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Vážení spoluobčané!
Starý kalendář s leto-

počtem 2009 skončil mezi 
nepotřebnými věcmi a na 
stole či na zdi máme již ka-
lendář na rok 2010. Další 
rok začíná a všichni dou-
fáme, že nám nic špatného 
nepřinese. Že se nemocní 

uzdraví, že se pan Rychlík vyhne naší rodině, 
že naše fi rma dostane dostatek zakázek, že se 
na vysvědčení objeví nanejvýš chvalitebná, že 
nám vláda nezdraží vše možné, že se poslanci 
přestanou pošťuchovat a začnou normálně pra-
covat, že …no, každý nějaké to přání má. 

Rok 2010 bude rokem voleb. Na jaře by nás 
měly čekat volby do sněmovny, na podzim pak 
volby obecní. Oboje jsou důležité pro další roky. 
Neměli bychom proto zůstat doma, a k volbám jít. 
Nenechme se otrávit předvolebními tahanicemi 
a osočováním, to už tak nějak ke koloritu politiky 
patří a smiřme se s tím. Všichni máme vlastní ro-
zum a ten ve volební místnosti použijme. 

Rok 2010 nebude nijak lehký po stránce 
ekonomické. Město nevyjímaje. Připravili jsme 
městský rozpočet střízlivý a úsporný, který by 
však neměl ohrozit chod města a jeho institucí. 
V oblasti investic to sice nebude žádná sláva, 
ale s tím musíme všichni počítat. Rádi bychom 
udělali víc (dobře víme, kde nás „bota tlačí“), 
ale je to stejné jako doma: abychom mohli z pe-
něženky brát, musíme tam nejdřív dát. 

Rok 2010 by nás neměl ochudit o tradiční 
akce, které svým významem překračují hranice 
našeho města. Chtěl bych jen namátkou zmí-
nit Dny Holicka na konci června, mistrovství 
světa v motokrosu (pokud se nic nezmění, tak 
12. a 13. června), či srpnové mezinárodní se-
tkání radioamatérů. K těm radostnějším dnům 
by mělo na jaře patřit otevření nového sběr-
ného dvora a ofi ciální otevření cyklostezky 
Ostřetín – Holice. S napětím očekáváme také 
osud žádosti o dotaci na rekonstrukci muzea 
Dr. Emila Holuba. A ještě jedna dobrá zpráva 
z poslední doby: fi rma BW-Stavitelství připra-
vuje výstavbu posledního bytového domu v lo-
kalitě Muška s 24 byty.

Rok 2010 je na svém začátku. Dovolte mi, 
abych vám všem, šesti a půl ticícům obyvatel 
Holic (ano, už to po mnoha letech můžeme 
opět říkat), popřál hodně zdraví, štěstí, radosti 
a úspěchů v nastávajících 365 dnech. Nechť se 
nám všem, i přes všechny těžkosti, daří a nemu-
síme se za sebe ani za své město stydět!

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Těžká Barbora je těžká, přetěžká...

Úspěšný rok 
2010
vám přeje 

město Holice

Poslední hry Osvobozeného divadla před 
druhou světovou válkou byly zjevnou reakcí na 
politickou situaci, poznamenanou úsilím nacis-
tického Německa o válečný konfl ikt. K těmto 
hrám patří především „Těžká Barbora“, ve kte-
ré celý děj (pochopitelně i forbíny V+W) byl 
namířen na danou situaci. Obrovský úspěch hry 
a vyprodaná představení (včetně střetů s naci-
provokatéry) se staly protiválečnými demon-
stracemi. Po válce hru oživilo pražské divadlo 
ABC. V roce 1960 byla natočena pro televizní 
vysílání. Inscenace velmi náročná hudební a ta-
neční složkou svým dějem už víceméně neměla 
co říci. Její podstatou ovšem byly nezapome-
nutelné, bouře ovací vyvolávající forbíny Jana 
Wericha a Miroslava Horníčka. Tam už nešlo 
„o kanon pro Eidam“, ale o politickou a ekono-
mickou situaci ve státě, kulantně řečeno „o ne-
švary doby“. Ani tentokrát „to neprošlo“. Tele-
vizní inscenace byla uvedena jen jednou. 

Proč tento obsáhlý úvod? Jednak pro všeo-
becnou informaci, jednak pro konstatování, že 
holičtí ochotníci – přesně řečeno režisér Pavel 
Hladík – sáhli po Těžké Barboře hodně odváž-
ně. Zřejmě ve víře, že „odvážnému štěstí pře-
je!“ A přálo. Režii se podařilo partu zkušených 
bardů doplnit novými tvářemi. Ti všichni, patr-
ně v pokoře k času adventnímu, se dobře naučili 
role, což byla první výhra. Nevelký počet dám-
ských rolí byl obsazen „jistotami“ ansámblu 
(Juračková, Voříšková, Vondroušová, Straková) 
a nenechal obecenstvo pochybovat o svých kva-
litách. Stěžejní duo Hladík – Kaplan využilo 
nabízené možnosti textů, pánská garda zkuše-
ných (Hlavatý, Vondrouš, Kaska) věděla, jak na 
to, ostatní nezklamali. Rovněž se podařilo pře-

klenout nebezpečí ne příliš dostatečných pěvec-
kých schopností některých aktérů poněkud ne-
obvyklým kompromisem – sólovým zpěvákem. 
Příležitost bez váhání využil orchestr a taneční 
skupina, technická složka se svými znalostmi 
věděla, co, kdy a jak. To vše dohromady při-
neslo od prvního otevření opony neutuchající 
zájem zcela vyprodaného sálu: okamžité reakce 
diváků na vtipné repliky a předvedené scené-
rie, vzájemné kontakty, pochopení při drobných 
škobrtnutích, potlesk na otevřené scéně při ob-
zvláště zdařilých akcích. Další z úspěchů ho-
lického ochotnického divadla. Jen na doplnění: 
premiéra byla uvedena v sobotu 19. prosince 
2009, s Divadlením souborem KD Holice spo-
luúčinkoval orchestr JG Dix, zpíval Petr Mysli-
vec, tančily členky místního Tancklubu. 

-mkm-
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Rada schválila zveřejnění záměru odprodeje 
pozemku ve Vysokomýtské ulici, uplatnění 
penále vůči fi rmě Lenky Štěrbové v hodnotě 
419 932 Kč, bezplatný pronájem části parkoviš-
tě na náměstí T. G. Masaryka pro Lesní družstvo 
Vysoké Chvojno ve dnech 8., 9. a 22. prosince 
2009 k prodeji vánočních stromků a kaprů, kro-
nikářský zápis za rok 2008, přijetí Radka Vond-

rouše, bytem Staroholická 31 a Miroslava Gaz-
dy, bytem Lohniského 1134 za členy Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Holice, přidělení 
bytu v DPS Palackého 1131 Marii Hynkové, tr-
vale bytem Holubova 736, Holice a (náhradnice 
Zdeňka Mužíková a Danuše Pravdivá), zveřej-
nění záměru pronájmu místnosti v čp. 1131 
v Palackého ulici.

Rada vzala na vědomí 1. návrh provozního 
rozpočtu města na rok 2010, uložila vedoucí 
fi nančního odboru hloubkovou kontrolu hos-
podaření v Mateřské škole Staroholická ulice 
v termínu do 31. ledna 2010 a zamítla žádost 
Osadního výboru Roveňsko na změnu projektu 
víceúčelového hřiště.

Rada schválila odměny ředitelů školských 
zařízení města na IV. čtvrtletí 2009, změnu 
smlouvy s fi rmou RENGL s.r.o. na pronájem 
plakátovacích ploch, rekonstrukci komunika-
ce od čp. 47 po čp. 82 v místní části Podlesí 
a příjezdové komunikace Kamenec, dále schvá-
lila fi rmu Strabag a.s. Hradec Králové zhoto-
vitelem prací „Rekonstrukce komunikace od 
čp. 47 po čp. 82 v místní části Podlesí“, fi rmu 
M-silnice a.s. Rajhrad zhotovitelem prací „Re-
konstrukce příjezdové komunikace Kamenec“, 
dlouhodobý pronájem jedné místnosti v budově 

Základní škola Holubova ulice pro fi rmu HO-
LAS a.s. v likvidaci, vyplacení mimořádné od-
měny z prostředků Domu dětí a mládeže Holice 
ve výši 10 000 Kč pro jeho ředitele za práce, 
spojené se zastupováním dlouhodobě nemocné 
pracovnice.
Rada doporučila zastupitelstvu města rozpočet 
města na rok 2010, plán práce zastupitelstva 
a rady na I. pololetí roku 2010, vzala na vědo-
mí přípravu zasedání zastupitelstva 21. prosin-
ce, předložený návrh úpravy okolí panelových 
domů v ulici Na Mušce s tím, že bude inves-

tiční záměr zapracován do návrhu kapitálové 
části rozpočtu města na rok 2010. Rada uložila 
tajemníkovi připravit do 22. února 2010 návrh 
nové obecně závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku na území města, neschválila změnu 
projektu víceúčelového hřiště v místní části 
Roveňsko podle požadavku tamního osadního 
výboru, uložila ing. Zahálkovi provést kont-
rolu nákupu plynu u dodavatele tepla (fi rma 
Marek) do 11. ledna 2010, vyjádřila nesouhlas 
s výstavbou spalovny nebezpečných odpadů 
v Rybitví.

S příchodem nového roku se leckde hodnocením 
ohlížejí za rokem právě uplynulým. Je tomu tak 
i v holickém sboru dobrovolných hasičů a člen 
výjezdové jednotky Miroslav Vaniš k tomu uve-
dl nemálo konkrétních údajů. Občané města již 
dobře znají zvuk poplašných sirén, které často 
„oznamují“, že se kdesi děje něco závažného. 
JSDH (jednotka svazu dobrovolných hasičů) za-
čala hned nový rok 2009 neradostným úkolem: 
o silvestrovské noci musela zasahovat u požáru 
chaty u rybníka Hluboký. V dalších měsících 
ji čekal požár auta v jednom z holickýchn prů-
jezdů práce s překládáním několika tun pšenice 
z převráceného kamionu na holickém obchvatu, 
požár klestí v areálu poběžovického závodiště, 
požár další chaty u Hlubokého a lesní požár 
v lokalitě mezi Starými Holicemi a Borohrád-
kem. V druhé polovině roku pomáhala jednotka 
likvidovat rozsáhlý požár zemědělské usedlosti 
v Lukovně, „čekal“ na ně další kamion, který 
na obchvatu vyklopil náklad automatických 
praček, požár pneumatik pod mostem u čističky 
odpadních vod a požár klestí v Březině ve Sta-

rých Holicích. Nechybělo ani několik planých 
poplachů či záchranná akce při zřícení stropů 
v bývalé restauraci „Na Špici“. Jednotka se 
účastnila též nejednoho školení, cvičení, údržby 
techniky, výstroje a výzbroje, nácviku záchrany 
osob, námětových zásahů, atp. Nejen tyto akce 
zahrnují téměř osm set brigádnických hodin 
členů sboru. Sbor neopomíjí ani společenské 
aktivity, například asistencí u novoročního či 
„čarodějnického“ ohňostroje, účastí při maso-
pustním průvodu, „Dnech Holicka“, oslavách 

výročí sousedních sborů, udržováním kontaktů 
s hasičskými sbory z družebních měst v Polsku 
a na Slovensku. Sbor neopomíjí péči o novou 
generaci. V roce 2006 vznikl kroužek mladých 
hasičů, určený pro děti od 6–15 let, které mají 
k práci dobrovolných hasičů jistý vztah a chtějí 
se naučit základy hasičské techniky. 
Stará se o ně tým vedoucích, kteří působí již 
delší čas  jako aktivní členové Sboru dobro-
volných hasičů v Holicích. Získané znalosti 
i zkušenosti z různých zásahů sboru předávají 
hravou formou mladým hasičům. Zájem je za-
tím velký, ale dveře dalším zájemcům jsou ote-
vřeny. Seskupení mladých hasičů dokumentuje 
hromadná fotografi e. – Výčet Miroslava Vaniše 
byl mnohem podrobnější, vybrali jsme ve struč-
ném podání to nejpodstatnější. Důležité je, že 
práci dobrovolných hasičů oceňuje jak široká 
veřejnost, tak městské orgány. Jasným důkazem 
je, že Sbor dobrovolných hasičů v Holicích ob-
držel v červnu roku 2008 v předvečer Dnů Ho-
licka významné ocenění – „Cenu města Holic“ 
za dlouhodobou a dobrovolnou práci pro obec.

Ohlédnutí za rokem 2009 pohledem dobrovolných hasičů

Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 25. listopadu 2009

Novoroční přání senátora JUDr. Miroslava Antla

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 7. prosince 2009 

Vážení a milí spoluobčané,
přichází nový rok 2010 a nastává čas ohlédnout 
se za minulým rokem, kdy jsem již působil 
coby Váš nový senátor. V loňském novoročním 
přání jsem Vám poděkoval za projevenou důvě-
ru a zároveň slíbil, že se budu snažit plnit svůj 
volební program. Je tedy třeba udělat jistou re-
kapitulaci.
V průběhu roku 2009 jsem pro Vás otevřel 
senátní kancelář v Rychnově nad Kněžnou, 
v Chocni a v Holicích. Navíc jsem nechal pře-
dělat našeho „Antlona“ na „Pojízdnou sená-
torskou kancelář“, v níž jsme v průběhu roku 
najezdili tisíce kilometrů po senátním obvodě. 
Založil jsem „Fond Miroslava Antla pro rozvoj 

regionu“, z kterého jsem rozdělil více než třiceti 
spolkovým, sportovním a kulturním subjektům 
téměř 200 000 Kč. Naši odborníci pomáhali sta-
rostům a školám zdarma zpracovávat projekty 
na získání dotací a grantů. V Senátu ČR jsem ve 
funkci místopředsedy ústavně-právního výboru 
prosazoval výrazné zpřísnění nového trestního 
zákoníku, a to v trestních sazbách za nejzávaž-
nější násilnou, mravnostní i drogovou trestnou 
činnost. Byl jsem zpravodajem novel trestního 
řádu, občanského soudního řádu, občanského 
a obchodního zákoníku.
 V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami 
občanů, kterým jsem se snažil pomoci vyřešit 
jejich problémy. Pokud mi čas dovolil, zúčast-

ňoval jsem se společenských akcí regionu, na 
které jsem byl pozván. Setkávali jsme se na 
besedách, přednáškách a seminářích o krimi-
nalitě, domácím násilí, apod. Za stále aktuál-
nější považuji spolupráci v boji proti předluže-
ní v důsledku ekonomické krize, která zasáhla 
i naší republiku a vede ke snižování fi nančních 
příjmů občanů a jejich životní úrovně. Vše na-
jdete na našich webových stránkách: www.mi-
roslavantl.cz.
 V novém roce Vám všem přeji zejména pevné 
zdraví, úspěchy, radost, optimismus i tolik po-
třebné štěstí…! Těším se, že se budeme potká-
vat v našem regionu. 

Váš senátor JUDr. Miroslav Antl

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  •  UDÁLOSTI
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V listopadu jsme na stránkách Holických listů 
představili projekt výstavby nového sběrného 
dvora v Puškinově ulici. Sběrný dvůr se úspěš-
ně dokončuje a v průběhu 1.čtvrtletí bude zahá-
jen jeho provoz. Velkou výhodou bude možnost 
odložit zde kdykoliv veškeré druhy odpadů, 
včetně těch nebezpečných a také tzv. elektro-
odpadů, čímž odpadne mobilní systém jejich 
sběru. Město Holice se kromě obalového systé-
mu, který reprezentuje společnost EKO-KOM, 
smluvně zapojí do dalších kolektivních systémů 
zpětného odběru a využití odpadů (kolektivní 
systém zpětného odběru je sdružení výrobců 
a dovozců příslušné komodity výrobků, které 
za ně plní povinnosti dané jim zákonem o od-
padech). Kromě zmíněné společnosti EKO-
KOM, a.s. vzniklo několik dalších kolektivních 
systémů. Společnost ASEKOL s.r.o. zajišťuje 
zpětný odběr elektrospotřebičů, jako jsou tele-
vizory, počítače a další spotřební elektronika. 
Společnost Elektrowin, a.s. provozuje systém 
na zpětný odběr „bílé techniky“, např. chlad-
ničky, sporáky a další. Firma Ecobat s.r.o., jak 
napovídá název, odebírá a zpracovává veškeré 
typy baterií a akumulátorů.
Jako první bude uzavřena smlouva se společ-
ností Ekolamp s.r.o., kterou blíže představíme. 
Kolektivní systém Ekolamp sdružuje výrobce 
a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní 
jejich povinnosti týkající se zpětného odběru 
a recyklace světelných zdrojů a svítidel, které 
jim ukládá zákon o odpadech. Ekolamp proto na 
území České republiky provozuje systém sbě-
ru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení, 
jehož fi nancování je zajištěno z tzv. příspěvků 
na recyklaci, které výrobci a dovozci přispívají 
do Ekolampu dle svého podílu na trhu. Kolek-
tivní systém Ekolamp je neziskově orientovaná 
společnost, která se zavázala za své účastníky 

sbírat všechna použitá osvětlovací zařízení bez 
ohledu na značku a datum, kdy tato elektroza-
řízení byla uvedena na trh. Rovněž nezáleží na 
tom, jestli byla tato zařízení používána v do-
mácnostech či v komerční sféře. Osvětlovací 
zařízení jsou sbírána prostřednictvím stále se 
rozšiřující sítě sběrných míst. Tato místa Eko-
lamp vybavuje speciálními sběrnými nádobami 
(kovové kontejnery či kartónové krabice). Jak-
mile dojde k jejich naplnění, jsou odvezeny na 
tzv. konsolidační místo (v současné době 11 po 
celé ČR), odkud jsou osvětlovací zařízení ve 

větších množstvích převážena k ekologickému 
zpracování. První “vlaštovkou” v Holicích bude 
umístění malé sběrné nádoby na chodbě měst-
ského úřadu pro sběr žárovek a malých svě-
telných zdrojů. Po zahájení provozu sběrného 
dvora už bude možno do speciálních kontejnerů 
odkládat veškeré typy svíticích zdrojů. 
Nutno podotknout, že všechny tyto systémy jsou 
plně v režii uvedených společností a naopak 
město je za svoji aktivitu fi nančně odměňováno.

Redakční sdělení

Informace policie

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Uzavřené sňatky:

Pavel Morávek a Adéla Zajícová
Jiří Boháč a Iveta Kovářová

Patrně není třeba upozorňovat, že se poněkud 
změnil vzhled „Holických listů“. Podotýkáme, 
že nejde o žádný převrat. Jde pouze o špetku oži-
vení grafi cké úpravy a menší úpravy v obsahu. 
Cíle městského měsíčníku zůstanou: informo-
vat občany Holic o samosprávě, státní správě, 
městských organizacích a institucích, o spolko-
vém životě, kulturním dění a sportovních akti-
vitách. Na první stránce nebude chybět „Slovo 
starosty“ a rovněž nejdůležitější aktuality. Dru-
há stránka bude opět zahrnovat závěry z jednání 
rady a zastupitelstva města, jakož i informace 
z úseku samosprávy. Bývalá „úřední deska“ 
dostává přesnější název: městský úřad. Jejím 
obsahem budou nejen sdělení z „úřední desky“, 
ale též informace z odborů úřadu a z městských 
institucí. Na čtvrté straně naleznete obvyklé 
kulturní programy, pátá stránka bude věnována 
občanským sdružením, klubům, spolkům, sou-
borům. Budeme rádi, když se zde objeví více 
informací o předpokládaných akcích těchto 
celků v příslušném měsíci. Šestá strana zůstane 

vyhrazena městským školám a školským zaří-
zením. Školy přispívají pravidelně, trvale chybí 
zprávy o činnosti místního domu dětí a mláde-
že. „Sedmička“ bude nadále věnována historii 
i současnosti města, vynechán bude po pěti 
letech „Holický Slavín“ (opakoval by se), zato 
bude vždy vpomenuto některé pozoruhodné 
osobnosti z historie města. List uzavřou na osmé 
stránce zajímavosti z tělovýchovy a sportu. Zde 
přivítáme též zprávy z aktivit jednoho z největ-
ších a nejvíce dotovaných klubů – SK Holice. 
– Ještě technické připomínky. „Holické listy“ 
budou nadále dodávány každý měsíc zdarma do 
všech domácností. – Přispěvatele žádáme o do-
držování data uzávěrky, v některých případech 
o stručnější údaje (čtenáře nezajímají aktivity, 
staré dva tři měsíce). Také zdůrazňujeme, že 
redakce si vyhrazuje právo úpravy dodaných 
textů a fotografi í. Nejde o žádnou cenzuru, ale 
většinou o nezbytnost, spojenou s omezeným 
rozsahem stránek. 

- red -

Sběr a likvidace odpadů prostřednictvím kolektivních systémů

Dobrý, den vážení čtenáři Holických listů.
Na stránkách novin jste se již delší dobu nese-
tkali s článkem od policistů holického obvodní-
ho oddělení, což musím ještě před koncem roku 
napravit. Co se týká činnosti policistů Obvod-
ního oddělení Holice za poslední období, tak 
musím uvést, že od 1. 10. 2009 do 12. 12. 2009 
jsme nejčastěji řešili krádeže vloupáním do 
motorových vozidel a to přibližně ve dvanácti 
případech a přestupky proti občanskému sou-
žití v patnácti případech. Nahlášeno jsme měli 
i odcizení osobního vozidla Škoda Fabia od 
hřbitova v Horním Jelení, krádeže registračních 
značek vozidel, krádež traktoru a balíkovače 
v Býšti nebo například poškození laku u osob-
ních vozidel. Kolegům ze služby kriminální 
policie a vyšetřování se podařilo zadržet a ob-
vinit dva muže z Chrudimi, otce a syna, kteří 
jsou z krádeže uvedené Fabie podezřelí. V tuto 
chvíli probíhá vyšetřování a prověřování, zda se 
nepodíleli i na další majetkové trestné činnosti, 
a po skončení šetření bude vozidlo s největší 
pravděpodobností, vráceno majiteli.
S politováním musím také konstatovat, že jsme 
zaznamenali zvýšený nárůst oznámení v souvis-
losti s nově otevřeným diskoklubem v Holicích. 
Jedná se o podezření z krádeží bund, kabelky, 
peněženky či několik podezření z trestného 
činu ublížení na zdraví. Majitelé provozovny 
jsou však ochotni k jednání s policií i městem, 
a tak věřím, že se situace v brzké době uklidní.
V neposlední řadě bychom vás chtěli upozor-
nit, že se blíží vánoční svátky a s nimi zvýšený 
počet krádeží. Buďte proto nadmíru opatrní, ne-
nechávejte své věci ve vozidlech, v obchodech 
tašky v nákupních vozících a v místech se zvý-
šenou koncentrací lidí buďte obezřetní před ka-
pesními zloději. Jak se říká, nedávejte zlodějům 
šanci a nenechte si znepříjemnit vánoční svátky 
a konec roku.
Věřím, že se i v nadcházejícím roce budeme 
setkávat na stránkách Holických listů nebo na 
našich webových stránkách www.policie.cz, 
které nyní prochází technickou úpravou, neboť 
od 1. ledna 2010 vzniká nové Krajské ředitel-
ství policie Pardubického kraje, které povede 
plk. Mgr. Radek Malíř. Nejen za policisty Ob-
vodního oddělení Holice vám všem přejeme 
především klidné vánoční svátky a pohodový 
vstup do nového roku 2010. 

npor. Lic. František Zavřel,
vedoucí OOP Holice,

por. Bc. Markéta Janovská, tisková mluvčí

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Městská knihovna

Do fondu Městské knihovny v Holicích 
přibylo v posledních dnech letošního 
roku několik novinek. Jsou to například 
tyto tituly:

Markus Zusak:
Zlodějka knih

Bestseler australského autora vyprá-
ví o malé dívce, která nemá obyčejně 
dětství. Chodí do Hitlerjugend a krade 
knihy. Kniha je i o tom, že smrt má taky 
srdce.

Chuck Palahniuk:
Zalknutí

Vyšinutý protagonista románu vymyslí 
důmyslný plán, aby mohl platit náklad-
nou lékařskou péči své matce. V restau-
racích předstírá, že se zalyká jídlem…
Toulavá kamera 8, Toulavá kamera 9
Václav Větvička–Jan Rendek: Berounka 
– řeka bez pramene

Haruki Murakami:
Afterdark

Napínavý, psychologicky i detektivně la-
děný román, ve kterém se navzájem pro-
línají dva paralelní příběhy.

Carolly Erickson:
Carevnina dcera

V malé ruské vísce nikdo netuší, že vet-
chá stařenka se narodila jako velkokněž-
na Taťána a byla dcerou cara Mikuláše II. 
a carevny Alexandry...

Městská knihovna Vás zve k návštěvě 
ve dnech:
Pondělí a pátek:
12.30–18.00 hodin,
středa:
8.00–12.00 a 12.30–18.00 hodin
 

Anna Boříková

Kulturní kalendář na měsíc leden 2010

DIVADLO – velký sál
datum   hodina program vstupné
15. 1. 19.30 Těžká Barbora
   Divadelní soubor KD Holice uvede v repríze slavnou hru Jiřího Vos-

kovce a Jana Wericha s písničkami Jaroslava Ježka.
  Režie: Pavel Hladík. 90 Kč 
24. 1. 15.00  Bojí se tygři?
   Písničkové představení o odvaze a strachu. Maminka pošle svého bojác-

ného synka do sklepa ... Nebezpečná cirkusová čísla, živý orchestr, vese-
lé písničky a spousty legrace nakonec bojácného synka o strach připraví. 

  Autorská inscenace Divadla DRAK 60 Kč
29. 1. 19.30  Mydlibaba a ty druhé aneb Třikrát do černého – Aldo Nicolaj
   Tři rozdílné dámy ve třech rozdílných příbězích naplněných černým 

a růžovým humorem bravurně ztvárňuje herečka Ljuba Skořepová
   Režie: Jaromír Pleskot uvádí Divadlo v Řeznické Praha
   Na představení je možno uplatnit bonus pro předplatitele ABO 150 Kč

KINO – velký sál
datum   hodina program vstupné
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
12. 1. 19.30 2012
   Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 

21. prosince 2012 a po tomto datu už podle nejmoudřejších mužů této 
dávné civilizace není nic. 

   Režie: Roland Emmerich 
  Hrají: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson, a další
   Žánr: Akční, Sci-Fi, Thriller, přístupno od 12 let, délka 158 min 70 Kč
19. 1. 19.30  Tři sezony v pekle
   Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a ne-

konečnému očekávání. 
   Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně…
   Režie: Tomáš Mašín 
   Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba a další.
   Žánr: Drama, romantický, přístupno od 12 let, délka 110 min 70 Kč
26. 1. 19.30  Zemský ráj to napohled
   Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nene-

chat zmrazit. Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968.
   Režie: Irena Pavlásková
  Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý a další
  Žánr: Komedie, délka 119 min 70 Kč
2. 2. 19.30 Stínu neutečeš
   Po šedesáti letech manželství přichází osmdesátiletá Evženie za svou 

vnučkou – právničkou Katkou – se žádostí, aby jí pomohla rozvést se 
s pětaosmdesátiletým manželem. 

  Režie: Lenka Kny
  Hrají: Jaroslava Adamová, Pavel Landovský, František Němec a další 
   Žánr: Drama Délka 106 minut  70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny 
datum   hodina program vstupné
19. 1. 16.00  Osobnosti kraje,  představení významných rodáků Pardubického 

kraje ve formě krátkých videodokumentů. 20 Kč

VÝSTAVY 
__________________________________________________

„Miloslav Flieger – Obrazy“ 
Galerie KD Holice od 4. 1. do 29. 1. 2010

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
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Činnost OF v Holicích - pochopitelně pod vlivem vývoje politických udá-
lostí v republice – sílila a po úvodních dvou velice úspěšných veřejných 
shromážděních proběhlo další ve čtvrtek 14. prosince 1989, tentokrát ve 
velkém sále kulturního domu. Účast byla opět mimořádná a zcela zaplně-
ný sál (více než 400 občanů) po rušných debatách schválil absolutní vět-
šinou tyto závěry: Byla vyslovena plná důvěra návrhům centrálního OF 
k volbě nového prezidenta, a to bezodkladně  přímou volbou Federálního 
shromáždění. Volba by měla mít platnost na přechodné období do usku-
tečnění svobodných všeobecných voleb v roce 1990 a návrh OF zní jed-
noznačně: za prezidenta republiky navrhuje Václava Havla. – Kromě toho 
se shromáždění věnovalo obecním záležitostem. OF navrhlo městskému 
národnímu výboru, aby bylo urychleně navráceno jméno T. G. Masaryka 
holickému náměstí. Koordinační výbor OF byl pověřen vyvolat jednání 
s představiteli městského národního výboru a městského výboru Národní 
fronty o tom, jak budou v nejkratší době obměněny a doplněny jejich 
orgány o nové členy s přihlédnutím k rovnoměrnému zastoupení politic-

kých stran, organizací a sdružení. Doporučeno bylo pokračovat nadále 
ve veřejných shromážděních OF. Další shromáždění se konalo v plně ob-
sazeném sále 17. ledna 1990 s těmito závěry: OF podpoří plán na kom-
plexní rekonstrukci objektu polikliniky na náměstí, dále bude pokračovat 
v jednáních o osudu tzv.“válečné nemocnice“. Koordinační výbor OF při-
praví na březen ofi ciální přejmenování náměstí (ponese jméno T. G. Ma-
saryka) a připraví podklady pro přejmenování některých ulic. Dále připra-
ví setkání zástupců existujících a vznikajících politických stran a dalších 
seskupení k otázce doplnění poslaneckých sborů a přípravy svobodných 
voleb. - Koordinační výbor OF pracoval nadále na realizaci závěrů ze 
shromáždění občanů a m.j. předložil městskému národnímu výboru poža-
davek, aby při obsazování míst pracovníků úřadu bylo vzato v úvahu sta-
novisko OF, aby byla zrušena tzv. „Galerie budovatelů“, která je přežitou 
záležitostí, aby byl vytvořen samostatný podnik služeb v Holicích, aby 
byly provedeny eventuální změny na postech ředitelů městských zařízení.
 (mkm)

Holické Občanské fórum na přelomu roku 1989–1990

Jsem na tomto světě již padesát let a od doby, kdy jsem jej začal vnímat, 
neustále slýchám: To za nás, když jsme byli mladí, tak to by se nestalo 
nebo to by se nemohlo stát. Ta nová generace je povrchní, neuznává hod-
noty, děti jsou zlobivější, línější, to my, když jsme hráli fotbal, to bylo 
něco, prostě ti dnešní mladí za nic nestojí, kam se oko podívá samá nevě-
ra a všichni vyznávají jenom kult peněz a konzumu. Celkem by se dalo 
s tímto názorem souhlasit, ovšem podle mě s jedním velký ALE. Za to, 
jací jsme byli, mohla ta generace před námi, a za to, jaká je ta generace, 
po nás, můžeme tak trochu, vlastně hodně, my. Se mnou táta chodil na 
houby, máma jezdila na „Hlubák“, děda chodil na tenis a babička, když 
jsem ji moc nerozčílil, četla pohádky. Kdo z nás něco podobného dělá? 
Děti dovezeme autem až těsně před školu, mobilní telefon pod pět tisíc 
korun je „out“ (v první třídě), značkové oblečení je samozřejmostí. Místo 
čtení pohádek se koupí DVD, místo kopání do balonu se pustí satelit a na 
„Hlubák“ se nejezdí, protože tam je špinavá voda. Proč se to všechno 
děje? Protože nemáme čas. Musíme přeci vydělávat na lepší auto, než má 
soused, na modernější počítač, na dokonalejší satelit (pod sto programů 
nejdeme) a na exotičtější dovolenou. To aby byly ty naše děti šťastné. 
Děláme to ale pro ně nebo spíše pro sebe? Na tuto otázku ať si každý 
odpoví sám.
Co tím chci říci? Jenom to, že děti a vnuky máme takové, jaké si zaslou-
žíme, ony jsou v tom tak trochu nevinně.

Petr Kačer

Klub fi latelistů v Holicích oznamuje termíny schůzek pro rok 2010, 
které se uskuteční v kulturním domě:
5. únor, 2. duben, 4. červen, 1. říjen, 3. prosinec
vždy od 19.00 hodin.

Dvěma snímky se vracíme k předvánočnímu času, kdy v sobotu 12. pro-
since se v kulturním domě uskutečnilo PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 
2009. Jednalo se o komponovaný program holických škol, souborů a or-
chestrů. Většina z několika set návštěvníků, která na tuto akci přišla, vy-
slovila poděkování všem pořadatelům a vyslovila přání v příštím roce 
akci zopakovat. KD Holice

To za nás…

Klub fi latelistů oznamuje

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 2009

Ú ETNICTVÍ HHOOLLIICCEE 
 ú etnictví a da ová evidence 

 mzdové ú etnictví 

 da ová p iznání 

 poradenství 

 
 

Ing. Zita Vitmanová       tel. 739 023 911 

Pod Homolí 1147        e-mail: info@ucetnictviholice.cz 

534 01 Holice        www.ucetnictviholice.cz 

 

 

 

 

 

 

JEDNOTY  • KLUBY • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Koncem listopadu v naší mateřské škole proběhl výukový program „Zdra-
vé zoubky“, zaštítěný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Děti si například 
mohly názorně vyzkoušet správné čištění zubů a hygienu úst na velké ma-
ketě ústní dutiny. Také se dozvěděly, které potraviny zubům škodí a naopak, 
co je pro ně zdravé. Na závěr všechny děti dostaly kartáček, zubní pastu 
a omalovánky.
V pátek 4. prosince nás navštívil Mikuláš s čerty v podání dramatického 
kroužku Základní školy Holubova. Děti z hudebně-pohybového kroužku 
reprezentovaly naši mateřskou školu 12. prosince na „Vánočním odpoled-
ni“ v KD Holice a 26. prosince v kostele sv. Martina na vánočním koncertě. 
Každá třída si také připravila vánoční besídku. Děti společně s učitelkami 
vyráběly vánoční dárečky, přáníčka, pekly cukroví, zdobily stromečky ve 
třídách a těšily se na Ježíška.
18. prosince jsme ještě navštívili představení v KD Vánoční kouzlo. A pak 
už byly Vánoce…
Přejeme všem čtenářům Holických listů šťastný a spokojený celý rok 2010, 
plný lásky, zdraví a pohody

Mateřská škola Pardubická Holice

Jsem žákem 1. třídy Základní školy Holubova. Na začátku školního roku 
k nám přišli šesťáci a paní učitelka nám řekla: ,,Každý si vybere kamaráda 
a ten bude jeho ochráncem.“ Vybral jsem si jednoho, o kterém vím, že spor-
tuje jako já. Od té doby za mnou chodí, pomáhá mi, povídáme si, někdy si 
se mnou i hraje. Také mi přinesl dárek. Všichni šesťáci nám dokonce vyrobi-
li adventní kalendáře. Bonbon od patrona chutná panečku úplně jinak! 
Na Vánoce nám připravili divadelní představení s překvapením. A já? Já 
jsem mu vyrobil přáníčko. Napsal jsem mu, že jsem si ani nemyslel, jak 
se o mě bude starat a že ho mám moc rád. Na jaře chystáme společný 
postřehový závod. Poběžím s ním. Já a on. Malý a velký. Budu se moc 
snažit, abychom vyhráli. A na konci roku připravujeme společný výlet. 
Už se moc těším. Základní škola Holubova

Dne 24. listopadu proběhla na 1. stupni Základní školy Komenského 
pěvecká soutěž: Základní škola Komenského hledá SUPERSTAR, které 
se zúčastnili žáci 1.–5. ročníků. V úvodu zazněla společná píseň žáků 
z 2. a 3. ročníků v doprovodu zpěváků z 1. kola soutěže Česko hledá 
superstar s názvem Hvězdy. Výkony hodnotila porota v 5 kategoriích. 
V každé kategorii byla vyhlášena jedna superstar.
Výsledky:
1. ročník: Kateřina Thérová
2. ročník: Vojtěch Roučka
3. ročník: Anna Prouzová
4. ročník: Kateřina Černá
5. ročník: Barbora Truhlářová

Příští rok se těšíme na nové SUPERSTAR. Od příštího pololetí připravu-
jeme pro žáky 1.–5. ročníku Dětský pěvecký sbor. 
Ve dnech 15. a 16. prosince byl realizován projekt s názvem Vánoce. 
1. stupeň navštívily děti z mateřských škol Holubova, Pardubická a Sta-
roholická. Děti se s námi učily počítat, číst a vyráběly vánoční dekorace.

Petr Křížová

Vědecko-technický den, který proběhl na ZŠ v Komenského ulici v pátek 
18. 12., byl výsledkem dvouměsíční práce žáků na jednotlivých projek-
tech. Témata si žáci vybírali buď podle svých zájmů, nebo z nabídky vy-
tvořené učiteli. Někteří žáci bádali samostatně, ale většina pracovala ve 
2–4 členných týmech. Každá skupina měla svého garanta z řad učitelů.
Žáci vyhledávali studijní materiály v encyklopediích a na internetu, vyu-
žívali zkušenosti učitelů a rodičů i své znalosti ze školního vyučování či 
zájmové činnosti. Součástí některých výzkumů byly ankety, při nichž žáci 
komunikovali se spolužáky, učiteli i holickou veřejností.
Výsledky svého úsilí pak umístili na panely a připravili si prezentaci, 
v níž vysvětlovali ostatním žákům podstatu svého výzkumu. Celkem bylo 
zpracováno 40 témat.
A které práce nejvíce zaujaly? Většina projektů měla vysokou úroveň. 
Učitelé předběžně vybrali 14 projektů, na kterých budou žáci dále praco-
vat, aby mohli svou práci prezentovat na soutěži pořádané Domem techni-
ky v Pardubicích. Počítáme i s ukázkami pro holickou veřejnost. Můžete 
se opravdu těšit! Zjistíte například, zda energeticky úsporné domy jsou 
skutečně úsporné, jak zestárnul váš počítač, zda si koupit polaroid či zr-
cadlovku, jak svářet kovy, aniž byste se při tom zabili, jak funguje bioply-
nová stanice nebo třeba kolik vousků má kočka. Na milovníky čerstvých 
párečků čeká zajímavé téma „Jíme maso nebo mouku?“ Místo konání 
a termín akce bude včas oznámen. Těšíme se na vaši návštěvu.

Základní škola Komenského

Já a můj patron…

Kolik vousků má kočka

Mateřská škola Pardubická Pěvecká soutěž

MATEŘSKÉ ŠKOLY  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY  • OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Před 130 lety – 11. led-
na 1880 – se v Bene-
šově narodil architekt 
a urbanista Otakar 
Novotný. Po získání 
základního vzdělá-
ní absolvoval studi-
um na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové 
v Praze u Jana Kotěry, 
po studiích pracoval 

v Kotěrově ateliéru. Roku 1905 založil vlastní 
projektovou fi rmu. Od roku 1929 do roku 1954 
působil jako profesor na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze,  kde byl v letech 
1934–1936 rektorem. Učil též na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Řadu let byl před-
sedou SVU Mánes. Vystavoval na mezinárod-
ních výstavách v Berlíně, Bukurešti, Záhřebu 
a Paříži, působil jako komisař výstav v Římě 
a Paříži. Tam také získal „Velkou cenu“ (1925 
a 1937). Patřil k nejnadanějším Kotěrovým 
žákům. Z počátku byl ovlivněn secesí, poté 
geometrickými formami, českým kubismem. 
Byl umělcem všestranným – designérem, inte-
riéristou, projektantem budov, urbanistických 

celků, výstav. Též se věnoval organizátorské 
a pedagogické činnosti. Z teoretických prací 
nejznámější kniha „O architektuře“. Zanechal 
po sobě velký počet pozoruhodných staveb, na-
příklad  kubistické vily a bytové domy v Praze, 
Špálův, Žižkův, Ottův a Štencův dům, banku 
v Benešově, poštu v Lounech, palác v Hradci 
Králové, atd. Byl též autorem československé-
ho pavilonu na světové výstavě v Benátkách.
Otakar Novotný, význačný představitel české 
architektury první poloviny 20. století, zemřel 
4. dubna 1959 v Praze.
S Holicemi je spjat především kompletním pro-
jektem sokolovny (postavena byla pouze jedna 

část), stavbou domu čp. 24 na holickém náměs-
tí a návrhem na novou školu, který však nebyl 
realizován. V současnosti památkově chráněná 
budova sokolovny patří k velmi zajímavým 
stavbám svého druhu a k předním pozoruhod-
nostem města.  

(S použitím archivních materiálů -mkm-)

Desátý díl seriálu o historii holických ulic by 
bylo lze označit jako jubilejní. Při té zápla-
vě komunikací… V tu chvíli si uvědomuji, že 
v první úvodní stati není uvedeno, kolik ofi ci-
álně pojmenovaných ulic Holice měly a mají.  
Nedostatek, který je třeba neprodleně odstranit. 
Zatímco v roce 1882 bylo ofi ciálně pojmeno-
váno prvních patnáct městských ulic, v roce 
2009 je úředně evidováno a pojmenováno šede-
sát ulic a jedno náměstí. Mezi trasy, o kterých 
ještě nebyla podrobnější zmínka, nepochybně 
patří ulice Vysokomýtská. Od založení Holic 
tvořila hlavní dopravní tepnu cesta spojující 
Hradec Králové s Vysokým Mýtem. Vzhledem 
k rostoucímu dopravnímu ruchu bylo nezbytné 
přeměnit jílovou cestu, udržovanou všemožný-
mi navážkami, v obstojnou vozovku. Šlo totiž 
o tzv. „císařskou silnici“! Její část od „staré 
pošty“ – dnes bytový dům čp. 19, kde sídlí též 
Kooperativa – přes křižovatku u restaurace „Na 
Špici“ až na okraj města byla již v roce 1882 
pojmenována zcela přirozeným názvem: „Vy-
sokomýtská“. Ani ona se za totalitního režimu 
nevyhnula přejmenování. V letech 1949–1990 
se jmenovala „Leninova“ (Vladimír Iljič Lenin, 
1870–1924, sovětský politik), v roce 1990 bylo 
ulici navráceno původní označení a doufejme, 
že se již nikdy v budoucnu nezmění. Za to, co 
se výrazně změnilo, je provoz na této trase. Od 
prosince roku 2008, kdy byl dokončen obchvat 
města, přestala – za  jásotu obyvatel Hradecké, 
Holubovy a Vysokomýtské ulice – existovat 
centrem vedoucí silnice I/35, a tím pádem zmi-
zela i neúnosná dopravní frekvence. Po prvním 
otevření (ještě s provizorní „vlásenkou“, kte-

rá napojovala obchvat na silnici k Vysokému 
Mýtu), byla Vysokomýtská zaslepená. Po vy-
řešení majetkových záležitostí, odstranění „vlá-
senky“ a defi nitivním otevření obchvatu podle 
původního plánu hraje tato ulice opět svoji 
roli. Vraťme se však k některým dalším úda-
jům o části bývalé císařské silnice. Především 
je nutno uvést, že 25. září 1899 byl slavnostně 
zahájen  provoz „Místní dráhy Chrudimsko-
Holické“ na železniční trati Chrudim – Mora-
vany – Holice – Borohrádek. Pro zmiňovanou 
ulici to znamenalo, že v oblasti pod hřbitovem 
přes ní byla položena železniční trať, dnes se 

signalizačním zařízením a závorami. Vysoko-
mýtská ulice má také své přívažky či odnože.  
Nelze za ně považovat již zmíněnou hlavní 
křižovatku u „Špice“, kde jedna trasa odbočuje 
Pardubickou ulicí směrem (kam jinam?) na Par-
dubice, druhá trasa ulicí Smetanovou směrem 
na Roveň, Moravany, Chrudim. Jak vyhlížela 
Vysokomýtská ulice právě u této křižovatky 
v třicátých letech minulého století dokumentuje 
archivní foto ateliéru Grafo-Čuda-Holice.
Jak vyhlíží její okolí nyní, to představuje fo-
tografi e Vladislava Brandy. Zmíněné odnože 
jsou poněkud dál. Asi sto metrů za tratí vlevo 
odbočuje ulice, která vznikla vlivem výstavby 
rodinných domů i některých fi remních objek-
tů. Pojmenována byla v roce 1977, vzhledem 
k charakteru místa byl vybrán název „Zahrad-
ní“. Ta tvoří zároveň dopravní  spojku mezi uli-
cemi Vysokomýtská a Josefská. Po pravé straně 
ještě před tratí z Vysokomýtské vychází „sle-
pá“ ulice, původně nesoucí místní název „Pod 
Hřbitovem“: V roce 1933 dostala jméno „Neru-
dova“ (Jan Neruda, 1834–1891, český básník), 
za okupace v letech 1940–1945 se přechodně 
jmenovala „Erbenova“ (Karel Jaromír Erben, 
1811–1870, český básník). Nelze nezmínit ještě 
dvě nemálo důležité trasy, které po pravé straně 
z Vysokomýtské vycházejí, ačkoliv žádná z nich 
není pojmenovaná. Obě jsou však zcela nezbyt-
né pro městskou „zahradu zelenou“. První hned 
u železniční trati je hlavní vstupní cestou na 
místní hřbitov. Půjdete-li dál, po necelých sto 
metrech narazíte na druhou z nich, která odbo-
čuje k parkovišti a zadnímu vchodu hřbitova.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (10)

Osobnost měsíce – architekt Otakar Novotný

Telegrafi cky z kalendáře minulosti

V roce 1710 (před 300 lety) – jak je zazna-
menáno v análech – v Holicích žilo 695 oby-
vatel. Nyní nás ve městě žije téměř desetkrát 
více.
V roce 1820 (před 190 lety) byl na průčelí 
rozestavěné radnice na náměstí umístěn poly-
chromovaný kamenný městský znak ve formě 
pečeti. Dnes se nachází ve vstupní hale měst-
ského úřadu.
V roce 1830 (před 180 lety) bylo započato se 
stavbou kamenné silnice, vedoucí z Pardubic 
do Holic.
V roce 1880 (před 130 lety, přesně 18. ledna) se 
od Tělovýchovné jednoty Sokol oddělil odbor 
hasičů a vznikl samostatný Svaz dobrovolných 
hasičů v Holicích. -mkm-
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Elévové vítězně

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

V neděli 29. listopadu se v městské hale uskutečnil fotbalový turnaj star-
ších elévů ročník 1999 a mladší. Mezi jedenácti týmy, které byly rozděle-
ny do dvou skupin, se rozhodně neztratily dva domácí celky. První skupi-
nu vyhrál tým označený jako SK Holice žlutí, v té druhé se nejvíce dařilo 
hráčům FK Pardubice a. s. V boji o semifi nále vypadl se silným týmem 
Vysočina Jihlava druhý domácí celek označený jako SK Holice černí. 
Černí následně prohráli s FK Pardubice 1899 i souboj o pátou příčku 
a obsadili celkové šesté místo. Žlutí si vedli o poznání lépe. Po vítězství 
ve své skupině v semifi nále jednoznačně porazili Vysočinu Jihlava 4:0 
a postoupili do fi nále, kde je čekali hráči FC Slovanu Havlíčkův Brod. 
Finálový souboj byl naprosto vyrovnaný a rozhodla jej chyba hostujícího 
celku. Domácí se tak mohli radovat z vítězství, když svým soupeřům na-
stříleli 12 branek a neinkasovali ani jedinou.

Starší elévové se zúčastnili turnaje v Přelouči, kde obsadili třetí místo.

V Přelouči hráli i mladší elévové a skončili šestí. 
Pořadí turnaje v Holicích:

Výbor SK Holice

Halové fotbalové turnaje

sobota  2. ledna elévové ročník 2001 a mladší
neděle  3. ledna elévové ročník 1999 a mladší
sobota  9. ledna elévové ročník 2001 a mladší
sobota  16. ledna starší žáci ročník 1995 a mladší
sobota  23. ledna mladší žáci ročník 1997 a mladší
neděle  14. února elévové ročník 2001 a mladší
sobota 20. února elévové ročník 1999 a mladší
sobota  27. února elévové ročník 1999 a mladší
neděle  28. února elévové ročník 2001 a mladší

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

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

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY (flex, standard)
SÁDROVÉ

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

OMÍTKY, ŠTUKY
TEPELNÉ IZOLACE ORSIL, PINK
SÁDROVLÁKNITÉ DESKY FERMACELL

V SOBOTU OTEVŘENO 7.00 - 11.00

DOPRAVU ZAJISTÍME
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AKCE: Sádrokarton GKB 12,5 mm Kč/m34,50 2

CENA BEZ DPH

Automotoklub Holice 
vypisuje 

výběrové řízení na 

PRONÁJEM 
RESTAURACE 

v Autokempinku Hluboký.

Celoroční provoz.

Informace 
v sídle Automotoklubu, 
Nádražní 675, Holice,

tel. 603 833 035
e-mail: amk.holice@worldonline.cz

ZDARMA ODVEZEME

Ekologická likvidace automobilů
Josef Vilímek, Kostelec nad Orlicí

603 237 188
Vystavíme likvidační protokol

ZDARMA ZLIKVIDUJEME

1. SK Holice žlutí
2. FC Slovan Havlíčkův Brod
3. FK Pardubice a.s.
4. Vysočina Jihlava
5. FK Pardubice 1899
6. SK Holice černí

  7. FK Náchod
  8. Jiskra Králiky – Červená Voda
  9. Spartak Sezemice
10. Jiskra Litomyšl
11. FK Horní Ředice

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


