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Vážení spoluobčané !

Radnice by měla 
informovat včas obča-
ny o všem, co by jim 
mohlo znepříjemnit ži-
vot. Měla, kdyby o tom 
vždycky včas věděla. 
Tak se stalo, že objížď-

ka ze dne na den odřízla místní část Roveň-
sko, a my jsme se to dověděli v době, kdy 
už bylo hodně po dvanácté. Ještě začátkem 
léta jsme byli infomováni, že nejdřív se 
zprovozní nadjezd do Holic a až poté bude 
řešeno ostatní. Takže se to udělalo obráce-
ně. Občané Roveňska s tím projevili zcela 
právem hlučný nesouhlas. Hluboce se jim 
touto cestou omlouvám, i když jsem pře-
svědčen, že by tak měli učinit jiní. Teď už 
nezbývá nic jiného, než doufat, že to ome-
zení nebude trvat dlouho. Jen na okraj, 
nikdo ze zainteresovaných mně nebyl scho-
pen sdělit, jak to dlouho bude dlouhé. 

Září bylo vůbec „radostné“. A to ne-
mám na mysli zrovna počasí. Posuďte 
sami: stavebník nestihne kolaudaci a tím 
bude ohrožena státní dotace na infrastruk-
turu, problémy s pozemky si vyžádají hledat 
nové řešení cyklostezky Holice – Ostřetín, 
projekt základní umělecké školy byl oddá-
len. A tak dále, a tak podobně. 

No, a tak člověk žhaví dráty a píše dopi-
sy. Jeden z posledních směřoval z rozhod-
nutí rady města generálnímu řediteli České 
pošty s protestem proti omezení provozních 
hodin na zdejším poštovním úřadě. To je 
také jediné, co v této věci můžeme udělat. 
Bohužel si řada lidí bude myslet i nadále, 
že můžeme rozhodovat o všem a přikazovat 
komukoliv cokoliv. Tak tomu už dávno není 
a na rozdíl od občana, který se může řídit 
zásadou „co mi zákonem není zakázáno, to 
je mi dovoleno“, musí se obec řídit pravi-
dlem „můžeš dělat jen to, co ti je zákonem 
dovoleno“. 

Nechci však být pesimistou a věřím, 
že říjen přinese nám všem jen dobré věci 
a i to počasí bude příznivější. 

P. S. Jen jsem odevzdal „sloupek“ re-
dakci, přišla dobrá zpráva: projekt na no-
vou expozici Památníku Dr. Emila Holuba 
byl přijat a má naději na dotaci z evrop-
ských fondů. Takže to září přece jen nebylo 
tak úplně špatné. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Jedno malé velké výročí
V letošním roce, přesně 28. 9. 2008 uplyne 

50. let od smrti vzácné ženy, paní Růženy Ho-

lubové, manželky cestovatele Dr. Emila Holu-

ba. Tato žena si zaslouží nejen vzpomínku, ale 

i uznání. Byla rovnocennou partnerkou svému 

muži při objevování neznámých končin, vel-

mi šikovnou spolupracovnicí a preparátorkou, 

obětavou ošetřovatelkou v dobách, kdy mužům 

v africké výpravě docházely síly a nedostávalo 

se zdraví. Byla i dobrým diplomatem při vyjed-

návání o pomoci v nouzi. Po smrti svého muže 

se i ona zasloužila svým způsobem o vybudová-

ní našeho muzea.

Pro ty, kdož nevědí, několik informací. Rosa 

Hofová se narodila 11. května 1865 v Bieder-

mannsdorfu v Dolních Rakousích. Když její 

otec přijal místo inspektora úředních a výstav-

ních budov v Prátru ve Vídni, rodina se přestě-

hovala do služebního bytu. V Prátru byly Holu-

bovi v roce 1880 propůjčeny rozsáhlé místnosti, 

aby mohl uložit své exponáty z první cesty do 

Afriky. Záhy se zvídavá dívka seznámila se za-

jímavým mužem a ještě zajímavějšími příběhy 

ze života cestovatele a stala se jeho pomocnicí 

a tajemnicí.

Touha Rosy Hofové doprovázet slavného 

cestovatele, spoluobjevovat neznámé kraje se 

vyplnila.

Před odjezdem na druhou výpravu do jižní Af-

riky se konala 2. listopadu 1883 ještě svatba a pa-

ní Růžena Holubová se stává členem výpravy, 

která 22. listopadu téhož roku opouští Evropu.

Ne vše se zdařilo tak, jak si Dr. E. Holub 

předsevzal. Byly ztráty na životech, ale byly 

i velké objevy. Dík Růženě Holubové, její odva-

ze, milému, ale i energickému jednání, dík její 

vlídnosti a lásce byl zachráněn zbytek výpravy. 

Tato žena vydržela i za okolností, kdy muži 

ztráceli sílu i naději.

Svou dobrotu, vstřícnost a radost z pevně 

navázaných přátelství projevovala až do konce 

svého života a toto poselství předávala mla-

dým.

Jitka Koudelková

Afrika opět v Holicích
Při příležitosti 50. výročí úmrtí Růženy Ho-

lubové zveme všechny příznivce na 16. africké 

sympozium, které se koná v sobotu 4. října 2008 

v prostorách Kulturního domu v Holicích. Tento-

krát nese název „Ženy slavných mužů – cestovate-

lů“. Je to téma široké, nezabývá se pouze Dr. Emi-

lem Holubem a jeho ženou, ale i ženami mnohých 

dalších cestovatelů a ženami cestovatelkami.

Sobotní setkání bude provázeno i dalšími za-

jímavými společenskými a kulturními akcemi, 

i zajímavou nabídkou pro děti.

Dopoledne si děti v malém sále kulturního 

domu od 10 do 12 hod. budou moci zkusit vy-

robit náhrdelník z korálků, amulet či část ošace-

ní. V kavárně dospělí mohou ochutnat dobroty 

v duchu Afriky a odpoledne ve 14.00 v Památ-

níku Dr. E. Holuba vystoupí muzikoterapeutic-

ký sbor speciální školy Svítání. 

V klubovnách od 10 hod. budou probíhat 

přednášky, s kterými vystoupí hosté nejen ze 

Společnosti přátel Afriky, ale i ze zahraničí.

Věříme, že setkání v Holicích se opět ponese 

v přátelském duchu a že se dozvíme mnoho za-

jímavého. Sympozium není vedeno na vědecké 

úrovni, je přístupné široké veřejnosti, a proto 

bude vítán každý, kdo se chce dozvědět něco 

o historii a cestování.

Jitka Koudelková



V sobotu 6. září pomáhali holičtí hasiči se 

zabezpečením požární ochrany při letovém pro-

vozu na civilním letišti v Hradci Králové. Pro-

bíhal zde charitativní program s názvem „Ote-

vřená obloha postiženým osobám“. A proč naši 

hasiči? Byli jsme požádáni o pomoc při této 

akci dobrovolným sborem z Borohrádku, jež 

zde nyní působí jako letištní jednotka.

Vzhledem k přistávání vojenských doprav-

ních letadel zvýšilo letiště požadavek na posád-

ky s požární technikou. Jelikož požadovanou 

techniku vlastníme, vyslali jsme cisternové 

vozidlo CAS 32 T 148 s osádkou 1+2. Prio-

ritním úkolem bylo zajištění požární ochrany 

při startování a provozu letadel, eventuálně při 

nenadálé události. Sbor celou akci provedl bez 

nároku na fi nanční odměnu, technické náklady 

krylo pořádající letiště. Pro holickou jednotku 

měla tato akce obrovský význam z hlediska 

získávání profesionálních zkušeností i pro další 

spolupráci s hasiči z Borohrádku. Také to byla 

– v neposlední řadě – dobrá prezentace města 

Holic. Věříme také, že podobné akce a jejich 

prezentace přivedou do našich řad nové dobro-

volné spolupracovníky. Pro informovanost ob-

čanů uvádím, že v době absence části jednotky 

držela pohotovost pro Holice a okolí jednotka 

1+8 s vozidlem CAS-K 25-LIAZ

(Výňatky z dopisu Karla Tučka ml., Sbor 

dobrovolných hasičů v Holicích)

Rada města Holic doporučila zastupitelstvu 

schválit plnění rozpočtu města k 30. 6. 2008, 

naopak nedoporučila schválit obecně závaz-

nou vyhlášku č. 4/2008, schválila hospodaření 

příspěvkových organizací města k 30. 6. 2008, 

přidělení bytu č. 2 v čp. 761 v Holubově uli-

ci dle schváleného pořadníku na III. čtvrtletí 

roku 2008, plat ředitelky ZŠ Holubova s plat-

ností od 1. 8. 2008 (zákonný platový postup), 

odměny ředitelům příspěvkových organizací 

města za I. pololetí roku 2008, změnu odpiso-

vého plánu na rok 2008 pro Technické služby 

Holice.

Rada vzala na vědomí zprávu o potřebách 

investic a rozsáhlejších oprav bytových domů 

a doporučila zařadit je do plánu na rok 2009 

v tomto pořadí : 1. dokončení oprav domu čp. 

46 v Holubově ulici, 2. opravy balkonů na zá-

padní straně čp. 61 Bratří Čapků, 3. opravy 

domu čp.14 ve Staroholické ulici. Rada zamítla 

žádosti Jiřího Bezáka na pronájem veřejného 

prostranství v ulici Bratří Čapků a Ing. Jiřího 

Richtra o fi nanční příspěvek na kanalizační 

přípojku, vzala na vědomí zprávu o přípravě 

zářijového zasedání zastupitelstva města a jme-

novala delegaci do Vídně dne 25. září 2008 

– 50. výročí úmrtí Růženy Holubové – ve slo-

žení: Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Roman Matou-

šek, Petr Rychlík, Jitka Koudelková, Petr Kačer 

a Ing. Milan Hrdlička.

Rada města schválila navýšení počtu žáků 

v 6. a 9. třídě Základní školy Komenského ulice 

z 30 na 32, dodatky k veřejnoprávním smlou-

vám na výkon státní správy mezi Městem Holi-

ce a Statutárním městem Pardubice, na základě 

výsledků poptávkového řízení jako zhotovite-

le akce „Prodloužení vodovodu a plynovodu 

v Nezvalově ulici“ fi rmu TSP s. r. o. Chvaletice, 

příslib MUDr. Zdeňku Novotnému na pronájem 

nebytových prostor v čp. 29 na náměstí T. G. 

Masaryka pro provoz neurologické ordinace 

v případě, že uspěje ve výběrovém řízení na 

provoz této zdravotnické služby, též schválila 

kronikářský zápis za rok 2007.

Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-

lit odprodej 1/3 spoluvlastnického podílu po-

zemku v ulici 5. května, 8. rozpočtovou změnu 

na rok 2008. Rada města neschválila zveřejně-

ní záměru odprodeje části pozemku v ulici Pod 

Homolí, zveřejnění záměru odprodeje pozem-

ku na náměstí T. G. Masaryka, vyslovila nesou-

hlas s omezením provozní doby pro veřejnost 

na poštovním úřadu v Holicích a vzala na vě-

domí přípravu výstavy o Dr. Emilu Holubovi 

v Bruselu.

Zastupitelstvo města schválilo postup rady 

od posledního zasedání zastupitelstva, hospo-

daření města k 30. 6. 2008, 8. rozpočtovou změ-

nu na rok 2008, zřízení věcného břemene na po-

zemcích v místních částech Koudelka a Podlesí 

za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny, 

dále schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2008 o stanovení míst a času, ve kterém mo-

hou být provozovány výherní hrací přístroje, 

dodatek k 8. rozpočtové změně rok 2008 v tom 

smyslu, že se z akce „Studie a projekt ZUŠ“ 

převádí 1 500 000 Kč na akci „Opravy komu-

nikací mezi Tyršovou a Holubovou ulicí“, tak-

též schválilo záměr přijetí úvěru na fi nancování 

akce „Sběrný dvůr“.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
1. září 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
15. září 2008

Holičtí dobrovolní hasiči pomáhali na letištiObchvat a nenadálý problém

Zasedání zastupitelstva města 
15. září 2008

V zářijovém čísle jsme uvedli další informa-

ce o průběhu stavby obchvatu Holic a mimo jiné 

jsme pochvalovali úspěšný postup a vzájemnou 

spolupráci. To jsme netušili, že zanedlouho 

nastane poněkud nepředvídaná a nepříjemná 

situace. Stavbaři počítali s tím, že počátkem 

září bude úspěšně dokončeno překlenutí trasy 

obchvatu mostem do městské části Roveňsko. 

Úzce to souviselo právě s připravenými prace-

mi na konečnou instalaci úrovňové křižovatky 

obchvatu a silnice na Roveň. Počítalo se, že tato 

silnice bude uzavřena a celkem nevelká objížď-

ka povede přes Roveňsko. 

Právě zde však nastal problém. Most do Ro-

veňska nebyl kvůli jakési závadě zkolaudován. 

Ovšem práce na roveňské křižovatce nelze od-

ložit, to by ohrozilo termín dokončení. Řešení, 

které zvolila stavební fi rma (a patrně též inves-

tor) nebylo zrovna šťastné, lépe řečeno bylo 

bezohledné. Bez dalších jednání byla uzavřena 

silnice na Roveň (a zpět) s velkou objížďkou 

přes Komárov. Slušně to lze nazvat velkým pře-

kvapením.

Je jasné, že termín obchvatu má přednost. 

Ovšem den na seznámení obcí a obecních or-

gánů (jakož i široké veřejnosti – uživatelů zmí-

něných tras) s nutností postupu by jistě celou 

akci příliš nenarušil. Chyba je bohužel též na 

straně městského úřadu, poněvadž příslušný 

úředník povolující zmíněnou uzávěrku si počí-

nal zcela neuváženě. Minimálně v tom, že měl 

ihned navázat informační kontakty s vedením 

města a okolních obcí a o problému jednat. Za 

celou tuto nepříjemnou záležitost se veřejnosti 

omlouváme.

Ladislav Effenberk, místostarosta Holic
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Město Holice a z. o. Svazu bojovníků za svobodu v Holicích Vás zvou na

VZPOMÍNKOVOU OSLAVU 90. VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,

která  se koná u pamětní desky padlých

v 1. světové válce u budovy „opatrovny“ v Růžičkově ulici.

V ÚTERÝ 28. ŘÍJNA 2008 V 10 HODIN



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C  H O L I C K É  L I S T Y  • 3

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

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 biologické-
ho a nebezpečného odpadu 

V tomto roce opět holický městský úřad a fi r-

ma Odeko z Týniště n. Orlicí organizuje tzv. 

mobilní sběr biologického kompostovatelného 

odpadu. 

Připomínáme, že v tomto měsíci bude biologic-

ký odpad svážen ve čtvrtek 9. a 23. října.

V nejbližších dnech obdrží všechny holické 

domácnosti leták o mobilním sběru drobného 

chemického odpadu a elektrospotřebičů. Sběr 

organizuje Městský úřad Holice spolu s Tech-

nickými službami Holice a ve spolupráci s fi r-

mou Odeko, s.r.o. Týniště nad Orlicí. Uskuteční 

se v pátek 17. října.

Vážení občané a čtenáři Holických novin, 

v minulém vydání Holických novin jste 

se dozvěděli od nového vedoucího Obvodní-

ho oddělení Policie České republiky Holice 

o změnách ve vedení zdejšího oddělení. Tedy 

i ve funkci zástupce vedoucího, do které jsem 

nastoupil. Jmenuji se Michal JIROUT, u Policie 

České republiky sloužím devátým rokem. Pro-

šel jsem základním útvarem obvodního oddě-

lení Lázní Bohdaneč a následně jsem nastoupil 

na Okresním ředitelství v Pardubicích na pozici 

Skupiny vnitřní kontroly. Po absolvování stát-

ní zkoušky na Vysoké škole mi byla ze strany 

vedení okresního ředitelství nabídnuta funkce 

zástupce vedoucího. Tato nabídka mne potěši-

la, neboť bydlím v teritoriu obvodního oddělení 

a není mi lhostejné, co se „u nás“ děje, a v ne-

poslední řadě tato nabídka byla pro mne i vel-

kou výzvou v mé další práci u policie. 

Nyní se s novou prací seznamuji a zjistil 

jsem, že největším problémem pro město Ho-

lice je doprava. V současné době se nám množí 

případy krádeží vloupáním do motorových vo-

zidel zaparkovaných jak na pozemních komu-

nikacích, tak i v oplocených dvorech rodinných 

domů. Jedná se o případy, kdy se „chmaták“ 

prochází obcí a stačí sledovat vnitřní prostor 

vozidel. Pokud zde uvidí ponechanou věc, (taš-

ky, kabelky, notebooky, peněženky, mobilní te-

lefony, apod.), již pro něho není žádný problém 

nalezeným kamenem rozbít boční okno a “na-

lezenou“ věc si přivlastnit. Proto na Vás apelu-

ji, nenechávejte ve vozidlech nic, co by mohlo 

zloděje přilákat. 

Závěrem mi dovolte, abych se připojil k po-

děkování panu Chrudimskému, které si rozhod-

ně zaslouží za svoji dlouholetou kariéru a obě-

tavou práci, kterou věnoval policii. 

Vážení občané a čtenáři, přeji Vám krásný 

podzimní čas, o kterém se říká, že je nejkrás-

nějším obdobím roku. Těším se na spolupráci 

a doufám, že budete s prací zdejšího Obvodního 

oddělení v Holicích spokojeni.

S pozdravem npor. Michal JIROUT,
zástupce vedoucího Obvodního oddělení Holice

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 

v pátek 17. října 2008 od 14 do 22 hodiny a v sobotu 18. října od 8 hodiny do 14 hodiny.

Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční následující pátek 24. října od 14 do 

22 hodiny a sobotu 25. října 2008 od 8 hodiny do 14 hodiny.

Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:

 Okrsek číslo Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):
 Volební místnost

 1  Holubova, Husova , Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), 

Kulturní dům Holice Polní, Tyršova 

 2 Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce,

 Gymnazium Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí 

 3  Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého

 ZŠ Holubova k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova

 4  Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku,

 MŠ Pardubická Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská, 

 5  Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského,

 ZŠ Komenského Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova,

  Vysokomýtská, Zahradní, a v místní části Roveňsko a Podhráz

 6  5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova,

 Dům chovatelů Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova,

  Staroholická (od Nádražní k čp. 41)

 7  Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje,

 ZŠ Staré Holice Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)

 8  v místní části Kamenec a Podlesí

 Kadeřnictví na Podlesí

 9  v místní části Koudelka

Koudelka-restaurace

•  Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které po-

užije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je 

ve volební místnosti v době konání voleb.

•  Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a před-

loží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.

•  Hlasovací lístky pro případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží voliči až ve volební 

místnosti.

Informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje 
a do Senátu Parlamentu ČR

KONČÍ VÁM FIXACE HYPOTÉKY?KONČÍ VÁM FIXACE HYPOTÉKY?

JE ŠANCE SNÍŽIT JEJÍ ÚROKY A MĚSÍČNÍ SPLÁTKY!JE ŠANCE SNÍŽIT JEJÍ ÚROKY A MĚSÍČNÍ SPLÁTKY!

Pro informace volejte tel: 776 606 775Pro informace volejte tel: 776 606 775
nebonebo

zmena-splatky@email.czzmena-splatky@email.cz

Jiří Micka, finanční poradceJiří Micka, finanční poradce



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

Dabrowské o tom, jak ženy manipulují s muži. 

Začíná to už v dětství na hřišti. O drobných vydí-

ráních, o pláči, o schopnosti obětovat se pro vy-

sněný cíl, o sexu ve službách. Hrají: Josef Vystr-

čil, Libuše Balounová, Marika Procházková, Jiří 

Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Novotná ad.

Žánr: Komedie. Délka 75 minut. Vstupné 65 Kč

VALL-I
14. 10. 2008 od 17 hodin
VALL-I je poslední z robotů, kteří měli planetu 

Zemi zbavit znečištění, zatímco lidstvo se vydalo 

na vyhlídkovou plavbu vesmírem. Po sedmi stech 

letech je teď naprosto sám, jediným společníkem 

je mu šváb Hal. Romantický VALL-I sní o setkání 

s někým dalším. To se mu nakonec splní, když se 

setká s robotkou jménem EVA a vydají se spolu 

na cestu galaxiemi.

Žánr: Animovaný, rodinný. Délka 103 minut. 

Vstupné 70 Kč

Bathory
14. 10. 2008 od 19.30 hodin
Vzkříšení čachtické legendy.

Historický velkofi lm Juraje Jakubiska a nejdražší 

fi lmový projekt střední Evropy přivádí k životu 

krvavou legendu o Čachtické paní. Hrají: Anna 

Friel, Karel Roden, Vincent Regan, Hans Mathe-

son, Deana Jakubisková-Horvátová a další.

Žánr: Historický thriller – do 15 let nepřístupno. 

Délka 140 minut. Vstupné 70 Kč

Zapomenutý ostrov
21. 10. 2008 od 17 hodin
Staň se hrdinou vlastního příběhu.

Malá Nim žije sama se svým otcem na ostrově 

kdesi uprostřed Pacifi ku. On zkoumá pobřežní 

plankton, ona si vymýšlí dobrodružné výpravy 

v doprovodu svých kamarádů lachtana, ještěrky 

a papouška. Hrají: Jodie Foster, Abigail Brestin, 

Gerard Butler a další

Žánr: Dobrodružný, rodinný. Délka 96 minut. 

Vstupné 65 Kč

Tobruk
21. 10. 2008 od 19.30 hodin
Válečné drama Václava Marhoula.

Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do 

Němci a Italy obleženého města Tobruku v seve-

roafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východ-

ního československého praporu. 

Snímek se natáčel přímo v africké poušti. 

Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřen-

ský, Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj Há-

dek a další.

Žánr: Válečné drama – do 15 let nepřístupno. Dél-

ka 102 minut. Vstupné 65 Kč

PŘEDNÁŠKY
Akademie pro starší a pokročilé
středa 22. října od 16.00 hodin v klubovnách KD 

Holice 

Olympijské hry a Peking – přednáší Mgr. Pavel 

Hladík

VÝSTAVY
Sochy – Kamil Benda
od 6. do 31. října předsálí velkého sálu KD Holice

Ženy cestovatelky
od 1. do 31. října 

vitríny v I. patře KD Holice
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ZÁŘÍ 2008

PROGRAM
Pavel Dostál – Miroslav Horníček

„Dva na smetišti“ 
sobota 18. října od 19.30 hodin, velký sál

Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vze-

stupech i pádech, lásce, ale i o zklamání, prostě 

o životě. 

Divadlo Radka Brzobohatého Praha. Hrají: Ra-

doslav Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý, Irena 

Máchová

Vstupné: 220/200/180 Kč

Královny noci
sobota 25. října od 19.30 hodin, velký sál
Travesti show pořádá společnost Travesti Os-

trava.

Princezna se zlatou hvězdou
neděle 2. listopadu od 15.00 hodin, velký sál 

Adaptace klasické pohádky pro Evu Hruškovou 

a loutky Jaroslava Doležala s hudbou Zdeňka 

Bartáka.

Divadlo Evy Hruškové Praha.

Vstupné: 70 Kč 

Další informace o dění v kulturním domě získá-

te na www.kd.holice.cz a na vývěskách.

Pozvánka na koncert a divadelní představení

Holubovy Holice 2008
u příležitosti 16. Afrického sympozia a 50. výročí úmrtí paní Růženy Holubové

pátek 3. října
Africké rytmy a tance
od 19.30 hodin v Památníku Dr. Emila Holuba

vystoupí:

Papis Nyass – bubeník a tanečník z Gambie 

v západní Africe

Ephraim Goldin – bubeník, který se učil od 

mistrů z Mali a Guineje,

Bijou (Diaka Camara) - rodilá africká tanečni-

ce z Conacry v Guiney

vstupné: 60 Kč

sobota 4. října
Vzpomínka u sochy Dr. Emila Holuba
v 9.30 hodin položení věnce a kytice k pomní-

ku Dr. Emila Holuba

16. Africké sympozium
od 10.00 hodin v klubovnách KD Holice na 

téma:

Ženy slavných mužů – cestovatelů
vstupné: zdarma

Ozdob se jako Afričanka
od 10.00 do 12.00 hodin v malém sále KD 

Holice

program je určen hlavně pro děvčata od 4 do 

10 let a jejich maminky, kde si můžou vyrobit 

vlastní náhrdelník, amulet, část ošacení a na-

malovat se podle afrických vzorů

vstupné: zdarma

Africká kuchyně
od 11.00 do 14.00 hodin v kavárně KD 

Šamanské bubnování – léčivé zvuky nástrojů
od 14.00 hodin v Památníku Dr. Emila Holu-

ba koncert 15 členného Muzikoterapeutického 

sboru speciální školy Svítání z Pardubic 

vstupné: dobrovolné ve prospěch školy Svítání
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Z NAŠICH ŠKOL

vás vítá v novém školním roce 2008/2009

MŠ se nachází na Pardubické ulici, má velkou školní zahradu, tělocvičnu 

a dokonce i saunu, kterou děti v zimním období plně využívají.

MŠ je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny dle věku:

Pohádková třída – děti 3 leté, Motýlková třída – děti 4–5 leté, Kytičková 

třída – děti 5–6 leté, Sluníčková třída – děti 4–7 leté – s rozšířenou lo-

gopedickou péčí.

Mateřská škola nabízí tyto zájmové kroužky:

kroužek výtvarných činností, hudebně-pohybový kroužek, základy dětské-

ho aerobiku, základy hry na fl étnu, seznamování s anglickým jazykem.

Každoročně pořádáme školu v přírodě a plavecký výcvik v bazénu 

v Hradci Králové.

Od října 2008 zveme každou středu od 15 do 16 hodin maminky s malými 

dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují, na „Středeční hrátky“.

Těšíme se na vás!
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE PARDUBICKÁ
Ke konci srpna se celá naše škola zahalila do lešení. Zhotovitel stavby 

VCES a.s. zde provádí opravu vnějších omítek školy, které souvisí se 

záručními podmínkami celé stavby. Do zahájení školního roku se poda-

řilo opravit hlavní budovu, nyní zbývá už jen dodělat zadní část školy. 

K 1. září má škola 348 studentů ve 12 třídách, průměr 29 žáků na třídu 

svědčí o dobré naplněnosti školy. Největším problémem tohoto období je 

skutečnost, že pro dlouhodobé onemocnění nemohla nastoupit vyučující 

španělského a anglického jazyka. Na poslední chvíli se nám podařilo toto 

místo obsadit rodilými mluvčími (p. Karaba z Bolívie – konverzace šp. 

jazyka a p. Alexindra z Brazílie – výuka šp. jazyka). Tato změna vyučují-

cích s sebou nese změny v podobě nového rozvrhu a změny vyučujících 

v některých předmětech. Rodičovskou veřejnost tímto žádám o pochope-

ní ke stávající nezaviněné situaci. 

Milan Hrdlička, ředitel školy

Začátek školního roku na naší škole byl netradiční. Přestože stará bu-

dova ZŠ Holubova byla skryta pod igelity a lešením, vnitřek zářil novo-

tou: vyměněná okna se žaluziemi, vymalované chodby a některé třídy, 

nové nastavitelné lavice, nové regály pro aktovky, nové dveře u tříd. Tuto 

příjemnou změnu uvítali žáci i učitelé.

Také přivítání prvňáčků 1.září proběhlo netradičně. Rodiče s dětmi se 

sešli v nové učebně hudební výchovy, kde se na interaktivní tabuli pro-

mítala prezentace projektů naší školy z minulého školního roku. Přitom 

probíhalo pasování prvňáčků za žáky naší školy. Paní ředitelka jim předá-

vala sluníčkové stuhy s logem, pamětní list a dárek. Rodičům i dětem se  

netradiční přijímání líbilo, nikdo neplakal, snad možná babičky dojetím.

Už nyní mají  paní učitelky 1. stupně  připravené pro budoucí prvňáč-

ky tzv. dílnu pro předškoláky. Na budoucí školáky i rodiče se těší 16. říj-

na, 13. listopadu a 11. prosince.

Mimo každodenní povinnosti se ještě připravujeme na dva velké pro-

jekty. Děti z 1.stupněse budou podrobně zabývat Holicemi a okolím, na 

druhém stupni se žáci přenesou do historie a zkusí žít v různých obdobích 

dějin lidstva.

Pokud chcete vědět o naší škole víc, navštivte webové stránky www.

cps.cz/zsholice nebo nás přímo navštivte a můžete se přijít podívat do ho-

din na práci vašich dětí i učitelů. Rádi vás uvítáme v novém, prostorném 

a pěkném prostředí. Vedení školy

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLUBOVA

Nový školní rok na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

1. září 2008 nastoupilo do naší školy 123 dětí, čímž byla naplněna kapa-

cita školy na 100%. 

V letošním školním roce nabízíme dětem následující aktivity:
•  hudebně pohybový kroužek

•  výtvarný kroužek

•  hudebně taneční kroužek „Malí tanečníci“

•  sportovní kroužek

•  kroužek dovedných rukou „Šikulkové“

•  lerngymnastiku

•  nadstandardní péče – angličtina hrou (pro začátečníky i pokročilé)

•  speciální péče – o děti s vadou řeči a komunikace (logopedická péče) 

a s problémy percepce

První společný výlet s rodiči – do ZOO v Praze – se uskutečnil již 

20. 9. 2008.

UPOZORNĚNÍ:
Tradiční „Pondělní hrátky“ zahájí svou činnost 6. října 2008!  

Mateřská škola se tímto otevírá všem „malým kamarádům“, kteří dopo-

sud nenavštěvují mateřskou školu a dovršili 2 let věku. Scházet se budou 

v doprovodu dospěláka každé pondělí ve „Včeličkové“ třídě od 15.15 
do 16.15 hodin. Přijďte si se svými dětmi pohrát a seznámit se s dalšími 

kamarády i prostředím naší školy.

Kolektiv MŠ Holubova

Na „Holubovce“ netradičně…



V sobotu 20. září před divadelním představe-

ním „Zkrocení zlé ženy“ byl Josefu Korábovi 

předán „Zlatý odznak J. K. Tyla“. Toto vyzna-

menání obdržel za celoživotní činnost v ochot-

nickém hnutí. 

Josefu Korábovi srdečně blahopřejeme a těšíme se 

na další výkony na prknech, která znamenají svět.

Holičtí ochotníci
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Taneční pro starší

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Originální interiéry – novinky v oblasti bytové 

architektury a designu z celého světa můžete 

vidět přímo v Holicích. 

V nově otevřené Galerii jsou prezentovány nej-

novější trendy bydlení např. vestavěné i volně 

stojící extravagantní spotřebiče do kuchyní 

a koupelen v různých barevných odstínech včet-

ně plochých krbů. Originální obklady a dlažby 

z Milána, podlahy z celého světa, interiérové 

dveře, sklo, kov, dýha, masiv, CPL, dětské, obý-

vací pokoje, lustry a interiérové doplňky. To vše 

na výstavní ploše 2008 m2 Interiérového centra 

THENZ a navíc za zaváděcí ceny s výraznými 

slevami. Pokud plánujete rekonstrukci nebo 

výstavbu až v r. 2009 můžete také využít na-

šeho servisu Garance ceny při uzavření objed-

návky do konce roku. S výběrem a barevným 

laděním Vám odborně poradíme a zpracujeme 

profesionální návrh včetně 3D vizualizace. Co-

koliv  si budete přát, můžete mít. …od standardu 

po luxus…a to vše pod jednou střechou. Před 

vstupem do centra jistě nepřehlédnete vzorové 

minizahrady. Hledáte právě nyní zajímavé za-

městnání v atraktivním prostředí? Vytvořili jsme 

další nová pracovní místa. 

Vyhrajte luxusní ceny
Rozhodli jsme se uspořádat veřejnou sbírku na 

novou oponu do kulturního domu v Holicích. 

Každý, kdo přijde a dle svých možností  do této 

sbírky přispěje, bude zařazen do velké soutěže 

o hodnotné ceny a navíc ještě obdrží volnou 

vstupenku do Památníku Dr. Emila Holuba.

Slosování soutěže proběhne v druhé polovině 

12/2008 u příležitosti 14.výročí od založení 

společnosti THENZ… viz www.thenz.cz
Ing. Zdeněk a Vladimíra Němcovi spolu se 

svým THENZ týmem

Holický ochotník vyznamenán

Koncem srpna se již tradičně Holice rozros-

tou o téměř 4 000 návštěvníků z míst blízkých 

i vzdálených. Mezinárodní setkání radioamaté-

rů opět potvrdilo, že Holice mají v radioama-

térském světě dobrý zvuk. Pokud někdo neví, 

co se tady při „pípácích“ děje, pokusím se to 

v několika větách přiblížit.

Radioamatéři na celém světě se scházejí 

v éteru, tedy pomocí vysílaček, ale i jednou za 

čas na různých místech, takzvaně na „direkt“ 

neboli tváří v tvář. Jedním z takových míst jsou 

i Holice. Setkání, které holický radioklub orga-

nizuje, je druhé největší v Evropě po německém 

Fridrichshafenu. Radioamatéři do Holic přijíždí 

nejenom za nákupy od prodávajících fi rem ve 

sportovní hale nebo od prodejců na bleším trhu, 

ale i za možností navštívit stánek některé z ra-

dioamatérských organizací, které se na setkání 

účastní. Také celá řada přednášek účastníků 

zahraničních expedic, schůzek různých klubů 

a zájmových sdružení je pro návštěvníky láka-

vá. Nejen pro odborníky je zajímavá výstava 

historické vojenské spojovací techniky či mož-

nost zavysílat si z vysílacího střediska OK1K-

HL. Rovněž vyhlašování výsledků radioama-

térských soutěží se těší velkému zájmu.

Přál bych všem obyvatelům Holic, aby se 

mohli zúčastnit tradičního přijetí u starosty města 

a vyslechnout si od zahraničních účastníků slo-

va chvály na naše město. Pokaždé, když z rad-

nice  odcházím, zůstává ve mně příjemný pocit 

a hrdost na to, co se v Holicích za uplynulé roky 

udělalo.

Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům, 

kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli, 

městskému zastupitelstvu za podporu radioklu-

bu OK1KHL, starostovi našeho města za zášti-

tu nad setkáním a také všem, kteří naše setkání 

podpořili.

David Šmejdíř, ředitel setkání

Holice opět v éteru

Taneční studio Hany Flekrové připravuje před 

sezónní taneční kurz pro dospěláky – 6 lekcí 

a závěrečný společenský večer. 

Zahájení středa 15. října klubovny KD Holice.

Přihlášky do 11. října, Hana Flekrová, 

mob.: 608 141 920, e-mail: h.fl ekrova.t.studio@
seznam. cz
Bližší informace na: www. tshf. cz

Nová galerie THENZ a opona pro Kulturní dům města Holic

Apollo – muzikály, opereta a adventní zájezdy
Tři mušketýři – muzikál div. Hybernia

sobota 29. 11. 2008, rezervace nejpozději do 

30. 10. 2008

cena: 760 Kč 

Čardášová princezna – opereta v HD Karlín

sobota 24. 1. 2009, rezervace nejpozději do 

11. 10. 2008

cena: 700 Kč

Mona Lisa – muzikál div. Broadway

sobota 7. 3. 2009, rezervace nejpozději do 

19. 12. 2008

cena: 760 Kč

Adventní zájezdy do Vídně
sobota 6. 12. 2008 s průvodcem procházka cen-

trem, možnost návštěvy výstavy Van Gogha, 

detailní informace v Apollo

sobota 13. 12. 2008 s průvodcem procházka 

centrem, zahrady Schönbrunnu

cena: 599 Kč

Připravujeme: muzikál Touha a Carmen

Apollo, cestovní agentura
nám. T. G. M. 11, 534 01 Holice,

Tel.: 466 923 748-9, fax: 466 681 668

e-mail: apollo@holice.cz, www.apollo.holice.cz
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Ohlasy mají spíše aktuální charakter a hned 

se k nim dostanu. Přesto několik slov k oněm 

minulým: v září jsem s nádechem pochvaly 

poznamenal, že došlo k totální úpravě trojúhel-

níkového záhonu mezi čp. 61 a autobusovým 

nádražím. Ukvapil jsem se. Záhon byl upraven 

zhruba z poloviny, zbytek na pokračování čeká 

a čeká…  Mladé lípy na záhonech před obcho-

dem Malavi zřejmě dostaly, co potřebovaly. 

Osobně jsem viděl, jak tam procházejí náležitě 

vybavení pracovníci a zřejmě provádějí potřeb-

ný insekticidní postřik.

Práce na obchvatu na příslušné stránce 

jsou průběžně popisovány a také pochvalová-

ny. Poněkud to „pokazila“ událost minulých 

dnů: z ničeho nic uzavřená silnice do Rovně 

a zpět,  navíc s nehoráznou objížďkou až přes 

Komárov. To nečekal nikdo, ani zastupitelé. Na 

veřejném zasedání „koukali jak spadlí z nebe“.  

(Více informací na straně 2 ve stati „Obchvat 

a nenadálý problém“).

Ještě jedna „radost“. Vedení České pošty 

v Holicích – také z ničeho nic – oznámilo, že 

mění pracovní dobu: 8 až 11 hodin, 13 až 18 

hodin. Vyvolalo to doslova příval nespokoje-

nosti, křik, nadávky, rozhořčení. Pokud to na 

poště neslyší, ať si to přečtou. A že si počtou, 

poněvadž již se chystají ostré písemné protesty 

i z vedení města. 

Jak je možné zrušit frekventované hodiny, 

kdy přicházejí s poštou z úřadů a fi rem, kdy do 

města přijíždějí občané z okolních obcí? Jak je 

možné zavřít v jedenáct, když veřejnost léta bo-

juje za polední pauzu mezi dvanáctou a třináctou 

hodinou ve všech lidem sloužících institucích?

Nevím, kdo toto rozhodnutí učinil a posvě-

til. Místní poštmistrová, okresní či krajský šéf, 

poštovní prezident? Je mi to jedno, v každém 

případě jde o šlendrián.  Chcete-li k tomu  stov-

ky či možná i tisíce podpisů, žádný problém. 

A ještě dodatek: je jasné, že to není vina „poš-

ťaček“ za přepážkami i v terénu, které se musí 

pořádně „otáčet“ a přitom jsou povětšině vstříc-

né a ochotné.  

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Hovoříme-li v Holicích o pomnících, so-
chách, deskách, nelze pochybovat, že v nejed-
nom případě budou patřit nejslavnějšímu holic-
kému rodáku, africkému cestovateli Dr. Emilu 
Holubovi. Dnes se podíváme jednak na Holu-
bovu bustu, umístěnou přímo v průčelí budo-
vy Památníku Dr. Emila Holuba – Afrického 
muzea, jednak na pamětní desku, nacházející se 
přímo v budově muzea.

V roce 1997 byly v Holicích připravovány 
oslavy 150. výročí narození Dr. Emila Holuba. 
Zastupitelé města rozhodli, že v rámci oslav 
bude odhalena cestovatelova busta na průčelí 
budovy muzea. Dílo bylo zadáno akademické-
mu sochaři Janu Holinkovi, taktéž holickému 
rodáku, který již na určitých námětech praco-
val. V průběhu okázalých oslav byla hned první 
den 3. října 1997 odhalena bronzová cestovate-
lova busta na čelní stěně pod označením památ-

níku. Pracovní model této busty byl od autora 
taktéž zakoupen a zdobí jedno z odpočivadel na 
schodišti holické radnice.

Poněkud složitější je osud cestovatelovy 
pamětní desky. Znalcům životopisu Dr. Emi-
la Holuba je známo, že zhruba v polovině 19. 
století se městská správa Holic rozhlížela po 
městském lékaři. Volba padla na šťáhlavského 
rodáka Františka Holuba, který se s manželkou 
nastěhoval do přiděleného bytu tehdejší radni-
ce. Zde se 7. října 1847 narodil Emilian Karel 
Jan, budoucí slavný africký cestovatel. Tato stať 
není určena k životopisným údajům a badatel-
ským úspěchům Emila Holuba, ovšem je zná-
mo, že on na své rodné město nezapomněl ani 
v dobách největší slávy a město mu odplácelo 
podobně. Radní města po jeho smrti rozhodli 
objednat pamětní desku, která by byla na jeho 
počest umístěna na rodném domě – radnici.

Osloven byl vynikající akademický sochař, 
kreslíř, medailér, profesor a rektor AVU v Pra-
ze, Jan Štursa. Pamětní deska – bronzový reliéf 
– zpodobňuje fi gurínu ženy – Evropy, držící na 
klíně černošské děcko – Afriku, níže je zobra-
zen portrét cestovatele. Deska je doplněna sa-
mostatným nápisem: „Zde se narodil dne 7. říj-
na 1847 africký cestovatel Dr. Emil Holub“. Ku 
slavnostnímu odhalení došlo 10. října 1909. – 
V květnu roku 1945 vypuklo ve městě povstání 
proti nacistickým okupantům, při kterém byla 
budova radnice zničena. Deska byla naštěstí 
jen lehce poškozena průstřelem, celkově však 

zachována. Při demolici budovy byla sejmuta 
a dána do depositáře s tím, že bude vyhledáno 
důstojné místo pro její instalaci. To se naskytlo 
při výstavbě objektu muzea. V roce 1964 byla 
deska umístěna do vstupního prostoru dokon-
čované budovy Památníku Dr. Emila Holuba 
– Afrického muzea v Holicích.

Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda

Říjnový „Slavín“ nebude nijak „slavný“. 

Pouze jediné jméno se objevuje s osmičkovým 

a ještě k tomu pouze s „půlkulatým“ výročím:

František Holický, * 1. července 1895 

v Holicích, † 1. října 1973 v Holicích (35. výro-

čí úmrtí), místní podnikatel, obchodník, továr-

ník, veřejný činitel, první provozovatel soukro-

mé autobusové dopravy z Holic do Pardubic, 

Dašic, Vysokého Mýta a Hradce Králové.

Usoudil jsem, že vyhledám „náplast“: hro-

madu „nejubilantů“, kteří v desátém měsíci 

tak či onak fi gurují. Mýlil jsem se, je jich také 

potenku. V říjnu se narodil náš nejslavnější ro-

dák, africký cestovatel Dr. Emil Holub (* 7. 10. 

1847), dále varhaník a hudební skladatel Bo-

humil Kašpar (1870–1924) a Jaroslav Kment, 

rukavičkář – podnikatel, mecenáš města, čestný 

občan Holic (1849 – † neznámo kdy ve Vídni). 

V tomto měsíci zemřeli spisovatel a redaktor 

Zdeněk Drtina (1895–1926), kapelník a učitel 

hudby Jan Holub (1889–1977) a lékař, starosta 

Sokola i města Holic MUDr. Čeněk Zemánek 

(1865–1930).

Kulatá osmičková výročí všeobecně? Letos 

jich bylo „požehnaně“. Mnohá z nich byla též 

zmíněna v letopisecké stati „Holických listů“. 

Že by se však kolem těchto dat ve městě cosi 

dělo, to se říci nedá. Doufám tedy, že bude ve 

větší než obvyklé míře letos alespoň vzpome-

nuto 28. října – 90. výročí vzniku samostatného 

Československa.

Pro informaci několik místních údajů z to-

hoto pozoruhodného letopočtu: Kritickou 

situaci blížícího se konce války potvrdila l. 

května 1918 velká demonstrace lidu proti hla-

du a válce na holickém náměstí. V posledních 

říjnových dnech vzrůstala mezi občanstvem 

nervozita, 28. října v 16 hodin došla do Ho-

lic první telefonická informace o událostech 

v Praze. Shromážděným lidem na náměstí 

zprávu oznámil starosta Štěpán Mikoláš. Ob-

čané vyvěšovali prapory, strhávali rakouské 

orlice, městem procházel průvod nadšených 

davů. 29. října se nepracovalo, na náměstí 

koncertovala hudba, na radnici zasedalo za-

stupitelstvo a byly čteny zákony o vzniku 

Československé republiky. 4. listopadu se na 

náměstí uskutečnila velká manifestace lidu, 

oslavující vznik samostatné Československé 

republiky.
(mkm)

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (7)



Pátý závod Mezinárodního mistrovství České 

republiky proběhl poslední srpnovou nedě-

li v Poběžovické kotlině. Na startu se objevili 

i čtyři členové Automotoklubu Holice a v silné 

konkurenci se rozhodně neztratili. 

 V objemově slabší kategorii MX2 bojovali Mi-

chael Špaček (na fotografi i) a Petr Michalec. 

V první jízdě naši zástupci bojovali o příčky 

nejvyšší až do chvíle, kdy Michaela Špačka 

zradila technika a Petr Michalec měl drobnou 

kolizi, při které mu zhasl motor, on musel dlou-

ze startovat a čelo startovního pole mu hodně 

odjelo. Ve druhé jízdě předvedl výborný vý-

kon Michael Špaček, dlouho jezdil druhý a až 

v samotném závěru ho předjel zkušenější Jiří 

Bittner. Petr Michalec měl špatný start a musel 

se probojovávat ze zadních pozic. V celkovém 

hodnocení skončil Špaček osmý a Michalec 

dvanáctý. 

V elitní třídě open si oba naši zástupci vedli 

podobně, v první jízdě byl lepší Zdeněk Koste-

lecký, ve druhé Víťa Marek, shodně nasbírali 26 

bodů a v hodnocení závodu skončili na osmém 

(Marek), respektive devátém místě. V tomto zá-

vodě zvítězil nejzkušenější jezdec startovního 

pole Martin Žerava, třídu MX2 vyhrál Slovák 

Martin Kohút. 

V Holicích jsme mohli vidět i třídu veteránů. 

Na svoje nejlepší léta si zavzpomínal vítězstvím 

Petr Kovář, domácí borec Václav Formánek ob-

sadil osmnácté místo. 

Výsledky:
Třída open:

1. Martin Žerava, 2. Petr Bartoš, 3. Jiří Čepelák, 

4. Petr Masařík, 5. Martin Michek

Třída MX2:

1. Martin Kohút, 2. Jiří Bittner, 3. Marek Su-

kup, 4. Pavel Kejmar, 5. Dominigue Thuri

Třída veterán:

1. Petr Kovář, 2. Roman Heinrich, 3. Zdeněk 

Špaček, 4. Milan Heřman, 5. Miroslav Štaud
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Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice.cz. Grafi cká úprava: Reklama@tisk, Chrudim, tisk: 
Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka 
každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Domácí se neztratili

Tělovýchova a sport

Ve čtvrtek 18. září se za účasti dvanácti družstev 

uskutečnil nohejbalový turnaj trojic základních 

škol holického regionu. Ze základních skupin se 

do fi nále o Pohár Domu dětí a mládeže probojo-

vala Základní škola Komenského a žáci z Mora-

van. Vítězství vybojovali domácí hráči, na Mo-

ravany zbylo druhé místo. V boji o třetí příčku 

byla lepší Základní škola Býšť, čtvrtou pozici 

obsadili žáci z Rovně. Turnaje se ještě zúčastni-

la ZŠ Holubova, ZŠ Dašice a Gymnázium Holi-

ce. Některé školy postavily dvě družstva.

Pohár DDM v nohejbale

(Spotrovní stránku připravil Petr Kačer)

Holickým fotbalistům se stále nedaří. Po sed-

mém kole divizní soutěže nemají na svém kontě 

ani jedno vítězství a s jedním bodem se krčí na 

úplném dně tabulky. O mnoho lépe si vede re-

zerva, která je po sedmi kolech na druhém mís-

tě okresního přeboru když na vedoucí Řečany 

ztrácí dva body.

Redakce Holických listů dostala obsáhlý do-

pis od pana Jaromíra Bartoně, který kritizuje 

poměry v holickém fotbale. Tento dopis jsme 

předali na kompetentní místa.

Nejbližší domácí zápasy:

Holice „A“ – Sokol Živanice

 11. 10. 16.00 hodin

Holice „B“ – Újezd

 18.10. 15.30 hodin

Holice „A“ – FC Hradec Králové „B“

 25. 10.  14.30 hodin

Holice „B“ – Řečany nad Labem

 1.11.  14.00 hodin

Holice „A“ – SK Převýšov

 8. 11. 14.00 hodin 

Holice stále bez výhry


