
Při procházce Holicemi jsem zastihl skupi-

nu čile pracujících zaměstnanců místních tech-

nických služeb. Část z nich cosi kutila u torza 

okrasných keřů, další se zabývali korunou mla-

dého javoru. Domníval jsem se – zřejmě mylně 

– že zeleň v zimě má mít klid.

„Domněnka o zimním klidu je správná, 
ovšem letos silné mrazy a hromady sněhu 
nebyly a zřejmě asi už nebudou. Již koncem 
minulého roku jsme pozvali fi rmu, která se 
specializuje na ošetřování a kácení vysokých 
stromů. Vykácela skupinu vadných topolů 
balzámových v ulici Bratří Čapků u autobu-
sového nádraží a ošetřila koruny vybraných 
stromů, kam s vlastní technikou nezasáhne-
me. Jelikož počasí příznivé pro takovéto práce 
vydrželo v lednu i v první části února, využí-
vají toho též pracovní čety technických služeb. 
Začaly ihned pracovat na zmlazování keřů po-
dél silnic, na hlubokých řezech většiny mlad-
ších stromů a úpravách některých přerostlých 
okrasných keřů,“ popsal situaci zimních úprav 

veřejné zeleně tajemník městského úřadu Vla-

dislav Branda.

Zmíněné práce budou pokračovat, pokud 

přízeň počasí zůstane. Zmlazování a snížení 

výšky keřů podél Holubovy, Hradecké, Vyso-

komýtské a Staroholické ulici se navíc objevilo 

i v požadavku dopravního odboru Policie ČR, 

poněvadž na mnoha místech omezovaly výhled 

automobilistům. Také zmlazování přerostlých 

okrasných keřů bylo nezbytné, poněvadž v je-

jich okolí bylo navíc třeba provést důkladnou 

úpravu a očistu. Nejlépe to dokumentuje foto-

grafi e Vladislava Brandy z jedné takovéto plo-

chy v ulici Bratří Čapků.

(mkm)
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Vážení spoluobčané!

Začátek dnešního sloup-
ku věnuji statistice, vědě 
ne zcela populární, často 
přijímané s despektem. 
Nicméně se bez ní neo-
bejdeme. V těchto dnech 
byla zveřejněna ofi ciál-

ní čísla za Pardubický kraj, a tak se krátce 
podívejme, jak si stojí Holicko. Náš správní 
obvod (chcete-li „malý okres“) je podle po-
čtu obyvatel druhý nejmenší v kraji (za námi 
je jen Králicko). Ve sledovaných ukazetelích 
si však vůbec nestojí špatně. V celkovém 
přírůstku obyvatel (porovnání narozených, 
zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých) 
jsme na druhém místě v kraji (první je Pardu-
bicko). Pokud se týká nezaměstnanosti, máme 
nejmenší v kraji. V počtu dokončených bytů 
na 1 000 obyvatel jsme na třetí příčce (přece 
jenom se poptávka už nasytila). V základní 
vybavenosti se můžeme pyšnit, že všech 14 
obcí má plynofi kaci (100 % má ještě Pardu-
bicko), ale na druhé straně jen 4 obce mají 
kanalizaci s napojením na čističku. 

U čísel ještě chvíli zůstaňme. Občas jsem 
dotazován, jestli poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu není pro občany Holic moc 
velký. Obyvatel našeho města (pokud nespadá 
do některé výjimky) zaplatí 500 Kč za rok. Ná-
klady města na likvidaci tohoto odpadu jsou 
však 950 Kč na jednoho obyvatele bez rozdílu 
věku. Takže povídačky o tom, jak město „ždí-
me“ své občany, jsou poněkud „mimo mísu“. 

Zůstaňme ještě u těch dotazů z poslední 
doby. Jeden z nich se týká osvětlení (čí spíše 
neosvětlení) nádraží. I když se světly a celým 
prostorem nemáme jako město nic společné-
ho, přesto jednáme s Českými dráhami, aby 
se tam svítilo alespoň během provozu vlakové 
dopravy. A ještě jedna odpověď: městské byty 
se obsazují podle schváleného pořadníku 
(nechceme jako jinde o byty losovat, dražit je 
a podobně). Pokud někdo zemře a je v bytě 
hlášena k trvalému pobytu jiná osoba, tak 
má tato osoba nárok tam bydlet dál a byt pro 
nás není volný. Víme, že takových fíglů s na-
hlášením vnoučat a podobných příbuzných je 
v městských bytech dost, ale zákon je třeba 
ctít, zvláště pak na radnici. Vystěhovat může-
me jen toho, kdo tam nemá co dělat nebo ne-
platí nájem, což také nekompromisně činíme. 

Podle starších náhledů bych měl v břez-
novém sloupku psát o knihách či o ženách, 
a já zatím píšu takové „pele-mele“. Ale tak 
už to na radnici chodí. Jeden den řešíte to, 
druhý zase ono, a málem zapomenete, že 
jsou v březnu také Velikonoce. Takže šťastné 
a veselé vám všem. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Zima a veřejná zeleň se vzájemně nevylučují

V Holicích se narodil cestovatel Dr. Emil 

Holub, svoje první kroky zde dělalo mnoho 

slavných umělců, sportovní kariéru na míst-

ních sportovištích nastartovalo pár desítek 

známých sportovců, několik místních podni-

katelů vybudovalo velice dobře prosperující 

firmy, ale titul podnikatel roku zatím získal 

jenom jeden. Od 1. února se titulem „Pod-

nikatel roku 2007 Pardubického kraje“ může 

pyšnit pan Martin Samek. Firmu Pacific Di-

rect mnohý občan Holic zná, pan Samek v ní 

vlastní 49%, 51% má ve svých rukou britská 

společnost téhož jména. 

Pane Samku jak probíhaly začátky vašeho 
podnikání?
„Začátky mého podnikání se datují do roku 

1992 a jsou spjaty s velkoobchodní činností, to 

je nákup a prodej, výrobu jsme zadávali dalším 

subjektům. To, že jsem začal s výrobou, nebyl 

žádný geniální strategický tah, ale nutnost, ke 

které mě donutila nespolehlivost našich doda-

vatelů a ekonomická situace té doby.“

Představíte nám vaši fi rmu?
„Naše fi rma se především zabývá výrobou ho-

telové kosmetiky a hotelových výrobků spo-

třebního charakteru. Kosmetika tvoří převážnou 

část naší produkce.“

Jak velká je ve vašem oboru konkurence a jak 
si mezi ní vedete?
„Patříme pod uskupení Pacifi c Direct. Firma 

patří do první desítky společnostní v našem 

oboru. V Čechách jsme jedničkou na trhu, ale to 

je pro rozvoj společnosti velice malý trh. 95% 

naší produkce na export vyvážíme do 110 zemí 

světa .“ 

Kdo patří mezi vaše nejvýznamnější odběra-
tele?
„Největšími odběrateli jsou hotelové sítě. Záso-

bujeme všechny hotely Intercontinental, Rocco 

forte, Sofi tel, a podobně. Pro tyto hotely jsme 

výhradní dodavatelé. I toto je důsledek globali-

zace, se kterou se setkáváme na každém kroku. 

Naším hlavním cílem je během následujících 

několika let zařadit naši fi rmu mezi pět největ-

ších v našem oboru.“ 

S Martinem Samkem hovořil Petr Kačer

Nejlepší podnikatel je z Holic



Rada města schválila provozní rozpočty pří-

spěvkových organizací města v objemu těchto 

příjmů a výdajů: Mateřská škola Holubova ulice 

– 1 951 700 Kč, Mateřská škola Pardubická uli-

ce – 1 477 100 Kč, Mateřská škola Staroholická 

ulice – 986 800 Kč, Základní škola Holubova 

ulice – 2 729 800 Kč, Základní škola Komen-

ského ulice – 1 896 400 Kč, Základní umělecká 

škola Husova ulice – 706 500 Kč, Školní jídelna 

Nádražní ulice – 3 178 600 Kč, Dům dětí a mlá-

deže Holubova ulice – 906 000 Kč, Kulturní 

dům města Holic – 6 495 700 Kč, Technické 

služby Holice – 19 380 000 Kč. (Jelikož ve 

veřejnosti někdy vzniká mylný dojem při vzá-

jemném porovnávání výše rozpočtů, pozname-

náváme, že u škol a školských zařízení se jedná 

pouze o provozní náklady bez mzdových fon-
dů, které přiděluje „kraj“, u kulturního domu 

a technických služeb rozpočet mzdové fondy 

naopak zahrnuje – pozn. red.) 

Rada dále schválila odpisové plány příspěv-

kových organizací na rok 2008, inventarizaci 

majetku města k 31. 12. 2007, zveřejnění zámě-

ru pronájmu pozemků o celkové výměře 766 m2 

v ulici Bratří Čapků, v souvislosti s výstavbou 

bytového domu „J“ jako nabyvatele části po-

zemku v Ottmarově ulici fi rmu BW – Stavitel-

ství Holice, plán údržby školních budov a údrž-

by nebytových domů v majetku města na rok 

2008, zhotovitele zastavovací studie „Holice 

– Homole“ ing. arch. Roberta Chládka z Hrad-

ce Králové. Základní škole Komenského ulice 

schválila možnost pronájmu tělocvičny v ob-

jektu Holubova čp. 500 pro TJ Jiskra.

Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti ko-

mise pro propagaci a družební styky, informaci 

vyplývající ze zákona o střetu zájmů a nesluči-

telnosti funkcí, uložila vedoucímu majetkového 

odboru provést úpravy bytu v Mateřské škole 

Staroholická ulice, starostovi města uložila ihned 

informovat školy a školská zařízení o volných 

bytech v mateřských školách v Holubově ulici 

a Staroholické ulici. Rada doporučila zastupitel-

stvu schválit odprodej části pozemku v Josefské 

ulici a odprodej pozemku ve Smetanově ulici. 

Rada opětovně neschválila prominutí poplatku 

667 Kč Jiřímu Bendovi z Hradce Králové za uží-

vání veřejného prostranství v ulici Bratří Čapků.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města 4. února 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Pasažéry na železniční trati Pardubice – Holice vozí „Regionova“
HOLICE – České dráhy nasadily koncem mi-

nulého roku na některé tratě motoráky „Regio-

nova“. Dle údajů Českých drah se jedná o zda-

řile a cenově výhodně rekonstruované dřívější 

typy motoráků, se kterými upravené a zmoder-

nizované modely mají v podstatě společný pou-

ze podvozek. Ovšem dosažené úspory oproti 

nákupu nových vozů činí několik desítek mili-

onů Kč u jedné soupravy.

Tyto vlaky vzbuzují značnou pozornost 

a dle vyjádření některých pasažérů i spokoje-

nost s úrovní vybavenosti. Pokud jde o „ho-

lickou“ trať, je tento typ vlaku zatím nasazen 

na přímých linkách Pardubice – Holice a zpět. 

Jezdí převážně v pracovní dny v některých do-

poledních a odpoledních hodinách. Podrobnos-

ti zjistíte v jízdním řádu či přímo na holickém 

nádraží. Jak se vyjímá vlak „Regionova“ při 

příjezdu z Pardubic na holickém nádraží, doku-

mentuje fotografi e Vladislava Brandy.

-mkm-

Schůze rady města 18. února 2008

Ohlas výzvy
pro občanská sdružení

V únorovém vydání jsme uveřejnili vý-

zvu pro občanská sdružení, kluby, spolky 

a organizace k podání žádosti o veřejnou 

podporu z rozpočtu města Holic v roce 

2008. Ohlas na tuto výzvu byl vcelku oče-

kávaný, přesto je k prospěchu celé akce, že 

dotyčné celky podaly žádosti včas a rovněž 

dostatečně zdůvodněné.

Přihlásilo se celkem 24 žadatelů a je-

jich požadavky – jak se dalo předpokládat 

– nebyly právě nejskromnější. Téměř troj-

násobně překročily možnou rozpočtovanou 

částku 450 000 Kč. Celková suma podaných 

žádostí činila 1 196 000 Kč. Poznamená-

váme však, že v této částce byly zahrnuty 

i požadavky, se kterými město počítá v ka-

pitálovém rozpočtu. Konkrétně jde o ná-

sledující příspěvky: TJ Sokol (rekonstruk-

ce sokolovny – 100 000 Kč), Radioklub 

OK1KHL (vysílací středisko – 50 000 Kč) 

a Římskokatolickou církev (oprava fary 

– 100 000 Kč).

Pokud jde o ostatní žadatele, kromě tří 

případů (organizace mimo Holice) bylo vy-

hověno všem, zcela pochopitelně ve větši-

ně případů s určitým krácením požadavků. 

Šlo většinou o podporu činnosti (například 

chovatelé, zahrádkáři, myslivci), o podporu 

aktivit pro mládež i dospělé (např. TJ Sokol, 

TJ Jiskra, BVK, tenisté, horolezci, DTJ, 

AMK), kulturně společenské akce („tanc-

kluby“, kultura pro město) či adresné pro-

gramy (gymnázium, Junák, AMK). 

Obecně lze tedy říci, že nikdo z místních 

žadatelů nevyjde „naprázdno“, ovšem dnes 

by bylo předčasné uvádět konkrétní částky. 

S nimi vás seznámíme v dubnovém čís-

le, kdy budou zmíněné návrhy defi nitivně 

schváleny radou a zastupitelstvem města.

-ef-

Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-

lit závěrečný účet za rok 2007, kapitálovou 

část rozpočtu na rok 2008, přijetí úvěru ve výši 

10 milionů Kč na vybudování komunikací, zří-

zení věcného břemene v souvislosti s elektric-

kým vedením na pozemcích v místní části Kou-

delka, podané žádosti občanských sdružení, 

klubů, spolků a organizací o veřejnou podporu 

z rozpočtu města na rok 2008, uhrazení rozdílu 

ceny směňovaných nemovitostí mezi městem 

Holice a MV ČR ve výši 31 560 Kč.

Rada schválila hospodaření příspěvkových 

organizací města za rok 2007 a vzhledem k je-

ho výsledkům převod některých částek do re-

zervních fondů dotyčných organizací (Mateřská 

škola Holubova ulice – 41 155 Kč, Mateřská 

škola Pardubická ulice – 14 310 Kč, Základní 

škola Komenského ulice – 39 084 Kč, Dům dětí 

a mládeže Holubova ulice – 104 322 Kč, Školní 

jídelna Nádražní ulice – 159 899 Kč, Technické 

služby Holice – 257 873 Kč) a použití částky 

39 982 Kč na vybavení zahrady Mateřské školy 

Holubova ulice.

Rada dále schválila pronájem nebytových 

prostor v čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka fi rmě 

Hradecká pekárna od 1. 3. 2008, převzetí zášti-

ty nad výstavou o Dr. Emilu Holubovi v Senátu 

Parlamentu ČR v Praze, spolupráci při adminis-

traci dotačního programu MK ČR „Podpora ob-

novy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností“.

Rada města uložila vrátit zřizovateli 

(městu) závazné položky elektrické energie: 

Základní škola Holubova ulice – 31 679 Kč 

, Dům dětí a mládeže Holubova ulice – 

5 301 Kč, vedoucí fi nančního odboru uložila 

předložit návrh na částečné uhrazení ztráty 

hospodaření Kulturního domu města Holic za 

rok 2007. Rada neschválila odkoupení zaří-

zení v nebytových prostorách v čp. 9. Vzala 

na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva 

města dne 3. 3. 2008.
V pondělí 3. března 2008 v 18 hodin se 

bude v klubovnách kulturního domu ko-

nat pravidelné veřejné zasedání Zastupi-

telstva města Holic. 

Na programu je projednání výsledků 

hospodaření města za rok 2007 a projed-

nání a schválení kapitálového rozpočtu 

města Holic na rok 2008. Dalším bodem 

bude rozdělení veřejné fi nanční podpory 

z rozpočtu města holickým sportovním 

a společenským zařízením a bude se pro-

jednávat rozpočtová změna. Pravidelným 

bodem jsou vždy převody nemovitého 

majetku města, v programu je projednání 

změny územního plánu města.

Srdečně zveme občany na první jedná-
ní holických zastupitelů v roce 2008. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
města 3. března 2008
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Stavební úřad informuje o novém 
územním plánu
V roce 2007 schválilo zastupitelstvo města poří-

zení nového územního plánu (ÚP) města Holic 

a na listopadovém jednání zastupitelstva byla 

zvolena komise pro přípravu nového ÚP. Rada 

města potom projednala výsledky poptávkové-

ho řízení a schválila fi rmu Regio s.r.o. z Hradce 

Králové jako zhotovitele nového ÚP. V letošním 

roce již proběhla i první schůzka zástupců Regia 

s členy komise pro přípravu nového ÚP. 

Protože je územní plán dokumentem, který se 

výrazně dotkne vlastníků pozemků na katastrál-

ním území města, zejména ovlivní možnost re-

alizace případné výstavby na pozemcích, proto 

Vás i touto cestou informujeme o začátku jeho 

pořizování. Podrobnější informace o průběhu 

pořizování mohou zájemci získat na odboru 

životního prostředí a stavebním úřadu MÚ Ho-

lice. Jednotlivé etapy vzniku územního plánu 

se budou vždy projednávat veřejně a zakončení 

jednotlivých etap pořízení územního plánu bude 

třeba schválit usnesením zastupitelstva. Tímto 

Vás nabádáme k pečlivému sledování úřední 

desky, popřípadě k osobnímu jednání na odboru 

ŽP a SÚ. 

Výměny občanských průkazů
v roce 2008
Upozorňujeme, že v letošním roce končí plat-

nost občanských průkazů bez strojově čitelných 

údajů, které byly vydávány do 31. prosince 

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.

První letošní trhy už v pondělí
17. března
První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici 

proběhnou už v pondělí 17. března 2008. 

Další trhy budou vždy v pondělí v těchto ter-

mínech: 

14.dubna, 19. května, 16.června, 14.červen-

ce, 18.srpna, 15. září, 20. října, 10. listopadu 

a 15. prosince 2008.

Splatnost místních poplatků za 
odpad a za psy
Počátkem roku byly holické domácnosti obeslá-

ny složenkami na zaplacení místního poplatku 

za odpad, popřípadě poplatku za psa. Poplatek 

za odpad je nutno zaplatit do 15. března a po-

platek za psa do 30. dubna příslušného roku. 

Schůze rady města v březnu 2008
První březnová schůze rady města bude v pon-

dělí 3. března před jednáním zastupitelstva a ra-

da bude projednávat aktuální záležitosti. Násle-

dující schůze rady města 17. března bude mít 

na programu informaci o činnosti sociálního 

odboru a sociální komise za minulý rok 2007. 

Poslední pondělí v měsíci, tj. 31. 3. bude rada 

města informována o činnosti odboru životního 

prostředí a stavebního úřadu za rok 2007 a by-

tovou komisí jí bude předložen k projednání 

a schválení aktualizovaný pořadník žadatelů 

o městské byty na 2. čtvrtletí 2008. Na jednání 

rady města budou vždy zařazovány majetkové 

otázky (převody majetku apod.), sdělení staros-

ty a další. 

CzechPoint na městském úřadu 
V České republice byla 

od 1. ledna 2008 naplno 

spuštěna síť kontaktních 

míst, která mají lidem 

zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu 

Czech POINT, tedy Českého podacího ověřova-

cího informačního národního terminálu, je po-

skytnout občanům ověřené výpisy z centrálních 

státních evidencí a rejstříků na jednom místě, 

aniž by občan musel navštívit několik různých 

úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru 

nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnos-

tenského rejstříku a o výpis z Rejstříku trestů. 

Výpisy je možno získat v přízemí holického 

městského úřadu. 

Výpis z rejstříků trestů „na počkání“ se vystavu-

je v kanceláři matrikářky a evidence obyvatel za 

50 Kč českým občanům na základě platného OP 

nebo cestovního pasu a rodného listu. Cizincům 

pak na základě platného dokladu o totožnosti 

a dokladu o přidělení rodného čísla.

Výpisy z Katastru nemovitostí, Živnostenského 

a Obchodního rejstříku se vystavují na hlav-

ní pokladně MÚ za cenu 100 Kč za první list 

a 50 Kč za každý další. 

OZNÁMENÍ O SPUŠTĚNÍ NOVÉHO 
VYSÍLAČE V HOLICÍCH

V pondělí 18. února spustila fi rma UFON do 

zkušebního provozu vysílač, který bude v bu-

doucnu zajišťovat rozsáhlé hlasové a internetové 

služby (umístěn je na domě v ul. Mládežnická 

čp. 956 – viz foto). Po jeho spuštění se může 

stát, že dojde v některých lokalitách k rušení 

televizního signálu, které se projeví jako vo-

dorovné pruhy v obraze, obzvláště u těch, kteří 

používají pro příjem TV signálu širokopásmové 

antény s předzesilovačem nebo v lokalitách po-

blíž vysilače, tj. u ulicích Mládežnická, Druž-

stevní, Budovatelů, Zborovská, Dudychova. 

Pokud má kdokoli podezření na zhoršení příjmu 

televizního signálu, je nutné obrátit se formou 

stížnosti na místně příslušné pracoviště České-

ho telekomunikačního úřadu, který situaci pro-

věří a v odůvodněných případech provozovatel 

je povinen odstranit příčiny na vlastní náklady. 

V případě, že někdo nebude chtít čekat, až pro-

běhne řešení tohoto problému po ofi ciální linii 

a bude si chtít úpravu v ceně zhruba 1000 Kč 

zajistit sám, nechť se obrátí na svého televizního 

opraváře.

Telefon na nejbližší Telekomunikační úřad 
v Chrudimi je 469 623 006.

Uzavřené sňatky:

Dne 25. 1. 2008

Jaroslav Izák a Ivana Bahníková

Josef Mixa a Běla Holubová

Dne 16. 2. 2008

Roman Paseka a Pavlína Machatá

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Městská knihovna – březen 2008

„Literární tvorba žáků 4. tříd“ – tak se jmeno-

vala výstava, u které se konala 19. 2. 2008 verni-

sáž pro rodiče a děti ZŠ Holubova a Komenské-

ho. Ke zhlédnutí byly ilustrace ke knize „Lovci 

mamutů“, čtenářské karty a ilustrace ke knihám 

„Lexikon ohrožených druhů strašidel 1.–3. díl“, 

loutky strašidel a fotografi e panenek. Na verni-

sáž přijali pozvání i starosta města pan Hladík 

a ředitelé obou škol, paní Myslivcová a pan Ma-

toušek. Vernisáž zahájili žáci 9. třídy ZŠ Holu-

bova s divadelní hříčkou „Krysař“ pod vedením 

paní učitelky Stačinové. Potom se představili 

žáci ZŠ Komenského s vlastními básničkami na 

téma „zvířátka“ a žáci ZŠ Holubova s vlastními 

kuchařskými předpisy pro strašidla. 

Do „Literární soutěže o ceny cestovatele 

Dr. Emila Holuba“, kterou knihovna vyhlásila 

v listopadu minulého roku, se zapojilo 16 žáků 

a studentů. Obsazeny jsou všechny tři věkové 

kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen 

proběhlo 28. 2. 2008 (po uzávěrce Holických 

listů) v městské knihovně. O výsledcích Vás 

proto budeme informovat až v dubnových Ho-

lických listech.

Městská knihovna děkuje všem, kteří se 

vyjádřili v anketě věnované knihovně na webo-

vých stránkách kulturního domu i v prostorách 

knihovny prostřednictvím anketních lístků. Po-

drobnější informace uvedeme v příštím čísle 

Holických listů.

Anna Boříková



KINO
Zlatý kompas
úterý 4. března od 17.00 hod. 
Rodinný fi lm. Hlavní postava, jedenáctiletá 

Lyra, žije v Anglii 19. století, kde se zastavil čas 

a vládne zde přísná církev. Lyra musí porazit 

zlou čarodějnici s tváří Nicole Kidman… 

Across the Universe 
úterý 11. března od 19.30 hod.
Původní muzikál Julie Taymor za použití skla-

deb skupiny Beatles. Milostný příběh zasazený 

do divokých šedesátých let plných protiváleč-

ných demonstrací, meditací a rock‘n‘rollu. Slo-

gan: Žili bez pravidel a milovali beze strachu.

Na vlastní nebezpečí
úterý 18. března od 19.30 hod.
Nový fi lm Filipa Renče. Vzrušující souboj s di-

vokým přírodním živlem, samozvanými strážci 

zákona i hranicemi vlastních možností.

Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav 

Krobot, Lucia Siposová další

Láska za časů cholery 
úterý 25. března od 19.30 hod.
Adaptace jednoho z nejslavnějších románů la-

tinskoamerického spisovatele Gabriela Garcíi 

Márqueze o svérázném milostém trojúhelníku. 

Melodramatický příběh o vášni a rozhodnutích 

slibuje vzrušující cestu do exotické Latinské 

Ameriky.

Přístupno od 15 let. 

Lovci pokladů: Kniha tajemství
úterý 1. dubna od 19.30 hod.
Druhé dobrodružství hledače pokladů Benjami-

na F. Gatese v podání Nicolase Cage.

Ben se svým otcem,univerzitním profesorem, 

jsou ohromeni nalezením ztracených stránek 

z deníku Lincolnova vraha Johna Wilkesse 

Bootha. Dobrodružný akční fi lm.

AKADEMIE PRO POKROČILÉ
A SENIORY

Velikonoce v české lidové tradici
lektor: Mgr. Lukáš Peška

středa 26. března od 16.00 hod.
klubovny kulturního domu

VÝSTAVY
Jitka Pírková – Jiroutová
Fotografi e a fotografi ky 
od 5. března do 31. března
vitríny v I. patře Kulturního domu města Holic

vernisáž 5. března 2008 od 17.00 hod.

 

Rukodělná dílna – pletení z pediku
pátek 14. 3. 2008 od 18.00 hod.v klubovnách KD
Pletení z pediku. Pro nás nová technika. Můžete 

využít možnosti zhotovit si košíček pro veliko-

noční aranžmá, nebo doplést keramický talířek, 

či vyrobit podložku pod konvici. Veškerý mate-

riál a pomůcky potřebné k výrobě budou k dis-

pozici na místě. 
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – BŘEZEN 2008

Jazzové Velikonoce s JG Dix
– podruhé!
Vážení přátelé dobré hudby, 

po nečekaném úspěchu loňského pořadu Jaz-

zové Velikonoce s JG Dix přichází Kulturní 

dům města Holic s jeho pokračováním. Akce 

se letos uskuteční 22. března od 17 hodin v au-

le Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích. Ve 

zhruba hodinovém bloku zazní nejen osvěd-

čené evergreeny, ale i novinky, které kapela 

připravila během uplynulého období. JG Dix 

vznikl v roce 2004 jako jednorázový projekt 

o třech písních a sedmi lidech. Postupem času 

však došlo k rozšíření sestavy i repertoáru, 

díky čemuž byla formace schopna oslovit ši-

roké publikum nejen doma, ale i v sousedním 

Německu. Přijďte si zpříjemnit sváteční chvíle 

Velikonoc a podpořte zdejší hudebníky v jejich 

snaze! Více informací o skupině naleznete na 

www.jgdix.cz a www.bandzone.cz/jgdix.
Karel Král ml.

PROGRAM
Věra Martinová
pátek 7. března od 19.30 hod. 

Nový koncertní program Věry Martinové, ve 

kterém vystoupí společně s britským zpěvákem 

a písničkářem Jamie Marshallem se uskuteční 

ve velkém sále kulturního domu. Vokály a per-

kuse Lenka Slavíková. Jamie Marshall je záro-

veň autorem hudby k písním jejího nového alba 

„Věřím svým snům“.

Hello, Dolly
sobota 15. března od 19.30 hod. 

Slavný americký muzikál v provedení Městské-

ho divadla Mladá Boleslav.

Představení je zařazeno v divadelním předplat-

ném.

Pozvánka na koncert a divadelní představení

(prostory malého sálu v KD – samostatný vchod 
ze strany od muzea)

pátek 14. března od 20.00 hod.
V jiném světě

Pořad věnovaný zejména tajemným záhadám, 

mystice a paranormálním jevům.

Talk show o záhadách, tajemstvích a legendách 

soustředících  se na regionální příběhy přijede 

vyprávět odborník přes hermetismus Milan Do-

ležal. Pořad moderuje scénárista a režisér Jarek 

Hylebrant.

pátek 28. března od 20.00 hod.
Lucky Cry – nová formace z Dolního Rovně.

Hrají něco mezi rockem, punkem a popem.

Složení: bicí, basa, zpěv, kytara, saxofon a ne-

utěšený řev.

Hráči jsou původně z kapel Fate Less, NVU, 

The Fly, Atlantis a baJAMa.

T B A
Českoamerická formace. Každý člen kapely má 

za sebou působení v kapelách různých žánrů. 

Od funky přes punkrock až ke grunge. Právě 

toto spojení a zkušenosti tvoří originální nový 

sound této pražské partičky. Když se spojí tech-

nika, dynamika a energie, vyjde vám ...„TBA“

AFTERSPOON
A co je jejích styl?? Nejvíc vystihující je grun-

ge/rock…..(stejně je to všechno rock’n’roll). 

Na kytary hrajeme rukmama, nohmama, trsát-

kmama, paličkmama, stojanmama, botmama 

i vrtačkmama…vším co se najde.

Vybuchující, extatická a expresívní hudba 

s českými texty plnými podivné poetiky…

sobota 22. března od 17.00 hod.
Jazzové velikonoce

Koncert dixielandové skupiny JG DIX se usku-

teční v aule gymnázia Holice. 
Další informace o dění v kulturním domě získá-

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

Pozvánka do klubu a baru „U Holuba“
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Z NAŠICH ŠKOL

9. ročník oblastní přehlídky mateřských škol se 

koná 11. 3. 2008 v KD Holice.

Začínáme v 9.00 hod., odpoledne v 15.00 hod.

Dopoledne vystoupí 8 mateřských škol.
MŠ Holubova, Rychnov nad Kněžnou, Kunči-

na, Luže, Přelouč, Pardubice-Odborářů, Pardu-

bice-Korálek, Cerekvice nad Loučnou.

Odpoledne vystoupí 6 mateřských škol.
MŠ Lukavice, Sezemice, Pardubice, Holice- 

MŠ Holubova, Pardubická, Staroholická.

Přijďte se podívat na zajímavá vystoupení, uvi-

díte – Orientální kočičky, muzikál, Barevný 

svět.... 

28. ledna 2008 se již jedna Mateřinka uskuteč-

nila – ,,Zlatá Mateřinka.“ 

Co je to Zlatá Mateřinka? Anketa o nejlepšího 

pedagoga v mateřské škole. Konal se již 5. roč-

ník. 

V Nymburce se sešlo 5 fi nalistek z 35 kandi-

dátek z Čech a Moravy. Do fi nále postoupila 

i naše učitelka M. Vohralíková, která působila 

23 let na naší MŠ jako ředitelka. 

Porota by nejraději ocenila všech 5 fi nalistek. 

Korunována byla Hana Syblíková z Teplic.

Naší Míle Vohralíkové ze srdce blahopřejeme, 

je to obrovský a zasloužený úspěch.

Kolektiv MŠ Holice, Holubova

Po dlouhé době v historii Gymnázia Dr. Emila Ho-

luba se konal maturitní ples mimo území města. 

Dějištěm 53. ročníku této společenské události 

byly Sezemice, respektive Sezemický dům.

HOLICKÁ MATEŘINKA
SE BLÍŽÍ!

Kalendář kulturních akcí TSHF a Tancklubu Holice

Netradiční ples

Březen: 
- sportovec roku 8. 3. sportovní hala Holice
- dětský karneval Býšť 9. 3.
- Velikonoční svátky, 22. a 23. 3.  Pardubice
Duben:
-  kurz minitanečních při ZŠ Sezemice, XIV. 

ročník
- program na „Čarodějnice“ před KD
Květen:
- 1.máj - před KD

-  kurz minitanečních pro studenty ZŠ Holice, 
XI. ročník

-  kurz Minitanečních pro studenty ZŠ Horní 
Jelení, IV. ročník

Červen:
-  závěrečné vystoupení „V rytmu 08“ 20. 6. 

KD Holice
Aktuální nabídku a další akce najdete na www.
TSHF.cz

Hana Flekrová

Vážená redakce,

dovolte mi, abych prostřednictvím Vámi vydá-

vaných novin „Holické listy“ poděkoval orga-

nizátorům i všem ostatním, pro mne bezejmen-

ným, občanům Holicka, kteří se podíleli na 

přípravě a uskutečnění těchto akcí: 

Charitativní aukce uměleckých předmětů holic-

kých dětí a výtvarníků, pořádaná 18. ledna v KD 

města Holic, zastoupená ředitelem KD panem 

Vítězslavem Vondroušem. Výtěžek z této akce 

ve výši 3 290 Kč byl věnován dětem z našeho 

dětského domova.

Masopustní průvod z 9. února, jehož účastníci 

obdarovali různými dárky děti z našeho dětské-

ho domova.

Společenský ples KD a BVK Holice.

Ještě jednou moc děkuji za naše děti a zaměstnance.

Mgr. Aleš Drozd, ředitel DD

Poděkování



V loňském roce jsme oslavili 25. výročí ote-

vření naší chovatelské haly. První akcí v tomto 

roce bylo pořádání celostátní výstavy Americ-

kých Kingů a okresní výstava holubů. Na této 

akci bylo vystaveno celkem 540 holubů 64 ple-

men a barevných rázů.

V únoru jsme pořádali již 16. ročník Mis-

trovství masných plemen králíků, které se zú-

častnilo 75 chovatelů vystaveno bylo 630 kusů 

šesti plemen. Součástí výstavy byl i trh holubů. 

Na holické posvícení pravidelně pořádá-

me výstavu všech druhů zvířat a naši partneři 

zahrádkáři pořádají výstavu ovoce,  zeleniny 

a květin. Každým rokem je na této výstavě vy-

hlášena soutěž o nejlepšího jedince a kolekci 

malých a zakrslých plemen králíků. Od roční-

ku 2008 bude tato soutěž jako memoriál přítele 

Františka Provazníka z Koudelky. 

19. a 20. října jsme přivítali v našem areálu 

chovatele z celého kraje, chovatelských okresů 

Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. 

Chovatelé soutěžili v odbornostech drůbež, ho-

lubi a králíci. Do soutěže bylo nahlášeno celkem 

1334 kusů zvířat od 184 vystavovatelů. Bylo 

potěšitelné, že soutěžilo i 17 mladých chovate-

lů do 18 let, kteří jasně dokázali, že i mládež se 

dovede tímto koníčkem bavit. Krajská výstava 

byla zatím největší akcí, kterou naše organizace 

pořádala a návštěvníci se mohli kochat prohlíd-

kou 70 plemen barevných rázů vodní a hrabavé 

drůbeže, 82 plemen barevných rázů holubů a 52 

plemen barevných rázů králíků. I na této výsta-

vě potvrdili kvalitu chovatelé ZO Holice. Ceny 

získali Matěj Pfeifer, Stanislav Valenta, Jaro-

slav Skutil, Zdeněk Uhlíř, Ladislav Kašpar, Jiří 

Provazník, Stanislav Valenta mladší a Karel Va-

lenta. V celkovém hodnocení skončili chovatelé 

okresu Pardubice na druhém místě za chovateli 

z Chrudimi. Tuto akci fi nančně zajistil KÚ Par-

dubice a město Holice a já bych jim chtěl touto 

cestou poděkovat.

4. listopadu naše organizace uspořádala ce-

lostátní výstavu bradavičnatých plemen holubů, 

kde bylo vystaveno 603 holubů 58 plemen ba-

revných rázů od 64 vystavovatelů.

24.–25. listopadu jsme pořádali středoev-

ropskou výstavu kožešinových zvířat. Výstavu 

navštívili i zahraniční odborníci a viděli na ní 

97 kusů nutrií a 100 kusů činčil jihoamerických 

té nejvyšší kvality.

Poslední akcí roku 2007 byla výstava ně-

meckých výstavních holubů, které se zúčastnilo 

51 chovatelů.

Na závěr bych chtěl poděkovat zástupcům 

města Holic, panu starostovi a místostarostovi 

za podporu v činnosti a věřím, že holická ve-

řejnost a hlavně mládež bude v hojném počtu 

navštěvovat naše výstavy a budou u nás spoko-

jeni.

Ladislav Kašpar, předseda ZO Holice
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 Činnost ZO ČSCH Holice v roce 2007 

Petr Michalec – životní šance

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Žák třetího ročníku Střední školy automobilní 

a člen Automotoklubu Holice Petr Michalec 

stojí před životní šancí. Na začátku sezony totiž 

přestoupil do jednoho z nejlepších tuzemských 

motokrosových týmu, náchodského UFO Ra-

cing teamu. O růst talentovaného jezdce se bude 

starat osoba nanejvýše povolaná. Pod svoje kří-

dla si ho totiž vzal bývalý vynikající motokrosař 

a reprezentant Zdeněk Špaček, který společně 

s Ladislavem Exnerem vytvořili dvacetiletému 

jezdci velice dobré podmínky. V minulých le-

tech Petr hájil barvy Mňuk Motokros Teamu 

Vysoké Mýto a sedlal dvoutaktní motocykl 

Yamaha 125 ccm, se kterým se stal i mistrem 

republiky v této kategorii. Právě změna moto-

cyklu bude pro Petra největším oříškem. „U pa-

na Mňuka jsem měl také dobré podmínky, ale 

nabídka pana Exnera a pana Špačka se nedala 

odmítnout“ říká Petr a pokračuje. „K dispozici 

budu mít dvě nové čtyřtaktní Hondy o obsahu 

250 ccm a vynikající zázemí. Mým jediným 

úkolem bude odvádět kvalitní výkony a naučit 

se perfektně ovládat čtyřtaktní motocykl, se 

kterým mám zatím malé zkušenosti a který vy-

žaduje odlišný styl jízdy. Letos se soustředím na 

mistrovství republiky, chtěl bych se pohybovat 

co nejvýše a trvale se usadit v první desítce. Po-

kud to situace a moje výkonnost dovolí, odjedu 

i několik závodů mistrovství Evropy, kde je ne-

srovnatelně větší konkurence než u nás doma. 

Doufám, že si svými výkony zajistím angažmá 

v tomto týmu i do budoucna.“

Petr má opravdu náročný program. Dvakrát 

týdně ho můžete vidět ve zdejší posilovně, 

pravidelně chodí cvičit do tělocvičny a jelikož 

letošní zima je velice mírná, jezdí trénovat na 

motorce do Záboří nad Labem a Břeclavi. Ta 

největší tréninková porce ho ale čeká na jihu 

Evropy, lépe řečeno v Itálii, kam se přesune 

v březnu spolu s celým týmem, jehož členem 

je i nejúspěšnější český jezdec posledních let 

Martin Žerava. Spolu se Zdeňkem Špačkem 

se o Petrův motokrosový růst stará i Jaroslav 

Vojtěch, bývalý reprezentant, člen prestižní 

pražské Dukly a hlavně nejlepší jezdec historie 

holického motokrosu. „Jardo, jak vidíš budouc-

nost svého svěřence?“ Jaroslav Vojtěch: „Petr je 

bezesporu talent, podmínky má více než dobré, 

a tak již záleží jenom na něm. Doufám, že se 

mu budou vyhýbat zranění, protože každý ta-

kovýto moment motokrosaře hodně přibrzdí. 

Myslím si, že má na to pohybovat se v domácí 

špičce a kvalifi kovat se na závody ME. Vše ale 

bude záležet na tom, jak si zvykne na nové pro-

středí a motorku.“

Petr Kačer

Omlouváme se fi rmě Feifer za špatně uvedené 

jméno v minulém čísle.

OMLUVA
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Odezvy na únorové glosy žádné. Ani se 

moc nedivím, neodpoví ani místní, natož aby 

se obtěžoval nějaký „amt“ kategorie vyšší až 

nejvyšší. Asi je něco pravdy na starém čes-

kém přísloví „mlčeti zlato“. Ovšem to by se 

například úřadů vůbec týkat nemělo. Několi-

krát jsem si již říkal: sednu a vypíši všechny 

moje i občanské připomínky z glos za posled-

ní dva roky, na které nikdo ani „neštěkl“. Ne-

vím však, jaký by to mělo efekt. Mám dojem, 

že tam spíše platí Werichovské „jako když to 

kachnám hází“. 

Přišel mi „mejlem“ zajímavý občanský 

námět, z něhož vybírám: „…asi nemáte žádné-

ho pejska a nebo s ním nenavštěvujete místní 

veterinární službu pana MVDr. Štrossa, pro-

tože byste si jinak musel povšimnout poněkud 

kuriózně umístěného koše na psí exkrementy, 

který je umístěn naproti budově veteriny. Vez-

mu-li toto do praxe: přijdu se svým mazlíčkem 

a on si jak „na potvoru“ uleví zrovna před budo-

vou veteriny a já s sebou bohužel nemám onen 

erární sáček. Takže co teď. Přejdu – pokud se 

mi to v té frekvenci vůbec podaří – na druhou 

stranu, utrhnu sáček, přejdu zpět, seberu exkre-

ment, přejdu, vyhodím, přejdu… Takže musím 

4x přejít s pejskem na vodítku, abych po něm 

uklidila, a to jen proto, že někdo nechal umístit 

koš naproti budově veteriny. Každý Holičák ví, 

jak to s přecházením přes „pětatřicítku“ je…“ 

– Považuji tuto připomínku za velmi trefnou 

a realistickou, situaci za zcela logickou. V žád-

ném případě nechci vinit „instalatéra“ koše, 

ten dostal zadání a splnil je. Rozhodně by bylo 

nanejvýš účelné, aby příslušný odbor měst-

ského úřadu (nebo možná technické služby) 

toto nedopatření vzaly v potaz a umístění koše 

změnily.

Debata u piva se nese různými směry, ten-

tokrát to v kruhu spíše konzervativním „odnesl“ 

Valentýn. Co to je za blázinec, to nikdy neby-

lo… Ani já nejsem obdivovatel tohoto svatého. 

Je pro mne „cizí“, navíc v naší rodině patří lásce 

měsíc máj, nemluvě o tom, že vzájemnou lásku 

se snažíme udržovat trvale. Ovšem kdo chce, ať 

slaví, „neviditelná ruka trhu“ dodá cokoliv. Jen 

bych rád, aby to takto bylo bráno vždy a všude. 

Blíží se Mezinárodní den žen, bude 1. máj a já 

už trnu, jak páni typu Mejstříka či Šetiny zahá-

jí boj proti těmto svátkům. Možná mají averzi 

z dob, kdy jako pionýři nechyběli při nástupech, 

oslavách, přehlídkách… Možná mají rudý šátek 

ještě někde schovaný. Vždyť nejjednodušší je 

ponechat na každém: co, kdy a jak chce slavit. 

K „MDŽ“ přinesu ženě kytičku jako každý rok. 

Je mi přitom „šumafuk“, jestli dotyční muži či 

kdokoliv jiný donese své ženě květinu na „čaro-

dějnice“ či svátek Mistra Jana Husa. Mluvíme 

někdy dost o demokracii, nechme ji vládnout 

alespoň v takovýchto maličkostech. Stačí, že je 

mnohdy pošlapávána v záležitostech mnohem 

podstatnějších.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Holice „nehýří“ přebytkem pozoruhodných 

staveb a objektů. Přesto zde je „co k vidění“. 

Kromě kostela sv. Martina, objektu sokolovny 

a několika moderních budov stojí za pozornost 

početné pomníky, sochy, kříže, desky a kaplič-

ky. Jejich stručný popis a fotografi cké zobraze-

ní z hledáčku Vladislava Brandy je cílem tohoto 

malého seriálu.

Tentokrát bude řeč o kapličkách. Na území 

města jich stojí pět, dvě z nich přímo v centru.

Kaplička, zasvěcená sv. Janu Nepomucké-

mu, patří k nejznámějším. Nenese žádné ozna-

čení či údaj. Podle záznamů ve farní kronice 

byla postavena v roce 1855 v tehdejší Školské, 

nyní Komenského ulici na prostranství proti ko-

stelu sv. Martina. Obklopena lípami a kovovou 

zahrádkou sloužila před mnoha léty drobným 

církevním obřadům. V roce 1928 byla rozsáh-

le renovována, ovšem poslední roky jí pozor-

nost věnována nebyla. Ani církevní instituce se 

k ní nehlásí. Vzhledem k neutěšenému stavu 

převzalo kapli do své správy město a loňského 

roku byla značným nákladem renovována. 

Druhá kaplička v centru města byla údajně 

postavena v roce 1845 nákladem dobrodinců 

a obce v tehdejší Josefské – dnes Smetanově 

– ulici. Původně také byla sv. Josefovi zasvě-

cena, což jí zůstalo dodnes. Kaplička postrádá 

jakékoliv označení, její vzhled nebyl nikdy ni-

čím pozoruhodný. Církevní využití bylo nulové 

a svého času objekt připomínal spíše neudržo-

vanou garáž. Městská správa se loňského roku 

rozhodla převzít kapli do své evidence. Za po-

moci dotačního příspěvku byl tento stánek v ne-

dávném období přijatelně opraven i upraven.
Text: Miloslav Kment

Foto: Vladislav Branda

Josef  V A L E N T A,  narozený 8. břez-

na 1878 v Holicích (130. výročí narození), 

†  12. července 1967 ve Smržovce u Tanvaldu, 

správce ústavu práce, veřejný, kulturní a spor-

tovní činitel, zasloužilý divadelní ochotník a re-

žisér, předseda  Zpěváckého spolku Neptalim, 

jednatel Družstva pro postavení divadla v Holi-

cích, spisovatel – autor veseloher.

Kromě zmíněného jubilanta se z nežijících 

zajímavých osob v březnu narodili žurnalista 

František Bálek, spisovatel Zdeněk Bidlo, diplo-

mat doc. Ing. Oto Hlaváček, učitel a publicista 

Václav Horák, akademický sochař František 

Kment, fotograf Jiří Platenka, veřejný činitel 

a muzejník Josef Staněk, advokát a veřejný čini-

tel JUDr. Alexandr Vaníček. Zemřeli docent geo-

grafi e RNDr. Ctibor Votrubec, varhaník Bohumil 

Holub, učitel a spisovatel Otokar Pospíšil.

Holické letopisy jsou – pokud jde o březen 

„s osmičkou na konci“ – nulové. Tím nelze říci, 

že by se v minulosti v měsíci březnu v Holi-

cích nic pozoruhodného neudálo. Například 27. 

března 1871 došlo k vyřízení žádosti o zříze-

ní měšťanské školy chlapecké, 14. srpna bylo 

započato se stavbou a 1. listopadu 1892 bylo 

v zahájeno vyučování (dnes Základní škola 

v Holubově ulici). Nepochybně stavební tempo 

záviděníhodné i dnes.

Za povšimnutí stojí též 15. březen 1920, kdy 

byl zahájen provoz autobusové linky na trati Vy-

soké Mýto – Holice – Hradec Králové. Tato linka 

neztratila svůj význam dodnes. Nakonec jedna 

„přejmenovávací“ zmínka. Po vzniku samostatné 

ČSR v roce 1918 se v Holicích nic moc neměni-

lo. Mám tím na mysli názvy ulic. Pouze náměstí 

Císaře a krále Františka Josefa I. se stalo Velkým 

náměstím, v roce 1933 obdrželo název Masary-

kovo náměstí. Zato oba totalitní režimy se „sna-

žily“. 8. března 1940 na základě nacistického 

nařízení byly přejmenovány ulice Habrmanova, 

plukovníka Švece, Wilsonova, Jiráskova, Neru-

dova, Štefánikova, 28. října, Tyršova, Zborovská, 

Žižkova, 1. Máje a Bachmačská. Také komunisté 

hned po převratu v roce 1948 začali měnit názvy, 

což dokončili v březnu 1950 přejmenováním uli-

ce Dr. Edvarda Beneše, ulice Štefánikovy, Wilso-

novy a Masarykova náměstí.

(mkm)

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (1)



V sobotu 2. února se ve sportovní hale v Ho-

licích uskutečnil zahajovací turnaj soutěže 

ČMKV stolních tenistů veteránských kategorií. 

Turnaje se zúčastnilo 265 hráčů a hráček, což je 

absolutní rekord v dosavadní sedmadvacetileté 

historii. Ženy byly rozděleny do čtyř a muži do 

sedmi kategorií.

Výsledky:
Ženy:
kategorie nad 70 let:
1. Zdena Kalová (Kuřim), 2. Aťka Potůčková, 

malé fi nále Eliška Krejčová (Kralupy) 

kategorie 60–69 let:
1. Božena Lerchová (Č. Budějovice), 2. Jitka 

Maršíková (Sedlec),  malé fi nále Světluška Bo-

recká (Kralupy nad Vltavou)

kategorie 50–59 let:
1. Nataša Demirová (Bratislava), 2. Jitka Vr-

zalová (Praha), malé fi nále Alena Merhautová 

(Praha)

kategorie 40–49 let:
1. Jana Fojtíková (Soběšovice), 2. Ivana Pušová 

(Jablonec nad Nisou), malé fi nále Gabriele Raf-

feis (Rakousko)

Muži:
kategorie nad 80 let:
1. Lumír Ruzha (Praha), 2. Rudolf Chroust (Pl-

zeň), malé fi nále Josef Sokol (Náchod)

kategorie 75–80 let:
1. Zdeněk Lhotka (Praha), 2. František Preis 

(Velká Británie), malé fi nále Stanislav Wein-

mann (Klatovy)

kategorie 70–74 let:

1. Julius Holoda (Bratislava), 2. Josef Seidl 

(Čelákovice) malé fi nále Stanislav Hejný (Mni-

chovice)

kategorie 65–69 let:
1. Antonín Skála (Plzeň) 2. Emanuel Votýpka 

(Praha), malé fi nále Antonín Vlk (Ostrovská 

Nová Ves)

kategorie 60–64 let:
1. Miloš Matějíček (Jeseník), 2. Bedřich Štalzer 

(Frýdek Místek) malé fi nále Jiří Dospíšil (Tiš-

nov)

kategorie 50–59 let:
1. Josef Pořízek (Vyškov), 2. Jaroslav Hrčka 

(Tachov), malé fi nále Ivan Dospíšil (Tišnov)

kategorie 40–49 let:
1. Petr Janošík, 2. František Skácelík (Dětmaro-

vice), malé fi nále Suchomel
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Turnaj veteránů ve stolní tenisu Basketbalisté jsou druzí
Dalšími zápasy pokračovala Východočeská bas-

ketbalová liga mužů. Hráči BVK Holice přiví-

tali 9. února na své palubovce soupeře z Hořic, 

o den později změřili svoje síly s reprezentanty 

Nového Bydžova. V sobotu se našim hráčům 

moc nedařilo a celkem překvapivě podlehli Ho-

řicím o sedm bodů, když o výsledku rozhodla 

nepovedená třetí třetina. V neděli to bylo již 

o něčem jiném, na palubovce se vystřídal celý 

tým a deklasoval Nový Bydžov, který dohrával 

ve čtyřech, rozdílem třídy. 

BVK Holice: Hořice 53 : 60 Body domácích: Va-

lenta 18, Trojan 15, Branda 8, Kšáda 6, Pávek 6

BVK Holice: Nový Bydžov 114 : 56 Body do-

mácích: Trojan 35, Kšáda 17, Branda 13, Valen-

ta 13, Pávek 12, Štěrba 10, Krištof 6, Vavřina 4, 

Kasal 2, Klepišta 2

Čelo tabulky:

1. Chrudim 36

2. Holice  34

3. Chlumec 34

4. Vysoké Mýto 33

Halový fotbal

Tělovýchova a sport

Přípravné zápasy prvního týmu: 

9. 2. SK Holice : AFK Chrudim 2 : 4, branky 

za Holice Kopa, Kaluža

10. 2. SK Holice : Sokol Moravany 5 : 2, 

branky za Holice Bučko 2, Franc, T. Jedlička, 

Kaluža

17. 2. SK Holice : Holcim Prachovice 5 : 2, 

branky za Holice Pavlíček 2, Englich, Macha-

tý, Skalický

Mladší žáci třetí
V sobotu 9. února proběhl ve sportovní hale 

další fotbalový turnaj. Tentokráte změřili svoje 

síly mladší žáci. Našim hráčům se postupně po-

stavili zástupci Stolan (výsledek 1 : 1), Doud-

leb ( 2 : 0), Červené Vody (0 : 1), Vysokého 

Mýta (0 : 0), DFO Pardubice (2 : 0) a Přelouče 

(1 : 1). V konkurenci sedmi týmů vybojova-

li holičtí pěkné třetí místo za  první Přeloučí 

a druhým Vysokým Mýtem. O tento výsledek  

se zasloužila sestava: brankář Jan Mikeš a hrá-

či  v poli Marek Branda, Štefan Gabčo, Jan 

Březina, Roman Bareš, Patrik Drahoš, Josef 

Vrátil, Ladislav Mile a Pavel Kurka.

(sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Sportovní osobnost roku

V sobotu 8. března proběhne od 14.00 

hodin ve sportovní hale tradiční vyhlá-

šení ankety Sportovní osobnost roku. 

V doprovodném programu vystoupí 

Tancklub Holice, Taneční skupina Apel, 

Mateřská školka Pardubická, Ondřej 

Pírko (freestyle na kole). 

Sběr druhotných surovin

Holičtí fotbalisté nežijí jenom fotbalem 

a nečekají kdo jim co dá. V soboto 15. 

března organizují sběr druhotných surovin 

(železo a papír). Pomozte i vy fotbalovému 

oddílu.


