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Vážení spoluobčané, 

léto nám pomalu kon-
čí. První školní zvonění, 
na dráty usednou vlaštov-
ky, zahrádkáři sklidí plody 
své práce a místo triček 
se začneme poohlížet po 

dlouhých rukávech. Prostě: podzim neodbytně 
zaklepe na dveře. Věřím, že jste si to letošní léto 
užili podle svých představ a že vás nepotkalo 
nic špatného. 

Dovolte, abych se vrátil na začátek let-
ních dní, neboť byly pro naše město příznivé. 
Zaprvé jsme dostali třímilionovou dotaci na 
opravu školy v Holubově ulici. Nedivte se pro-
to, že kolem části školy bude stát lešení ještě 
ve školním roce, protože se udělá o něco víc, 
než jsme před zahájením oprav předpokláda-
li. Úspěšné bylo i zahájení výstavy „Dr. Emil 
Holub po 116 letech v Praze“ v sídle senátu 
ve Valdštejnském paláci, včetně koncertu ho-
lické kapely J. G. Dix. Tolik významných lidí 
se hned tak nevidí, a proto bych chtěl všem, 
kteří se na této akci podíleli, velice poděko-
vat za vynikající propagaci Holic. 

Zůstaňme ještě chvíli u našeho význam-
ného rodáka Dr. Emila Holuba. Jeho mu-
zeum je holickým „rodinným stříbrem“ 
a vlastně jediným lákadlem pro turisty. Aby 
tomu bylo i nadále, začalo se pracovat na 
projektu nové expozice muzea. Řediteli kul-
turního domu Ing. Vondroušovi se podařilo 
dát dohromady tým skutečně vynikajících 
odborníků, z nichž uvedu alespoň jedno jmé-
no: architekt a herec David Vávra. 

Někteří z vás možná s nelibostí nesou, 
že je město v několika částech rozkopané 
a pod náporem těžké techniky. Kromě sil-
ničního obchvatu se pracuje na nové ka-
nalizaci v místní části Podlesí i na opravě 
téže v Tyršově ulici. Ještě to chvíli musíme 
vydržet a někde se na to ještě připravit. Bude 
to zejména v místní části Podhráz, kde by se 
mělo pracovat na nové komunikaci, či v ob-
lasti Starých Holic na konci Nezvalovy ulice, 
kde je potřeba prodloužit sítě infrastruktury. 
O obchvatu si přečtete více na jiném místě. 
Mě osobně těší, že provoz na něm bude za-
hájen ještě do konce roku. Na druhé straně 
však nemám vůbec radost z toho, že se zatím 
nezdařilo vykoupit těch 300 m na jeho konci 
a bude se vše řešit krkolomným výjezdem na 
Ostřetín. „Děkovné“ dopisy majitelkám po-
zemku nemusíme tentokrát posílat, pohodlně 
jim je doručíme osobně. 

Přeji vám pěkné babí léto, košíky plné 
hub a prvňáčkům hodnou paní učitelku. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Ve foyer kulturního domu vás překvapí basreliéf
V říjnu loňského roku vy-

stavoval v Praze plastické 

mozaiky holický výtvarník 

František Juračka. Po návratu 

do Holic hovořil s ředitelem 

kulturního domu Vítězslavem 

Vondroušem o alternativách 

tohoto uměleckého oboru 

a přišla řeč na to, jak vylep-

šit poněkud nevýrazný foyer 

holického kulturního stánku. 

Padl návrh na basreliéf a zmí-

něný keramik nastínil určitou 

představu.

Následovala jednání s před-

staviteli města a hledání mož-

ného fi nančního krytí. Dá se 

soudit, že s kladným výsled-

kem, neboť práce byla Františ-

ku Juračkovi zadána a potřebné fi nance se bez 

problémů objevily v rozpočtu roku 2008. Vý-

tvarné dílo bylo dokončeno v červnu a – podle 

mého mínění až příliš nenápadně – slavnostně 

odhaleno v pátek 27. června v předvečer zahá-

jení „Dnů Holicka 2008“.

Mám daleko ke znalostem výtvarného kriti-

ka zvláště v tomto odvětví. Dílo se mi buď líbí, 

nebo mi nic neříká. Stál jsem před basreliéfem 

dost dlouho a jako v tajemné skládance hledal, 

co mi napoví. Napověděl dost o mnoha možnos-

tech, směrech a prvcích, které by kulturní život 

nám všem měl přinášet. Doufám, že to v bas-

reliéfu naleznou též představitelé  (i fi nanciéři) 

města a příslušní organizátoři místního kultur-

ního dění. (mkm)

Cestovatel Emil Holub pobýval v senátu ČR do konce prázdnin
Počátkem července byla ve výstavní síni 

Senátu ČR otevřena výstava „Holice v Praze“ 

s podtitulem „Dr. Emil Holub po 116 letech 

opět v Praze“. Soubor dokumentů a drobných 

předmětů ze života a díla holického rodáka 

a slavného afrického cestovatele byl pro veřej-

nost uveden vernisáží pod patronací senátorů 

Václavy Domšové a Josefa Zosera.

O její úspěch se zasloužili přítomní hosté: 

ambasador Jaroslav Olša jr. mluvil o současné 

Africe, Ladislav Smoljak „porovnal“ Holubovy 

a Cimrmanovy podmínky cestování po Africe, 

Milan Štaindler uvedl, co Emilu Holubovi zá-

vidí a nezávidí, Nina Divíšková přispěla čtením 

o slavném cestovateli a spolu s Janem Kačerem 

pronesla cimrmanovskou větu „Nikam, doma 

budeš, už ses natrajdal dost“. Vernisáž dokres-

lovali bubeníci z pardubické speciální školy 

„Svítání“ a v prostorách Valdštejnské zahrady ji 

uzavřelo holické hudební těleso J. G. Dix.

(mkm)

VOX POPULI
Lidičky, všímáte si věcí kolem sebe? Teď však nemyslím, že má soused novou milenku 

a kolega nové auto. Zastavte se a na chvíli, zapomeňte na denní shon a spěch a hoďte starosti za 

hlavu. Že to není jednoduché? Mám pro vás zaručený tip, jak toho docílíte. Udělejte si malou 

procházku do Kulturního domu v Holicích a prohlédněte si nový basreliéf, který je umístěn na 

čelní stěně ve foyer. Zatají se vám dech a rázem se dostanete do zcela jiného světa. Zkrátka 

– František Juračka – autor této parády – je machr!

Lída Voříšková

ilustrační foto



Obchvat města Holic na silniční trase I/35 

není již dávno žádnou tajemnou hádankou. Kdo 

chce vidět, vidí, kdo umí ocenit, ocení. Dnes 

už se zcela ojediněle vyskytují zasvěcené pivní 

řeči o tom, že je obchvat zbytečný, že bude nut-

né práce zastavit, že . . .

„Poslední kontrolní zpráva hlavního stav-
byvedoucího ing. Karla Novotného je jasná 
a konkrétní. V první části trasy probíhají do-
končovací práce na mostu přes Ředický potok, 
do závěrečné fáze se dostávají práce na vel-
mi náročném nadjezdu nad silnicí III/29817 
(ulice Bratří Čapků) a přilehlou Dudychovou 
ulicí. V těchto dnech byla dokončena důležitá 
přeložka na silnici I/36, jinak řečeno kruhový 
objezd na „horní“ pardubické silnici. Inten-
zivně pokračují práce na přemostění obchvatu 
silnicí do Roveňska a přípravné práce na zbyt-
ku trasy směrem k silnici na Vysoké Mýto,“ 

popsal momentální situaci místostarosta Ladi-

slav Effenberk.

Vše se zdá v naprostém pořádku, přesto se 

občas vyskytne celkem logická otázka. Napří-

klad jak to bude s dalším omezením dopravy při 

napojování obchvatu od Hradce Králové a jak 

se vyřeší problém s nevykoupenou parcelou 

u výjezdu na silnici k Ostřetínu.

„Pokud jde o závěrečnou etapu, fi rma Skan-

ska východisko nalezla. K napojení bude do-

časně využito budované „esíčko“ příjezdu od 

města. Tím se mine problematická parcela a též 

nebude hrozit prodlení při závěrečných pracích. 

Pokud majitelé pozemku v budoucnu změní 

názor, bude napojení podle původního plánu 

upraveno. Jistý problém přineslo napojení ob-

chvatu na silnici od Hradce Králové. Dosavad-

ní uzávěrka důležité silnice I/11 a tím pádem 

objížďky po silnici I/35 se protáhnou do konce 

října. Napojení obchvatu je však třeba provést 

co nejdříve a další objížďku Policie ČR nepo-

volila. Proto se za „Pluhovského kopečkem“ již 

nyní pokládá provizorní souběžná silnice, po 

které bude po dobu napojování obchvatu dopra-

va v obou směrech vedena,“ vysvětlil zmíněné 

otázky místostarosta Effenberk.

(mkm)

Rada města schválila zhotovitelem akce 

„Výměna oken v bytovém domě čp. 46“ fi rmu 

Jakub Kašpar Holice, dále schválila pořadník 

uchazečů o přidělení obecního bytu na III. 

čtvrtletí, výměnu bytů v Hradecké ulici, zve-

řejnění pronájmu části pozemku ve Smetanově 

ulici, přidělení bytu pro učitele v čp. 39 v Ho-

lubově ulici, zvýšení nájemného v obecních 

bytech od 1. 1. 2009,  prominutí poplatku za 

likvidaci komunálního odpadu dle předlože-

ného návrhu, změnu použití částky 30 000 Kč 

pro zájezd dechové hudby na zajištění Dnů 

Holicka 2008.

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospo-

daření bytového úseku a stavu bytových domů 

k 30. 6. 2008 a zprávu o činnosti bytové komise. 

Rada odvolala k 10. 7. 2008 z funkce tajemnice 

bytové komise Jaroslavu Poláčkovou z důvodu 

jejího odchodu do důchodu a jmenovala do této 

funkce Evu Brandovou. Dále rada jmenovala 

komisi pro posouzení kronikářského zápisu za 

rok 2007 ve složení: Mgr. Roman Matoušek, 

Ing. Hana Vondroušová a Radek Chotěnovský.

Rada města schválila plán veřejnosprávních 

kontrol příspěvkových organizací města na rok 

2008, pronájem části pozemku ve Smetano-

vě ulici, pronájem pozemků fi rmě Solvit s.r.o. 

Skrbeň, převod družstevního podílu v Družstvu 

vlastníku bytů v Holicích Na Mušce 1120, pře-

vod podílu v Družstvu vlastníku bytů v Holi-

cích Na Mušce 1124. 

Rada schválila zhotovitelem akce „Rekon-

strukce komunikace v místní části Podhráz“ 

fi rmu Stavitelství Malý a syn Pardubice, zho-

tovitelem akce „Výměna střešní krytiny ploché 

střechy čp. 14 Staroholická ulice“ fi rmu IZOS 

Litomyšl. Rada též schválila zpracovatelem 

územně analytických podkladů pro správní úze-

mí obce fi rmu REGIO, projektový atelier Hra-

dec Králové, potvrdila směnu bytů u domů čp. 2 

a 18 na náměstí T. G. Masaryka, přidělení bytu 

v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, souhlasila 

s žádostí MUDr. Romana Machytky na osazení 

klimatizační jednotky pro ordinaci U Kapličky 

1042 na jeho náklady a schválila přidělení uči-

telského bytu v čp. 236 ve Staroholické ulici.

Rada města vzala na vědomí výsledky 

veřejnosprávních kontrol příspěvkových or-

ganizací města za léta 2006 a 2007, přípravu 

projektu nové expozice Památníku Dr. E. Ho-

luba, doporučila zastupitelstvu schválit zřízení 

věcného břemene na pozemcích v místní části 

Koudelka a pozemku v místní části Podlesí. 

Rekonstrukci bytu v čp. 39 v Holubově ulici 

zařadit do plánu na rok 2009.

Rada města zamítla žádost manželů Kašpa-

rových, bytem Podlesí 11, Holice, zrušila svá 

usnesení č. 476 ze dne 14. 4. 2008 a č. 547 ze 

dne 7. 7. 2008 a uložila místostarostovi projed-

nat záležitosti kanalizačních přípojek v místní 

části Kamenec s fi rmou VaK a.s. Pardubice.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
7. července 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
18. srpna 2008

Obchvat města Holic není 
tajemnou hádankou

Místní organizace Sboru dobrovolných 

hasičů má v současnosti 27 členů a 14 

mladých požárníků. Její součástí je rovněž 

akční Jednotka sboru dobrovolných hasičů, 

která je nedílnou složkou integrovaného zá-

chranného systému pro Holice a okolí.

Holičtí hasiči – kromě spolkového života 

– působí nepřetržitě v určité „pohotovosti“ 

související s plněním úkolů záchranného 

systému. Například každé sudé pondělí se 

koná sraz, při kterém se udržuje a opra-

vuje veškerá technika a uklízí se prostory 

hasičského domu. Řidiči absolvují každý 

měsíc kondiční jízdy, výjezdové družstvo je 

pravidelně školeno o bezpečnosti práce při 

zásazích a procvičuje používání dýchacích 

přístrojů a hasičské techniky. Akčnost sboru 

je taktéž upevňována různými námětovými 

cvičeními. Čtvrteční odpoledne jsou pravi-

delně věnována schůzkám a cvičením mla-

dých požárníků.

Není opomíjen ani společenský život. Ve 

spolupráci s ochotníky a dechovou hudbou 

je každoročně pořádán masopustní průvod 

městem, sbor se podílí na programech vět-

ších akcí společenského charakteru (Dny 

Holicka), jsou udržovány kontakty a dru-

žební styky s hasičskými sbory ve sloven-

ském Medzevu či v polském Kadlubu.

Ve výčtu akcí a zásahů v prvním pololetí 

letošního roku fi guruje například odstraňo-

vání následků po orkánu Emma, likvidace 

požáru klestí na Blažkovci, požár v bytovce 

v Holubově ulici, pohotovost při otevírání 

bytu v Družstevní ulici, likvidace požáru 

slámy u Slepotic, odčerpávání vody na stav-

bě obchvatu, likvidace požáru lisu na slámu 

v Horních Ředicích. 

Sbor i jeho jednotka se rovněž podílí na  

zajištění bezpečnosti rozmanitých veřej-

ných společenských akcí. Zmínit můžeme 

například zabezpečování novoročního oh-

ňostroje, dozor při průběhu tradičních oslav 

„čarodějnic“, pohotovost při slavnostech 

„Dny Holicka 2008“, atp.

(Ze zprávy o činnosti sboru
 od Miroslava Vaniše)

Sbor dobrovolných hasičů
 je součástí integrovaného 

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

Silniční správní úřad informuje 
o uzavírkách a objížď kách
Objízdné trasy z důvody opravy silnice sil-
nice I/11
V době od 5. května do 30. září 2008 se bude 

rozšiřovat asi pětikilometrový úsek silnice 

I. třídy č. 11 mezi Třebechovicemi pod Orebem 

a Týništěm nad Orlicí. Z tohoto důvodu bude 

tento úsek v době od 1. 7. do 30. 9. 2008 úpl-

ně uzavřený a budou stanoveny objízdné trasy. 

Nákladní doprava bude v této době směrová-

na po silnici I/35 přes Holice po celou doby 

opravy. 

Osobní doprava bude vedena oběma směry 

z Hradce Králové po silnici I/35 a v Holicích po 

I/36 (ulice Staroholická) na Borohrádek a Čes-

tice. 

Uzavírka I/36 v Sezemicích 
Z důvodu opravy kanalizace bude v Sezemicích 

úplně uzavřena silnice I/36 v době od 1. 7. do 

31. 10. 2008 ( úsek od křižovatky až na konec 

Sezemic ve směru na Holice) 

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu bude obou-

směrně vedena z Pardubic na Dašice a přes Dol-

ní Roveň do Holic. Obousměrná objízdná trasa 

pro osobní auta, vozidla do 3,5 t, autobusy bude 

vedena ze Sezemic do Chotče a Časů.

Objízdné trasy z důvody napojení silnice 
I/36 na obchvat 
V průběhu září bude napojován obchvat na stá-

vající silnici I/35 před Holicemi ve směru od 

Hradce Králové. Zde bude vedena obousměrná 

objížďka po nové vybudované souběžné komu-

nikaci.

Výměna občanských průkazů 
v roce 2008
Upozorňujeme, že v letošním roce 2008 končí 

platnost občanských průkazů bez strojově čitel-

ných údajů, které byly vydávány do 31. prosin-

ce 2003. Bude je třeba vyměnit do 31. prosince 

2008, ale žádosti o výměnu je třeba podat nej-

později do 30. listopadu 2008.

Výše uvedené výměny se netýkají občanů, na-

rozených před 1. lednem 1936, kteří mají OP 

vydaný s dobou platnosti bez omezení. 

Také zde z praktických důvodů doporučujeme 

výměnu, protože ve většině případů má občan 

v OP fotografi i, podle které ho není možné 

identifi kovat a doklad je tím neplatný. V minu-

losti se s tímto problémem někteří občané už 

setkali při ověřování svých důležitých osobních 

listin. 

Pravidelný sběr biologického 
odpadu 
V tomto roce opět holický městský úřad a fi r-

ma Odeko z Týniště n. Orlicí organizuje tzv. 

mobilní sběr biologického kompostovatelného 

odpadu. Počátkem srpna byly všechny holické 

domácnosti obeslány letákem o sběru biologic-

kého odpadu. Sběr „bioodpadů“ ze zahrádek 

bude opakován dle harmonogramu na letáku. 

Rozšířili jsme počet stanovišť o stanoviště 

v Družstevní ulici u hřiště a zastávka bude i na 

„Mušce“ na křižovatce ulic Pod Homolí s ulicí 

Ottmarovou.

Upozorňujeme občany, že odpad je nutno pře-

dávat osobně a po zkušenostech z minulých let 

musíme připomenout, že jiný odpad než biolo-

gický nebude v žádném případě odebírán. 

V tomto měsíci bude biologický odpad svážen 

ve čtvrtek 11. a 25. září. 

Volby do Zastupitelstva Pardubic-
kého kraje a do Senátu Parlamen-
tu ČR
Volby se konají v pátek 17. října a v sobotu 

18.  října a případné 2. kolo senátních voleb 

se bude konat následující pátek 24. a sobotu 

25. října 2008. Volební místnosti budou vždy 

otevřeny v pátek od 14. do 22. hodiny a v sobo-

tu od 8. do 12. hodiny.

V Holicích bude opět tradičních 9 volebních 

okrsků, volební místnosti budou na stejných 

místech, jako v minulých volbách. 

Dle harmonogramu voleb byly už stanoveny po-

čty členů okrskových volebních komisí (OVK). 

Ve volebních obvodech na Podlesí a Koudel-

ce budou minimálně čtyřčlenné, v ostatních 

šestičlenné. Členy do OVK deleguje politická 

strana, která má kandidátku do krajského zastu-

pitelstva – může delegovat vždy 1 člena a 1 ná-

hradníka do každé OVK a to nejpozději do stře-
dy 17. září 2008 do 16. hodiny (30 dnů před 

volbami), kdy seznam doručí starostovi města. 

Nejpozději 3 dny před volbami, tj. v úterý 

14. října by měli dostat všichni voliči na svou 

adresu obálku s volebními lístky. Pro případné 

druhé kolo senátních voleb dostanou voliči vo-

lební lístky až ve volební místnosti.

Dobrý den, vážení čtenáři Holických listů.

V jednom z předprázdninových vydání Ho-

lických listů jste se v článku „Česká Policie pod 

čarou“ od vedoucího oddělení Policie ČR npor. 

Petra Chrudimského dozvěděli, že se rozho-

dl ukončit pracovní poměr a po mnoha letech 

ve službě si užívá zaslouženého klidu. Za jeho 

práci pro občany Holic a okolí je mu třeba po-

děkovat, což jménem svým činím. O příspěvky 

Policie ČR v následující době samozřejmě ne-

přijdete, po dohodě s redakcí budu do Vašeho 

zpravodaje přispívat. Dovolte tedy, abych se 

nejprve krátce představil. Jmenuji se František 

Zavřel a u Policie ČR sloužím od února 1992. 

K současnému postu jsem se dostal již od tzv. 

„pěšáka“, kdy z Oddělení hlídkové služby jsem 

přešel na Obvodní oddělení Pardubice 3 – Du-

bina, kde jsem strávil přes deset let. Na začátku 

měsíce července letošního roku jsem úspěšně 

složil závěrečnou zkoušku na Vysoké škole 

a následně byl osloven vedením Okresního 

ředitelství Policie ČR Pardubice a bylo mi na-

bídnuto místo vedoucího oddělení Policie ČR 

v Holicích. Po zralé úvaze jsem se rozhodl tuto 

nabídku přijmout. 

Nyní se postupně seznamuji s chodem 

zdejšího Obvodního oddělení a s prací jejího 

vedoucího. Denně se setkávám s novými věc-

mi, které souvisejí s touto funkcí, a tak se tzv. 

neustále něčemu učím. Již nyní se samozřejmě 

hlavně seznamuji se skladbou trestné činnosti 

v obvodu PČR Holice, což je problém, který se 

Vás, čtenářů, bezprostředně dotýká. Také jsem 

pochopitelně zaregistroval současnou velkou 

bolest města Holic, kterou je nadměrná hustota 

dopravy, jež souvisí se stavbou obchvatu a uza-

vírkou některých komunikací. Tento problém 

však bude vyřešen otevřením dokončovaného 

obchvatu. 

V příštích číslech zpravodaje Vás samozřej-

mě budu informovat o práci mých kolegů z od-

dělení a také o problematice práce Policie ČR. 

Budu velmi rád, když budeme moci nabídnout 

pomoc komukoli z Vás, a proto se na příslušní-

ky Obvodního oddělení Holice kdykoli obrať-

te se svým problémem. Také se Vám v příštím 

článku „České policie pod čarou“ představí dal-

ší nový člen týmu, kterým je můj zástupce npor. 

Michal Jirout.

Všem občanům Holicka přeji příjemný zby-

tek léta a těším se na vzájemnou spolupráci, 

naše dveře jsou Vám vždy otevřeny.

npor. František Zavřel, 
vedoucí Obvodního oddělení PČR Holice

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města 
V pondělí 15. září v 18 hodin se bude 

konat v klubovnách kulturního domu za-

sedání Zastupitelstva města Holic. 

Na programu je zpráva o plnění rozpočtu 

města za 1. pololetí 2008 a projednání pří-

padných rozpočtových změn, zastupitel-

stvo bude informováno o přípravě voleb 

do krajského zastupitelstva a Senátu PČR 

v Holicích. Pravidelným bodem budou 

také převody nemovitého majetku města, 

sdělení starosty města, popřípadě projed-

nání připomínek zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

Technické služby Holice prodají speciální 

nákladní automobil nosič kontejnerů LIAZ 

150.26-J, nosnost 9 t, rok výroby 1990, za-

chovalý technický stav. Více informací v TS 

Holice, Vysokomýtská 635 nebo na tel. čís-

le 466 920 637.



KINO
Letopisy Narnie – Princ Kaspian 
16. 9. 2008 od 17 hodin
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změ-

nilo.

Film Princ Kaspian je natočen podle stejno-

jmenného druhého dílu ságy C.S. Lewise. 

Skříň je pryč, Bílá čarodějnice je mrtvá a Asla-

na už přes tisíc let nikdo neviděl. Petr, Zuzana, 

Edmund a Lucinka jsou vtaženi zpátky do Nar-

nie, která se velice změnila. Čtvero sourozenců 

je přivoláno Kaspianem, který bojuje s krutým 

králem Mirazem, a vydávají se na podivu-

hodnou cestu za záchranou magie a nastolení 

míru.

Žánr: Dobrodružný, fantasy. Délka 144 minut 

Vstupné 70 Kč

U mě dobrý
23. 9. 2008 od 19.30 hodin
Filmová komedie z divokých devadesátých let 

na motivy povídek Petra Šabacha, podle scé-

náře Petra Jarchovského a v režii Jana Hřebej-

ka. Film se ohlíží do devadesátých let, do doby 

našich prvních krůčků na neprobádaném úze-

mí rašícího kapitalismu. Máte-li rádi humor, 

napětí a trochu romantiky – račte vstoupit.

Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Len-

ka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka 

a další.

Žánr: Komedie. Délka 102 minut 

Vstupné 70 Kč

Kung Fu Panda
30. 9. 2008 od 17 hodin
Připravte se na něco pandistického. Příběh se 

odehrává ve středověké Číně a jeho hlavním 

hrdinou je veselý, rozvalitý a nemotorný med-

vídek panda Po, který pracuje v rodinném bis-

tru, ale sní o tom, že se stane mistrem kung-fu. 

Jeho sny se brzy vyplní, když je náhle vybrán, 

aby objevil tajemství kung-fu. A protože Po 

i jeho mistr pochopí, že v zdánlivě největších 

slabinách se mohou ukrývat ty největší před-

nosti, nemusí být pandí sen o Dračím bojovní-

kovi pouze utopií.

Žánr: Animovaná komedie. Délka 90 minut 

Vstupné 65 Kč

Kuličky 
7. 10. 2008 od 19.30 hodin
Kuličky jsou povídkový fi lm režisérky Olgy 

Dabrowské o tom, jak ženy manupulují s mu-

ži. Začíná to už v dětství na hřišti. O drobných 

vydíráních, o pláči, o schopnosti obětovat se 

pro vysněný cíl, o sexu ve službách. Jednotlivé 

příběhy se odehrávají na technopárty i na ka-

tolické faře a završují se ve spokojené domácí 

rutině dvou starých lidí, kterou nemůže narušit 

nic – ani smrt ...

Hrají: Josef Vystrčil, Libuše Balounová, Ma-

rika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, 

Tereza Novotná ad.

Žánr: Komedie. Délka 75 minut 

Vstupné 65 Kč

VÝSTAVY
Výstava fotografi í Daniely Neumanové
od 15. září do 3. října 
předsálí velkého sálu KD Holice
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ZÁŘÍ 2008

PROGRAM
„Eva a Vašek“
úterý 2. září od 18.00 hodin, velký sál
Koncert známé pěvecké dvojice.

Vstupné: 190/210/230 Kč

Zkrocení zlé ženy
sobota 20. září od 19.30 hodin, velký sál 

Repríza představení nejznámější divadelní hry 

Williama Shakespeara v podání holických ochot-

níků.

Vstupné: 70 Kč

Další informace o dění v kulturním domě získáte 

na www.kd.holice.cz a na vývěskách.

Pozvánka na koncert a divadelní představení Pozvánka do klubu a baru „U Holuba“ 

Městská knihovna
V městské knihovně jsou pro Vás připraveny násle-

dující tituly knih:

Barbara Nesvadbová: Pohádkář
Dlouho očekávaný román je knižním trhákem letoš-

ního léta. Po osmi letech vrátila spisovatelka na scé-

nu novinářku Karlu.

Jana Bryndová: Ani ryba ani rak
Humorně laděný příběh dvou žen, které se neznají, 

a přitom jsou si tak podobné.

Tony Hillerman: Mluvící bůh
Nebezpečné dávné rituály. Vykradač hrobů a mrtvola 

nalezená u trati spojí ve složitém případu poručíka 

policie a řadového příslušníka sboru.

George Shuman: 18 vteřin
Prvotina spisovatele získala veřejné uznání od krále 

hororů a mistra hrůzy Stephena Kinga.

Petr Nikl: Záhádky
Jde o komplexní umělecké dílo, které mladší i větší 

čtenáře zavádí do světa hravé fantazie. Kniha obdržela 

cenu Magnesia Litera 2008 pro nejlepší knihu roku.

Pavel Šrut: Pohádky brášky Králíka
Bráška Králík je trochu rošťák a fi luta, který silnější 

protivníky poráží vtipem a chytrostí.

Susan West Kurz: Probuďte svou krásu
Jedinečný způsob Dr. Hauschka zahrnuje řadu usku-

tečnitelných rad, jak změnit svůj životní styl a ovliv-

nit svůj vzhled během jediného měsíce k lepšímu.

Iva Pekárková: Třicet dva chwanů
Svěží cestopisné reportáže zaujmou neobvyklým úh-

lem pohledu a silným osobním prožitkem z dlouho-

dobého pobytu v Thajsku.

Městskou knihovnu navštíví 18. září 2008 spisova-
telka píšící pro děti i dospělé – Vítězslava Klimtová.

Půjčovní doba v knihovně včetně přístupu k in-
ternetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.

Středa 8.00–12.00   a   12.30–18.00 hod.

Anna Boříková

Od 15. do 31. srpna proběhla v Kulturním domě 

města Holic výstava nazvaná: František Bednář 

„Ježíšek“, která byla vzpomínkou na jednoho ze 

zakladatelů a nejvýraznější osobnost holického 

automotoklubu. Byla uspořádána u příležitosti 

Mezinárodního mistrovství České republiky 

v motokrosu. Na této výstavě byl mimo jiné 

představen Putovní pohár Františka Bednáře, 

o který od letošního roku budou bojovat jezdci 

nejprestižnější třídy open.

(prostory malého sálu v KD – samostatný vchod 

ze strany od muzea)

Jaroslav Hutka
pátek 26. září od 20.00 hodin

Jaroslav Hutka – český folkový hudebník, skla-

datel a zpěvák. Kvůli politickému nátlaku opus-

til v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci 

v Nizozemsku. Po pádu komunismu se v roce 

1989 vrátil a v listopadu zpíval na letenské pláni. 

Postupem času se z něho stal kritik české postko-

munistické demokracie.

Dnes si vydává svou tvorbu sám. Nejznámější titu-

ly: Náměšť, Havlíčku Havle, Litvínov, Slunečnice, 

Tango o Praze a další.

Výstava

Proveďte rekonstrukci svého bydlení  a ušetřete za 
vytápění pomocí úvěru se státní podporou!

Příklad nabídky úvěru na výměnu oken, zateplení a změ-
nu způsobu vytápění.

Čerpaná částka měsíční splátka
100 000 Kč  od 800 Kč 

Úvěr lze čerpat od částky 40 000 Kč, určeno pro občany ČR včetně důchodců.

Jiří Micka, specialista na úvěry
tel: 776 606 775,   neplat-hypoteku@email.cz

Ladislav Marek
servis plynových kotlů

737 830 855, Holice – Koudelka
Uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis:

BAXI, DAKON, VIADRUS, THERM, 
MORA-TOP, COSMOGAS, ARISTON vč. 

boileru JOHN WOOD
Pozáruční servis:

FAIS, TERMOSTAR 23, KP, DESTILA, JUN-
KERS (NOVATERM), PROTHERM
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Z NAŠICH ŠKOL
Prázdniny na našich školách byly ve znamení oprav, úprav, malování. Zkrátka všechny školní budovy se připravovaly na nový školní rok. Na následu-

jících snímcích dokumentujeme práce na nejvýznamnějších prázdninových akcích, které si vyžádají více než 10 mil. Kč z městského rozpočtu.

Foto: Vladislav Branda

Znáš svou vlast, svůj kraj? Ano, znám!
Tak si mohou odpovědět téměř všichni žáci speciálních tříd ZŠ Holubova. Během 

uplynulého školního roku děti navštěvovaly postupně historická místa a významná 

města východočeského regionu. Cesta za poznáním začala pěším výletem na hrad 

Kunětická hora. Vánoční čas přiblížila dětem návštěva skanzenu Veselý kopec a Tře-

bechovic, kde si prohlédly Proboštův mechanický betlém. Po novém roce se cílem 

stala blízká krajská města Pardubice a Hradec Králové. V dubnu nás pak projekt 

zavedl do zámku v Litomyšli. Školní výlet zakončil putování po východních Če-

chách návštěvou zámku v Náchodě, Babiččina údolí a podzemních chodeb v Jose-

fově. Žáci získávali informace o navštívených místech také v předmětu informatika, 

kde vyhledávali na internetu, vytvářeli prezentace, ukládali fotografi e a vyplňovali 

připravené pracovní listy. Všechny tyto materiály potom byly použity na výzdobu 

školních chodeb, kde slouží také jako pomůcka při výuce zeměpisu a vlastivědy. 

Celý projekt zakončila poznávací soutěž. Prověřila znalosti a dobrou paměť všech. 

Podle fotografi í, popisů a obrázků žáci druhého stupně speciálních tříd poznávali 

nejen navštívené památky, ale i další významná místa naší vlasti. Protože celý pro-

jekt zaujal všechny žáky, bude pokračovat i v letošním školním roce. Již nyní máme 

v plánu další zajímavá místa, která bychom chtěli navštívit. Nezůstaneme však již 

jen u regionu východních Čech, ale naše kroky budou směřovat také do Prahy či do 

některého z moravských měst. Samozřejmě i v tomto školním roce zakončíme pu-

tování poznávací zeměpisnou soutěží. Uvidíme, zda nejlepší znalosti a paměť budou 

opět mít dívky M. Giňová a K. Jehličková, které zvítězily v loňském školním roce 

nebo mezi svými spolužáky najdou nějaké přemožitele. 

Lenka Koubková

Dne 25. června 2008 se šest žáků Střední školy automobilní v Holicích zú-

častnilo předávání cen v Hotelu Evropa v Praze. A za co žáci naší školy ceny 

dostali? Prostřednictvím Holických listů jsme již holickou veřejnost informo-

vali o angažovanosti školy ve vzdělávacím projektu „Loterie života“, týkají-

cí se záslužného činu Nicolase Wintona, který před začátkem druhé světové 

války transportoval 669 českých a slovenských dětí židovského původu do 

Velké Británie. Studenti 2. ročníku oboru autotronik: Miroslav Brázda, Ro-

man Schuster, Martin Plíhal, Martin Veselý, Ondřej Tichý a Lukáš Pýcha se 

podíleli na vzniku ročníkové práce s tématem „Druhá světová válka očima 

Nicolase Wintona“. Tu v předvánočním čase loňského roku v rámci interak-

tivního dopoledne v holickém kulturním domě věnovali dramaturgovi pořadu 

Síla lidskosti, který ji zařadil do celostátního kola literární soutěže „Co se vle-

če, neuteče…“ Ročníková práce – mimo jiné – vymezuje historický kontext 

začátku druhé světové války na našem území, značnou část věnuje zachráně-

ným dětem, židovství a v neposlední řadě Nicolasu Wintonovi, který dětem 

nezištně pomohl utéct z vlasti před holocaustem, a tím je zachránit před jistou 

smrtí. Práce vede k uvědomění si základních lidských hodnot jako je etika, 

morálka, dále řeší otázku dobra, míru, vychovává k multikulturním hodnotám 

a postojům. Studenti nejenže vyhráli literární soutěž, ale umístili se i v okres-

ním kole Středoškolské odborné činnosti na 3. místě. 

Za SŠA Mgr. Denisa Vinzencová

Ceny pro žáky Střední školy automobilní v Holicích

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. STARÝ

tel./fax 466 687 074

nám. TGM č. 24, 534 01 Holice

Mgr. Emilie CHARVATOVÁ

mob. 732 213 258

Oblast: GENERÁLNÍ PRÁVO

www.akstary.cz

Na ZŠ Holubova byla vyměněna okna do ulic a je opravována fasáda Ve školní jídelně bylo modernizováno technologické zařízení kuchyně

V MŠ Staroholická byla opravena dílna správce a rekonstruován služební 
byt

ZŠ Komenského – byla vyměněna okna na budově „opatrovny“ v Růžič-
kově ulici



Český Svaz chovatelů ZO Holice zve na tradič-

ní „Posvícenskou výstavu drobného zvířectva, 

ovoce, květin a zeleniny“. Výstava proběhne 

ve dnech 13. a 14. září od 8.00 do 17.00 ho-

din v chovatelském areálu u vlakového nádraží. 

Na výstavě uvidíte: drůbež hrabavou i vodní 

(perličky, slepice, kachny, husy, krůty atd.), 

dále králíky v široké paletě masných i kožeši-

nových plemen. V letošním roce pořádá naše 

organizace okresní výstavu králíků se soutěží 

o mistra okresu za rok 2008 a 1. ročník soutě-

že o pohár přítele Františka Provazníka, který 

vyšlechtil plemeno králíka Českého černopesí-

katého. Dnes je toto rozšířené v mnoha státech 

a těší se velké oblibě. V Holicích budou cho-

vatelé soutěžit o nejlepší kolekci a jednotlivce 

malých a zakrslých plemen. Již tradičně silně 

obsazenou je kategorie užitkových a okrasných 

holubů a také expozice kožešinových zvířat, 

exotického ptactva a ovcí. Vystavovaná zvířata 

jsou v tomto období v nejlepší formě. Výsta-

vu doplní bohatá kolekce mláďat, která jistě 

pobaví a zaujme i tu nejmladší generaci. Tuto 

výstavu pořádá naše organizace se zahrádkáři 

ČSZ Holice, kteří pro návštěvníky každým ro-

kem připravují širokou paletu svých výpěstků 

ovoce, zeleniny, květin a vždy je tato přehlídka 

na vysoké úrovni.

 Vstupné je 30 Kč, děti zdarma.

Ing. Jaromír Lohniský ml.,
jednatel ZO ČSCH Holice
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Včelaři zvou na schůzi

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Základní organizace českého svazu včelařů 

v Holicích pořádá v pátek 12. září v Kultur-

ním domě města Holic od 18.00 hodin člen-

skou schůzi. Hlavním bodem programu bude 

žádost o dotace na zazimování včelstev, která 

se bude posílat na Ministerstvo zemědělství 

České republiky. Dále se bude projednávat do-

tace z Evropské unie na modernizaci drobného 

včelařského provozu a samozřejmě proběhne 

zhodnocení roku 2008. Toto oznámení lze záro-

veň považovat jako  pozvánku na tuto členskou 

schůzi.

Pozvánka na výstavu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Cesta na Lokomotivu – Matyáš Vohralík
Tento příběh znám pouze z vyprávění mých ro-

dičů, protože tenkrát jsem já ani má sestřička 

nebyli na světě.

Máme chalupu v Horním Adršpachu. V zimě 

se mamka s taťka rozhodli, že si vyrazí na túru 

na běžkách. Taťka vzal mapu na lyže, mamka 

svačinu a vyrazili.

Cesta vedla Adršpašskými a Teplickými skala-

mi. Mamka to tam ještě moc neznala, a tak jí 

chtěl ukázat co nejvíce skalních útvarů. Jeden 

z největších se nazývá Lokomotiva. Tam dora-

zili na běžkách, ale už se začalo pomalu stmívat. 

Moc se jim tam líbilo, ale mamce už začala být 

zima, tak řekli: „Brzy bude tma, jdeme domů.“

Ale co se nestalo. Všude bílo, stopy se ztrácely 

v šeru a oni nevěděli kudy dál. Ťapali, hledali, 

ale cesta zpátky nikde. Taťka řekl: Marky, stůj 

na jednom místě, já od tebe budu chodit na růz-

né strany a hledat cestu zpátky.“ Jenomže se 

taťkovi nedařilo. Najednou zakřičel a zmizel. 

Mamka se lekla, co se s ním stalo! Začala ho 

volat a taťka se naštěstí ozval. Zapadl do hlu-

boké skalní prolákliny, ztratil brýle, ale sám se 

nepolámal. I běžky zůstaly celé. Podařilo se mu 

vyškrábat zpátky k mamce. To už ale byla všu-

de kolem velká tma, jen měsíc a hvězdy svítily. 

Už ani neví, jakým zázrakem nakonec našli 

cestu. Potmě sjeli teplickou sjezdovku až dolů 

k silnici, kde si stopli taxi a celí promrzlí dora-

zili v noci na chalupu. Stále tuto historku s Pa-

tričkou rádi posloucháme. Jak je vidět i mapa je 

nám v některých situacích málo platná. Těším 

se, až se na Lokomotivu někdy společně podí-

váme. Ale pouze za bílého dne. 

Sňatky uzavřené 8. srpna 2008: 
Martin Svědiroh a Marcela Stephanová        Aleš Novotný a Simona Šnajdrová

Martin Novák a Eva Křížová

Vítězná práce z literární soutěže 
městské knihovny

Taneční studio Hany Flekrové Vás zve na tyto 

akce:

19. září  Velké podzimní taneční – zahajo-

vací  večer

říjen  Kotilionová prodloužená tanečních

listopad  Holický kramfl íček – XV. ročník 

taneční soutěže ve sportovním 

tanci

 Maškarní rej tanečních
13. prosince  Ples mladých – závěrečný ples ta-

nečních

bližší info.: www.tshf.cz

Kalendář tanečních akcí TSHF

MUDr. JARMILA BABORÁKOVÁ ŠVEHLÁKOVÁ
soukromý neurolog

Neurologická ambulance Palackého 349, 
565 01 Choceň

Telefon: 465 471 077, 732 690 743
nabízí

Neurologické + EEG vyšetření pro řidiče 
z povolání

Cena: 1250 Kč
Vyšetření je nutné doplnit psychologickým vyšet-

řením, které zprostředkuji.
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Přiznávám ihned, že letošní období prázd-

nin a dovolených mne zcela zaskočilo. Ne že 

bych opomenul tradičně neměnnou „okurkovou 

sezonu“. Letos se k ní však přidalo neobvyklé, 

dovádějící a mnohdy nepříjemné počasí s výky-

vy, které – jak jsem kolem sebe viděl a zjistil 

– deptaly kde koho. Troufám si dokonce tvrdit, 

že většina dění veřejného byla nemastná – ne-

slaná, znavená, jaksi odumřelá, mnoho neříka-

jící a neinspirující. A jestliže jsem v prázdnino-

vém vydání avizoval možný „klid před bouří“, 

tak kromě tří skutečných a hrozivých bouřek 

s přívalovými dešti jsem se mýlil. Těmito vě-

tami jsem si našel jakousi výmluvu k závěreč-

nému konstatování, že prázdninové glosování 

„nic moc“.

Ještě že mne nad vodou drží pokračující 

„kauzy“. Sliboval jsem pravidelné poznámky 

ze stavby obchvatu, což plním. Na stránce 2 je 

rozhovor s mužem povolaným, který se sledo-

váním prací zabývá. Obnovy značení přechodů 

jste jistě zaznamenali, ovšem bylo to tak, „aby 

se neřeklo“. Na dotaz, proč nebylo značení 

obnoveno v plném rozsahu a všude, jsem se 

dověděl, že jde zatím o částečné provizorium 

a že vše bude dokonale provedeno po otevření 

obchvatu a některých s tím souvisejících změ-

nách. Budiž. 

Velmi mne zajímal další vývoj v oblasti 

městské zeleně. Pokud alespoň někdy projdete 

prostorem kolem autobusového nádraží, zjisti-

li jste, že „zdemolovaný“ záhon v sousedství 

domu čp. 61 doznal totální rekonstrukce. Asi 

nic jiného nezbývalo, dnes je záhon cca z po-

loviny obnoven a zřejmě se chystá dokončení 

změn. Pokud jde o mladé lípy před zmíněným 

domem a obchodem Malavi, bude nejlépe ci-

tovat stanovisko z posudku odborníků Státní 

rostlinolékařské správy. 

Doporučení k ochraně poškozených stromů lípy 
srdčité v Holicích:
Ve vzorku lip odebraných dne 23. 6. 2008 byly 
dle přiloženého protokolu o konečném výsled-
ku rozboru vzorku č. 0802951 zjištěni vlnovní-
ci Phytoptus tetratrichus a sviluška chmelová. 
Doporučujeme silně poškozené větve odřezat 
a provést insekticidní postřik.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Zdaleka ne všechny pamětihodnosti se na-

cházejí pouze v centru města. Každá ze sedmi 

holických částí se může pochlubit minimálně 

jednou pozoruhodností a dnešní pokračování 

miniseriálu to potvrdí. Mezi vzácné památky 

patří socha sv. Jana Nepomuckého v městské 

části Podhráz. V padesátých letech minulého 

století dokonce fi gurovala v jednom ze sezna-

mů státech chráněných památek. Kamenná so-

cha stojí za regulací na kraji zmíněné městské 

části po pravé straně silnice vedoucí do Horních 

Ředic. Je umístěna na menší travnaté ploše, ko-

lem je kovové oplocení. Stojí na městském po-

zemku a je v péči městské správy.

Instalována byla v roce 1739. Na přední 

části mohutného podstavce je latinský ná-

pis: „HONORI ATQVE PIAE VENÉRATIONI 
SANCTI IOANNIS NEPOMVCEN I DEVOTE 
EBEXIT“, dole ještě dodatek „DIE XIV MAGI 
WENCESLAVS FORMANEK“. Na zadní stra-

ně podstavce je nápis „Obnoveno roku 1882“. 

Podle kronikářského záznamu byla roku 1952 

zrenovována a 10. května téhož roku nově vy-

svěcena. V roce 2000 byla rozhodnutím zastu-

pitelstva v městském rozpočtu vyčleněna částka 

100 000 Kč na zrestaurování celého pomníku. 

Úpravami byl pověřen holický rodák, akade-

mický sochař Jan Holinka z Pardubic. 

Pro „našince“ není překvapivé, že z Podhrá-

ze se dá rázným krokem projít „Pluhovského 

cestou“ a poté přes luka na kraj další městské 

části – Podlesí. Pokud využijete dopravní pro-

středek, vyjedete Husovou ulicí na Podlesí a na 

travnatém výběžku po pravé straně nemůžete 

minout „nejmladší“ boží muka v Holicích. Ka-

menný kříž zde byl postaven nákladem obča-

nů v roce 1947. Tvoří jej zmíněná boží muka, 

doplněná v dolní části výklenkem pro Pannu 

Marii s Jezulátkem. Kříž je označen nápisy: 

„Svatá Maria, oroduj za nás“ – „Pochválen 
buď pán Ježiš Kristus“ – L. P. 1947 Postaveno 
nákladem zdejších občanů“. Tento kříž stojí na 

soukromém pozemku (vlastník žije v Praze). 

Současný stav obou objektů je uspokojivý, což 

je patrné z fotografi í Vladislava Brandy.
Text: Miloslav Kment

Foto: Vladislav Branda

Září není nijak bohaté na jubilea pozoruhod-

ných osob. Trojici tohoto měsíce vévodí žena 

pro Holice velmi pozoruhodná. Pokud se vám 

zdá, že několik řádek z jejího života je ke vzpo-

mínce málo, souhlasím. Domnívám se však, že 

stránky kulturního domu budou k tomuto té-

matu vzhledem k danému jubileu a chystaným 

oslavám mnohem štědřejší.

Abych zmíněnému měsíci neublížil, dodávám, 

že kromě kulatých jubileí stojí za zmínku, že v zá-

ří se v Holicích narodil Ing. Arch. Oldřich Dostál, 

doc. Csc., (1926–1966), architekt a projektant 

v oboru ochrany památek, Ing. Karel Horák (1925-

1992), technik, konstruktér a vynálezce, jakož 

i František Vinický (1797–1854), učitel, loutkář, 

člen skupiny buditelských loutkářů 19. století.

 Růžena HOLUBOVÁ, * 11. května 1865 

ve Vídni, † 28. září 1958 ve Vídni (50. výročí 

úmrtí), manželka cestovatele Dr. Emila Holuba 

(sňatek 2. 11. 1883),  účastnice II. cesty do již-

ní Afriky (1883–1887), příznivkyně manželova 

rodného města, které po jeho smrti několikrát 

navštívila, odkázala muzeu pozoruhodné expo-

náty a osobní předměty z rodinné pozůstalosti, 

které se staly významným základem životopis-

né expozice Památníku Dr. Emila Holuba – Af-

rického muzea.

František HOLUB, * 3. prosince 1893 v Holi-

cích, † 7. září 1970 v Brně (115. výročí naroze-

ní), syn Čeňka Holuba ze slavného hudebního 

rodů Holubů, houslista, prvně koncertní mistr 

houslí v orchestru Východočeského divadla 

v Pardubicích, poté trvale sólista – člen orches-

tru Janáčkovy opery v Brně.

Antonín ŠAFAŘÍK, * 21. listopadu 1872 

v Baumgartenu v Rakousku, † 9. září 1948 

v Holicích  (60. výročí úmrtí), učitel, spisovatel, 

historik, vlastivědný pracovník, kronikář města, 

veřejný činitel, autor drobných statí o Holicku,  

s Otokarem Pospíšilem spoluautor knihy „Ho-

lice – obraz vývoje a současnosti“ (1911), rov-

něž napsal „Pověsti Holic“ (1920), v rukopise 

„Přezdívky křestních jmen v Holicích“, působil 

v Holicích jako učitel a ředitel měšťanské školy 

a učitel živnostenské školy (1900–1933), jeho 

jméno nese jedna z místních ulic.

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (6)



Nejlepší domácí junioři si dají dostaveníčko 

27.  9. na motokrosovém závodišti v Poběžo-

vické kotlině. Posledním závodem zde vrcholí 

MEZ MČR juniorů v motokrosu. V Holicích se 

představí ti nejlepší jezdci mladších věkových 

kategorií ve třídách do 50, 60, 80, 125 ccm a tří-

dě MX2. Po skončení závodu bude v parkovišti 

závodních strojů provedeno slavnostní vyhláše-

ní mistrů republiky.

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav 
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každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Motokrosové mládí

Tělovýchova a sport

Student Gymnázia Dr. Emila Holuba, člen Au-

tomotoklubu Holice  a cestovatel Vojtěch Hlás-

ný se letos o prázdninách opět vydal na cesty. 

Po výpravách na Ukrajinu, do Afriky a do Vla-

divostoku si tentokráte za cíl svojí cesty zvolil 

Irán. Vojta Hlásný vyrazil se svoji „čezetou“ 

z roku 1962 v sobotu 19. července v jedenáct 

hodin a přes Istanbul dorazil do Iránu 31. čer-

vence přesně ve 14.11 hodin. Podrobněji mů-

žete jeho cestu sledovat na stránkách: www.
hlasny.borec.cz. Na fotografi i můžete mladého 

cestovatele vidět před naším velvyslanectvím 

v Teheránu.

DDM otvírá zájmové kroužky pro školní rok 

2008/09. Přihlášky na ZŠ a v DDM Holice, 

informace na telefonním čísle: 466 682 162 

a 466 682 150. Veškeré informace na: www.ho-

lice.cz/ddm nebo na: www.mestoholice.cz

Zájmové kroužky

Vojta Hlásný v Iránu
Jak už se stalo tradicí, basketbalová sezona 

2007/08 byla v červnu zakončena turnajem mi-

nižáků kategorie „96“ a mladších. V letošním 

roce to byl turnaj s mezinárodní účastí, jelikož 

se jej zúčastnilo mimo jiné družstvo z našeho 

družebního města MKS Strzelce Opolskie. Ved-

le již tradičního účastníka turnaje BSK České 

Budějovice a domácího týmu BVK Holice se 

zúčastnili BASKEŤÁCI  z  Josefova a družstvo 

Basketbal Svitavy. Průběh turnaje  byl proložen 

individuálními soutěžemi basketbalových do-

vedností, jež prověří, co se každý sám už nau-

čil z basketbalové abecedy. Závěr prvního dne 

turnaje byl završen zajímavou besedou s Jirkou 

Welschem, který trpělivě odpovídal zvídavým 

basketbalovým nadějím. Druhý hrací den, který 

rozhodl o konečném pořadí turnaje s domácím 

týmem na prvním místě, byl při závěrečném 

vyhlášení výsledků doplněn oceněním ostat-

ních družstev holického basketbalu za umístění 

v sezoně 2007/08. 

 vyhraná prohraná celkové umístění

 utkání utkání skóre

BVK Holice 4 0 298:114 1

Basketbal Svitavy 3 1 243:156 2

MKS Strzelce

Opolskie 0 4 87:271 5

BSK České  

Budějovice 1 3 182:246 4 

BASKEŤÁCI

Josefov 2 2 163:186 3

Jedna sezona končí a další co nevidět začíná. 

V případě holických basketbalistů je druhá 

polovina měsíce srpna ve znamení soustředě-

ní v krásném sportovním areálu v nedalekých 

Hlušicích. Tohoto soustředění se letos účast-

ní 40 mladých basketbalistů. Letošní příprava 

je zvláště důležitá pro družstvo našich kade-

tů, kteří v kategorii U16 nastoupí pro sezonu 

2008/09 v druhé nejvyšší ligové soutěži. Po 

prázdninovém basketbalovém odpočinku se 

v Hlušicích připravují i naši nejmladší, kteří 

nastoupí v příští sezoně v kategoriích mini-

žáků  „96“; „97“ a „98“. Na závěr jen po-

přejeme všem našim sportovcům co nejvíce 

úspěšných chvil při sportování pod bezedný-

mi koši.

Pavel Dvořák, BVK Holice

Holický basketbal mezi sezonami

(Spotrovní stránku připravil Petr Kačer)

Dobrá zpráva pro všechny rekreační cyklisty 

z Holic a okolí přišla z Velin. V průběhu září 

bude otevřena cyklostezka z Velin do Borohrád-

ku. Na stavbě čtyři a půl kilometru dlouhé trasy 

se podílela obec Veliny, dále obec Borohrádek, 

Pardubický a Hradecký kraj. Cyklostezka vede 

krásnou přírodou, odvádí cyklisty z nebezpeč-

ného úseku silnice a budou na ní vybudována 

dvě odpočívadla.

CyklostezkaNe příliš povedený start do podzimní čás-

ti divizní soutěže předvedli holičtí fotbalisté. 

V sobotu 9. srpna nastoupili na domácím hřišti 

proti týmu Dolních Měcholup a ze zápasu vytě-

žili pouze bod za remízu 0:0. O týden později, 

opět na domácí půdě, podlehli svěřenci Jarosla-

va Míchala celku Ovčár, který loni aspiroval na 

postup a nakonec skončil druhý, 0:1.  

Soupiska mužstva před podzimní částí sezo-

ny: Svoboda, Branda, Uhlíř, Hála, T. Jedlička, 

J. Jedlička, Ráliš, Brož, J. Englich, V. Englich, 

D. Velinský, J. Velinský, Jelínek, Kaňkovský, 

Skalický, Veselý, Vosika, Kopa, Pištora, Trené-

ři: Jaroslav Míchal a Václav Velinský, Vedoucí 

mužstva: Milan Pištora, Maséři: Láďa Kučera, 

Antonín Izák.

Nejbližší domácí zápasy:

Holice – Týniště nad Orlicí 30. 8. od 17.00

Holice – Nový Bydžov 13. 9. od 17.00

Holice – Kunice 27. 9. od 16.30

HOLICE

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!
Chcete zhubnout nějaké to kilo, zformovat svaly?

A nebo jen dělat něco pro svoje tělo a zdraví?
NEVÁHEJTE A NAVŠTIVTE NÁS!

Ochotně poradíme každému bez rozdílu pohlaví i věku !!!
Už nemusíte nikam dojíždět…….otevřeli jsme v Holicích, Par-
dubická ulice (bývalý areál TOS – vedle firmy Thenz). Čeká 

na Vás 400 m2 cvičební plochy.
Posilovna☺Kardio stroje☺Relaxační zóna☺Doplňky 

výživy☺Fitness oblečení☺Ricochet
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9 – 20 hod.,

 sobota – neděle: 14 – 19 hod.

Nepovedený divizní start SK Holice


