oceněni. – Široká holická veřejnost je na tuto akci srdečně zvána.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – BŘEZEN 2009
Kulturní kalendář na měsíc březen 2009
DIVADLO – velký sál

Co se děje v KD

datum hodina
13. 3.
19.30

program
vstupné
ZÁMĚNA aneb kde jsi včera byl a s kým?
Lehce lechtivá komedie. Mravný a šťastně ženatý muž si může o nemravnostech s jinými ženami nechat jen zdát. Onen muž zná natolik sebe, svou ženu
i ženy svých snů, že může jediné: dělat si z toho legraci.
Režie Ladislav Smoček. Hrají: Pavel Nový – alt Mario Kubec, Hanka Čížková.
Martin Sochor a Jitka Asterová.
240/220/200 Kč
Sleva pro předplatitele ABO
20. 3.
10.00
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ – školní představení
20. 3.
19.30
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Komorní příběh o přátelství mezi těžce nemocným chlapcem a jeho ošetřovatelkou. Nevšední tragikomický příběh si získal diváky po celém světě dojímavou dětskou bezprostředností a něžným humorem.
Režie a scéna: Ivan Balaďa Hrají: Martina Eliášová a Jan Sklenář
Je možno uplatnit slevu pro předplatitele ABO
190/170/150 Kč
25. 3. 8.30, 10.00 O třetí sudičce – školní muzikálové představení

KINO – velký sál
datum hodina
3. 3.
17.00

10. 3.

19.30

17. 3.

19.30

24. 3.

17.00

31. 3.

19.30

7. 4.

17.00

program
vstupné
Lovecká sezóna 2
Domácí versus lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Užvaněný a potrhlý
jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog uhájili les a nyní je čeká rozhodující souboj na život a na smrt.
Žánr: Animovaná komedie, délka 76 minut
65 Kč
Líbáš jako Bůh
Nová komedie Marie Poledňákové. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny.
Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nela
Boudová, Roman Vojtek, Martha Issová, Jaroslava Adamová a další.
Žánr: Komedie, délka 115 minut
70 Kč
Ocas ještěrky
Narození Josefa Bárty provází věštba, zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik,
když ho opustí žena se synem, a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství s Gabrielem a nová láska mu přinášejí nalezení nového smyslu života.
Režie: Ivo Trajkov
Hrají: David Švehlík, Karel Zima, Marie Durnová, Verica Nedeska, Magdalena
Sidonová a další.
Žánr: Drama, délka 90 minut
70 Kč
Sobík Niko
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi, jehož
snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec a stát se součástí letky Santa
Klause.
Žánr: Animovaná pohádka, délka 75 minut
65 Kč
Cinka Panna
Dívka s darem od Boha. Příběh se odehrává v 18. století, po odchodu Turků ze
střední Evropy. Právě do té doby se narodila Cinka Panna – postava, která se
vymyká všem konvencím.
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Anna Giorgobiani, Balázs Galko, Martin Dejdar, Zuzana Krónerová,
Martin Huba a další.
70 Kč
Žánr: Historické drama – do 15 let nepřístupno, délka 130 minut
Peklo s princeznou
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Režie: Miroslav Šmídmajer
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Miroslav Táborský, Zlata
Adamovská a další.
Žánr: Česká pohádka, délka 105 minut
60 Kč

V našem městě chyběla výstavní
síň. Od letošního roku tomu již tak nebude. V prostorách kulturního domu,
nyní již v bývalém ateliéru, se začalo
pracovat na projektu galerie, která
bude sloužit k prezentaci především
umělců z našeho regionu.
O padesátihaléřové sbírce ve prospěch Památníku Dr. Emila Holuba ví
v Holicích skoro každý. Nová sezona
začne 4. dubna dnem otevřených dveří
a návštěvníci se budou moci na vlastní oči přesvědčit, na co to vlastně přispěli.
V pátek 6. února se konal v prostorách kulturního domu druhý ročník
Společenského plesu pořádaný Basketbalovým Všesportovním Klubem
Holice a KD Holice. Výtěžek plesu,
který činil 6 240 Kč byl věnován Dětskému domovu Staré Holice.
V Městské knihovně se v březnu
chystá pasování prvňáčků na čtenáře a exkurze žáků základních škol do
knihovny.
Od minulého měsíce funguje každou středu od 9.00 hodin v klubovně
číslo osm „Holický radovánek“. Co že
to vlastně je? Rodiče s malými dětmi
se zde scházejí a pro své ratolesti vymýšlejí nejrůznější program. Všichni ,
kteří máte malé děti jste vítáni.

THAJSKÉ
A AJURVEDSKÉ

MASÁŽE
Irena Janečková
mob.: 732 463 419
466 920 793

PŘEDNÁŠKY – klubovny
datum hodina
25. 3.
16. 00

program
Postní doba v lidové kultuře, přednáší Mg. Lukáš Peška

vstupné
20 Kč

VÝSTAVY
„Čtverce“ – Táňa Faltysová
Vitríny v I. patře kulturního domu od 2. do 31. března
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola Holubova pořádá již 10. ročník Holické Mateřinky
Již 5. března 2009 se v Kulturním domě uskuteční jubilejní 10. ročník oblastní přehlídky mateřských škol Holická Mateřinka. Naše mateřská škola je pořadatelem, a tak přípravy jsou v plném proudu.
Této soutěžní přehlídky se zúčastní dvanáct mateřských škol z Pardubic, Hronova, Rychnova nad Kněžnou, Cerekvice nad Loučnou,
Přelouče, Sezemic, Lukavice a Chrudimi. Samozřejmě nebude chybět pořádající Mateřská škola Holubova s představením „Bobříkovo
putování“ a další dvě Holické Mateřské školy – Pardubická se svými
„Doktory“ a Staroholická s „Šíleně smutnou princeznou“.
Na jistě zajímavá představení dětí z mateřských škol se můžete přijít
podívat 5. března dopoledne od 9.00 hodin a odpolední program začíná od 15.00 hodin.
Od 1. dubna do 15. dubna 2009 proběhne zápis do naší Mateřské
školy.
Přihlášky budou vydávány a přijímány v mateřské škole. Přijímací
řízení se uskuteční 4. května 2009. Děti budou přijímány dle volné
kapacity mateřské školy a kritérií pro školní rok 2009/2010.
Bližší informace získáte na našich internetových stránkách http://
sweb.cz/msholice
Kolektiv MŠ Holubova

Dění na „Holubovce“

Velký turnaj „Člověče, nezlob se!“

První pololetí se přehouplo ve svižném tempu a my v plném nasazení
vstoupili do druhého. Leden byl ve znamení výstav našich projektů „Žijeme ve staletích“ ve vitrínách v KD.
Pohádkové postavy v podání žáků 5. tříd vítaly 15. a 16. 1. budoucí
prvňáčky a připravovaly je k zápisu. V únoru nás čekalo několik zajímavých představení v KD, v Pardubickém divadle a v Kostěnicích. Také
jsme uspořádali Preventivní program „Sezame, otevři se!“ pro 1. stupeň a „Na rovinu“ pro 2. stupeň. Aktéři vhodnou formou vtáhli žáky do
problémů mezilidských vztahů a kouření. Projekt byl kladně hodnocen
žáky i pedagogy. V květnu bude mít pokračování.
V pátek 6. 2. se ve školní družině odehrál Balónkový karneval, kterého
se zúčastnilo na 60 dětí. Pestrý program se soutěžemi, občerstvením
i odměnami připravily vychovatelky za pomoci žákyň z 8. tříd. Dětem
se nechtělo ani odcházet domů.
7.–13. 2. proběhl v Příchovicích tradiční Zimní kurz se zaměřením na
lyžování a snowboarding. Mimo těchto sportů si žáci také zahráli bowling, plavali v bazénu, absolvovali prohlídku Harrachova s exkurzí do
sklárny. Žáci 7., 8. a 9. tříd se kurzu zhostili na výbornou. Pochvalu
dostali i od majitele střediska p. Poláka.
Děti rády plavou! Téměř celý 1. stupeň se rozhodl pro plavání. Od února
na 3 měsíce patří plavecký bazén ve Vysokém Mýtě 1., 3., 4. třídám, od
března pak 2. třídám v Hradci Králové.
V březnu nás ještě čekají pořady: v Pardubicích – divadlo Krysař, v KD
– divadlo, preventivní program Memento a Tyflocentrum. Dále nás čeká
Pasování prvňáčků na čtenáře s programem našeho dramatického kroužku. Myslím, že akcí pro žáky a se žáky máme hodně, a proto vyučujícím
za jejich přípravu a organizaci patří velký dík.
ZŠ Holubova, www.cps.cz/zsholice

Na prvním stupni naší školy se uskutečnil velký turnaj ve hře Člověče,
nezlob se! Ve finále 29. 1. 2009 každou třídu reprezentovali 4 nejúspěšnější hráči. 36 účastníků si vylosovalo jeden z devíti hracích stolů. Po
prvním kole zůstalo nadále ve hře 9 hráčů, kteří usedli k jedné ze tří
hracích ploch. Vítězové postoupili do finále, které už bylo opravdovou
bitvou taktiky a štěstí. Nerozhodoval zde věk ani výška či váha postavy.
Diplomy a věcné ceny skončily v rukou nejlepších: 1. místo – A. Prouzová – 2. B 2. místo – O. Šustek 4. A 3. místo – L. Sciabbarrá – 2. B
Blahopřejeme!
Kolektiv I. stupně ZŠ Holice, Komenského

Veršování na naší malé školičce
Blíží se další ročník recitační soutěže na 1. stupni ZŠ Komenského. Děti
se připravují, vybírají básně a recitují. Anna Prouzová z 2. B se snažila
vytvořit vlastní básničky. Přidají se i ostatní spolužáci?

Jarní báseň
Milá zimo, zimičko,
je tu taky sluníčko.
Až nám trochu vyskočí,
hlava se ti zatočí.
Ono přijde na hory,

ty utečeš za doly.
Květiny se rozpučí,
děti si zas poskočí.
A co bude s tebou, zimo?
Jdi si jinam, jdi si pryč!
Anna Prouzová,
Základní škola Komenského

Recyklování není hloupost
Byla sobota. Já jsem se zrovna trochu nudila, tak jsem se rozhodla, že
vyjdu do ulic. Když jsem procházela kolem obchodu s použitým zbožím, povšimla jsem si ve výloze krásného rádia, ani cena nebyla tak
vysoká. Hned jsem do obchodu vstoupila a rádio si koupila. Měla jsem
z něj velkou radost, ale jen než jsem přišla domů. Doma jsem přístroj
zapojila do zásuvky a rádio nic. Žádný zvuk ani šramot. Naštvala jsem
se, že jsem utratila zbytečně peníze a rádio jsem vyhodila do koše mezi
odpadky. Po několika minutách se mi to rozleželo v hlavě a pro rádio
jsem se vrátila. Rozebrala jsem ho na části, kovové, plastové... V rádiu
se také nacházely baterie. Ve škole právě probíhala soutěž RECYKLOHRANÍ, a tak jsem neváhala a baterie odnesla tam. Od té doby si v bazaru nic nekupuji!!!!
Denisa Valentová 9. A,
ZŠ Komenského
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
36 jitrnic a 6 medailí pro TK Apel Holice
Sobota 14. 2. znamenala pro TK Apel Holice
velkou hostinu. A jak to bylo? Mezinárodní taneční centrum Krok Hradec Králové vypsalo
taneční soutěž, která nesla sympatický název –
Cena masopustu 2009. Takže pro ty tanečníky,
kteří stáli na stupních vítězů byly připraveny
nejen medaile, ale i jitrnice. Že se Apelákům
dařilo, by potvrdili pořadatelé, protože Apel si
odvezl 36 jitrnic. Ale co je důležitější? Byly to
i dvě zlaté, tři stříbrné a jedna bronzová medaile. A kdo je vybojoval? Nejvíce se dařilo sourozencům Davidu a Míše Krátkých, ti měli všechny tři cenné kovy. Zlato přivezl i pár Ladislav
Šebek – Linda Slováková, dvě stříbrné Daniel
Nedvídek a Lucie Hálová.
Velké poděkování za skvělou reprezentaci klubu i Holic a dobrou chuť popřálo vedení klubu
všem, kteří tyto ceny získali.
LF-TK Apel Holice

Taneční studio Hany Flekrové pro Vás od března připravuje nové kurzy:
Mažoretky
Breek dance
Street dance
Latina speciál

Kondiční forma tance, jednoduché taneční vazby, příjemné uvolnění.
Tance: ča-ča, samba, flamenco, paso doble
Taneční pro starší – pro manželské, přátelské
a sourozenecké dvojice
Bližší info na: www.tshf.cz
TJ Jiskra Holice pořádá

Taneční studio Hany Flekrové ve spolupráci s KD Holice pro Vás na sobotu 28. března připravilo taneční dílnu pro mládež a dospělé. Jedná se o výuku moderních tanců v dvouhodinových
blocích. Výuka obsahuje jednotlivé taneční prvky včetně tanečních sestav.

kurz B+C
kurz B+C
kurz D
kurz E
kurz F

13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
18.00 – 18.45
19.00 – 19.45
20.00 – 20.45
21.00 – 21.45
22.00 – 22.45

– pro malé slečny od 6–12 let
– pro kluky
– hip hop, pro holky a kluky
– taneční kurz pouze pro ženy
a dívky

Nemáte-li partnera a chcete si zatančit
latinsko-americké tance?

Taneční dílna

kurz A

Jarní taneční novinky

street dance pro I. stupeň
tanečky pro nejmenší 5–8 let – na písničky z večerníčků
souběžně pro jejich maminky flamenco
street dance: kombinace hip hop-breek dance pro II. stupeň
a starší mládež
španělské bolero pro ženy ,

v sobotu 7. března
v restauraci Na Trandě tradiční

ŠIBŘINKY
začátek je ve 20. 00 hodin,
vstupné 120 Kč
předprodej v ZŠ Komenského
od 16. 00–17. 00 hodin.
TJ Jiskra Holice pořádá

salsa – párový tanec .

v neděli 8. března

Přihlášky do 23. 3. na adrese: H.Flekrova.T.studio@seznam.cz nebo 608 141 920
Úhrada kursovného v KD Holice.
V případě, že jednotlivé kurzy nebudou naplněny minimálním počtem 10 účastníků nebude kurz
otevřen.
kurz A/ cena: 70 Kč
kurz D/
cena: 70 Kč
kurz B/ cena: 70 Kč
kurz E/
cena: 90 Kč
kurz C/ cena: 90 Kč
kurz F/
cena: 90 Kč

v restauraci Na Trandě

DĚTSKÝ
KARNEVAL
začátek je ve 14. 00 hodin
vstupné dobrovolné.

Chorvatsko – Baška Voda 2009
Dům dětí a mládeže Holice pořádá od 16.
do 25. 8. 2009 pobytový zájezd nejen pro rodiny s dětmi. Cena na osobu: dospělý: 8 000 Kč,
děti do 3 let 2 000 Kč, děti 3–6 let 6 300 Kč,
děti 7–10 let 6 900 Kč. Cena zahrnuje: dopravu
klimatizovaným autobusem, ubytování, polopenzi, služby. Nezahrnuje zahraniční pojištění.
Ubytování je v penzionu 150 metrů od moře

ve dvou a třílůžkových pokojích s WC a sprchou. K dispozici je také balkon nebo terasa,
lednice na chodbě, ložní prádlo, venkovní terasa. Podrobnosti a přihlášky u vedoucí zájezdu
Mileny Hüblové osobně nebo na telefonech:
466 682 162, 739 074 485.
Placení zájezdu: záloha 2 000 Kč do 25. 3.
2009, doplatek do 20. 6. 2009

AKCE BěEZEN-AKCE BěEZEN-AKCE BěEZEN

Stavebniny67$386VUR
Hradecká ul.naproti VAKU
Po-Pá 7.30-16.00 , So 8.00-11.30

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE Q-POR sleva 15 %
ZTRACENÉ BEDNċNÍ 50x40x25cm-ZB 40
29 Kþ/ks
POLYSTYREN FASÁDNÍ 100mm
73,20 Kþ/m2
POLYSTYREN FASÁDNÍ 50mm
36,60 Kþ/m2

AKCE BěEZEN-AKCE BěEZEN
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Leden i únor jsem v glosách zahajoval
pranostikou, ovšem to byla spíše náhoda, nikoliv záměr zveřejňovat pranostiky. Svého
času jsem v tehdejších „Holických ozvěnách“
pranostikám věnoval po celý rok vždy nejméně půl stránky. Dnes se stalo zveřejňování pranostik tak trochu módou a naleznete je téměř
v každém týdeníku, v magazinech, kalendářích. Proto je tento rok nijak systematicky neuvádím. Tím také odpovídám na ohlas jednoho
známého, který se mne osobně ptal, proč...?
Když už jsem však přidal pranostiku lednovou
i únorovou, neodpustím si březnovou, které
obzvláště fandím, poněvadž přivolává jaro:
„Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába
hubu otevře, líný sedlák, který neoře“.
Druhý ohlas byl písemný, adresovaný od
Ing. Ondřeje Erbana v podstatě redakci a jeho
námětem byl článek „Sněžní muži“ a vyja-

dřoval se kriticky k některým prvkům zimní
údržby. Nejsem odborník na tyto záležitosti,
s některými názory bych polemizoval, některé však určitě obsahují názory k zamyšlení.
V každém případě je takovýto ohlas mnohonásobně solidnější, otevřenější, konkrétnější
(a hlavně neanonymní), než pivní řeči či anonymní „výlevy“ vševědů v rubrice „šeptá se“...
Předpokládám, že vedení technických služeb
města se k položeným otázkám vyjádří.
Třetí ohlas byl telefonický a holická občanka mne doslova zasypala připomínkami ke
stavu místního hřbitova. Hned to však musím
opravit: nikoliv k obecnému stavu, ten je dle
všeobecných ohlasů veřejnosti na velmi dobré úrovni. Šlo však o p s í stav. Čtete dobře,
podstata její kritiky mířila mezi spoluobčany
– patrně z lokality v okolí hřbitova – kteří nejenže vypouštějí své psy, ti se potulují v pro-

storách hřbitova, ale dokonce v okrajových
částech hřbitova psy „venčí“. Zašel jsem proto
na hřbitov, abych viděl, slyšel, zjistil. Při dopolední návštěvě jsem kromě přítomnosti asi
dvou desítek občanů neviděl nic zvláštního.
Ovšem při další, pozdně odpolední návštěvě
jsem se začal ke kritice přiklánět. Nemohu
mluvit o „venčení“, ovšem návštěva hřbitova
ani se psem na vodítku mne zrovna neohromuje. Zato mne při odchodu z této „zahrady
zelené“ (nyní bílé) poněkud ohromil velký,
umolousaný a velmi nevěrohodně působíci
pes (psům nerozumím, rasu nepoznám), který
se kolem mne prohnal a začal vymetat cesty
mezi hroby. Netroufám si celou záležitost posuzovat, ale příliš normální mi tento stav nepřipadá. Možná by se to měl někdo příslušný
z městské správy podívat.
E-mail: miloslavkm@volny. cz

Doc. Ing. Otto Hlaváček, Csc. , * 23. března 1929 v Hradci Králové, † 30. prosince 1997
v Praze (80. výročí narození), v mládí žil v Holicích – Roveňsku a navštěvoval holickou obecnou i měšťanskou chlapeckou školu, odchovanec Baťovy školy, po studiích působil v Praze,
obchodní rada v Mexiku a Brazilii, konzul
v Peru, zástupce v komisích OSN

vědný spisovatel, autor knih a divadelních her
pro děti a mládež, s Antonínem Šafaříkem spoluautor knihy „Holice – obraz vývoje a současnosti“, působil jako učitel a ředitel v holických
a pardubických školách , založil „Pardubický
Slavín“, v roce 2003 po něm byla v Holicích
pojmenována ulice

ní. Před 75. lety v březnu 1934 byl v důsledku
vzrůstajícího počtu pohřbů žehem v jižní části
hřbitova vybudován urnový háj. – Pokud jde
o březen 1939, není – zvláště u pamětníků a lidí,
zajímajících se o naši historii – co podotýkat.
V předvečer 2. světové války, 15. března 1939,
obsadilo Německo Čechy a Moravu a přijalo
„pod ochranu“ Slovensko. Občané Holic měli
možnost „seznámit se“ s nevítanými okupanty
již druhý den. 16. března projela městem od
Hradce Králové na Dašice první jednotka německé armády.

Otokar Pospíšil, * 17. února 1871 v Pardubicích, † 28. března 1949 v Pardubicích (60. výročí úmrtí), učitel, kulturní pracovník, vlasti-

„Jenom“ dvě pozoruhodné osoby, u kterých je
třeba zmínit kulaté výročí narození či úmrtí, nalezneme v holickém „Kdo je kdo“. Proto přidávám ještě dvě zajímavá městská výročí neosob-

Historie holických ulic (1)
Po mnohých z nich chodíme téměř denně,
do některých zabloudíme jen příležitostně.
Není však málo takových, o nichž ani nevíme
a netušíme, v které lokalitě města se nacházejí. Přesto jsou všechny holické ulice „životní
sítí“ obce. Tento seriál má posloužit tomu,
abyste se s „místem jejich působnosti“ a také
s jejich historií seznámili. Než však přejdu
k jednotlivým popisům, dovolte mi několik
všeobecných vět.
Ulice vyhlížely v dávných dobách nepříliš vábně a dnešní občan si stěží představí,
že je tvořily nerovné a neupravené cesty, nijak ohraničené, neodvodněné a pochopitelně
neosvětlené. Za nepříznivého počasí byly
většinou nesjízdné a těžko schůdné, proto
v kritických místech situaci řešily dřevěné
lávky. Jednotlivá staletí však postupný pokrok přinášela. V Holicích k tomu přispěl
průmyslový rozvoj, a tím i podstatný nárůst
počtu obyvatel na sklonku devatenáctého
století.
Již v roce 1819 bylo započato se stavbou
„erární silnice“, která vedla od Hradce Králové přes Holice do Vysokého Mýta. Ve městě
se stala základem pro pozdější Královéhradeckou ulici, ulici Holuba Afrického a Vysokomýtskou ulici včetně části vedoucí přes náměstí. Jak právě ta vyhlížela na přelomu 19.
a 20. století a jak vyhlíží nyní, dokumentuje
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Archivní fotograﬁe náměstí

Současná fotograﬁe náměstí

archivní snímek a současná fotografie z kamery Vladislava Brandy.
V roce 1830 nařídila vrchnost začít stavět
kamenné cesty z Holic do Pardubic, přes Staré Holice do Borohrádku, do Moravan, Ředic
a Poběžovic. Vylepšeny byly i ulice především v centru Holic.
Dříve, než došlo k oficiálnímu označení,
byly v některých případech užívány místní názvy, například ulice Klapkova, Maršova, Vosáhlovská, Vorlova, Poběžovická, Pod Hřbitovem. První oficiální pojmenování ulic proběhlo
na zasedání obecního zastupitelstva 10. dubna
1882 a svá jména obdržely ulice Královéhradecká, Pardubická, Vysokomýtská, Holuba Afrického, Školská, Josefovská, Jungmannova,
Palackého, K Nemocnici (následně změněna
na Dudychovu), Závodská, Havlíčkova, Velká
Neptalimova a Malá Neptalimova, Prokopova
a Staré Město. Později byla doplňována jména
dalších ulic, ve válečných obdobích i v komunistické éře bohužel i měněna.
Těmto změnám včetně zmínek o osobách,
kterými byla jména ulic nazvána, budou věnovány další díly seriálu. Mimochodem – pokud by vás napadlo hledat v těchto přehledech
vlastní jméno, jde o zbytečnou práci. Zákon
o obcích stanoví, že tato čest patří sice osobám
pozoruhodným, ale pouze již nežijícím.
Miloslav Kment
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Tělovýchova a sport
Holický basketbal
Východočeská liga mužů:
24. 1. 2009
Turnov - BVK Holice 76:70 (44:33)
Branda 17, Valenta 15, Diepold 11, Krištof 10,
Pávek 9, Kšáda 6, Pataj 2.
25. 1. 2009
Vysoké Mýto – BVK Holice 97:70 (41:43)
Branda 22, Diepold 17, Valenta 12, Kšáda 10,
Welsch 7, Pataj 2.
7. 2. 2009
BVK Holice – Hořice 62:51 (37:29)
Branda 22, Kšáda 21, Pataj 6, Pávek a Krištof
po 4, Kasal 3, Štěrba 2
8. 2. 2009
BVK Holice – Chlumec nad Cidlinou 68:72
(30:37)
Branda 22, Valenta 19, Kasal 13, Kšáda 8, Štěrba 4, Pávek 2.
Liga kadetů U16:
31. 1. 2009
BVK Holice – Slavia Kroměříž 109:52
Pašťalka 32, Pataj 15, Novotný 9, Bahník 8,
Půlpán 5, Jechura 3.
1. 2. 2009
BVK Holice – JBC Brno „B“ 72:49
Pašťalka 38, Pataj 26, Bahník 14, Jechura 13,
Novotný 10, Půlpán 8.

14. 2. 2009
Sokol Hradec Králové – BVK Holice 72:69
Pašťalka 34, Pataj 11, Samek 9, Novotný 8.
Oblastní přebor starších minižáků:
14. 2. 2009 BVK Holice – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 29:47
Havelka 5, Říha, Michálek, Nechvíle a Lošťák po 4.
BVK Holice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 19:50
Kulhavý a Michálek po 6, Mycak 4, Welsch 2,
Kašpar 1.
Oblastní přebor mladších minižáků:
7. 2. 2009
Česká Třebová – BVK Holice 52:33
Říha 12, Kašpar 7, Branda P. 6, Janoš 4, Nechvíle a Welsch po 2.
Česká Třebová – BVK Holice 76:47
Zahradníček 14, Branda P. 8, Janoš 6, Říha
a Welsch po 4.
Oblastní přebor nejmladších minižáků:
14. 2. 2009
BVK Holice – BK Pardubice 31:65
Dvořáková a Mycak po 6, Zahradníček 5, Nechvíle a Janoš po 4.
BVK Holice – BK Pardubice 37:63
Mycak 12, Nechvíle, Zahradníček a Kašpar po
6, Janoš 4, Dvořáková 2.

Zimní příprava mužstev SK Holice
A mužstvo pod vedením trenéra Františka Dvořáka absolvovalo krátké soustředění na Horním
Jelení. V přípravě se střídá 18 fotbalistů.
Z nových tváří se na hřišti objevili Dvořák, Jiroušek, Peřina (OEZ Letohrad), Kopřiva (Náchod), Ručka (Hradec Králové), Vaculík (Hlučín), Udržal, Vašíček, Nesvačil a po zranění se
do přípravy zapojili Svoboda a Pištora.
Z podzimního kádru odešli Pich, Hála, Pišta, Ráliš, Englich, Brož
AFK Chrudim – SK Holice A 4:2
Velinský J., Englich J.
FC Hradec Králové dorost – SK Holice A
1:3, Myšák 3
AS Pardubice – SK Holice A 0:1, Kopřiva
FC Hradec Králové B – SK Holice A 4:0
SK Holice A – FK AGRIA Choceň 3:2
Myšák, Vaculík, Kopřiva
SK Holice A – Sokol Dobříkov 8:3
Myšák 4, Dvořák 2, Kopřiva, Machatý
Zimní turnaj – Pamako – B mužstvo

SK Holice B – Sokol Rosice 1:2 Kopa
SK Holice B – Spartak Sezemice 0:4
SK Holice B – FK Jiskra Heřmanův Městec 0:8
Zimní turnaj – FK Horní Ředice – dorost
FK Horní Ředice – SK Holice dorost 3:4
Flachs, Derka, Starý, Březina
Halový turnaj ml. žáků – ŠKRBA CUP
pořadí: 1. Jiskra Králiky – Č. Voda; 2. FK Přelouč; 3. SK Řečany n. L; 4. SK Holice; 5. DFO
Pardubice; 6. AFK Horní Jelení; 7. SK Modřany
Nejlepší brankář:
Kalousek Lukáš (SK Řečany)
Nejlepší hráč:
Chaloupský Lukáš (FK Přelouč)
Nejlepší střelec:
Roček Patrik (Jiskra Králiky)
Další halový turnaj elévů roč. 2000 se koná
7. 3. 2009
SK Holice

Přípravy pokračují
Přípravy na červnové mistrovství světa v motokrosu jsou v plném proudu. V areálu Poběžovické kotliny probíhají zemní práce, upravuje
se zázemí jak v parkovišti závodních strojů, tak
i v prostoru věže časoměřičů. Proběhlo jednání
s Českou televizí, která plánuje z našeho závodu dvouhodinový přímý přenos na druhém
programu. Nad pátým podnikem letošního
šampionátu převzali patronát hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek a senátor
pan JUDr. Miroslav Antl. V měsíci březnu
navštíví Holice zástupci promotéra a Mezinárodní motocyklové federace FIM, aby zkontrolovali průběh příprav.

SVOZ ŽELEZA
SK Holice bude dne 21. března 2009
provádět SVOZ VEŠKERÉHO KOVOVÉHO ODPADU. Nechte kovový odpad před svými domy, pomůžete
holickému fotbalu.

SK HOLICE ZVE NA

III. FOTBALOVÝ
PLES
KTERÝ SE KONÁ

V PÁTEK 13. 3. 2009
V RESTAURACI NA TRANDĚ.
K tanci a poslechu hraje
kapela EXPRESS.
Předprodej místenek je v prodejně
Quelle, cena 100 Kč.
Výtěžek z plesu bude využit ve prospěch mládeže SK Holice.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, celé sbírky – větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info na tel. 724 229 292

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav
Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice. cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12. 00 hodin. Distribuce zdarma.

