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Vážení spoluobčané 
„Tak nám to nastává, 

pane Bajza.“ Na tento ci-
tát z Poláčkovy půvabné 
knížky „Bylo nás pět“ si 
vždycky vzpomenu, když 
začíná poslední měsíc 
v roce. Je to tak: Váno-
ce a konec roku se blíží 

kroky mílovými. Počasí si sice letos popletlo 
kalendář a listopad si prohodilo s říjnem, ale 
s tím nic nenaděláme.

Já osobně si vůbec nestěžuji, neboť se 
nám to hodí a ve stavební činnosti se může 
pokračovat. Jednu veledůležitou věc máme 
za sebou: v pondělí 9. listopadu v 9.50 hodin 
byl spuštěn provoz na celé plánované délce 
silničního obchvatu. Pracovat se zde ješ-
tě bude, ale nepopulární objížďky (doufám) 
máme za sebou, což přeji všem, zvláště pak 
ve Starých Holicích. Prakticky i další super-
akce – kanalizace – dospěla k cíli. Tu a tam 
je ještě třeba něco doladit, ale to hlavní je už 
v zemi. Zdárně pokračuje i třetí akce, u níž se 
náklady počítají v desítkách milionů. Jedná se 
o stavbu sběrného dvora na konci Puškinovy 
ulice a zatím vše nasvědčuje tomu, že stavební 
práce budou do konce roku hotové a plánova-
né spuštění provozu od 1. dubna příštího roku 
by nemělo být ohroženo. Intenzivně se pracuje 
i v místní části Kamenec, a pokud vše půjde 
podle našeho přání, bude nová komunikace 
o něco delší, než se původně počítalo.

Když jsme u dobrých zpráv, tak si neod-
pustím ještě jednu. V nedávných dnech jste 
se mohli dočíst o činu dvou úředníků naší 
radnice, Martina Cíle a Filipa Holance, kteří 
neváhali pomoci okradené ženě a vlastními 
silami zlikvidovali dva zloděje. Dovolte mi, 
abych jim i takto veřejně za jejich hrdinský 
čin poděkoval. 

Nejsou však jenom zprávy radostné. Tou 
méně radostnou je oznámení Českých drah, 
že od poloviny prosince zavírají pokladnu na 
našem nádraží. Rada města vyslovila s tímto 
opatřením krajní nesouhlas. Nejde jen o to, 
zda si cestující koupí jízdenku u pokladny 
nebo u průvodčího ve vlaku, jde také o to, že si 
občané nebudou moct vyřídit doklady na slevy 
a další záležitosti na nádraží v Holicích, ale 
nejblíže až v Moravanech. Samospráva města 
vždy vystupovala proti rušení či omezování 
veřejných služeb v našem městě, které je nota 
bene sídlem správního obvodu. Někdy je to 
však boj s pověstnými větrnými mlýny. 

Jak jsem však na začátku uvedl, je prosinec 
časem Vánoc. Proto vám všem přeji, abyste 
přes všechny potíže, které vás možná postihly, 
prožili vánoční čas radostně, šťastně, v klidu 
svého domova a v kruhu svých nejbližších. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Jak si vykračoval obchvat kolem Holic

Sláva byla veliká, když v prvních měsících 
roku 2007 byla zahájena dlouho očekávaná 
stavba obchvatu města Holic po trase silnice 
I/35. Přípravy byly zdlouhavé a nejednoduché. 
Ne všichni občané byli obchvatem nadšeni. Jed-
nak obvyklí skeptici, jednak vrstva obchodníků 
a podnikatelů, kteří viděli ve stavbě obchvatu 
brzký „zánik“ města. Drtivá většina – především 
lidé bydlící na této komunikaci – však byla nad-
šena a fandila slibnému průběhu stavby. Však 
„chybička“ se vloudila. Ani ne tak chybička, 
jako umíněnost dvou majitelek pozemků, přes 
které měl obchvat vyústit na vysokomýtskou 
silnici. Přestože desítky majitelů přistoupili na 
rozumné výkupní ceny pozemků, ony si posta-

vily hlavu. Co teď? Soud vše vyřeší ve prospěch 
stavby, ovšem bude to trvat měsíce. Naštěstí sta-
vební fi rma Skanska má v záloze dost chytrých 
lidí a ti vymysleli dočasné řešení: na vykoupe-
ných pozemcích se postaví provizorní „vlásen-
ka“, která potřebné napojení umožní v termínu. 
Stavba bude uvedena do prozatímního provozu 
a po soudním jednání se dokončí dle původní-
ho plánu. Obchvat byl v prosinci 2008 otevřen, 
dlouho se však čekat nemuselo. V roce 2009 si 
majitelky svoji umíněnost rozmyslely a v pod-
zimních měsících Skanska dokončila dílo podle 
původního plánu. Od 9. listopadu 2009 se po 
obchvatu jezdí již v „plné parádě“.

(mkm)

Redakce „Holických listů“ Vám přeje klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2010

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2010
NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ U KULTURNÍHO DOMU

      PROGRAM:
• v 17.00 hodin – koncert holické dechové hudby

• v 18.00 hodin – novoroční zdravice starosty města
• následuje velký ohňostroj s hudebním doprovodem



Rada města schválila Plán zimní údržby 
komunikací na období 2009/2010, doplatek 
ve prospěch města za rozdíl výměr při směně 
pozemků, pronájem pozemků fi rmě Solvit Skr-
beň za podmínek původní nájemní smlouvy, 
pronájem části pozemku ve Smetanově ulici, 
přidělení bytu v čp. 19 na náměstí T. G. Ma-
saryka, směnu bytu v čp. 353 ve Staroholické 
ulici s bytem v čp. 61 v ulici Bratří Čapků a při-
dělení bytu v čp. 353 ve Staroholické ulici pod-
le schváleného pořadníku, prominutí místního 
poplatku za likvidaci odpadu dle předloženého 
návrhu, neboť uvedení občané prokázali, že po-
platek hradí v místě svého současného pobytu, 

likvidaci nepotřebného movitého majetku měs-
ta dle návrhu komise pro zvelebení a nakládání 
s majetkem města ze dne 16. 9. 2009, přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou v Palac-
kého ulici, smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtových prostředků Pardubického kraje na 
výstavu „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ 
v Lázních Bohdaneč.

Rada města vzala na vědomí zprávu o údržbě 
místních komunikací, přípravu zasedání zastu-
pitelstva města dne 9. 11. 2009, žádost Oblastní 
charity Pardubice s tím,že pronájem je možné 
uzavřít jen mezi uživatelem a Městem Holice 
jako majitelem nebytového prostoru, dopis ře-

ditelky Školní jídelny Holice s tím, že o pří-
padných opatřeních rozhodne po výsledcích 
hospodaření za rok 2009, doporučila zveřejnění 
záměru odprodeje pozemku v místní části Kou-
delka až po vybudování hřiště, doporučila zastu-
pitelstvu města schválit plnění rozpočtu města 
k 30. 9. 2009, nedoporučila zastupitelstvu měs-
ta výkup objektu čp. 527 s pozemky v ulici 28. 
října do majetku města, zamítla žádost Lenky 
Štěrbové o prominutí penále s tím,že dílo není 
dosud dokončeno, neschválila žádost Ladislava 
Němce o snížení nájemného, vydala nařízení 
města o provádění zimní údržby místních ko-
munikacích na území města Holic.

Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-
lit 10. rozpočtovou změnu na rok 2009, schválit 
dodatky k úvěrovým smlouvám mezi Komerč-
ní bankou a Městem Holice, schválit odprodej 
pozemku ve Staroholické ulici, schválit zřízení 
věcného břemene na pozemku v Pardubické 

ulici, vydat obecně závaznou vyhlášku o sta-
novení místního koefi cientu pro výpočet daně 
z nemovitosti, vydat obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu s tím, aby 

byl vypuštěn bod 4 v článku 6. Rada nesouhlasí 
se zrušením výdejny jízdenek na nádraží Čes-
kých drah v Holicích ke dni 13. 12. 2009, vyhlá-
sila inventarizaci majetku města k 31. 12. 2009, 
jmenovala inventarizační komisi a schválila har-
monogram provádění inventarizačních prací.

Zastupitelstvo schválilo postup rady města 
dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od 
posledního zasedání zastupitelstva, výsledky 
hospodaření města k 30. 9. 2009, 10. rozpoč-
tovou změnu na rok 2009, dodatek ke smlou-
vě o úvěru mezi Komerční bankou a Městem 
Holice, ceník pro prodej pozemků z majetku 
města na období 2009–2010, odprodej po-
zemku ve Staroholické ulici, bezúplatný pře-
vod pozemku v Žižkově ulici, zřízení věcného 

břemene na pozemku v ulici Bratří Čapků za 
účelem přeložky veřejného osvětlení, zřízení 
věcného břemene na pozemku v Pardubické 
ulici za účelem úpravy stranové přeložky ka-
belu veřejného osvětlení, dodatek ke zřizovací 
listině pro Technické služby Holice, dodatek 
ke smlouvě o výpůjčce pro Základní školu Ho-
lubova ulice.

Zastupitelstvo schválilo vydání obecně 
závazné vyhlášky Města Holic o stanovení 

místního koefi cientu pro výpočet daně z nemo-
vitostí, obecně závazné vyhlášky Města Holic 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu, neschvá-
lilo výkup objektu čp. 527 s pozemky v ulici 
28. října, zamítlo žádost Sdružení kultura pro 
město o použití přidělené dotace na jiný účel, 
vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního 
výboru.

Koncem měsíce srpna se zúročila dvouletá práce MAS 
(místní akční skupiny) Holicka na programových cílech plá-
nů LEADER k rozvoji obcí. Místostarosta Holic a předseda 
uskupení Ladislav Effenberk k tomu uvedl: „V létě byla vy-
hlášena první výzva k podání projektů do strategického plánu 
a bylo podáno celkem pět projektů. V říjnu vypršel termín 
výzvy a k veřejné obhajobě předkladatelů se před výběrovou 
komisi dostavilo pět zástupců obcí. Horní Jelení se zaměřilo 
na potřebné stavební úpravy městského úřadu, Býšť obhajo-
vala projekt modernizace povrchu víceúčelového hřiště, Ho-
lice si naprogramovaly dětské víceúčelové hřiště pro místní 
část Roveňsko, Trusnov přišel s vybudováním „Srdce Trusno-
va“ – vytvoření volnočasového centra z budovy bývalé obec-
ní školy a Horní Ředice plánovaly úpravu interiéru v budově 
obecního úřadu“. 

Jak poznamenal Ladislav Effenberk, který shromažďoval 
i názory odborných pracovníků (jak dokumentuje fotografi e 
Vladislava Brandy), k alokaci bylo přislíbeno 2 700 000 Kč, 
ovšem úhrn všech požadovaných projektů překračoval hranici 
6 milionů Kč. Výběrová komise neměla lehkou práci, poně-
vadž zdůvodnění všech projektů byla věrohodná i opodstatně-
ná. Konečné rozhodnutí přineslo prvenství projektu obce Trus-
nov, druhým úspěšným projektem se těší Holice – Roveňsko 
a určitý díl získá také Horní Jelení. Výsledky byly postoupeny 
příslušnému orgánu (SZIF – státnímu zemědělskému inter-
venčnímu fondu) a v případě schválení budou s jednotlivými 
obcemi sjednány smlouvy o čerpání prostředků.

INFORMACE PRO VÁS… 

Schůze rady města 26. října 2009

První „vlaštovky“ z programových cílů MAS Holicko
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Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Schůze rady města 9. listopadu 2009

Zasedání zastupitelstva města 9. listopadu 2009



Místní poplatek za komunální odpad v roce 2010
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schválilo 9. listopadu 2009 no-
vou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, o místním poplatku za komu-
nální odpad. Pro rok 2010 byl schválen poplatek ve stejné výši jako 
v loňském roce, tzn. 500 Kč na osobu.
Zrušena byla výjimka pro občany, kteří žádali o individuální úlevu z dů-
vodu dlouhodobého pobytu mimo Holice. Výjimka byla zrušena, protože 
město i za tyto občany ze zákona platí svozové fi rmě poplatek (pro rok 
2009 to bylo 726 Kč) a oni mají možnost si svůj pobyt mimo Holice zle-
galizovat. Např. pro dlouhodobý pobyt v zahraničí mohou tzv. ukončit 
trvalý pobyt tím, že toto sdělí písemně (s ověřeným podpisem) nebo osob-
ně na ohlašovně, tzn.na evidenci obyvatel MÚ Holice, odevzdají občan-
ský průkaz a po návratu mohou znovu pobyt přihlásit. Po tuto dobu jsou 
mimo evidenci obyvatel a město za ně neplatí.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno na 
internetové stránce www.mestoholice.cz. 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se při-
pojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na 
základě písemné smlouvy se společností Odeko z Týniště nad Orlicí. 
Kontakt: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 
494 371 003.

Zimní údržba městských komunikací a chodníků 
– nařízení č. 2/2009
Na schůzi rady města dne 26. 10. 2009 bylo schváleno nařízení č. 2/2009, 
o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Holic. 
Přílohou č. 1 je seznam všech místních komunikací-ulic, na kterých se 
zimní údržba provádět nebude a příloha č. 2 naopak obsahuje seznam 
chodníků, které se udržovat budou. Seznam těchto komunikací a chod-
níků vychází z aktualizovaného „Plánu zimní údržby komunikací“, který 
předložil ke schválení ředitel Technických služeb Holice. 
Změna právního předpisu vychází z novely zákona č.13/1997 o pozem-
ních komunikacích, kdy odpovědnost za škody na neudržovaných chod-

nících přechází na majitele pozemku-chodníku z dřívější odpovědnosti 
majitele přilehlé nemovitosti.
Úplné znění nařízení je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno na 
internetové stránce www.mestoholice.cz.

Stanovení výše daně z nemovitostí na rok 2010 – 
obecně závazná vyhláška č. 3/2009
Zastupitelstvo města Holic se na svém zasedání dne 9. 11. 2009 přijalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, o stanovení místního koefi cientu 
pro výpočet daně z nemovitostí, která stanovuje výši daně z nemovitostí 
na rok 2010.
Letošní novela zákona o dani z nemovitostí totiž zvýšila na dvojnáso-
bek základní sazby daně z nemovitostí, a protože město Holice mělo 
z loňského roku stanovený místní koefi cient 2, došlo by pro rok 2010 
k zdvojnásobení daně proti roku 2009 a tím ke čtyřnásobnému navýšení 
proti roku 2008.
Zastupitelstvo touto vyhláškou stanovuje pro rok 2010 daň z nemovitostí 
ve stejné výši jako v roce 2009.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno, 
na internetové stránce www.mestoholice.cz. 

Úřední hodiny Městského úřadu Holice na konci 
roku 2009
Jediným omezením „o svátcích“ bude omezení úředních hodin ve středu 
23. 12. 2009. Tento den budou úřední hodiny městského úřadu pouze do-
poledne, tj. od 8 do 12 hodin.

Uzávěrka lednového čísla Holických listů je mimořádně již 15. prosince 
2009.

Redakce
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků:
V měsíci listopadu byly v obřadní síni městského úřadu přivítány mezi 
občany Holic tyto děti:

VanessaVojtěchová, Vrchlického 181, Elen Zdražilová, Na Mušce 1030, 
Monika Bukačová, Smetanova 373, Marek Bukač, Smetanova 373, Šárka 
Lukášová, Ottmarova 1204, Patrik Horák, Havlíčkova 523, Natálie Králo-
vá, Na Mušce 1026, Eliška Pořízová, Holubova 761, Klaudie Morávková, 
Podhráz 26, Barbora Rampachová, Komenského 93, Václav Jeřábek, Sta-
roholická 415, Vanesa Adamová, Na Mušce 1030, Karolína Kašparová, 
Podhráz 56, Matyáš Vlach, Koudelka 50, Natálie Teplá, Holubova 792, 
Vanda Kotíková, Pod Homolí 1147, Eliška Poršová, Na Mušce 1027, Petr 
Novohradský, Vrchlického 179

Na holické radnici uzavřeli sňatek:
Milan Kožant a Denisa Zachovalová

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města

V pondělí 21. prosince 2009 se bude od 18. hodiny konat pravidel-
né veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne 
v klubovnách Kulturního domu. 
V programu je projednání a schválení provozního rozpočtu měs-
ta Holic na rok 2010, dalším bodem bude projednání plánu práce 
zastupitelstva a rady města na 1. pololetí roku 2010, pravidelným 
bodem budou také převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupi-
telů v roce 2009.

„Holubovka se uklízet určitě bude!
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – PROSINEC 2009

Městská knihovna

KŘEST KNIHY

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2009

DIVADLO – velký sál
datum hodina program vstupné
3. 12. 18.00  Adventní koncert
   Koncert je pořádán ve spolupráci se spol. BW – stavební holding a.s.
   Vystoupí soubor MUSICA DOLCE VITA s vánoční hudbou a poezií. 50 Kč
5. 12. 14.00  Mikulášská pohádka
   Tradiční vánoční pohádka spojená s mikulášskou nadílkou v podání Dětského 

divadelního souboru DDM Holice a KD Holice. 40 Kč
12. 12. 15.00  Předvánoční zastavení
  Komponované odpoledne souborů a škol z Holic. dobrovolné
19. 12. 19.30  Těžká Barbora
   Divadelní soubor KD Holice uvede slavnou hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha 

s písničkami Jaroslava Ježka. Režie: Pavel Hladík. 100 Kč 

KLUB „U Holuba“
datum hodina program vstupné
27. 12. 20.00  Rockové vánoce holických kapel
  The Compromise, Eye for an Eye, VIKI 50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
1. 12. 19.30  2Bobule
   Eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky opět pokračují.
   Režie: Vlad Lanné
   Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer, Lubomír Lipský st., 

Jiří Krampol.
   Žánr: Komedie, délka 94 min 70 Kč
8. 12. 19.30  Protektor
   Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu proží-

vají vlastní soukromé drama. Příběh o skutečných citech a o lásce, která může 
vést až k sebedestrukci.

   Režie: Marek Najbrt
   Hrají: Marek Daniel, Jana Plodková, Klára Melíšková, Tomáš Měcháček, San-

dra Nováková a další.
   Žánr: Milostné drama – do 12 let nepřístupný, délka: 100 min 70 Kč 
15. 12. 17.00  Zataženo, občas trakaře
   Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswalow. Hlavní 

postavou příběhu je Flint Lackwood, mladý vynálezce, který sní o vytvoření 
něčeho, co zlepší život všem lidem na světě.

   Režie: Chris Miller, Phil Lord
   Žánr: Animovaný/ rodinný, délka: 90 minut 70 Kč
15. 12. 19.30  Ať žijí rytíři!
   Dobrodružná komedie zasazená do středověku. Martin z Vamberka – čestný 

rytíř a starostlivý otec pěti dětí je nařčen z čarodějnictví a loupeživých výprav. 
Odjíždí proto hájit svoji čest.

   Režie: Karel Janák
   Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Písa-

řík, Ota Jirák a další.
   Žánr: Dobrodružná komedie, délka 109 minut 70 Kč 
5. 1. 17.00  Vánoční koleda
   Adaptace proslulého příběhu Charlese Dickense z vánočního prostředí.
   Režie: Robert Zemeckis
   Žánr: Animovaný/ rodinný, délka 96 minut 70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny 
datum hodina program vstupné
15. 12. 16.00  Mýty a legendy dějin, přednáší Mgr. Lukáš Peška 20 Kč

VÝSTAVY __________________________________________________
„Tomáš Pilař – Výběr z díla“ 

výstavní síň KD Holice od 24. 11. do 22. 12.

V půjčovních dnech Městské knihovny 
v Holicích probíhá předvánoční prodej 
dětských knih za výhodné ceny. Mimo-
řádně bude probíhat i v sobotu 28. 11. 
2009 od 9.00 – 17.00 hod. na akci „Den 
pro dětskou knihu“. 

V prodeji jsou například tituly:
• Co víme o rytířích 140 Kč
• Žádný strach zajíčku 70 Kč
• Čarodějnické příběhy 140 Kč
• Útok na pompeje 160 Kč
• Vandiny tajné zápisky 160 Kč
•  Příhody malého poníka (anglicky i ně-

mecky) 130 Kč
• Penny a sedm bílých tlapek 69 Kč
• Foglar: Přístav volá 79 Kč
• Kdo pomůže lišákovi 59 Kč

Posledním půjčovním dnem v tomto 
roce bude pondělí 21. prosince 2009. 
Na Vaše další návštěvy se těšíme od 
pondělí 4. ledna 2010.

8. prosince 2009 – 16 hod. – KD Holice

V rámci podzimní části festivalu česko-
německo-židovské kultury Devět bran 
2009 bude pokřtěna kniha „HRST VZPO-
MÍNEK… židovské rodiny z Holicka“ 
autorek Hany Faltysové a Lenky Šinde-
lářové. Osudy jednotlivých rodin jsou 
v knize zachyceny na základě rozhovorů 
a korespondence s dosud žijícími pamět-
níky a soustředí se na období druhé světo-
vé války. Nacistická politika a její vyko-
navatelé v této době připravili o život více 
než šest milionů Židů – také na Holicku 
se řada z nich osvobození a konce války 
nedočkala. Cílem předkládané publikace 
je připomenout, že i u nás  po několik ge-
nerací židovské rodiny žily, podílely se 
s ostatními občany na rozvoji této oblasti 
a patří tak neoddělitelně k její historii. 
Akce se zúčastní herec a režisér Jan Ka-
čer, ředitel festivalu Devět bran Pavel 
Chalupa,  autorky knihy a pamětníci.

Hana Faltysová
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V listopadovém vydání „Holických listů“ byl uveřejněn článek kon-
statující, že v Holicích „sametovou revoluci“ nezaspali. Stručný popis 
místních událostí v poslední dekádě listopadu končil tím, že v pátek 
1. prosince 1989 se uskutečnilo první veřejné jednání Občanského fóra 
(OF) v Holicích. Bylo již zmíněno, že shromáždění se konalo „Na Tran-
dě“ a že zcela zaplněný sál (cca 350 osob) bouřlivě uvítal známého herce 
VČD Milana Sandhause, který přijel OF podpořit. Bylo patrné, že lidé 
nacházejí stále větší odvahu vyjádřit svůj názor, především nesouhlas 
s mnoha prvky dosavadního režimu. Po více než dvouhodinových deba-
tách byly absolutní většinou hlasů přítomných přijaty zhruba tyto závěry: 
k vše obecnému politickému vývoji vyslovena podpora postojů studen-
tů a umělců, potvrzen nesouhlas s dosavadní nadřazenou politikou KSČ 
vůči jiným stranám, složkám i jednotlivcům, vysloven jasný protest proti 
existenci Lidových milicí v jakékoliv podobě. K místním problémům byl 
vysloven požadavek na složky Národní fronty, aby byl odvolán poslanec 
federálního shromáždění Josef Kempný pro nedůvěru voličů, vznesen po-
žadavek na Městský národní výbor v Holicích, aby vzhledem k současné-
mu vývoji přehodnotil pasáže plánu práce na rok 1990 hlavně v ideolo-
gické oblasti, aby v rámci své pravomoci rozhodl o přejmenování náměstí 
Rudé armády s tím, že mu bude vráceno původní jméno (T. G. Masaryka), 
a rovněž byl vysloven apel, aby národní výbor podnikl potřebné kroky 
k tomu, aby tzv. „válečná nemocnice“ byla uvedena v činnost jako civilní 
zdravotnický ústav potřebného typu. V závěru byl přítomnými vysloven 
požadavek dále pokračovat v takovýchto shromážděních a ihned bylo roz-
hodnuto o čtvrtku 7. prosince. Tento den byl sál „Na Trandě“ opět doslova 
„natřískán“ a na mnoho desítek lidí se nedostalo místo. Dvouhodinová 
debata přinesla následující závěry pro činnost OF: veřejnost se staví za 
požadavky, aby odstoupili všichni činitelé vlády, federálního shromáždě-
ní i orgánů KSČ, kteří se podíleli na intervenci a okupaci v srpnu 1968, 
aby OF nadále uplatňovalo požadavek na rezignaci poslanců, kteří ztratili 
důvěru voličů, aby OF nekompromisně trvalo na co nejrychlejší ustave-
ní federální vlády se zastoupením ostatních stran i nestraníků. Dále byl 
uplatněn požadavek, aby koordinační výbor OF uskutečnil další veřejné 
shromáždění, kde by bylo položeno konkrétní téma: „Večer otázek a od-
povědí k činnosti městského národního výboru a složek Národní fronty“. 
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu bylo rozhodnuto přenést další 
setkání do velkého sálu kulturního domu.  (mkm)

  6. 12. 2. adventní neděle 17.00 Adventní koncert Holických novin
19. 12. 3. adventní sobota 7.30  Rorátní mše s tradičními staročeský-

mi zpěvy a po té společná snídaně
24. 12. Štědrý den 9.00–11.00 Betlémské světlo
  24.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. Boží hod 8.00  Mše svatá
26. 12. Svátek sv. Štěpána 8.00 Mše svatá
  15.00 Koncert u Jesliček
27. 12. Svátek sv. Rodiny 8.00  Mše svatá s obnovou manželských 

slibů
Všichni jste srdečně zváni na předvánoční a vánoční program ve zdejším 
chrámu Páně.
Krásné a pohodové prožití adventu a vánočních svátků vám všem přejí za 
holické farníky Veronika Marková, Petr Sopoliga, Lukáš Peška

Jak pokračovala „sametová revoluce“ v Holicích

Advent a Vánoce v kostele sv. Martina v Holicích

Kulturní dům města Holic
– Sobota 12. prosince 2009

Předvánoční zastavení:
15.00 – Zahájení ve foyer
15.30 – Koncert Dechového orchestru
KD Holice a MŠ Pardubická (velký sál KD)
16.30–18.30 – Kulturní program ve foyer (hudební a dramatické vystou-
pení dětí holických škol, chrámového sboru, vědomostní soutěž)
18.30–20.00 – Koncert Factorial! Orchestra (velký sál KD – jazzové 
koledy, vyhlášení soutěže o nejlepší vánoční pečivo) 
15.00–20.00 – Vánoce v klubovnách (klubovny v 1. patře KD – dětská 
dílna s ukázkou lidových tradic, výstava betlémů, zdobení pečiva a výroba 
vánočních ozdob, ukázka sváteční tabule, poradna a prodej vánočních de-
korací, nositel tradice Zdeněk Bukáček a malování dřevěných panenek)
Doprovodný program:
Soutěž o nejlepší vánoční pečivo (vánoční pečivo jakéhokoli druhu při-
neste v den konání do KD nejpozději do 18.00 hodin a odevzdejte s popis-
kou v šatně, vyhlášení se uskuteční při večerním jazzovém koncertu, pro 
vítěze jsou připraveny zajímavé ceny) 
Prodej horké medoviny, medového piva, vína a od 15 hod. v kavárně KD 
vepřové hody.
Pořádá: Občanské sdružení Kultura pro město, Holický Radovánek, Fac-
torial! Orchestra, Dechový orchestr KD Holice a holičtí skauti ve spolu-
práci s Kulturním domem města Holic

Vstupné dobrovolné

Předvánoční zastavení 2009

Asi každý občan či cestující, 
který by se procházel kolem holic-
kého nádraží, si všimne neudržova-
ného a nevábně vypadajícího okolí 
kolem železniční stanice, a to už ani 
nelze mluvit o nádražní budově.

Ta by měla být dominantou 
každé stanice. Místo udržovaného 
nádraží tu stojí polorozpadlá bu-
dova s oprýskanou omítkou. Ne-

dávno jsme slavili 110 let výročí Chrudimsko-Holických lokálek a každý 
návštěvník si mohl všimnout jak vypadá naše nádraží. A myslím, že situ-
ace bude horší a horší. Ve večerních hodinách,většinou o víkendu, se zde 
schází místní mládež, která zde tráví čas popíjením alkoholu a kouřením 
mariuhany. Potom se nemůžeme divit, že tu rozbíjí kde co. Nedávno to 
odnesla velká plastová informační tabule s jízdními řády. Místo ní tu jsou 
v okně budovy a na tabuli (vedle původní rozbité tabule), umístěny menší 
jízdní řády, které ovšem někteří starší cestující mají problém přečíst.

Bohužel v rámci úspor zde není od roku 2004 výpravčí. Ten mohl ale-
spoň zavolat policii, která by tyto nepohodlné návštěvníky mohla vykázat 
z nádraží. Teď tu přes noc není nikdo a situace bude taková, že vandalové 
budou moct dále pustošit naše nádraží.

A jako by toho nebylo málo – dne 11. prosince 2009 zde bude zrušena 
železniční pokladna. Každý mohl přijít do pokladny zeptat se na vlaková 
spojení, slevy atd. Připadá mi, že je to vedení Českých drah úplně jedno 
a asi by byli nejraději, kdyby nejezdil na naší trati žádný vlak. Doufám, že 
to tak nebude a jednoho dne budeme moci přijít na krásné nádraží a nastou-
pit do hezkého vlaku na místo dnešních červených motoráků ze 70. let.

Vít Gregor

Současnost holického nádraží

Holice, Hradecká ul., Po - Pá 7.00 - 17.00

mob.: 777 152 090, tel.: 466 683 105

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY (flex, standart)
FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

SÁDROKARTONY

TEPELNÉ IZOLACE ORSIL, PINK
SÁDROVLÁKNITÉ DESKY FERMACELL

V SOBOTU OTEVŘENO 7.00 - 11.00

DOPRAVU ZAJISTÍME

S
LE

V
Y

na
ve

šk
er

é
m

at
er

iá
ly

AKCE: Výprodej tepelných izolací
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Z NAŠICH ŠKOL

Nebojte se současného výtvarného umění
Setkávám se s tím, že lidé nechápou a odmítají současné výtvarné umění. 

Přesto, když přicházím na výstavy s dětmi z výtvarného oboru, které nemají 
konvence, co umění je a co ne, a pokud k obrazům přistoupíme tvořivě, od-
cházejí velmi spokojené a s radostí, co nového objevily. Nejinak tomu bylo 
na výstavě pana Malicha, která minulý měsíc proběhla v kulturním domě.

Co jsme tam dělaly? Ozvučovaly jsme obrazy, dívaly se, jestli mají čáry 
a barvy radost nebo smutek a co dělají... Objevily jsme tam lety ptáků, zvuky 
jejich štěbetání, když odlétají, objevily jsme vesmír, planety, vejce, a to i ve-
likonoční...Taky jsme zapisovaly všechny představy k obrazu, který jsme si 
vybraly a k němu napsaly všechny představy, které nás napadly a na základě 
nich vytvořily příběh. S jedním z nich bych se s vámi v předvánočním čase 
ráda podělila. 

Taťana Faltysová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ

Ryba
Ryba Klaudie, která odjakživa žila v ma-

lém akvárku, se jednoho dne rozhodla, že 
bude cestovat. Její první cesta mířila do moře. 
Když se ocitla v moři, podívala se na krásné 
barevné korály Neodolala a vplavala do nich. 
V korálech viděla světlo, po chvilce zkoumání 
zjistila, že to světlo není jen tak obyčejné, byla 
to vánoční radost, která v moři zabloudila, 
protože ztratila mapu do vesmíru. Protože vá-
noční radost měla namířeno do vesmíru. Ryb-
ka Klaudie byla hodná a cestu do vesmíru s ní 
šla hledat. Když ji našly, zůstaly tam navždy.

Marie Fialová, 11 let

Naše gymnázium se zapojilo do soutěže „Logická olympiáda“, pořádaná 
Mensou ČR. Základní kolo probíhalo on-line přes počítač pro zaregistrované 
studenty. Čtyři nejúspěšnější postoupili do krajského semifi nále, které se kona-
lo v Pardubicích. Nejlépe se umístil Karel Kalecký (1. místo) a Šárka Holická 
(7–8. místo). Vítěz Karel Kalecký se koncem listopadu zúčastní celostátního 
fi nále v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Všem soutěžícím děkujeme za 
vzornou účast a blahopřejeme k úspěchu. Poděkování patří také prof. Hladíko-
vé, obětavé organizátorce této soutěže.

Jak už se stává pomalu tradicí, navštívila skupina našich žáků a učitelů 
Gymnázium v Neumarktu (Německo). Týdenní pobyt v rodinách studentů, ná-
vštěva okolí, pamětihodností tohoto města a účast při vyučování dala příleži-
tost k vzájemnému poznání a jazykovému zdokonalení. V březnu očekáváme 
reciproční návštěvu našich německých přátel.

17. prosince 2009 proběhne v aule gymnázia tradiční adventní večer. 
V jeho první části (od 17 hodin) bude mít možnost holická veřejnost zhlédnout 
vernisáž obrazů Jana Odvárky s tematikou Vysočiny. Na vánočním koncertu 
(od 18 hodin)vystoupí skupina hradeckých fi lharmoniků. Vstupné je dobrovol-
né, výtěžek bude věnován na konto adventních koncertů při České televizi.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel gymnázia

Žáci Holubovy školy se aktivně zapojují do předvánočního času:
 2. 12.  Tvoření ozdob z vizovického těsta – akce školní družiny pro 

rodiče s dětmi
 3.–4. 12. Vánoční vystoupení dramatického kroužku v MŠ a ŠD
 4. 12. V Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou – 1. a 2. tř.
 4. 12. Čertovská diskotéka ve školní družině
 7. 12. Vánoční gymnastický trojboj dívek 
 12. 12. Vánoční vystoupení dramatického kroužku v KD
 17. 12. Třetí dílna pro předškoláky
 17. 12. Vánoční pohádka dramatického kroužku pro předškoláky
 18. 12. Vánoční pohádka dramatického kroužku pro 1. stupeň
 18. 12. Vánoční turnaj ve vybíjené 5. tř.
 16.–18. 12. DEN OTEVŘENÝCH DEVEŘÍ.

ZŠ Holubova

Celý podzim byl radostným obdobím, které přineslo dětem plno společ-
ných zážitků (sběr rozličného přírodního materiálu a jeho využití v různých 
činnostech – výstavky, otiskování, nalepování, výroba různých netradičních 
předmětů, ...). Do společných aktivit se zapojili i rodiče dětí ze “Sluníčkové 
třídy”, kteří se podíleli na výrobě „bramboráčků”, „ovocňáčků” a „zelenináč-
ků”, za které byly děti oceněny diplomem s omalovánkou. Všechny výrobky 
byly vystaveny a my vám přinášíme malou ukázku tvořivosti rodičů a dětí. 
Další velkou akcí bylo přiblížení svátku Halloween – děti si ve třídách za 
pomoci učitelek vytvořily plno legračních a „strašidelných“ výrobků, vyzdo-
bily třídy. Vyvrcholením byl „Strašidelný rej“ a průvod masek, který mohl 
být uskutečněn díky výborné spolupráci rodičů ze „Sluníčkové třídy“. Děti se 
předvedly ve všech třídách a průvod byl zakončen bujarým veselím ve třídě.

Kromě těchto netradičních akcí se děti zůčastnily rúzných kulturních 
a společenských akcí, např.: „Pohádky z kufru“ v KD, „Africké pohádky“ – 
vystoupení dětí ze ZŠ Holubova v muzeu Dr. E. Holuba, podzimní návštěvy 
ŠD ZŠ Komenského, pohádky „O přátelství“ v MŠ. 

Ve druhé polovině listopadu se sešel provozní a pedagogický personál, aby 
společnými silami vyrobil a ozdobil perníčky pro děti. Na to, jaký budou mít 
úspěch, si musíme ještě počkat.

Podzim pomalu končí a my se chystáme na zimní období.
Od 1. prosince je pro děti připraveno 10 lekcí plaveckého výcviku ve Vy-

sokém Mýtě. 
Na začátku prosince navštíví MŠ Mikuláš, aby nadělil dětem „zasloužené“ 

dárečky. Pak nás čekají vystoupení „Vánoce s rolničkou“ a „Vánoční kouzlo“. 
Kromě těchto akcí pořádá „Motýlková“ třída „Předvánoční dílnu s rodiči“, 
kde se zaměří na výrobu vánočních svícnů.

Děti ze „Sluníčkové“ třídy se 12. prosince zúčastní vánočního koncertu 
v KD s pásmem vánočních písní a koled, děti z „Pohádkové třídy“ potěší 
s krátkým vánočním pásmem seniory a děti z „Motýlkové třídy“ zazpívají 
26. prosince v kostele sv. Martina. Závěr prosince bude patřit třídním vánoč-
ním besídkám pro rodiče a s rokem 2009 se rozloučíme společným „Zpíváním 
u vánočního stromečku“.

Všem čtenářům Holických novin přejeme krásné voňavé Vánoce a do no-
vého roku 2010 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a plno úsměvů na tvářích. 

MŠ Holubova, Holice

Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Předvánoční čas na „Holubovce“…

Podzimní radovánky v MŠ HolubovaZákladní úmělecká škola 

Tvořivost rodičů a dětí ze „Sluníčkové“ třídy
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V osmém díle povídání o historii ho-
lických ulic končila Komenského ulice 
u autobusového nádraží na rozmezí křižo-
vatky s ulicemi Dudychovou, Bratří Čapků 
a Havlíčkovou. Je proto zcela přirozené, 
že tentokrát bude řeč právě o těchto ko-
munikacích. Dudychova ulice začíná čís-
lem popisným 313, což je v současnosti 
restaurace a penzion „U Skrblíka“. Končí 
až v šesté městské části „Podhráz“. Patří 
k vybraným trasám, které již v roce 1882 
dostaly pojmenování. Při první volbě byla 
nazvána „Ulice k nemocnici“. Zdá se vám 
název podivný? Pochopitelně, poněvadž 
dnes málokdo ví, že v Holicích byla zří-
zena v roce 1876 městská nemocnice 
pro dvacet nemocných právě v této ulici 
v dnešním domě čp. 118. Byla to z části 
nemocnice a rovněž tzv. „chudobinec“ pro 
sociální výpomoc nemajetným. Podstat-
né pro celou záležitost je však to, že roku 
1881 bylo holickým rodákem, knězem, 
spisovatelem, mecenášem chudiny Jose-
fem Dudychem (1819–1881) odkázáno 
městu 4 000 zlatých na chudobinec. Pro-
to po připomínkách konšelů bylo pojme-
nování ulice na příštím zasedání změněno 
na „Dudychovu“. Po celé délce z ní vpravo 
odbočují dvě krátké nepojmenované „spoj-
nice“ k ulici Bratří Čapků. Vlevo z ní asi 
v polovině trasy vybíhá Zborovská ulice, 
dříve se napojující na Pardubickou ulici, 
po vybudování obchvatu města je v tomto 
prostoru zaslepená. Než přejdeme do další 
ze zmíněných komunikací, podívejme se, 
jak vyhlížel dům čp. 313 na rohu Dudy-

chovy ulice před více než sto lety (kresba 
Jana Jiraucha) a porovnejme s nynějším 
stavem ústí této ulice z fotografie Vladi-
slava Brandy. Souběžně s „Dudychovkou“ 
se vine velmi důležitá komunikace, která 
přivádí do města téměř veškerý provoz  
ze sousedních Horních a Dolních Ředic, 
povětšině též z Chotče, Sezemic a Pardu-
bic. Je to ulice Bratří Čapků, vycházející 
z frekventované křižovatky ulic Holubova 

a Nádražní. Původně nesla název „Závod-
ská“ podle polohy „za vodou“. Jen pamět-
níci vědí, že náš hlavní a jediný „vodní 
tok“, Ředický potok, původně protékal 
centrem města. Tato skutečnost přinášela 
mnoho problémů, zejména velké škody 
z téměř každoročních zátop. Proto bylo po-
točiště „Ředičky“ podle projektu Ing. Vác-
lava Jánského v roce 1928 přeneseno na 
severní stranu města, v následujícím roce 
se začala stavět první část kanalizační sítě 
města včetně tehdejší čistící stanice na 
okraji Podhráze. „Závodská“ si své jmé-
no ponechala i poté až do roku 1949, kdy 
byla víceméně z politických důvodů pře-
jmenována na ulici Lubomíra Krátkého 
(Krátký – syn předsedy tehdejšího ONV, 
student obchodní akademie byl v tom roce 
zavražděn údajnými nepřáteli socialistické 
republiky). Od roku 1990 nese ulice název 
„Bratří Čapků“ podle českého spisovatele 
Karla Čapka (1890–1938) a českého malí-
ře a spisovatele Josefa Čapka (1887–1945).  
Zbývá poslední z ulic tohoto komunikač-
ního uzlu, ulice „Havlíčkova“. Spojuje již 
zmíněnou křižovatku ulic Komenského, 
Dudychovy a Bratří Čapků s Hradeckou 
jakož i Husovou ulicí. Původně byl pro 
tuto ulici užíván místní název „Klapko-
va“, v roce 1882 dostala jméno po českém 
novináři a spisovateli Karlu Havlíčku Bo-
rovském (1821–1856). Za poznámku ještě 
stojí, že patří mezi nepatrnou část místních 
ulic, které „neprodělaly“ v některé histo-
rické etapě přejmenovávací „kúru“.

Miloslav Kment

Prosinec přináší připomínku na tři jubilanty – 
pozoruhodné osoby, které se významným způ-
sobem zasloužily o jméno našeho města. 

Josef Dudych, *13. prosince 1819 v Ho-
licích, †5. května 1881 v Praze (190. výročí 
narození), kněz, působil jako farář v Čechách 
a Dolních Rakousích, odborný spisovatel, 
vzdělavatel, dopisovatel „Časopisu katolické-
ho duchovenstva“, překladatel knih pro mlá-
dež, mecenáš chudiny a příznivec města Ho-
lic, podpořil založení chudobince, jeho jméno 
nese jedna z místních ulic

Miloš Makovec, *11. prosince 1919 v Tur-
nově, †10. února 2000 v Praze, (90. výročí na-
rození), fi lmový režisér a scenárista krátkého, 
dokumentárního i hraného fi lmu, natočil fi lm 
„Velké dobrodružství“ o africkém cestovate-
li Dr. Emilu Holubovi (premiéra v Holicích 
1. listopadu 1952)

Antonín Pfeifer, *10. listopadu 1895 
v Borohrádku, †18. prosince 1969 v Holicích 
(40. výročí úmrtí), správce a ředitel okresní 
hospodářské záložny, významný funkcionář 
hasičstva, veřejný činitel, městský zastupitel,  
starosta města Holic ve velmi svízelném ob-
dobí nacistické okupace.

Jako obvykle přidávám několik údajů 
o dalších pozoruhodných osobách, které 
sice nejsou jubilanty, avšak měsíc prosi-
nec pro ně cosi znamenal. V prvním zim-
ním měsíci se narodili MVDr. František 
Dvořáček, veterinář a odborný publicista 
(*1868), František Holub, houslista a člen 
Janáčkovy opery v Brně (*1893), Luisa 
Holubová, harfenistka, sólistka a profesor-
ka konzervatoře v chorvatském Záhřebu 
(*1881), František Horyna, učitel hudby, 
kapelník, zakladatel holické dechové hud-
by (*1816), František Pilný, učitel a ředi-
tel škol, sokolský činovník, odbojář, prv-
ní předseda holického národního výboru 
(*1887), František Růžička, obchodník, ře-
ditel občanské záložny, veřejný činitel, me-
cenáš města Holic. V témže měsíci odešli 
na věčnost František Bednář, motoristický 
činovník, budovatel autokempu Hluboký, 
veřejný činitel, městský zastupitel (†2007), 
doc. Ing. Otto Hlaváček, diplomat, ob-
chodní rada OSN (†1997), Jan Jaro, učitel 
a nadějný mladý básník (†1898), Ing. arch. 
Jaroslav Koreček, projektant a stavitel, 
věnoval se rekonstrukcím památkových 
objektů (†2005), Josef Malejovský, aka-
demický sochař a řezbář, autor památníku 

odboje a památníku válečných obětí v Ho-
licích (†2003).

Před padesáti lety, 1. prosince 1959, za-
hájil zdejší poštovní úřad provoz rozhlasu po 
drátě (RPD). Byla to v tehdejší bídě veřej-
né radiotechniky (u nás) téměř senzace. Za 
mírný peníz byla dodána bedýnka s regulá-
torem hlasitosti a reproduktorem. „Nebralo“ 
to proud, poplatek činil 10 korun měsíčně 
a přístroj hrál skutečně bez poruch. Užíván 
byl nejen v domácnostech, ale též v obcho-
dech, kancelářích a dílnách.V Holicích se do 
koncu roku přihlásilo 12 abonentů, následu-
jícího roku zájem vysoce stoupl. Vysílalo se 
v letech 1954 až 2000, poté se dráťák „vy-
tratil“. Málokdo však dnes ví, že to byl ide-
ologický i bezpečnostní nástroj. Byl budo-
ván  podle sovětského vzoru, měl zabezpečit 
šíření Československého rozhlasu v krizo-
vých situacích. VKV bylo v plenkách, jiné 
možnosti spojení byly cenzurovány, poslech 
západního rozhlasu rušen. Mocenské cíle to-
hoto systému se ukázaly platné i po invazi 
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, 
kdy nějaký čas bylo možné informovat ve-
řejnost pouze prostřednictvím rozhlasu po 
drátě. -mkm-

Historie holických ulic (9)
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Na „Kramfl íčku“ startovalo 164 párů! Basketbal ve výsledcích

Tělovýchova a sport

V neděli 15. lis-
topadu se sjelo do 
Holic na XVI. ročník 
soutěže ve sportov-
ním tanci množství 
tanečníků. S rodiči, 
diváky a pořadateli 
se v městské spor-
tovní hala prostřídalo 
přes 500 lidí. Letošní 
ročník měl v historii 
soutěže největší účast. 
Devadesát sedm párů 
tančilo v dětských 
a juniorských katego-
riích, celkový počet 
doplnily dospělé páry. 
Začínalo se v 9.30 ho-
din, poslední  skladby 
dozněly před 18.00 
hodin. Proběhlo de-
set soutěží. Pohárové 
soutěže v kategorii Hobby: Děti I., Děti II, Junioři I, Junioři II, v kom-
binaci standardních a latinskoamerických tanců a dospělé páry STT, 
LAT. V postupové soutěži ve třídách D, C, tance STT. LAT (standardní, 
latinsko-americké). Zastoupení párů bylo z celé ČR a různých tanečních 
klubů, nejdále z Ostravy a Prahy.

Akce se konala pod záštitou Českého svazu sportovního tance. 
Hlavními pořadateli byly TSHF a Tancklub Holice a DDM Holice. 
Příprava soutěže začínala v červenci a v srpnu, kdy byly propozice 
vyvěšeny na ofi ciálních stránkách ČSTS. Intenzivní práce začínala čtr-
náct dní před termínem konání. Bylo to mnoho práce a zařizování.

Krajskému úřadu v Pardubicích a městu Holice děkuji za podporu 
a spolupráci. Děkuji také všem podnikatelům a fi rmám kteří přispěli 
věcnými cenami. Dále děkuji i všem pořadatelům a všem, kteří se po-
díleli na přípravě a průběhu této ojedinělé společenské události. 

Všechny, kteří na Holický kramfl íček zavítali, jistě překvapilo plné 
parkoviště aut, plná hala diváků, tanečníků, výborná atmosféra a skvě-
lé výkony a výdrž zejména těch nejmenších. Potleskem a povzbuzo-
váním ocenili přihlížející předváděné tance. Největší ohlas a podporu 
sklidila česká polka v podání dětí. Holický kramfl íček se vydařil. Po-
řádající Tancklub Holice reprezentovalo pět tanečních párů. Juniorský 
pár Jan Crhonek – Nikola Kořínková, kteří v kategorii hobby vytančili 
pěkné 4. místo. Do kategoriie dětí nastoupily naše nejmenší páry: Da-
vídek a Adélka, Tomášek a Klárka, Martin a Kačka a Martin a Natálka. 
Gratulujeme a chválíme. Příjemným doplněním byla dvě předtančení 
členů TSHF a Tancklubu Holice.

Dovolte mi, abych využila této příležitost a popřála Vám všem  
krásné Vánoce a šťastný nový rok a taneční soutěži v r. 2010 stejně 
hojnou účast jako letos. (Výsledky najdete na www.tshf.cz).

Hana Flekrová 

Východočeská liga mužů:
7. 11. 2009 BVK Holice – Nová Paka 74:84
Trojan 22, Valenta 18, Kubant 13, Pávek 10.
8. 11. 2009 BVK Holice – Hořice 66:90
Pávek 33, Valenta 12, Trojan 11, Welsch M. 6, Vavřina 4.
24. 10. 2009 Vysoké Mýto – BVK Holice 88:75
Trojan 20, Valenta 17, Diepold 13, Krištof 11, Kubant 10, Pávek 4.

Oblastní přebor juniorů U18:
8. 11. 2009 Žamberk – BVK Holice 50:88
Pašťalka 26, Welsch M. 15, Samek 11, Jechura 8, Bahník a Procházka po 7.
Žamberk – BVK Holice 62:73
Pašťalka 27, Jechura 11, Welsch M. 10, Bahník 7, Lošťák a Mansfeld J. 
po 4.

Oblastní přebor žáků U14:
31. 10. 2009 BVK Holice – Spartak Choceň 23:106
Havelka 8, Venclák 7, Kašpar 4, Zahradníček 4.
BVK Holice – Spartak Choceň 39:83
Janoš 9, Nechvíle 8, Havelka 7, Lošťák a Nechvíle po 5.
24. 10. 2009 BSK TJ Jičín – BVK Holice 23:76
Havelka 32, Lošťák 14, Kašpar 8, Janoš a Venclák po 6.
BSK TJ Jičín – BVK Holice 33:32
Havelka 10, Zahradníček 8, Venclák 4.

Oblastní přebor starších minižáků:
17. 10. 2009 BK Pardubice „B“ – BVK Holice 23:31
Janoš 7, Horký, Kašpar, Nechvíle, Číha a Venclák po 4, Kučerová 
a Dvořáková po 2.
BK Pardubice „B“ – BVK Holice 35:34
Horký 14, Kašpar 7, Říha 4, Dvořáková 3, Janoš, Šenk a Venclák po 2.

Oblastní přebor mladších minižáků:
17. 11. 2009 BK Pardubice – BVK Holice 44:47
Tomášek 11, Janoš a Venclák po 10, Kašpar 6, Horký 4.
BK Pardubice – BVK Holice 49:25
Venclák 5, Horký, Nechvíle a Šenk po 4.
3. 11. 2009 Studánka Pardubice – BVK Holice 19:72
Kašpar 15, Tomášek 14, Venclák 12, Nechvíle 10, Horký 8.
Studánka Pardubice – BVK Holice 18:81
Tomášek 27, Venclák 14, Horký 10, Nechvíle 9, Kašpar 7.
27. 10. 2009 BVK Holice – SŠB Pardubice 133:0
Nechvíle 24, Kašpar 22, Zahradníček 18, Venclák 14, Janoš 13, 
Dvořáková 12, Kučerová a Horký po 10.
BVK Holice – SŠB Pardubice 131:3
Janoš 28, Zahradníček 22, Nechvíle 14, Kašpar 13, Venclák 12, 
Mycak 10, Dvořáková 8.


