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Vážení spoluobčané, 
při psaní listopadového 
sloupku mi slunko již 
do kanceláře nesvítí. 
Nastaly typické chmur-
né podzimní dny, které 
se zkracují a na cestě je 
zima.

Rada města zasedala 
26. září a zabývala se 

hned několika zajímavými body. Na základě 
poptávkového řízení schválila zhotovitele pro-
jektové dokumentace rekonstrukce Sokolského 
parku. Je to další postupný krok v případě revi-
talizace parku a první práce v případě schvále-
ní v zastupitelstvu by mohly začít konce roku 
2017. Dále rada projednávala dispoziční řešení 
projektu rekonstrukce domu čp. 59 v Hradecké 
ulici. Dle návrhu by zde mělo vzniknout 8 ma-
lometrážních bytů, kdy nejmenší má výměru 
26 m2 a největší 51 m2. Rovněž se zabývala 

projektem dispozičního řešení „hřbitovního 
domku“, tj domu čp. 319“ ve Vysokomýtské 
ulici. Vzniknout by zde mimo skladů měly 
místnosti pro veřejnost, faráře, obsluhu hřbi-
tova a sociální zařízení. Počítá se i s odkana-
lizováním objektu a s rozšířením kamerového 
systému. Závěrem pak rada schválila ukončení 
nájemní smlouvy s provozovatelem „Vitamíny“ 
naproti autobusovému nádraží, pořadník ucha-
zečů o přidělení bytu na IV. čtvrtletí 2016, ko-
misi pro výběr nového nájemce kavárny v KD 
Holice a vzala na vědomí petici občanů proti 
obnovení činnosti v objektech bývalé odchovny 
prasat v Holicích na Podhrázi. Rada města pak 
zasedala také 10. října a projednávala projekt 
rekonstrukce Husovy ulice, který v předložené 
podobě doporučila zastupitelstvu ke projed-
nání. Jedná se o nový povrch silnice, rekon-
strukci chodníků a rozšíření podélného parko-
vání na úkor zeleného pásu v úseku od potoka 
ke křižovatce s ulicí Pod Homolí. Dále rada 

schválila dodavatele nového úklidového stroje 
pro sportovní halu a dodavatele vyprošťovací-
ho zařízení pro JSDH Holice. Schválena byla 
18. rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 
2016 a likvidace movitého majetku dle návr-
hu majetkové komise. Radní byli informová-
ni o výsledku výběrového řízení na nájemce 
kavárny v KD , kdy se přihlásil pouze jeden 
uchazeč a s ním bude ředitel KD Holice jed-
nat o nájemní smlouvě, kterou pak předloží 
radě ke schválení. Rada vzala rovněž na vědo-
mí informaci ředitelky školní jídelny o tom, že 
se z důvodu rekonvalescence dvou kuchařek 
bude od 1.listopadu vařit jen jedno jídlo. V zá-
věru pak rada řešila otázku stavu lipové aleje 
na hřbitově. Na zdravotní stav lip si necháme 
zpracovat odborný posudek a na jeho základě 
bude stanoven další postup.

Přeji Vám všem i v těchto chmurných dnech 
dobrou náladu a hodně zdraví a štěstí.

Ladislav Effenberk, starosta města

Novým farářem v našem městě se stal uprostřed 
prázdnin PhDr. Radek Martinek, Ph.D. a jeli-
kož jsem na něho slyšel samou chválu, nedalo 
mně to a požádal ho o schůzku. Byl jsem moc 
rád, že moji pozvánku přijal.
Pane faráři, odkdy působíte v našem městě 
a co všechno jste již stihl?
V naší královéhradecké diecézi dochází k per-
sonálním změnám obvykle během letních mě-
síců. Letos u nás změnilo své působiště přes 
dvacet duchovních, podobná situace však byla 
i na jiných místech země. Téměř každý rok 
ukončí totiž několik seminaristů svá studia 
a jsou pak následně posvěceni na jáhny nebo 
na kněze. Jejich prvními působišti bývají ob-
vykle větší města, kde se zaučují pod vedením 
zkušenějšího kněze. V jiných farnostech zase 
třeba zemřel kněz, nebo – obvykle se zhoršením 
zdravotního stavu – chtěl kněz na klidnější mís-
to apod. Můj předchůdce – P. Filip Janák – byl 
přeložen do Hořic v Podkrkonoší. Pro mě jsou 
Holice prvním samostatným místem. Po vysvě-
cení jsem totiž dva roky působil přímo v Hradci 
Králové a dalších sedm let v Pardubicích, kde 
jsem měl mj. na starosti péči o vysokoškolské 
studenty. Ti mi nakonec zůstali, koneckon-
ců z Holic do Pardubic to není daleko. Mám 
i jiné povinnosti, učím např. několik předmětů 
na univerzitě v Hradci Králové nebo se věnuji 
ochraně starých církevních památek. Před sa-

motnou teologií jsem totiž vystudoval i dějiny 
výtvarného umění. Znalosti z obou oborů se mi 
teď znamenitě hodí. 
V Holicích se zatím teprve zabydluji. Snažím 
se poznávat nejenom samotné město, ale i moje 
další farnosti. Kromě Holic mám totiž na sta-
rosti ještě další dvě blízké obce: Ostřetín a Vy-
soké Chvojno. Vstoupil jsem náhle do života 
mnoha lidí, kteří se v okolí kostelů pohybují, 
nejenom mých farníků. Musíme si navzájem 
na sebe zvyknout a hlavně poznat se. Zatím 
jsem se na všech možných úrovních setkal jen 
s vlídným a srdečným přijetím. Snažím se zo-
rientovat i v mnoha praktických záležitostech, 

především o průběhu oprav jednotlivých kos-
telů a dalších památek, ale i v různých majet-
kových záležitostech. Všechny tři farnosti totiž 
vlastní nějaké lesy a pole.
Je něco, co byste chtěl vzkázat svým novým 
spoluobčanům?
Moc rád bych posílil vztah obyvatel města k je-
jich farnímu kostelu. Ten totiž nepatří jen nám 
katolíkům, ale vlastně všem občanům. Vždyť 
mnohdy celé generace jejich předků svůj život 
prožívali v jeho blízkosti. Tam chodili se svými 
starostmi i radostmi. Starali se, aby byl kostel 
dobře postavený a krásný a následně i dobře 
udržovaný. Měli bychom všichni na něho být 
hrdí, vždyť jde o nejstarší a nejvýznamnější 
dominantu Holic, vlastně zosobněnou paměť 
předchozích generací. Mám radost, že se zača-
lo proměňovat i bezprostřední okolí kostela, že 
byly srovnány nevzhledné nerovnosti. Věřím, 
že se v budoucnu podaří zrealizovat i parkovou 
úpravu v místech bývalého hřbitova. Doufám, 
že si místní občané najdou čas a přijdou se 
do kostela podívat, nejenom např. na vánoční 
bohoslužby, ale i na řadu koncertů vážné hud-
by, pro které je chrámová stavba rovněž ideálně 
stvořená. Mám v tomto směru na koho nava-
zovat, můj předchůdce P. Jiří Mannl, který tu 
byl několik desítek let farářem, byl otevřenou 

Slovo starosty

Posezení u kávy

pokračování na straně 2
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KOMENTÁŘE…

„Velký přelet“

Oprava chodníků
V ulici Bratří Čapků je již provedena rekon-
strukce chodníku na pravé straně směrem 
z centra města na Ředice. Původně měla opra-

va končit u odbočky do ulice Šafaříkova, ale 
vzhledem k velmi špatnému stavu chodníku 
dál k Ředicím bylo rozhodnuto o prodloužení 
rekonstrukce cca o 90 metrů. Rekonstrukci pro-
vádějí Technické služby Holice.

(foto Ladislav Formánek) 
Výměna autobusových zastávek
Pokračuje ohlášená výměna autobusových za-
stávek. Zastávky za již „dosloužilé“ vyměňují 
technické služby, které je také vyrobily. Dojde 
tak ke zlepšení jejich vzhledu při zachování 
potřebné funkčnosti. Jedná se o autobusové za-
stávky na Podlesí, na Starých Holicích u odboč-
ky na Blažkovec a k železniční zastávce Staré 
Holice.
Nový přechod pro chodce
V ulici Husova směrem z města u odbočky 
k sanatoriu Topas a do ulice Tyršova došlo 
k úpravě chodníků na obou stranách vozovky 
tak, aby byla zajištěna bezbariérovost. Na vo-
zovce byl namalovám přechod pro chodce tzv. 
zebra. Protože zde přechází denně poměrně 
velké množství studentů z Gymnázia Dr. E.Ho-
luba, lidé na invalidních vozíčcích ze sanatoria 

a další obyvatelé z Holic, upozorňujeme všech-
ny řidiče, kteří pojedou směrem na Poběžovice 
na tuto novou úpravu.

(foto Ladislav Formánek)
Vývoz kontejnerů s papírem
Protože docházelo ke značnému přeplňování 
kontejnerů na papír, MÚ dojednal s fi rmou Ode-
ko vývoz těchto kontejnerů místo 1× za 14 dní, 
každý týden. Znovu je třeba ale připomenout, 
že do kontejneru je třeba dávat kartonové kra-
bice rozložené.

PaedDr.Václav Vojtěch,CSc.
člen rady města

Bylo to v pátek 23. září večer, když jsem za-
slechl zprávu ohledně přesunu bývalého vlád-
ního letadla TU-154, které mimo jiné přivezlo 
naše slavné zlaté hokejisty z Nagana, a mělo by 
v noci na sobotu projet Holicemi jako nadměr-
ný náklad.
Akce byla nazvána „Velký přelet“ a až později 
jsem se dozvěděl, že lidé sbírkou dali dohro-
mady 1 250 000 Kč na tento ojedinělý nejdelší 
transport letadla po silnici. Zavolal jsem tedy 
panu L. Formánkovi, zda nechce ráno v sobotu 
vstát již ve 4 hodiny a nechce udělat pár fotek. 
Oba jsme ráno spolu asi se šesti dalšími lidmi 
měli možnost vidět na vlastní oči tento unikátní 
transport, který ve 3 dnech přemístil 25 tun vá-
žící trup letadla o celkové délce transportu 51,5 
metru a celkové váze 85 tun z letiště v Praze – 
Kbely do muzea v Kunovicích.
Byl to jedinečný zážitek a vůbec jsme nelitovali 
poněkud časného vstávání...

PaedDr. V. Vojtěch,CSc., foto L. Formánek

a respektovanou osobností. Mám radost z toho, 
že je mu už 96 let a že mu zdraví nadále slouží. 
Společně s vysokomýtskými farníky (tam teď 
P. Jiří žije) doufáme, že mu Bůh dopřeje dožít 
se požehnané stovky.
Holice slaví 680 let od první písemné zmínky, 
vy jste mi říkal, že jsou i jiná významná jubi-
lea. Řekněte prosím jaká?
Holický farní kostel je už po staletí zasvěcen 
svatému Martinu. Letos si připomínáme 1700 
let od narození tohoto velkého světce, jehož 
barvitý život oslovoval a inspiroval celé gene-
race našich předků. Přestože působil většinu 
svého života v jihofrancouzském městě Tours, 
kde působil jako biskup, pocházel ze střed-
ní Evropy, z tehdejší římské Panonie, což je 

v dnešním Maďarsku. V tamním Szombathély 
také proběhly 9. července hlavní oslavy. Sva-
tý Martin je prvním světcem, který byl všeo-
becně uctíván jako svatý, aniž by zemřel jako 
mučedník. V době jeho dětství totiž už konečně 
přestalo pronásledování křesťanů a nastaly re-
lativně pokojné časy. I u nás budeme svatého 
Martina oslavovat – měla by to být pořádná 
narozeninová „party“, když je to oněch zmi-
ňovaných 1700 let! Budeme oslavovat v neděli 
13. listopadu, dopoledne v 9.30 hod. slavnostní 
bohoslužbou a v podvečer od 16 do 18 hodin 
dětským programem, při kterém samozřejmě 
nebude chybět příjezd Martina na bílém koni. 
Všichni jsou srdečně zváni, samozřejmě. Jen 
doufám, že nebude sněžit...

Když jsem se zmínil, s kým že to jdu na kávu, 
jedna známá mě pověřila, ať se zeptám, proč 
nezvoní zvony? Takže, proč nad Holicemi není 
slyšet zvuk zvonů? 
Máte pravdu, zvony jsem neslyšel. A zatím ani 
neviděl. Podle toho co vím, vznikla před něko-
lika lety závada na elektroinstalaci pro odbíjení 
zvonu. Zatím se ji nepodařilo odstranit. Věřím 
však, že se nám podaří společně i tento zádr-
hel odstranit. A třebas i sesbírat peníze na další 
zvony, aby zvuk zvonů nad Holicemi byl ještě 
barvitější.
Pane faráři, děkuji za váš čas a doufám, že vám 
Holice přirostou k srdci a že tady s námi budete 
co nejdéle.
 Pozorně naslouchal Petr Kačer
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Ve dnech 7. a 8.října proběhly i v Holicích volby do krajských zastupitelstev. Celkové výsledky 
jsou již v této době všeobecně známé, v některých krajích již určitě proběhla i ustavující zasedání 
zastupitelstev, na kterých byli zvoleni hejtmani a další členové krajských rad. V následující tabulce 
se vracíme k hlasování v Holicích. V první tabulce jsou v závorce čísla z výsledků voleb v roce 
2012, takže upadající zájem voličů o tyto volby se projevil i v Holicích. Protože všechny čísla jsou 
na volební stránce www.volby.cz, po jejich prohlédnutí pouze konstatujeme, že nejvyšší účast byla 
ve volebním okrsku č. 4 (v MŠ Pardubická), kdy z 515 voličů přišlo k urnám a své hlasy odevzdalo 
187 občanů (účast 40,72%), nejmenší byla účast na Koudelce, kde bylo odevzdáno 52 platných 
hlasů z možných 193 voličů (účast 26,94%). Vítěznou stranou by se v Holicích stalo hnutí ANO 
2011 s cca 23% hlasů, naopak žádný hlas v Holicích nezískal Pravý blok (Cibulkovci) a jenom jako 
perličku, že jediný příznivce monarchistické strany Koruna Česká volil v ZŠ Komenského (okrsek 
č. 5), takže někdo z centra Holic. 

   Voličů v seznamu Hlasovalo účast v % Platné hlasy

   5 236 (5282) 1859 (2001) 35,5 (37,88) 1831 (1957)

 Strana Platné hlasy

    číslo název celkem v %

 1 Volte Pr.Blok – www.cibulka.net 0 0,00
 2 Občanská demokratická strana 115 6,28
 9 Komunistická str. Českosloven. 5 0,27
 12 Česká str. sociálně demokrat. 366 19,98
 22 Pro otevřený kraj 81 4,42
 26 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,05
 30 ANO 2011 422 23,04
 32 TOP 09 104 5,67
 34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 41 2,23
 37 Komunistická str. Čech a Moravy 125 6,82
 41 Národní demokracie 4 0,21
 43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 24 1,31
 45 Moravané 2 0,10
 48 Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 88 4,80
 52 Svobodní a Soukromníci 224 12,23
 54 DSSS-NE imigr. nepřizp. dikt. EU! 7 0,38
 55 Koalice pro Pardubický kraj 131 7,15
 59 OSOBNOSTI PCE KRAJE 51 2,78
 67 NE ILEG.IMIGRACI – PEN. PRO LIDI 8 0,43
 70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 6 0,32
 85 VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ, PATRIOTI 24 1,31
 88 Naše Pardubice 2 0,1

Ukončení svozu biologického
odpadu bude 25. listopadu!!!
V aktuální informaci o odděleném svozu bio-
odpadů, který v Holicích probíhá již od roku 
2013 znovu apelujeme na občany, aby do hně-
dých popelnic odkládali pouze biologický 
odpad a hlavně bez plastových sáčků a tašek. 
Ke zkompostování jsou určeny pouze sáčka 
rozložitelné. Nejdůležitější informací je, že 
vzhledem k průběhu letošního podzimu jsme 
dohodli se svozovou fi rmou ODEKO, že od-
dělený sběr „hnědých popelnic“ s biodpadem 
ukončíme až v předposledním listopadovém 
týdnu, to znamená, že poslední svoz bude pro-
veden v pátek 25. listopadu 2016. 
A na závěr informujeme holické domácnosti, 
které se do tohoto systému ještě nezapojili, že 
si mohou stále ještě hnědou nádobu vyzvednout 
osobně proti podepsanému zápůjčního protoko-
lu na TS Holice, Vysokomýtská 635 v pracov-
ních dnech v době od 7 do 11hodin a od 12.30 
do 15.30 hodin.
Veřejné projednání veřejného osvět-
lení – Koudelka, Blažkovec, Podlesí
Dne 14. 11. 2016 od 16 hodin se bude v zaseda-
cí místnosti městského úřadu Holice, za účasti 
projektanta, konat veřejné projednání rekon-
strukce veřejného osvětlení Koudelka, Blažko-
vec, Podlesí. Občané, kteří budou tímto projek-
tem dotčeni, budou obeslání dopisem. 
Přijďte proto na veřejné projednání, kde budou 
zodpovězeny také vaše dotazy. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
města 7. listopadu 2016
V pondělí 7. listopadu 2016 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního domu 
zasedání Zastupitelstva města Holic. 
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu 
města k 30.9. 2016 a schválení rozpočtové 
změny. Zastupitelstvo města bude projedná-
vat projekt na opravu ulice Husovy, pravi-
delným bodem budou převody nemovitého 
majetku města, sdělení starosty města, po-
případě projednání připomínek zúčastně-
ných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů 7. 11. 2016.

Přinášíme již osmý díl seriálu o tom, jak před-
cházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči 
za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes 
téma: 
Odstranili jste po požární kontrole všechny 
nedostatky? I tak můžete dostat pokutu až 
půl milionu, pokud zapomenete… 
Požární kontroly se prováděly prakticky stej-
ným způsobem od roku 1985, kdy byl vydán 
„nový zákon“ o požární ochraně a který platí 
s mnoha novelizacemi dodnes. Podstatnou 
změnu v provádění požárních kontrol však 
přinesl nový kontrolní řád, tedy zákon o státní 
kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od roku 2014. 
Formálně se upravil postup při provádění kont-

rol, ale co je důležitější, upravil se i rozsah a ob-
sah protokolu o kontrole. Ten je nyní podstatně 
stručnější oproti tomu, jak jsme znali dřívější 
„zápis“, ale hlavně nový „protokol“ neobsahu-
je opatření a lhůty k odstranění zjištěných ne-
dostatků. Obsahové zjednodušení tak není pro 
kontrolovaného přínosem, neboť se nedozví, co 
přesně má udělat, jakým způsobem odstranit 
nedostatky a v jaké lhůtě. Obsahuje pouze jed-
notný termín, do kdy se má kontrolnímu orgánu 
podat zpráva o odstranění nedostatků. Protokol 
obsahuje pouze zjištěné skutečnosti a uvádí po-
rušení právních předpisů. Protokol se rovněž 
již neprojednává se statutárním zástupcem, ale 
kontrola je ukončena doručením protokolu, byť 

třeba jen do datové schránky. Co se týče termí-
nů a lhůt pro zjednání nápravy, protokol o kon-
trole uvádí pouze jednu lhůtu, do kdy se má 
kontrolnímu orgánu podat tzv. zpráva o odstra-
nění nedostatků. Může tedy nastat případ, kdy 
kontrolovaná právnická osoba nebo podnikatel 
odstraní všechny nedostatky zjištěné u kontro-
ly, ale zapomene o tom podat zprávu kontrol-
nímu orgánu, tedy HZS kraje. Za nepodání této 
zprávy lze uložit pokutu podle § 76 odstavec 1, 
písm. i) zákona o požární ochraně až 500 tisíc 
korun. Jak je zřejmé z výše možné sankce není 
vhodné ani tuto „papírovou“ povinnost podce-
ňovat a brát na lehkou váhu. 
mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje

ÚŘEDNÍ DESKA Krajské volby 2016 – výsledky hlasování v Holicích

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

HASIČI OBČANŮM – pokuty od hasičů, aneb Když to nejde po dobrém

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Přijďte si také zacvičit

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2016

Je nás stále málo! Cvičíme v MŠ Staroholic-
ká zdravotní cviky (Pilates). Každé pondělí 
a čtvrtek od 18 do 19 hod. 
Krásně a návodně nám předcvičují střídavě 
Petra Krejčíková a  Kateřina Fialová, která 
vloni nahradila Janu Dvořákovou.
Všem výše jmenovaným současně moc dě-
kují jejich svěřenkyně.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
5. 11. 10.10  Národní přehlídka jednoaktovek
sobota   Kompletní program projektu uveden na samostatném plakátu zdarma
5. 11. 18.00  S dechnou na stříbrném plátně
sobota   Koncert fi lmových melodií v provedení Dechového orchestru KD Holice
   Společenský sál ZUŠ Karla Malicha Holice 80 Kč 
12. 11. 19.30  Milan Kopecký Dámy z Aniane
sobota   Dvě starší sestry, dva lidské příběhy. Marie se chlubí příběhy z velkého světa – 

lokálů Paříže, Ester žila poklidný život venkovské učitelky. Nezávazná konver-
zace nabírá na dramatičnosti, když se objevuje další příbuzná sester.

   Režie: Viktorie Čermáková 320-300-280 Kč
   Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová. Jaromír Meduna, Milan Stehlík a Lucie 

Pernetová 
   Uvádí Divadlo Palace Praha – zařazeno v ABO 2016/2017
15. 11. 9+10.30  Legenda Karel IV. 
úterý   Představení přibližuje osobnost Karla IV. - jeho život a významný odkaz Praze 

i zemím Koruny české. Uvádí Divadelní skupina Žlutý kopec Praha. 45 Kč
20. 11. 15.00  Popelka 
neděle   Výpravná klasická činoherní pohádka na námět Boženy Němcové. Pohádkový 

příběh o Popelce za doprovodu písniček uvádí Divadlo Pohádka Praha. 80 Kč
24. 11. 18.00  Prague Cello Quartet – adventní koncert
čtvrtek   Kvarteto violoncellistů nabízí skladby mistrů klasické hudby, jazz, hity světo-

vých skupin i známé kousky fi lmové hudby v originální úpravě pro čtyři violon-
cellisty.

   Bonus pro předplatitele ABO 2016/2017. 150 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
1. 11. 19.30  RINO – Příběh špióna
úterý   Celovečerní portrét Karla Köchera, nejslavnějšího špióna druhé poloviny 20. 

století. Jako jedinému se podařilo proniknout do americké CIA a vynášet infor-
mace pro československou rozvědku a KGB. Režie: Jakub Wagner.

   Žánr: Dokumentární. Délka 96 minut. 70 Kč
8. 11. 17.00  Tučňáci z Madagaskaru
úterý   Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa. Jsou 

to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější jednotka tajných agentů. 
Jsou prostě vždy připraveni kdykoliv a kdekoliv zasáhnout.

   Žánr: Animovaný/Komedie. Délka 90 minut. 70 Kč
15. 11. 19.30  Tenkrát v ráji
úterý   Film o svobodě ve zlých časech a o naději... Příběh o horolezci Joskovi Smit-

kovi, o osudové lásce, přátelství a vztazích českých a německých horolezců, 
do kterých zasáhla válečná doba Protektorátu. Režie: D. Krzywon, P. Pálka, 
L. Zafranovič.

   Hrají: V. Hradílek, V. Kerekes, P. Šmíd, J. Budař, P. Rimský, S. Stašová, M. Etzler.
   Žánr: Dobrodružný/Drama. Délka 99 minut. 70 Kč
22. 11. 19.30  Rodinný fi lm
úterý   Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se 

vydali na plavbu jachtou po oceánu? A co když do tohoto rodinného „testu“ 
vstoupí další, nečekaná událost? Režie: Olmo Omerzu.

   Hrají: D. Kadlec, J. Boková, V. Hybnerová, K. Roden, E. Křenková, M. Pechlát
   Žánr: Drama. Délka 95 minut. 70 Kč
29. 11. 19.30  Zloději zelených koní
úterý   Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se těžba stala vášní, ale i způso-

bem obživy.
   Režie: Dan Wlodarczyk
   Hrají: P. Liška, M. Adamczyk, J. Boková, G. Míčová, Š. Vaculíková a další
   Žánr: Drama. Délka 90 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
22. 11. 17.00 Kaleidoskop Jana Rejžka
úterý  Jan Rejžek – spisovatel, český hudební i fi lmový kritik a novinář. 50 Kč

Ano, již podesáté se v sobotu 5. listopadu 2016 
sjedou do Holic vybrané ochotnické soubory z 
celé republiky na Národní přehlídku jednoak-
tových her. V dopoledním bloku se představí 
soubory z Hodonína, Nučic a Holic. Odpoledne 
pak předvedou své umění soubory z Turnova, 
Děčína a Velké Bystřice. Odpolední část bude 
završena přehlídkou tří oceněných monologů z  
Pohárku Svazu českých divadelních ochotníků. 
Večer od 19,30 hodin doplní přehlídku domá-
cí soubor reprízou úspěšné vánoční komedie 
„Šťastné a veselé“.
Všechna představení se odehrají ve velkém sále 
kulturního domu a diváci mají na ně vstup zcela 
zdarma. Takže neváhejte a přijďte se podívat. 
Byli bychom opravdu rádi, kdyby v hledišti ne-
seděli jen účastníci přehlídky a porota.

Pavel Hladík

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
PODESÁTÉ

S „dechnou“
na stříbrném plátně

Dechový orchestr Kulturního domu města Ho-
lic boří dosud zažitá klišé. Většina posluchačů si 
toto těleso stále ještě spojuje převážně s polka-
mi, valčíky, pochody, walzy či tangy. Nyní však 
připravilo naprostou novinku – koncert fi lmové 
hudby. Pořad s odlehčeným názvem „S dech-
nou na stříbrném plátně“ se uskuteční v sobotu 
5. listopadu od 18.00 hodin. V průběhu večera 
zazní melodie z kasovních trháků světové kine-
matografi e, jakými jsou například fi lmové série 
Hvězdné války, Rocky, Pán prstenů, Růžový 
panter, Kmotr či Četník ze Saint Tropez. Mezi 
návštěvníky zavítá také Batman, Shrek, Gladi-
átor či samotný agent 007 James Bond. Nouze 
nebude o malá či větší překvapení.
„Snažíme se touto cestou přiblížit naši tvorbu 
i lidem, kteří klasické dechovky neposlouchají. 
Úpravy jednotlivých skladeb jsou samozřejmě 
přizpůsobené našemu obsazení i schopnostem. 
Obvyklé složení kapely jsme obohatili a rozší-
řili o nástroje, které zatím nemáme standardně 
obsazené. Na koncert se moc těším a doufám, 
že Holičákům nabídneme zajímavý kulturní zá-
žitek,“ uvedl Ondřej Lisý, autor celé myšlenky 
a umělecký vedoucí Dechového orchestru Kul-
turního domu města Holic.
Vstupné činí 80 Kč. Slovem provází Tereza 
Vostřelová.
Více informací o akci naleznete na www.dokd.cz 
a na sociální síti Facebook.

KULTURA
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Dne 3. října proběhlo v KD slavnostní zahájení výstavy o historii a sou-
časnosti školství v Holicích, která je součástí letošních oslav 680. výročí 
první písemné zmínky o Holicích.
Díky aktivnímu přístupu všech škol a zařízení při realizaci výstavy vznikly 
prezentace, které byly již prvními návštěvníky velice kladně hodnoceny. 
Pan místostarosta Petr Bajer při slavnostním zahájení zhodnotil přístup 
města ke školním zařízením z hlediska fi nancí a zároveň porovnal úroveň 
těchto zařízení v Holicích a v jiných městech.
Součástí zahájení výstavy byla velice zajímavá „exkurze“ do historie 
škol v Holicích, které se zdatně zhostil historik a bývalý kronikář města 
Mgr. Pavel Hladík. Účastníci ocenili jeho bonmoty. Dá se říci, že jako 
ochotnický herec spíše přednášku vtipně „zahrál“, než aby mluvil jen 
suše o historii. 
Malou zdravicí pozdravil účastníky také bývalý ředitel ZŠ Holubova a bý-
valý školní inspektor a později vedoucí odboru školství na ONV Pardubi-
ce pan Jaroslav Papež a porovnal školská zařízení v Holicích a v ostatních 
městech okresu Pardubice. Zavzpomínal na své učitelské začátky, které 
jako mladý začínající učitel v našem městě prožil.

ZUŠ K. Malicha zpříjemnila slavnostní zahájení čtyřmi skladbami dvou 
žákovských žesťových seskupení. Školní kuchyně MŠ, Gymnázia Dr. Emi-
la Holuba a školní jídelny v Nádražní ulici připravily výborné slané a slad-
ké dobroty. Je sympatické, že na slavnostní otevření výstavy přišlo kolem 
šedesáti návštěvníků. Hned následující den při oslavě svých osmdesátin si 
také výstavu prohlédl čestný občan města herec a režisér Jan Kačer.
Zvu tedy širokou veřejnost na návštěvu této ojedinělé akce, která ukazuje 
historii jednotlivých škol a zařízení, a která zároveň seznamuje se širokou 
plejádou holických žáků, kteří proslavili Holice.
Výstava, kterou pořádá školská komise rady města ve spolupráci s vysta-
vujícími je ve vitrínách v 1. patře Kulturního domu v Holicích a potrvá 
do 30. listopadu.

PaedDr. Václav Vojtěch,CSc., foto Ladislav Formánek

Ochotníci na vandru VÝSTAVA: 
„HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLSTVÍ V HOLICÍCH“

Po dvou úspěšných představeních na domácích prknech vyrazili holičtí 
ochotníci s hrou Víti Welsche „To je přepadení, pěkně prosím“ do světa. 
No, do světa… Spíš po vlastech českých. No, po vlastech českých… Lépe 
řečeno „jenom“ do holického okolí. A tak je jednu sobotu viděla spor-
tovní hala ve Vysoké nad Labem, další pak nádherný sál Tylova domu 
v Poličce, kde se představili v rámci nesoutěžní divadelní přehlídky „Zá-
krejsova Polička“. 
Tohle ochotnické mini turné bylo přes všechny naše obavy velmi úspěšné. 
Na obou štacích byl plný dům a hlavně – obecenstvo se náramně bavilo 
a odměnilo nás dlouhotrvajícím potleskem. A co potěšilo nejvíce? To, že 
při loučení zazněla vždy stejná otázka: „Co chystáte na příští rok? Rádi 
bychom vás opět přivítali.“ Co víc si může duše ochotníkova přát? A tak 
jedeme v noci domů s krásným pocitem – ostudu jsme Holicím neudělali! 
Už se těšíme v listopadu na Ostřetín.

Luděk Kaplan

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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RVC Holoubek pořádá již čtvrté podzimní vzdělá-
vací kurzy pro babičky a dědy.
Můžete se těšit na trénink paměti – pátky – 4. 11., 
11. 11., 18. 11.(8.30–10.30 h), obnovit si základní 
počítačové dovednosti – úterý 8. 11. (8.30–12.30 h) 
a pondělí 14. 11. (8.30–12.30 h), předvánoční tvoře-
ní letos společně s dětmi – středa odpoledne 23. 11. 
(16–18 h) a osvěžit si anglická slovíčka, se kterými se často setkáváte 
v běžném životě – 25. 11. (8.30–10.30 h). Kurzy se konají v Holoubku 
v 1. patře a můžete se hlásit na tel. číslo: 606 911 379.
Těšíme se na vaši návštěvu. 
Celé Česko čte dětem – už osmé pokračování pro vás, děti a rodiče 
připravil Holoubek na 9. 11. 2016 od 16 hodin v prostorách herny. 
Přijďte si poslechnout podzimní pohádky a povídky v podání paní Libuše 
Strakové, vychutnat si odpolední čaj a něco pěkného si vyrobit.
Pro děti a jejich rodiče má RVC Holoubek otevřenou hernu každý 
den od 8.30 do 11.30 hodin a probíhají tyto pravidelné programy. V pon-
dělí je volná herna pro setkávání dětí a maminek, v úterý najdete v Ho-
loubku hodinový, hudebně pohybový program s pohádkou, středa nově 
patří říkankovému programu a v horní pracovně jsou Montessori ak-
tivity. Čtvrtek a pátek je zaměřen na hravé cvičení pro děti a to do dvou 
let ve čtvrtek a od dvou let v pátek. Odpoledne Holoubek nabízí tyto 
pravidelné programy: úterý – Baby studio, středa – Cvičení pro těhotné, 
Tvořivé hrátky, Keramiku, čtvrtek – Angličtina hrou pro děti od 5 let.
Čtvrteční večer Holoubkem zní zpěv v doprovodu piana nebo kytar od 18 
do 20 hodin.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil:733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

Evropská kapacita v oblasti inovací v Holicích 22. 11. 2016
Seminář – Jak podpořit inovativní myšlení (nejen) u dětí.
RVC Holoubek vám přináší příležitost dozvědět se jak aktivovat potenciál 
kreativního a inovativního myšlení, slyšet příklady ze zahraničí, naučit se 
vidět i jiné úhly pohledu, zkrátka načerpat inspiraci od evropské kapacity 
v oblasti inovací. Tématem semináře je inovativní myšlení a je určen pro 
širokou veřejnost. Na základě své zkušenosti profesionálního konzultanta 
u globálních fi rem a zároveň pochopení a podporování kreativity studentů 
vytvořil rakouský lektor unikátní soubor praktických aktivit pro podpo-
ru inovativního myšlení. Nebude chybět teoretické ukotvení. Účastníci 
semináře získají vhled do inovativního a kreativního myšlení, podívají 
se na příklady inovací a odvodí si užitečná pravidla. Cílem semináře je 
nalézt společné rysy inovací a jejich aplikovatelnost. 
Pokud s vámi rezonují otázky:
• Co je kreativita a jak funguje?
• Co je palivem inovativnosti?
•  Jaké nástroje jsou pro kreativní a inovativní myšlení užitečné a jak je 

používat?
• Jak aplikovat tyto nástroje ve svém životě?
neměli byste na semináři chybět. Překlad do češtiny zajištěn.
KDY: 22. listopadu 2016 od 15.30 do 20.00 (od 15.30 prezence, začátek 
přesně v 16.00)
KDE: přednášková místnost hotelu ERWIN JUNKER Holice (Pardubic-
ká 332)
Lektor semináře: DI(FH) Andreas Rehklau, MBA.

Další možnosti vzdělávání v projektu ŽenyPRO v roce 2016:
Prožitkový pobytový týden – termín 1. cyklu 7.–11. 11. 2016
PC kurz – termín 1. cyklu 24. 11.–12. 12. 2016
Přihlášky a bližší informace na www.zenypro.cz
KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková,
tel. 603 566 141, e-mail: krejcikova.zenypro@gmail.com.
Projekt ŽenyPRO s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000
0998 je fi nancovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského 
sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.

Jana Majcová

V pátek 7.10. v podvečerních hodinách se družina světlušek Diblíků 
a Vampírek se svými vedoucím sešla na holickém vlakovém nádraží, 
odkud se vydaly do Přelouče. Cesta byla nevšedním zážitkem jak pro 
vedoucí, tak pro děti. I přes skautské heslo ,,Buď připraven!“ na nečekaně 
brzký příjezd do cílové stanice připraveny nebyly. Když vlak zastavoval, 
stihla vystoupit jen jedna vedoucí se dvěma světluškami. Zbytek pokra-
čoval dál a pro jistotu následující zastávku v Lhotě u Přelouče přejel, pro-
tože se vedoucí dle názvu obávaly, že tu za den zastaví maximálně jeden 
vlak a to ten, v němž sedíme. Po poradě s paní průvodčí jsme vystoupily 
v Řečanech nad Labem, kde za osm minut zastavil spoj, který nás již 
v pořádku dovezl do Přelouče.
Po příjezdu na skautskou základnu byly světlušky svědky rozepře dvou 
pirátských bratrů o plánek ke ztracenému pokladu. Oba ho chtěli získat 
pro sebe, a proto každý naverboval svou statečnou posádku - Krvelačky 
a Drsňáky. Po náročném výcviku se týmy vydaly hledat klíče k truhle 
a našly je. To oba podlé piráty rozhořčilo a chtěli si navzájem uškodit. 
Pokusili se jeden druhému nalezený klíč odcizit, ale neúspěšně. Zjistili, 
že aby mohli poklad získat, musí spolupracovat a spojit své síly. Protože 
dobrodružství stojí mnoho energie, museli se náležitě posilnit výborným 
špenátem na oběd a chytrou kaší na večeři. Pomocí stezky odvahy si brat-
ři vybrali ty nejodvážnější pirátky. Poté se, vyzbrojeny ručníkovými meči, 
utkaly v boji s kamennými lidmi o poklad. Společnými silami a zpěvem 
písně je přemohly a s pomocí lopat vykopaly sladký poklad.

Kateřina Kozlová

Diblíci a Vampírky na výpravě v Přelouči PODZIMNÍ KURZY PRO SENIORY V HOLOUBKU 

Na fotografi i Ladislava Formánka můžete vidět, jak pracovníci Tech-
nických služeb Holice Zdeněk Hübl a Milan Lohniský dokončují insta-
laci dřevěných soch od řezbáře Václava Vondry před Africkým muzeem 
Dr. Emila Holuba.

Vedení kulturního domu oznamuje čtenářům, že od 25 listopadu do 
9. prosince bude z technických důvodů uzavřena městská knihovna. 
Všem čtenářům se omlouváme, provoz knihovny bude obnoven v pondělí 
12. prosince.

Uzavření knihovny

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Říjen plný sluníčka byl využíván k poznávání přírody, sběru přírodnin 
a poznávání života zvířátek. Výlet za zvířátky do MINI ZOO v Častolovi-
cích patřil k zážitkům, o kterých děti rády hovořily. V dalších dnech jsme 
si povídali o tom, kde zvířátka bydlí, jak chráníme přírodu, jak se máme 
chovat, abychom zvířátka nevyplašili.
Naše mateřská škola se také podílela na dvou výstavách organizovaných 
ve městě. Jedna se uskutečnila v Domě chovatelů a naše děti získaly  
1.místo v soutěži ,,O nejhezčího Podzimníčka“.
Druhá výstava se uskutečnila v KD Holice. Byla zaměřena na oslavy 
města HOLICE a naše MŠ zde prezentuje výstavku fotografi í ze života 
školky, která byla založena v roce 1948.
Jako již každým rokem se všichni těšíme na společné  ,,Podzimní tvoření“ 
z nasbíraných přírodnin. Rodiče a sourozenci mají možnost navštívit naší 
školku, popovídat si a společně vyzdobit chodby školky.
Konec října patřil návštěvě kamarádů v ZŠ Komenského.
Všem krásný podzim plný sluníčka!

Mgr. Zdeňka Krátká

MŠ Staroholická – BAREVNÝ ŘÍJEN
Sám sebou
Letos již popatnácté proběhl na gymnáziu projekt primární prevence 
„Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz prvních ročníků vyššího 
gymnázia, zatímco žáci nižších ročníků absolvovali ve středu 21. 9. 2016 
tříhodinové bloky besed zaměřené na návykové látky, sociální sítě a vzta-
hy v třídních kolektivech.
Samotný adaptační kurz proběhl ve dnech 22. a 23. 9. 2016 v prostorách 
rekreačního zařízení Radost v Horním Jelení. Tradičně s námi spolupra-
covali osvědčení lektoři a třídní učitelé, přičemž hlavním cílem akce bylo 
vzájemné poznávání a navázání vztahů v nových kolektivech. K tomu 
byla využita celá řada sociálních her. Zároveň se studenti dozvěděli aktu-
ální informace o rizicích nejčastěji užívaných návykových látek a o rizi-
cích sociálních sítí. Studenti byli rovněž seznámeni s problematikou změn 
v právním postavení osob po dosažení věku 15 let. V průběhu lanových 
aktivit prokázali odvahu, výbornou schopnost týmové práce a fyzickou 
zdatnost.
Tento projekt se uskutečnil díky fi nančnímu přispění SRPŠ při gymnáziu 
a MÚ v Holicích. Všem sponzorům upřímně děkujeme.
Mgr. Miloslava Koláčková, výchovný poradce

Memoriál Vrba – Wetzler
V úterý 11. října 2016 se v aule našeho gymnázia konal projektový den 
na téma Memoriál Vrba – Wetzler s podtitulem Co je to hrdinství?
Program, kterého se zúčastnilo přes 70 žáků naší školy (ze třídy 4. C, 2. 
A a semináře SVS), se uskutečnil v rámci etické výchovy, ale tematika pře-
sahuje i do dějepisu, českého jazyka a společenských věd obecně. Akci při-
pravil lektor ICEJ Radek Hejret, jenž ve svém úvodním interaktivním vy-
stoupení nastínil dějiny židů a jejich pronásledování v celé historii a po té 
představil konkrétní osudy mladíků Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, kteří 
v dubnu 1944 uprchli z KT Auschwitz – Birkenau, aby svět informovali 
o masovém vyvražďování lidí. Seznámili jsme se také se zásadní myšlen-
kou Memoriálu Vrba – Wetzler, již 3. ročníku vzpomínkového pochodu 
o délce 130 km z Osvětimi do Žiliny. Tuto akci připomíná i výstava foto-
grafi í Pochod po stopách hrdinů 2014 objektivem Jindřicha Buxbauma, 
kterou můžete zhlédnout až do konce listopadu v prostorách naší školy. 
V druhé části Projektového dne besedoval se žáky PhDr. Toman Brod, 
historik, autor mnoha odborných knih o novodobých dějinách, ale přede-
vším přímý účastník hrůzných událostí. 
Akce se konala v rámci projektu MŠMT Implementace etické výchovy 
a odezvy od studentů jsou velmi pozitivní. Svědčí to o skutečnosti, že 
mladé lidi problematika historie i současnosti velmi zajímá. Je také vidět, 
že potřebují vzory, opravdové hrdiny a jejich silné příběhy.

Mgr. Eva Pýchová

Zprávy z gymnázia

Každý rok v září se koná atletický memoriál Bohuslava Michalce v ka-
tegorii mladších a starších žáků a žákyň. Naše škola se těchto závodů 
zúčastňuje pravidelně. Letos se termín posunul až na říjen, počasí bylo 
příjemné a příjemné byly i výkony našich žáků. 
Adam Tran v kategorii starších žáků potvrdil svou neporazitelnost, když 
zvítězil ve skoku dalekém výkonem 531cm a v běhu na 60 metrů časem 
7,7 vteřin. Skvěle mu sekundoval Tomáš Mergl svým třetím místem a ča-
sem 8,3 vteřin. Tomáš byl i třetí v běhu na 1000m časem 3:19,6 minut. 
Adam Špaček vyhrál vrh koulí výkonem 10,54 metru. Skvělým zakon-
čením kategorie starších žáků byla štafeta na 4x200metrů, kterou naši 
chlapci ve složení Adam Špaček, David Pšenka, Tomáš Mergl a Adam 
Tran zcela suverénně vyhráli (vítězný čas byl 1:49,6). 
V kategorii mladších chlapců zazářil svým výkonem a 1. místem ve sko-
ku dalekém Filip Jeřábek výkonem 406 cm, v běhu na 60 metrů skon-
čil druhý. V běhu na 800 metrů obsadil David Kudrna 2. místo a Fran-
tišek Hojka 4.místo. V hodu míčkem obsadili naši chlapci Marek Kora 
a Bronislav Kubánek 3.,resp. 4. místo. Mladší žáci zcela ovládli i štafetu 
na 4x200metrů ve složení David Kudrna, Lukáš Jeřábek, Pavel Vodák 
a Filip Jeřábek.
V kategorii starších žákyň se dařilo Nele Houdkové, která v běhu na 800 
metrů obsadila 2. místo a Martině Koškové ve vrhu koulí, která skonči-
la třetí. Mladší žákyně Sára Klasovitá a Markéta Václavíková obsadily 
v běhu na 60 metrů 3., resp.4. místo. Michaela Morávková byla v hodu 
míčkem 2. výkonem 28,85 metrů. Skvělý výkon podala děvčata ve šta-
fetě, kde skončila na 2. místě. Složení Tereza Šedová, Lada Jiroušková, 
Michaela Poučová a Sára Klasovitá.
V celkovém hodnocení škol obsadila Holubovka 2. místo za vítězným 
gymnáziem. Mgr. Naděžda Harčárová

Podzimní atletika na Houbovce

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Každoročně začátkem školního roku pořádá ZŠ Holubova adaptační kur-
zy určené pro nové kolektivy žáků. Letos se uskutečnily tři tyto kurzy.
Prvňáčci se vydali pěšky k rybníku Hluboký, kde hráli hry, opekli si párky 
a k večeru je autobus odvezl zpět ke škole. Ve třídě si připravili pelíšky, 
převlékli se do pyžámek, ozdobili se svítícími náramky a vyrazili na ta-
juplnou procházku večerní školou, kterou zakončili pyžamovou party. 
Po pohádce na dobrou noc všichni hned usnuli.
Do pátých tříd nastoupilo 15 nových žáků. Aby se skamarádili, vyrazily 

obě pětky na táborovou základnu Mlýnek u Velin. Dva dny děti hrály hry, 
běhaly závody a hlavně se poznávaly a přátelily.
Třídenní kurz pro žáky šestých tříd probíhal v kempu Stříbrný ryb-
ník u Hradce Králové. Žáci absolvovali seznamovací hry, různé výlety 
do okolí např. k rybníku Výskyt nebo na středověké hradiště. Zajímavá 

byla přednáška zaměstnance Městských lesů HK p. H. Myslivce o lese. 
Všechny tři adaptační kurzy se vydařily, k tomu napomohlo i příjemné 
slunné počasí. Všichni měli dobrou náladu a těší se na další společné akce.

Mgr. Markéta Vlková

Léto skončilo a je tady říjen.
Téma pro letošní celoškolní projekt je „My s Evropou, Evropa s námi.“ 
V tomto duchu probíhalo i první odpoledne pro předškoláky. Děti u nás 
ve škole mohly navštívit výtvarnou dílnu, zasoutěžit si v tělocvičně, vy-
zkoušet interaktivní tabuli i počítačovou učebnu. Rodiče se tradičně se-
známili s genetickou metodou čtení, která se vyučuje na naší škole.
5. října žáci 1. a 2. ročníků navštívili Muzeum Emila Holuba, kde bylo 
pro děti připraveno představení „František v Africe“.
10. října opět začal cyklus tradičních přípravných hodin pro předškoláky 
„Hrajeme si na školu“. Přesný rozpis jednotlivých hodin najdete na webo-
vých stránkách naší školy.
21. října dopoledne naši školu navštívili předškoláci z mateřských škol, 
aby u nás strávili příjemné dopoledne a seznámili se s naší školou.
Žáci 1. ročníků a 2. B pracují v letošním roce v projektu s názvem „ Soví 
univerzita“. Projekt se týká mnoha oblastí. Spojovacím článkem je histo-
rická osobnost Karel IV. 

Helena Žižková

Říjen na ZŠ Komenského

Adaptační kurzy na Holubovce

Listopad v Mateřské škole Holubova
Říjnové počasí nám dalo jasně najevo, že vládu přebírá podzim a na ho-
rách již ukázala svou sílu paní zima. Podzimní čas nastal i v naší škole 
a tak už skončilo dětské dovádění na školní zahradě. Děti nyní na vycház-
kách poznávají naše město. Po podzimních prázdninách, se již moc těší-
me na návštěvu babiček ze Sanatoria Topas, jejich sbor nám přijde za do-
provodu kytary zazpívat lidové písničky. Desátého listopadu si společně 
s rodiči připravíme něco dobrého na zub, paní kuchařky nám také připraví 
ochutnávku pomazánky z naší kuchyně a budeme si s odborníkem povídat 
při kávě či čaji o stravování dětí. Celá akce je součástí projektu zdravé-
ho životního stylu dětí Cepík. Cepík nás doprovází každý den, maňásek 
dohlíží na děti, aby dbaly jeho rad. Nadále budeme navštěvovat solnou 
jeskyni. V závěru listopadu nás čeká Halloween, oslava plná strašidel 
a příšer, a celá škola se bude pomalu chystat na adventní čas. Více infor-
mací o naší škole najdete na internetových stránkách www.msholubova.cz 
a také na facebooku www.facebook.com/msholubova.
Přejeme všem čtenářům krásný podzim.

Lenka Chotěnovská

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V tomto roce obecní samospráva stále zápasila s nedostatkem fi nancí 
na placení úroků z půjček, účtů a nouzových prací. Situaci ztěžovala ne-
zmenšená míra nezaměstnanosti, neboť kromě Hirschovy továrny a ma-
lých výrobců ostatní továrny nepracovaly. Tím trpěly i ostatní živnos-
ti a obchody. Přes všechny těžkosti doby se představitelé města snažili 
o jeho rozvoj a zlepšení života jeho obyvatel. 

Na první schůzi zastupitelstva 14. ledna byl schválen návrh starosty 
na provedení tzv. nouzových prací k zmírnění nezaměstnanosti. Jednalo 
se o kanalizaci v Nové ulici (dnes Dukelská), Závodské ulici (dnes Bratří 
Čapků) a částečně ve Starých Holicích. Dále pak o úpravu ulice k nádra-
ží včetně veřejného prostranství a zřízení chodníků po Starých Holicích. 
Zároveň byla podána žádost ministerstvu železnic, aby byly zachovány 
výhody ve snížení žákovských a dělnických jízdenek. 

Hlavním bodem programu schůze 8. dubna bylo pojmenování ná-
městí a dosud nepojmenovaných ulic. Podle návrhu Antonína Šafaříka 
bylo rozhodnuto takto: hlavní náměstí bylo pojmenováno Masarykovým 
náměstím, své jméno dostaly ulice 28. října, Wilsonova (dříve tzv Nová, 
dnešní Dukelská), Žižkova, Štefánikova (dnešní U Kapličky), Jiráskova, 
Plukovníka Švece (dnešní Puškinova), Vrchlického, Zborovská, Klicpe-
rova, Nerudova, Tyršova (dnešní část Holubovy ulice mezi soudem a so-
kolovnou), Růžičkova, Rašínovo nábřeží (dnešní Tyršova), 1. Máje, Ha-
brmanova (dnešní Staroholická), Nádražní, Udržalova (dříve Josefská, 
dnešní Smetanova), Bachmačská (dnešní Hanzlova), Husova (dříve tzv 
Poběžovická), Komenského (dříve Školská). Ladislav Lohniský navrhl, 
aby název Josefská nebyl měněn. Bylo mu vyhověno tak, že jméno Jo-
sefská dostala Prokopova ulice a tento název platí dodnes. Rovněž bylo 
schváleno vydláždění státní silnice v Královéhradecké ulici. Náklad či-
nil 170 000 korun a z 90% byl uhrazen ze státní subvence a nový povrch 
byl dokončen v říjnu. Zastupitelé se také usnesli podpořit návrh pekaře 
Františka Párala a zaslali žádost okresnímu úřadu, aby pečení chleba 
v rámci státní chlebové akce pro nezaměstnané bylo zadáno i zdejším 
pekařům.

Hlavně nezbytnými úpravami v rozpočtu města se zabývali zastupitelé 
28. června. Z této schůze uveďme ještě, že bylo přijato usnesení o zá-
kazu kouření v provozovnách zdejších holičů. Dramatický závěr měla 
další schůze zastupitelstva 14. října. Projednávalo se totiž doporučení fi -
nanční komise o zvýšení obecní dávky z používaných místností, protože 
se hledaly všechny možnosti k vylepšení příjmů do obecního rozpočtu. 
Komunisté se postavili zásadně proti a postupně se k nim přidaly i další 
strany. Po zamítnutí návrhu podal starosta města Josef Hlaváček rezigna-
ci. Tu nakonec na další schůzi 11. listopadu odvolal, když strana živnos-
tensko-středostavovská se postavila za původní návrh a přidali se i další 
zastupitelé (čtyři byli proti). Takže bylo schváleno, že po dobu šesti let 
se bude vybírat z každé používané místnosti včetně předsíně 40 korun 
ročně. Z místností obchodních, spolkových a výrobních včetně kanceláří, 
čekáren, ordinací, dílen, skladišť a kuchyní v hostincích pak 80 korun. 
Od 1. 1. 1934 platilo i zvýšení obecní dávky ze psů. Za psa myslivecké-
ho, hlídacího a drženého k účelům hospodářským nebo živnostenským 
se platilo 25 korun, z každého jiného pak 200 korun ročně. Zvýšeny byly 
i poplatky stavební. 

Jak jsme již uvedli, k zmírnění nezaměstnanosti a zvýšení obuvnické 
výroby nedošlo ani v tomto roce. Do prosincové státní stravovací akce 
pro nezaměstnané bylo zapojeno 550 osob. Nezaměstnaní dále pobírali 
týdenní poukázky (tzv. žebračenky) v hodnotě 10 korun. Svobodný obdr-
žel jednu, ženatý dvě a s dětmi tři poukázky. O něco lépe byli na tom ti, 
kteří byli organizováni a dostávali podporu podle tzv. gentského systému 
od své organizace zvýšenou o státní příspěvek. Nijak slavně na tom nebyli 
ani ti, kteří byli v továrně zaměstnáni. Muži si vydělali týdně 50 korun, 
ženy jen kolem 30 korun. 

Zaznamenejme však i dny sváteční. Tradičně byl slaven státní svátek 
Mistra Jana Husa. V předvečer 5. července došel mohutný průvod na hři-

ště za sokolovnou, kde byla po projevu učitele Lidmila z Čívic zapálena 
hranice. Na paměť vítězství našich legionářů u Zborova uspořádala místní 
odbočka Československé obce legionářské Zborovské oslavy. V předve-
čer 5. srpna bylo Na Špici sehráno divadelní představení „Zborovští“. 
Druhého dne odpoledne se konala u desky padlých pietní vzpomínka, 
na které promluvil plukovník 30. pěšího pluku ve Vysokém Mýtě Ing. Zá-
vada. Poté na náměstí koncertovala vojenská hudba téhož pluku, odpo-
ledne pak totéž hudební těleso koncertovalo v zahradě hostince „Na Špi-
ci“. Důstojným způsobem bylo oslaveno i 15. výročí republiky 28. 
října. Slavnost byla zahájena průvodem ze Starých Holic na náměstí, kde 
k shromážděným zástupcům města, spolků, škol a občanům promluvil 
řídící učitel staroholické školy František Pilný. Po vztyčení státní vlajky 
a hymnách se uskutečnil promenádní koncert holické hudby, která hrála 
již do pochodu průvodu. 

Po soudní dohře požárů ve Starých Holicích (řada občanů byla od-
souzena za úmyslné žhářství a pojišťovací podvody do vězení), požárů 
ve městě značně ubylo. Přesto v tomto roce registrujeme dva větší požáry. 
První vypukl 22. srpna v usedlosti Karla Kmenta č. 78 v Závodské ulici 
(dnešní ulice Bratří Čapků). Stalo se tak při mlácení obilí, kdy se vznítil 
přetékající olej z mlátičky. Od toho chytla sláma a zakrátko byla v pla-
menech celá stodola. Naštěstí vítr vál do polí, takže se oheň nerozšířil 
na sousední domy. Druhý požár byl zaznamenán na den sv. Václava 28. 
září. Při něm shořel obecní dům č. 91 ve Starých Holicích, ve kterém 
byla strážnice a hasičská stanice. Zastupitelé 14. října rozhodli zadní část 
domu zbořit, na přední část dát novou střechu a zřídit zde městský chudo-
binec. Ten byl otevřen v následujícím roce. 

Co se týče počasí, převládalo v roce 1933 sucho. Za celý rok bylo na-
měřeno 28,17 cm srážek (o 6,5 cm méně než v roce předešlém). Nejméně 
srážek spadlo v listopadu (3,8 mm) a v září (5,4 mm). Naopak nejvíce 
srážek bylo zaznamenáno v červenci (59,4 mm). Velké mrazy byly začát-
kem prosince (v noci až -25° C), sněhu však napadlo za celý měsíc jen 
6,5 mm. Přes značné sucho byla úroda lepší než v roce předešlém, urodilo 
se všeho, cena plodin i dobytka klesla. Ale opět u pekařů a řezníků byl 
pokles cen málo znatelný. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1933

Ach, ty prsa

To je ale smůla, Janičce nechtěně vypadlo prsíčko ze šatů a zrov-
na u toho byl ten vlezlý fotograf z deníku, který je plný zajímavých 
fotek a kde se, zaplať pánbůh, moc nepíše. Janička sice už dlouho ne-
dostala žádnou roli a její bohatý přítel se zakoukal do o něco mladší 
kolegyně, ale toto opravdu nemá zapotřebí.

Doma to tak nevypadalo, ale ve světle refl ektorů je ta blůzka se-
csakramentsky průsvitná. To kdyby Maruška věděla, jistě by si pod 
ní vzala podprsenku. Maruška sice zpívá hezky, ale poslední dobou 
nějak málo, tak ještě dvě fotky do bulvárního týdeníku a může jít 
domů. Snad se někdo ozve, když ne z Prahy, tak alespoň z oblasti.

Třicet let je krásný věk, co bych za něj dal, ale pro modelku nic 
moc. Velká smůla, že nevydržel knofl íček a silikonové čtyřky se 
ukázaly všem přítomným tak, jak je plastický chirurg vymodeloval. 
Ke vší smůle u toho byl fotograf Henry Kapoun zvaný Čuňas a vše 
poslal dál a ještě to umístil na internet.

Poslední dobou mají naše „celebrity“ opravdu smůlu. Jedna ne-
hoda stíhá druhou. A já se ptám, kdo z toho profi tuje? No přece my, 
pánové, ať je to jak je, pohled na dámská prsa nás neomrzí ani v po-
kročilém věku. Jenom mám strach, aby něco podobného nepotkalo 
Helenku Vondráčkovou. Ta je ale zkušená a svoje vnady si dokáže 
pohlídat. Alespoň doufám.

Petr Kačer

Z HISTORIE
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Letošní rok družstvo mužů ANK Sokol Holice 
získalo titul okresního přeborníka, když ve fi -
nálovém utkání zdolalo soupeře z Dynama 
Pardubice 6 : 1. S bilancí 13 výher a 1 prohra 
neměli Holičáci konkurenci a zvítězili zcela za-
slouženě. V pardubickém okrese je přihlášeno 
31 týmů. Pro příští sezonu se chystá vstup týmu 
do ligových soutěží dospělých a přihlášení mlá-
deže do soutěží krajských.
Pavel Hojka, předseda oddílu nohejbalu

Nejúspěšnější sezona v historii holického nohejbalu

NOVINKY Z BADMINTONU

Mistr světa a mistr České a Slovenské republiky 2016

Dvakrát stříbro z MS

Dne 25. září proběhl v naší městské sportovní 
hale dětský badmintonový turnaj U7 – U13, své 
dovednosti zde předvedlo na 40 hráčů a hráček. 
Svůj první turnaj zde odehráli nejmladší členo-
vé našeho oddílu: Viki Jánská, Matyáš Čihák 
a teprve 5ti letý Míra Teplý. V kategorii U9 
nás reprezentovali: Dominika Budišová, Deni-
sa Eliášová a Ondra Kaplan. Mezi nejstaršími 
jsme měli Anetu Vašíčkovou a Jakuba Eliáše. 
První medaili vybojovali Viki Jánská a Matyáš 
Čihák. Děkujeme všem zúčastněným za před-
vedené krásné výkony.
V neděli 2. října proběhl další z turnajů GPC 
U16. Do městské haly přijela bojovat o body 
do žebříčku druhá hráčka celorepublikového 
žebříčku Pavlína Krpatová. Náš oddíl reprezen-
tovala Tereza Weinerová, ta se umístila ve čtyř-
hře žen s Ivetou Strnadovou a smíšené čtyřhře 
s Tomášem Strnadem na 3. až 4. místě. Roli 
favoritky potvrdila svým vítězstvím Pavlína 
Krpatová a to ve všech kategoriích.
V sobotu 8. října se v Holicích uskutečnil bad-
mintonový turnaj smíšených týmů Holické 

mixy pořádaným naším BK Holice. Hrálo se 
na čtyřech kurtech již tradičně švýcarským sys-
témem na sedm kol a na dva sety do 21 míčků. 
Vítězem turnaje se stala dvojice Damborská, 
Nývlt před Kapsovou s Bízou a Veselou se 
Šalomounem. Nejlépe umístěním párem z BK 
Holice byli Brandovi.
15. října odjela bojovat naše hráčka Aneta Va-
šíčková do Rychnova nad Kněžnou na Taleent 
ligu v kategorii U13 za TJ Sokol Polabiny Par-
dubice, kde ve své skupině obsadila 3. místo. 
Gratulujeme.
V neděli 16. října proběhl turnaj GPC dospě-
lých v Pardubicích, kde za náš oddíl bojovala 
Tereza Weinerová. V boji o postup do fi nále 
čtyřhry s Ivetou Strnadovou podlehly hráčkám 
Dobrušky, a tudíž obsadily 3. až 4. místo. Velké 
díky patří všem hráčkám a hráčům za reprezen-
taci našeho oddílu a města.
Další turnaje v naší městské hale: 12. listopadu 
Dětský turnaj U7,U9,U11,U13; 20. listopadu 
oblastní přebor U17; 17. prosince vánoční Vic-
tor Cup dospělí. Mirek Pacovský

Pro sportovce Lukáše Forejtka z Holic byl rok 
2016 velice úspěšný. Už třetí sezonu závodí 
v disciplíně zvané benchpress. Jedná se o si-
lový sport, kdy závodník vleže na lavici musí 
zdvihnout činku s co nejtěžší vahou. Lukášovi 
se povedlo dosáhnout toho největšího úspě-
chu, kterého v tomto sportu lze dosáhnout. Již 
ve 22 letech zvítězil ve své juniorské katego-
rii na mistrovství světa, které se konalo 6. říj-
na v Německu. Výkonem 175 kg zvednutých 
v benchpressu se tak stává nositelem titulu mi-
str světa pro rok 2016. Právem se může pyšnit 
i titulem mistra České a Slovenské republiky 
získaným za stejný výkon na mistrovství Čes-
ké a Slovenské republiky konaném 30. dubna 
2016 v Semilech. Mistrem ČR se stal již po-
čtvrté v řadě, ve své kategorii ještě nebyl pora-

žen. Lukášovi gratulujeme a přejeme mu, aby 
dál překonával sám sebe. Už nyní na trénincích 
překonává hranici zvednutých 180 kg. Jeho nej-
větší podporou je rodina, za což by jim tímto 
chtěl poděkovat.

Mgr. Tereza Samková

V sobotu 8. října se v americkém Bostonu kona-
lo Mistrovství světa v tanečním sportu ve stan-
dardních tancích kategorii Senior I. Český pár 
Michal Mládek (holický rodák) a Šárka Hesová, 
kteří se po celý rok zúčastňovali zahraničních 
soutěží a na světovém žebříčku byli stále na prv-
ním místě, do Bostonu odlétali s cílem získat 
titul mistrů světa. První místo jim sice těsně 
uniklo, ale stříbrné ocenění je obrovským úspě-
chem a ohodnocením jejich práce. Přesto, že se 
museli vypořádat s velkým zklamáním, jak mi 
Michal sdělil když jsem jim gratulovala, hned 
druhý den s plným nasazením soutěžili s další-
mi 23 páry na MS v Kombinace 10 tanců. I tady 
dosáhli světového úspěchu a stanuli na druhém 
stupínku. Proti loňskému roku si vylepšili umís-
tění, kdy byli na 3. místě. Obhájili tak loňské 
2. místo z Mistrovství světa v Praze. Za tako-
výmto úspěchem stojí hodně učení, nezměrné 
úsilí a píle celého páru, nespočet protančených 
hodin. Michal Mládek, kterého znám od dět-
ství, už od raného věku chtěl v tanci dosáhnout 
maximálního úspěchu a šel si s ctižádostí sobě 
vlastní za svým cílem a jak sám říká: „Tanec je 
můj život.“ V posledních letech prostřídal ně-
kolik partnerek a až se Šárkou se jim podařilo 
dosáhnout takovýchto úspěchů. 
Během dvou dnů tento pár reprezentující Českou 
republiku v tanečním sportu získal dvě stříbrné 
medaile a tím dva tituly prvních vícemistrů světa 
ve STT tancích a v deseti tancích pro rok 2016.

Gratulujeme. Hana Flekrová

Horní řada zleva: Jiří Janda, Michal Janata, Pavel Kop, Pavel Hojka, Ondřej Březina
Dolní řada zleva: Leoš Horčička, Jaroslav Hoffmann, Miloš Pytela, Martin, Černý
Na úspěchu se dále podíleli a na fotografi i nejsou: Jan Kleandr, Tomáš Jedlička, Lukáš Janata, 
Milan Paul a Jan Pešek
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V polovině září se rozběhly nové mistrovské 
soutěže basketbalové sezóny 2016/2017. Sou-
těžím mládeže předcházel tradiční mezinárodní 
turnaj žáků, který se uskutečnil ve dnech 9. až 
11. září, tentokrát pro kategorii 12 let a mladší. 
Turnaje se zúčastnili týmy BSK České Budějo-
vice, BA Sparta Praha, MKS Strzelce Opolskie 
a Sokol Hradec králové. Holičtí žáci porazili 
všechny své soupeře a obsadili v turnaji 1. místo.
Holičtí muži zahájili sezónu také již tradičně 
účastí v Českém poháru. V prvním kole jim byl 
soupeřem nováček 2. ligy BK Vysoká nad La-
bem. Utkání se hrálo na palubovce soupeřů a níz-
ké skóre na konci utkání potvrzovalo, že je teprve 
začátek sezóny. Holičtí muži zvítězili ve Vysoké 
dorosteneckým skórem 52 : 46. Ve druhém kole 
poháru jsme pak v Holicích přivítali tým ze Šum-
perka. Hosté začali utkání na rozdíl od domácích 
úspěšněji a získali v první čtvrtině náskok osmi 
bodů. Domácí muži pak po zbytek utkání náskok 
hostů postupně ukrajovali až na rozdíl jednoho 
bodu. V samotném závěru ale byli hosté šťastněj-
ší a zvítězili 69 : 71. Tento výsledek znamenal 
pro Holice konec účasti v letošním Českém po-
háru ve druhém kole stejně jako v roce loňském.
2. liga mužů:
TJ Šumperk – BVK Holice
83 : 67 (27:18 47:37 63:45)
Adam Horký 17, Eichler 14, Kratochvíl 11, 
Trojan 8, Kolář 7, Voráček 6, Pařízek 4
Česká basketbalová federace zařadila pro stáva-
jící sezónu BVK Holice do moravské skupiny 
2. ligy. Tato skutečnost staví před holické muže 
zcela nové podmínky. Jednak jsou to neznámí 
soupeři a daleké ježdění za mistrovskými utká-
ními až do Ostravy, Hladnova, Karviné, Valaš-
ského Meziříčí, Uherského Brodu apod. Hned 
v prvním kole v sobotu 1. října svedl los holic-
ké muže do opětovného utkání s BK Šumperk. 
Oproti pohárovému utkání v Holicích dokázali 
tentokrát domácí lépe využít výškovou převahu 
a zaslouženě zvítězili.
Basketbal Svitavy – BVK Holice
50: 69 (13:21 26:35 36:54)
Eichler 14, Kolář a Voráček 13, Petric 10, Tro-
jan 6, Drahoš 5, Horký Adam a Kratochvíl 4
V neděli 2. října pak holičtí muži zajížděli 
do Svitav. Domácí podali velice slabý výkon, 
a tak si holičtí muži mohli připsat na své konto 
první cenné vítězství na venkovní palubovce. 
BVK Holice – BK Žďár nad Sázavou
63 : 58 (25:12 38:33 47:46)
Macela 15, Joska 10, Eichler 9, Voráček 8, Kra-
tochvíl 7, Trojan 5, Kolář 3, Janoš 2, Horký 1
V sobotu 15.řijna začali domácí muži první 
čtvrtinu ve velkém stylu a pěti proměněný-
mi trojkami stanovili konečné skóre této části 
utkání na 25 : 12. Kdo si myslel, že je vyhráno, 
se ale pořádně spletl. Hosté zpřesnili střelbu 
z dálky a naopak domácím střelba z perimetru 
úplně odešla. Náskok domácích se pomalu ten-
čil a v poslední minutě šli hosté poprvé v utkání 
do vedení o jeden bod. V poslední čtvrtině ka-
ždý chvilku tahal pilku, až si v samém závěru 

vzal slovo domácí Tomáš Macela. Proměnil 
nájezd do koše s faulem a v následujícím úto-
ku vstřelil trojku. Domácí tak odskočili na šest 
bodů a s přehledem utkání dotáhli do vítězného 
konce.
BVK Holice – SK Renocar Podolí 
61 : 83 ( 12:15 28:48 65:44)
Horký a Lahůčký 12, Joska 10, Voráček 6, Ko-
lář a Welsch 5, Kratochvíl 4, Trojan 3, Eichler 
a Petric 2 
V neděli 16. října vyběhlo na holickou palu-
bovku 8 moravských vysokých chasníků jeden 
dvoumetrový Slovák a jeden Gruzínec. Již při 
rozcvičování šel ze soupeře strach. Domácí za-
čali utkání nebojácně trojkou Voráčka a po vy-
rovnaném průběhu skončila první čtvrti skórem 
12 : 15 pro hosty. Ve druhé čtvrtině však hosté 
přiložili pod kotel a na domácí koš se valil jeden 
útok za druhým, které domácí dokázali zastavo-
vat je za cenu faulů. Hosté tuto část utkání vy-
hráli rozdílem třídy 16 : 33 a bylo rozhodnuto. 
V druhém poločase už se jenom dohrávalo a tak 
dostali příležitost hráči z lavičky. Za zmínku 
v této souvislosti stojí 12 bodů sedmnáctiletého 
Adama Horkého z domácí juniorky.
Divize Juniorů U19:
První kolo divize juniorů bylo z důvodu nemo-
ci soupeřů z Velkého Meziříčí odloženo. Druhé 
kolo v Poděbradech se hrálo až po uzávěrce to-
hoto vydání.
Divize žáků U15:
BVK Holice – SŠB Pardubice
124 : 20 (24:5 63:5 92:18)
Dvořák 41, Tran 33, Horký, Mergl a Chmelík 
12, Špaček 8, Novák 4, Yurkiv 2
v odvetě 112 : 16 (28:6 34:8 91:10)
Dvořák 35, Chmelík 18, Tran 17, Horký 16, 
Špaček 10, Novák 5, Yurkiv 4 
BC Kolín – BVK Holice
72  :  52 (17:15 37:22 57:24)
Tran  17, Špaček 11, Filip Horký 10, Mergl 7, 
Mrázek 3, Novák a Chmelík 2
v odvetě 33  :  64 (1:17 11:29 27:45)
Tran 33, Novák 7, Chmelík a Špaček po 6, Mrá-
zek, Mergl a Horký po 4
Oblastní přebor minižáků U13:
Jiskra Heřmanův Městec – BVK Holice
30: 92 (4:24 9:47 22:84)
Šindelář 29, Mrázek 18, Klouček a Lhoták 10, 
Broňa Kubánek 7, Mikuláš 6, Hanzlík, Holub 
a Hojka 4, 
v odvetě 25 : 100 (5:15 9:52 18:72)
Šindelář 27, Mikuláš 17, Krejčík 15, Hanzlík 
a Broňa Kubánek 10, Lhoták 8, Hojka 7, Klou-
ček, Holub a Růžek 2
BVK Holice – Sokol ZVUS Hradec Králové
76 : 40 (25:4 46:12 67:30)
Mrázek 22, Šindelář 19, Mikuláš 14, Kubánek 
Broňa 8, Hanzlík 7, Holub 4, Lhoták 2
v odvetě 75 : 25 (12:8 29:11 51:19)
Mikuláš a Šindelář 18, Lhoták 13, Mrázek 8, 
Krejčík a Hanzlík 6, Broňa Kubánek 4
SŠB Pardubice – BVK Holice
33 : 71 (8:19 21:27 27:49)

Šindelář 18, Mrázek a Mikuláš 10, Lhoták 9, 
Hanzlík a Brandejs 8, Krejčík, Holub a Broňa 
Kubánek 2
23 : 103 (Šindelář 27, Mrázek 20, Mikuláš 18, 
Krejčík 14, Brandejs 8, Hanzlík a Broňa Kubá-
nek 6, Lhoták 4
Oblastní přebor minižáků U12:
BK Vysoká nad Labem – BVK Holice
14 : 125 (0:42 4:70 6:98)
Krejčík 39, Kašpar 30, Hojka 18, Kobrle 16, 
Holub 12, Kubánek Jan 10
v odvetě 18 : 149 (2:35 8:72 10:111)
Krejčík 57, Jan Kubánek 32, Kašpar a Kobrle 
24, Holub 10, Hojka 2
Loko Trutnov – BVK Holice
39 : 69 (12:15 20:35 34:49)
Krejčík 34, Holub 13, Jan Kubánek 10, Klou-
ček 8, Kobrle a kašpar 4
v odvetě 40 : 74 (10:16 16:34 20:60)
Krejčík 34, Klouček 14, Holub a Jan Kubánek 
8, Kobrle 6, Kašpar 4
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice –  Sokol Josefov
56 : 50 (20:10 35:20 44:33)
Krejčík 28, Benešová 10, Jan Kubánek a Kašpar 
8, Tobola 2
v odvetě 37 : 64 (6:10 18:26 20:50)
Krejčík 18, Kašpar 9, Kubánek Jan 8, Urbánek 
2
Sokol ZVUS Hradec Králové – BVK Holice
52 : 73 (10:18 30:43 44:53)
Krejčík 33, Kašpar 21, Jan Kubánek 17, Urbá-
nek 2
v odvetě 78 : 35 (22:5 46:11 68:18)
Kašpar 18, Krejčík 17
BK Vysoká nad Labem – BVK Holice
33 : 81 (6:21 10:50 19:67)
Krejčík 30, Kubánek Jan 20, Benešová 18, 
Kašpar 13
v odvetě 14 : 83 (4:25 6:37 10:62)
Krejčík 42, Jan Kubánek 17, Kašpar 16, Bene-
šová 6, Urbánek 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na drese 
http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketba-
lová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese 
http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová fe-
derace (ligové a extraligové soutěže).

Rozpis fotbalových zápasů – 
listopad

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

SK Holice „A“ – pardubický krajský přebor:
sobota 5. listopadu v 14.00 hodin Česká Tře-
bová,
sobota 19. listopadu v 13.30 hodin Polička.
dorost „A“ – krajský přebor:
sobota 5. listopadu v 11.30 hodin Česká Tře-
bová.
Fotbalové halové turnaje mládeže:
Pořádá SK Holice ve spolupráci s městem Holi-
ce tradičně v městské sportovní hale.
Neděle 13. listopadu mladší žáci,
sobota 10. prosince mladší elévové.
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