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Vážení spoluobčané.
Ve středu 29. února na-

vštívil naše město hejtman 
Pardubického kraje Radko 
Martínek. Vybral si vzácný 
den, který se opakuje vždy 
po čtyřech letech. Navštívil 
kosmetickou fi rmu Pacifi c 
Direct na Podlesí, zavítal 
do objektu místní Dělnické 

tělovýchovné jednoty, přesvědčil se, jak pokračuje 
modernizace Afrického muzea dotovaná z evrop-
ských fondů. Na radnici se informoval o běhu 
městského úřadu, rozpočtové situaci a také o dal-
ším osudu základní umělecké školy.

Jistě však čekáte i na aktuální informace. Do-
mnívám se, že pro vás budou zajímavá hlavně dvě 
rozhodnutí městských zastupitelů. Především byl 
schválen kapitálový rozpočet pro rok 2012. Díky 
úspěšnému hospodaření jsme při závěrečném účtu 
za rok 2011 konstatovali, že pro kapitálový roz-
počet můžeme použít částku 17 milionů Kč. Pe-
níz bezpochyby slušný, ovšem museli jsme z něj 
oddělit 7 500 000 Kč na dokončení akcí z roku 
2011 (např. pro Africké muzeum to činí 6 500 000 
Kč). Ze zbylé částky 9 500 000 Kč tvoří podstatný 
díl například 2 miliony Kč na veřejné osvětlení 
a strojní vybavení technických služeb, 600 000 Kč 
na výměnu čtyř vchodů za bezbariérový systém 
v budově býva lé polikliniky, 400 000 Kč na rekon-
strukci fontány před kulturním domem. Za zmín-
ku stojí 1 000 000 Kč na údržbu bytových domů, 
700 000 Kč na opravu podlahy městské sportovní 
haly, 560 000 Kč na obnovu fasády ve dvoře Zá-
kladní školy Holubova a 100 000 Kč na výměnu 
oken v sokolovně. Součástí rozpočtu je i rezerva 
ve výši 4 800 000 Kč na zateplení budov místních 
mateřských škol a Základní školy Komenského. 

Zastupitelé rovněž defi nitivně schválili rozdě-
lení fi nancí na podporu činnosti občanských sdru-
žení. Pro sportovní kluby se rozdělování drží zá-
sad o velikosti klubu, počtu členů, péči o mládež 
a výsledku v soutěžích. Ze sumy 630 000 Kč obdr-
ží SK Holice 298 000 Kč, BVK Holice 187 000 Kč, 
Automotoklub 90 000 Kč, Sokol Holice 82 000 Kč, 
zapomenuto není na tenisový klub, DTJ, Old bi-
kers, horolezecký klub. Pro TJ Jiskra Holice dojde 
k vyrovnání odkoupením tribuny stadionu v částce 
300 000 Kč. Pro ostatní občanská sdružení bylo 
rozděleno 240 000 Kč, například místní „tancklu-
by“ se podělí o 56 000 Kč, Český svaz chovatelů 
dostane 20 000 Kč, Junák a „kultura pro město“ 
po 10 000 Kč, toutéž čátkou bude ve sportovní 
činnosti podpořen i paralympik Oldřich Jelínek. 
Ochuzena nezůstanou ani menší sdružení.

Závěrem vám chci připomenout, abyste se už 
dnes vydali do fronty na vajíčka. Blíží se totiž 
velké církevní svátky – Velikonoce – a pomlázka 
bez vajec… I když pomlázkou by spíše zaslouži-
li ti, kteří se na této situaci „podepsali“. Přesto 
„šťastné a veselé“ vám přeje

 Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Radko Martínek v Holicích

Hejtman Pardubického kraje Mgr. Rad-
ko Martínek navštívil ve středu 29. února 
Holice. První jeho cesta vedla do firmy 
Pacific Direct, kterou si prohlédl v dopro-
vodu jednatele společnosti Bc. Josefa Te-
saříka. „Je potěšující, že zaměstnanci pře-
vážně z Holicka, pracují v tak příjemném 
prostředí“ konstatoval hejtman, na něhož 
návštěva ve firmě se zahraničním kapitá-
lem udělala velmi dobrý dojem. „Na kaž-
dém kroku je vidět, že dbáte o fi remní kul-
turu“ pochválil Radko Martínek přístup 
k zaměstnancům, jichž ve společnosti pracu-
je necelých dvě stě. 

Na radnici se nejvyšší představitel kraje 
mimo jiné zajímal o osud Základní umělec-
ké školy v Holicích, které skončila tříletá 
výjimka udělená hygieniky. Vedení města 
nyní stojí před rozhodnutím, jestli přemís-
tí školu do bývalé „šatlavy“ nebo postaví 
novou. „Malý okres, kterým trojkové obce 
jsou, by určitě vlastní hudební školu měl 
mít. Je však otázka, zda stavba odhadova-
ná na padesát milionů korun, příliš nezatí-
ží rozpočet“ uvedl starosta Mgr. Ladislav 
Effenberk.

Další kroky zavedly hejtmana a jeho 

doprovod do připravované nové expozice 
Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Staros-
ta Mgr. Ladislav Effenber a místostarosta 
Ing. Vítězslav Vondrouš ujistili vzácného 
hosta, že termín otevření (3. květen) se ur-
čitě stihne. „Vybírali jsme projekty tak, aby 
na ně ostatní atraktivity navazovaly“ řekl 
hejtman základní myšlenku, jak přistupova-
la Regionální rada soudržnosti NUTS II Se-
verovýchod, které předsedá, k rozdělování 
prostředků z regionálních operačních pro-
gramů na cestovní ruch. Nejinak tomu bylo 
i v Holicích, kde u kulturního domu začíná 
naučná stezka „Viselce“, kterou vybudovalo 
Lesní družstvo Vysoké Chvojno.

Poslední zastávkou Mgr. Radko Martín-
ka byl objekt Dělnické tělovýchovné jedno-
ty (DTJ). Starosta DTJ Milan Štěpánek po-
děkoval za příspěvky od Pardubického kraje 
a provedl hejtmana po stále se vylepšujícím 
areálu. Letos Pardubický kraj podpoří čin-
nost DTJ, která se snaží získat pro sport 
hlavně děti, 15 000 Kč. 

Hejtmana a nejen jeho, bychom měli 
v Holicích opět přivítat 2. května, kdy bude 
slavnostně otevřeno rekonstruované Africké 
muzeum Dr. Emila Holuba.
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 5. března 2012
Usnesení č. 45 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit kapitálové výdaje pro rok 2012 
dle předloženého návrhu.Č. 46 RM doporuču-
je zastupitelstvu města schválit závěrečný účet 
města za rok 2011. Č. 47 RM schvaluje převod 
částky 80 tisíc Kč z rezervního fondu Základní 
školy Komenského na mzdové výdaje nepeda-
gogických pracovníků školy. Č. 48 RM schva-
luje Dodatek č.1 k volebnímu řádu školské rady 
při základních školách zřizovaných městem. 
Č. 49 RM jmenuje jako zástupce města ve škol-
ské radě Základní školy Holubova Ing. Vítěz-
slava Vondrouše a Liběnu Stárkovou a Základ-
ní školy Komenského Radka Chotěnovského 
a Dagmar Spitzerovou. Č. 50 RM schvaluje: 
a)ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 3. 
2012 paní Ivě Šprojcarové v domě čp. 1131 Pa-
lackého ulice v Holicích; b) zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových prostor místnosti č. 106 
v prostorách Oblastní charity Pardubice v domě 
čp. 1131, Palackého ulice, Holice. Č. 51 RM 
bere na vědomí žádost MUDr. Hany Poppero-
vé s tím, že trvá na dodržení smluvních podmí-
nek s ukončením pronájmu ke dni 30. 4. 2012. 
Č. 52 RM bere na vědomí změnu dopravní-
ho značení při vjezdu do místní komunikace 
Jungmannova s platností od 19. března 2012. 
Č. 53 RM ukládá vedoucí fi nančního odboru 
a školství zařadit do nejbližší rozpočtové změ-
ny návrh na mimořádnou dotaci pro Technické 
služby Holice na zajištění údržby majetku měs-
ta dle předloženého návrhu. T: 19. 3. 2012 Z: 
Miroslava Welschová. Č. 54 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou 
vyhlášku města 1/2012. Č. 55 RM bere na vě-
domí žádost pana Davida Popperného. Č. 56 
RM bere na vědomí přípravu zasedání Zastu-
pitelstva města Holice dne 19. 3. 2012.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 19. března 2012
Usnesení č. 57 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit 1. rozpočtovou změnu v rozpoč-
tu města na rok 2012. Č. 58 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit 2. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 59 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
a) Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Technic-
kých služeb Holice; b) Dodatek č. 3 ke Smlou-
vě o výpůjčce Základní školy Holubova; c) Do-
datek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce Kulturního 
domu města Holic. Č. 60 RM doporučuje za-
stupitelstvu města schválit zrušení Fondu Eric 
a Virginia Stein v souladu s bodem 8 Statutu 
fondu ke dni 20. 3. 2012. Č. 61 RM doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný 
převod pozemku p. č. 264/4, výměra 16 m2, 
ul. Jiráskova do majetku města s omezující-
mi podmínkami podle § 22 odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. Č. 62 RM nedoporučuje 
zastupitelstvu města schválit bezúplatný pře-
vod pozemku p. č. 2570/6, výměra 363 m2, ul. 
Na Balkáně a pozemku p. č. 2402/12, výměra 
10 m2, ul. Pardubická do majetku města. Č. 63 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
a) bezúplatný převod pozemku p.č. 5432/6, vý-

měra 286 m2, místní část Roveňsko do majetku 
města s omezujícími podmínkami podle § 22 
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vzta-
zích, ve znění pozdějších předpisů. Č. 64 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit ceník 
pro výkup a odprodej pozemků pro rok 2012. 
Č. 65 RM schvaluje pronájem jednogaráže 
v čp. 1103 v ulici Na Mušce obálkovou meto-
dou s nejnižším podáním 500 Kč/m2. Č. 66 RM 
schvaluje jako zhotovitele akce „Náměstí T. G. 
Masaryka 29 – výměna hlavního rozvaděče vý-
tahu“, fi rmu Výtahy Pardubice a.s. Č. 67 RM 
schvaluje jako zhotovitele akce „Hradecká 876, 
Holice – zateplení a oprava 4 ks vrat p. Luboše 
Kvapila. Č. 68 RM schvaluje změnu ve vý-
běrové komisi na ředitele Základní umělecké 
školy Holice Mgr. Renatu Černíkovou nahradí 
Mgr. Miluše Málková. Č. 69 RM schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek 
z majetku města za prodejní ceny schválené Za-
stupitelstvem města Holic usnesením č. 151 ze 
dne 20. 2. 2012 v bytových domech: Staroho-
lická čp. 14, Staroholická čp. 353, Smetanova 
čp. 345, Pardubická čp. 407 a Na Mušce čp. 
1091 v Holicích. Č. 70 RM schvaluje uvolnění 
částky do výše 15 tisíc Kč na opravu nápisu ná-
hrobku manželů Holubových ve Vídni.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC ZE DNE 19. března 2012
Usneseníč. 157 ZM schvaluje postup rady 
města ze schůzí rady města od posledního za-
sedání zastupitelstva města 19. prosince 2011. 
Č. 158 ZM schvaluje celoroční hospodaření 
a závěrečný účet města za rok 2011 bez výhrad. 
Č.159 ZM schvaluje 1. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 160 ZM 
schvaluje 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2012. Č. 161 ZM schvaluje zru-
šení fondu Eric a Virginia Stein v souladu s bo-
dem 8 Statutu fondu ke dni 20. 3. 2012. Č. 162 
ZM schvaluje a) Dodatek č. 14 ke Zřizovací 
listině Technických služeb Holice; b) Dodatek 
č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce Základní školy Ho-
lubova; c) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce 
Kulturního domu města Holice. Č. 163 ZM od-
prodej pozemků p. č. 3222/2, 3222/5 a 3222/8, 
o celkové výměře 369 m2, ul. Staroholická man-
želům Krpatovým za cenu 200 Kč/m2. Č. 164 
ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 4039/12, 
výměra 62 m2 ul. Ve Drahách do majetku města 
za částku 70 Kč/m2. Č. 165 ZM schvaluje zří-
zení věcného břemene za účelem rozšíření knn 
na pozemku města p. č. 1113/1, ul. Vysokomýt-
ská, pro ČEZ Distribuce, a.s Děčín, za úplatu 
formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/

bm + DPH. Č. 166 ZM schvaluje bezúplatný 
převod pozemku p.č. 264/4, výměra 16m2, ul. 
Jiráskova do majetku města s omezujícími pod-
mínkami podle § 22 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystu-
pování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů. Č. 167 ZM neschvaluje bezúplatný 
převod pozemku p. č. 2570/6, výměra 363 m2, 
ul. Na Balkáně a pozemku p. č. 2402/12, vý-
měra 10 m2, ul. Pardubická do majetku města. 
Č. 168 ZM schvaluje a) bezúplatný převod 
pozemku p. č. 5432/6, výměra 286 m2, míst-
ní část Roveňsko do majetku města s omezu-
jícími podmínkami podle § 22 odst. 2 zák. č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. b) bezúplatný převod po-
zemků p. č. 2391/5, p. č. 2391/38, p. č. 2391/39, 
p. č. 2397/2, p. č. 2391/13, p. č. 2391/5, p. č. 
2391/21, p. č. 2391/43, p. č. 2391/48, p. č. 
2393/2, p. č. 2409/4, p. č. 2409/12 o celko-
vé výměře 2639 m2, v k.ú. Holice v Čechách 
do majetku města podle § 22 odst. 3 písmeno h 
Zákona č. 219/2000 Sb. Č. 169 ZM schvaluje 
ceník pozemků pro výkup a odprodej pozem-
ků pro rok 2012. Č. 170 ZM ukládá starostovi 
města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva 
města Holic dne 23. 4. 2012. Č. 171 ZM schva-
luje rozdělení fi nanční podpory z rozpočtu 
města na rok 2012 takto: Automotoklub Holice 
50 000Kč, TJ SOKOL Holice 32 000 Kč, TK 
Holice 36 000 Kč, DTJ Holice 19 000 Kč, BVK 
Holice 187 000 Kč, SK Holice 298 000 Kč, 
OLD BIKERS CLUB Holice 4 000 Kč, Ho-
rolezecký a turistický klub Holice 4 000 Kč, 
Oblastní charita Holoubek 15 000 Kč, Oldřich 
Jelínek Holice 10 000 Kč, Myslivecké sdružení 
Holice 5 000 Kč, Český zahrádkářský svaz Ho-
lice 6 000 Kč, Radioklub OK1 KHL 18 500 Kč, 
ČKS Základní kynologická organizace Holice 
5 000 Kč, Taneční klub Apel 28 000 Kč, Sdruže-
ní obrany spotřebitelů HK 500 Kč, Hana Flek-
rová, taneční studio Holice 3 000 Kč, Tancklub 
Holice 25 000 Kč, Český svaz chovatelů ZO Ho-
lice 20 000 Kč, NF Radost při Dětském domovu 
Holice 5 000 Kč, Junák – svaz skautů a skautek 
Holice 10 000 Kč, OS Kultura pro město Holice 
10 000 Kč, Automotoklub 40 000, Gymnázium 
Dr. E. Holuba Holice 5 000 Kč. Č. 172 ZM 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2012. 
Č. 173 ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. PU/0835/S/ROP NUTS 
II. Severovýchod. Č. 174 ZM deleguje pravo-
moc k provádění rozpočtových změn na Radu 
města Holic v rozsahu schválených provozních 
výdajů v rozpočtu města na rok 2012.

Čarodějnice 2012 – pondělí 30. dubna
18.30 hodin  náměstí T. G. Masaryka - koncert Dechové hudby KD Holice
19.15 hodin  lampionový průvody z náměstí ke kulturnímu domu
20.00 hodin  registrace čarodějnic 
20.15 hodin  zapálení ohně u parkoviště kulturního domu
20.30 hodin  diskotéka, vyhodnocení soutěže o nejpovedenější čarodějnici a opékání 

špekáčků
Bohaté občerstvení, rej čarodějnic, skákací hrad
Akci pořádá město Holice ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Holice a KD Holice.
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Výstava mysliveckých trofejí
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubi-
ce ve spolupráci s městskými úřady Holice, 
Přelouč a pardubickým magistrátem pořádají 
každoroční přehlídku trofejí ulovených v ho-
nitbách okresu Pardubice v roce 2011.
Přehlídka se koná ve společenském sále radnice 
v Sezemicích od 20. do 22. dubna 2012. Slav-
nostní zahájení je v pátek 20. dubna v 9 hodin, 
pro veřejnost je výstava otevřena od 10 do 17 
hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 
do 14 hodin. 

Obnova městské zeleně v roce 
2012 v Holicích
Odbor majetku a výstavby města Holice připra-
vil pro letošní rok obnovu městské zeleně v ná-
sledujících částech města.
Ulice Růžičkova – zde se provede výměna 
hlohů v celkovém počtu 48 stromů podél obou 
stran chodníků. Zároveň bude obnovena i vý-
sadba u hlavního vchodu do základní školy 
dvěma javory, čtyřmi tisy a keřovou výsadbou 

(mochny, růže, dřišťál, tavolník, svídy, skalník, 
atd). 
V březnu byla provedena obnova ulice Jung-
mannova novou výsadbou 13 ks lípy (viz foto).
Před otevřením Afrického muzea Dr.Emila 
Holuba bude prostranství za jeho budovou osá-
zeno dřezovcem trojtrným, dvěma platany, šesti 
hrušněmi vrbolistými, třemi borovicemi černý-
mi a jednou zakrslou a šesti smrky. Vše bude 
doplněno o trvalky, traviny a keře.
Aby byl výčet obnovy městské zeleně v letoš-
ním roce kompletní, je nutné doplnit novou vý-
sadbou keři a trvalkami obě strany křižovatky 
ulic Holubova.
Cena plánované obnovy je stanovena na cca. 
500 000 Kč. Realizátorem budou Technické 
služby Holice. 
 
Návrh na úpravu kruhové
křižovatky na obchvatu
Město Holice vyhlašuje pro širokou veřejnost 
záměr na zpracování návrhu reklamního pou-
tače na propagaci Afrického muzea Dr. Emila 

Holuba v Holicích, který bude umístěn ve stře-
du kruhového objezdu silnice I/35, tj. na konci 
Pardubické ulice.
Podmínky pro zpracování návrhu budou zájem-
cům sděleny prostřednictvím odboru správy 
majetku a výstavby města – p. Novák na tel. 
466 741 230. Uzavírka podání návrhů ve formě 
grafi ckých námětů nebo modelů je 31. května 
2012 jejich předáním řediteli Kulturního domu 
Holice p. P. Kačerovi. Vybrané náměty budou 
prezentovány na Dnech Holicka v kulturním 
domě a zastupitelstvo města následně vyhodno-
tí předložené návrhy.

HASIČI OBČANŮM

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Víte, jak se ochránit v zamořeném prostředí?
Jestliže musíte překonat zamořený prostor, pří-
padně je vyhlášena evakuace ze zamořeného 
místa, můžete se ochránit prostředky impro-
vizované ochrany. Tyto prostředky využijeme 
ve chvíli, kdy nemáme k dispozici speciální 
ochranné prostředky, tedy ochrannou masku 
a ochranný oděv. 
Základním principem improvizované ochrany 
je využití vhodných oděvních součástí, které 

jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí 
kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak 
celý povrch těla. 
Co použít:
-  na nos a ústa navlhčený kapesník, utěrku nebo 

ručník,
-  na oči lyžařské, plavecké, případně jiné uza-

vřené brýle nebo igelitový sáček stáhnutý tka-
nicí v úrovni lícních kostí, 

-  na hlavu čepici, kuklu, šátek nebo šálu,

-  na povrch těla kombinézu, kalhoty, sportovní sou-
pravu, pláštěnku do deště, dlouhý kabát, apod.,

-  na nohy vysokou obuv (kozačky, holínky),
-  na ruce rukavice (pryžové, kožené).
NEZAPOMEŇTE zakrýt celý povrch těla a vše 
dostatečně utěsnit (přelepit průduchy lepící pás-
kou, nohavice a rukávy stáhnout např. gumou).
PAMATUJTE: Čím více ochranného oděvu a pro-
středků použijete, tím se zvýší vaše ochrana!

Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

Nová zubní ordinace v Holicích, 
Husova 1217 
MUDr. Alena Hejcmanová oznamuje ote-
vření nové zubní ordinace 2. dubna 2012 
v ulici Husově čp. 1217 – vedle dětského 
domova. 
Přijímáme nové pacienty, kontakt na telefo-
nu 466 531 320.

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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1. 4.  Květná neděle – 8.00 – mše sv. s žehnáním a průvodem s ratolestmi
5. 4.  Zelený čtvrtek – 18.00 – mše sv. na památku Večeře Páně – s obřa-

dem umývání nohou – po mši sv. adorace v kostele do 21.00
6. 4.  Velký pátek – den přísného půstu – 18.00 – velkopáteční obřady, 

20.30 – křížová cesta (sraz u kostela)
7. 4.  Bílá sobota – 8.00 – společná modlitba v kostele (breviář), do 15.00 

bude kostel otevřený k soukromé modlitbě, 20.30 – velikonoční vi-
gilie (začíná žehnáním ohně před farou)

8. 4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 8.00 – slavnostní velikonoční bo-
hoslužba

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku 
ve dnech 11., 12., a 13. dubna vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
KDE: fara Holice – garáž a zahradní altán
CO:  letní i zimní oblečení (pánské, dámské, dětské)
  lůžkoviny – deky, peřiny, záclony, ručníky, utěrky
  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, vše jen nepoškozené
  obuv a hračky – kompletní a nepoškozené
Nemůžeme vzít: elektrospotřebiče, jízdní kola a kočárky. Všechno musí 
být dobře zabaleno v krabicích nebo igelitových pytlích.

MUDr. Hana Bažantová

V sobotu 14. dubna vystoupí v Kulturním domě města Holic bavič Zde-
něk Izer. Známého umělce vyzpovídal novinář Jiří Havel.
Zdeňku, kdy se uskutečnilo vaše první veřejné vystoupení?
Z. Izer: „Asi ve třech letech jsem stál u skříně a s vařečkou v ruce jsem dě-
lal předpověď počasí. Struktura dřeva totiž připomínala ony tlakové níže 
a výše. Všichni se smáli a já netušil proč.
Kdy jste v sobě objevil bavičské sklony?
Z. Izer: „Asi u té skříně, no a pak ve škole, kde jsem platil za třídního 
šaška.“
Kdy jste si tímto způsobem vydělal první peníze?
Z. Izer: „Na jaře 1989  při představení pro vojáky, 80 Kč čistá ruka.“
Měl jste někdy trému?
Z. Izer: „No jasně, že ano. Mám ji před každým představením, sice jen pár 
vteřin, ale pokaždé. Těžké jsou i přímé televizní přenosy.“
Říká se, že nejsmutnějšími lidmi jsou komici, jaký jste v soukromí? 
Z. Izer: „To si nemyslím. Ze zkušenosti vím, že ten kdo dělá legraci, je 
veselý i mimo pódium. Možná jsou výjimky, ale neznám je.“
Děkuji za rozhovor

Odpoledne druhé neděle velikonoční naplní prostory holického farní-
ho kostela svatého Martina zpěv a hudba v podání členů Svatomartin-
ského sboru. Program letošního velikonočního koncertu zpěváků, kte-
ří působí při kůru zdejšího kostela, nabídne vokální skladby českých 
barokních skladatelů, například Adama Václava Michny z Otradovic, 
ale i kusy instrumentální. Těšit se můžete například na monumentál-
ní Fantasii tristis Františka Xavera Thuriho či na malebné skladby 
italských mistrů. Na programu nebude chybět ani výběr z varhanní 
literatury a zazní tedy i nedávno opravené chrámové varhany. Při ve-
likonočním koncertu Svatomartinského sboru, který zazní v neděli 
15. dubna od 17 hodin v kostele svatého Martina, si můžete zakoupit 
i první CD sboru Laudemus omnes Dominum, které vyšlo v prosin-
ci loňského roku. Svatomartinský sbor si k jeho tvorbě přizval jako 
hosta Libuši Strakovou. Vstupné na koncert je dobrovolné, CD stojí 
100 Kč.

Lukáš Peška, regenschori

Několik otázek pro Zdeňka Izera

Velikonoční koncert Svatomartinského sboru

Humanitární sbírka

Velikonoční bohoslužby
v římskokatolické farnosti v Holicích

 tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Vata SCHVENK Climowool (0,039)  100 mm            47,90 Kč/m2 
Vata SCHVENK Climowool (0,039)  160 mm            76,70 Kč/m2 

Lepidlo na zateplení Z 301 DUO ,balení 25 kg          125 Kč/ks

PORFIX, porobetonové zdivo a příčky                        sleva až   25 %

SOBOTA  8:00-11:30                                                ceny bez Dph

Vata SCHVENK Climowool (0,039)  200 mm            95,80 Kč/m2 

Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

 Celý měsíc na suché směsy BASF   Sleva 15%

 
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-16.00 , So 8.00-11.30

DITON - dlažby,ztracené bednění,plotovky                       sleva 18 %
HELUZ - cihelné zdivo                                               sleva až  43 %

Vnitřní štuk HASIT 160  blení 30kg                               95 Kč/ks
Lepidlo na obklady a dlažby Z301 K ,balení 25 kg      85 Kč/ks

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Od  října 2011 probíhala v pardubickém zámku  výstava s názvem „Par-
dubice ve víru tance“ (společenské oblečení a vášeň pro tanec od po-
loviny 19. století do 60. let 20. století). Výstavu připravilo Východočes-
ké muzeum v Pardubicích. Vernisáž zahájila ředitelka muzea Mgr. Jitka 
Rychlíková. Derniéra výstavy proběhla v úterý 27. března v rytířských 
sálech pardubického zámku, v nichž po ofi ciální části zatančili členové 
tanečního klubu Tancklubu Holice. Taneční tečkou bylo vystoupení „Po-
zvánka do šantánu“. Ukázky společenských tanců se představil dětský 
pár Adéla Racková – David Říha a juniorský pár Kateřina Johanidesová 
– Martin Svatoň. Hana Flekrová

 Letní taneční tábor pro děti a mládež se uskuteční letos už po desáté. Tá-
bor rodinného typu se koná v krásném prostředí hradeckých lesů v areálu 
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí od 11. do 18. 8. 2012. Už nyní je 
připraven pestrý program plný tanečních ochutnávek, zajímavých hos-
tů a dalších překvapení. Doplňkovou sportovní aktivitou je cyklistika. 
Neopakovatelné zážitky zaručeny, skvělý team vedoucích, tancování pro 
všechny. Garantem a zárukou kvality je pořadatel Taneční studio Hany 
Flekrové Holice. Přihlášky na: www.tshf.cz.

Město Holice a Klub důchodců v Holicích vás srdečně zvou na jarní „Po-
sezení s písničkou“, které se bude konat v pátek 20. dubna v klubovnách 
kulturního domu. Přijďte si poslechnout hudbu, která nestárne, zazpívat 
si, popřípadě zatančit nebo jen zapomenout na starosti. Čeká na vás malé 
pohoštění a snad i tombola. Větší občerstvení obstará kavárna. Začínáme 
v 18.00 hodin, vstupné je dobrovolné.
 Zdeňka Hejlová

Posezení s písničkou

TAPOZA 2012 – jubilejní X. ročník !

Tancklub zatančil na zámku

V pátek 13. 4. 2012 jste srdečně zváni 
na první narozeninovou oslavu Rodin-
ného  a vzdělávacího centra Holoubek. 
Slavnostní zahájení ve 14.30 hodin ote-
vře dveře všem dětem a dospělým do svě-
ta pohádek, her, tvoření a zábavy. Pohád-
kové představení, rozkrojení a ochutnání 
narozeninového dortu, malování na obli-
čej, Montessori hernička jsou jen malým 
výčtem aktivit, na které se mohou v ten-
to den malí i velcí návštěvníci těšit. Vstupné je dobrovolné, vstupenky 
budou slosovány a výherci si do svých domovů odnesou vzdělávací hry 
a puzzle v celkové hodnotě 1 500 Kč.
Holoubkův první rok byl jako u každého batolete plný seznamování, růs-
tu, pokroku, učení se a objevování svých možností. „Bez velké materiální 
a duchovní pomoci veřejnosti by cíle naší sociální služby: zapojit rodiny 
s dětmi do společenského a zájmového života, přispět ke stabilitě a funkč-
nosti rodiny a všestrannému rozvoji dětí nemohly být naplňovány“, řekla 
Vladimíra Krejčíková, členka realizačního týmu. Velké poděkování patří 
všem, kteří Holoubkovi pomohli vzlétnout.
O tom, že RVC Holoubek naplňuje své poslání, svědčí i skutečnost, že již 
5 dní v týdnu zní v prostorách rodinného centra veselý smích návštěvníků 
všech věkových kategorií. Rodinnou atmosféru v domě č. p. 782 dokres-
lují nově vzniklá přátelství i vzájemné předávání zkušeností maminek 
třeba nad kávou či čajem. 
V prvních třech měsících letošního roku proběhl v Holoubkovi kurz Re-
spektovat a být respektován. Lektorka PhDr. Jana Nováčková, CSc., před-
sedkyně Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, o společných 
čtyřech sobotách říká: „Myslím si, že většina účastníku i přes obtížnost 
(je to především práce sama na sobě) započatou cestu už neopustí a že tak 
přibude rodin, v nichž bude větší pohoda. U dětí se vytvoří větší sebeúcta 
a také se naučí větší samostatnosti i zodpovědnosti.“ Kurz svou měrou 
přispěl k naplňování poslání Oblastní charity Pardubice.
Podrobnější informace o narozeninovém programu a pravidelných aktivi-
tách centra naleznete na www.pardubice.charita.cz/holoubek nebo na tel.: 
733 141 960.

Radka Sládková Dostálová

RVC Holoubek slaví první narozeniny

Staroholická 205 - bývalá cukrárna        Staroholická 205 - bývalá cukrárna   
                                 Holice                          
        Vám nabízí: zahrádkářské potřeby

sezónní zboží
dekorace

     www.supersluzba.cz

Místní organizace Českého rybářského svazu Holice
Vás zve na

Rybářské závody na rybníku Blažkovec
v neděli 22.dubna 2012. 

Prezentace od 5.30, začátek závodu od 7 hodin, konec ve 12 hodin.

Pro závodníky hodnotné ceny, pro veřejnost zajištěno občerstvení.

Rybářské závody dětí na rybníku Blažkovec
v sobotu 28.dubna od 7 hodin.

PRONAJMU NA NÁM. T.G.M.

OBCHOD 125 m2

PLECHOVÝ SKLAD 54 m2, 
MOŽNÉ I JAKO GARÁŽ

ZDĚNÝ SKLAD 55 m2

MOŽNÉ I JAKO KUTILSKOU DÍLNU,
ZKUŠEBNU PRO KAPELU A POD.

Tel.: 608 222 722

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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22. 2. 2012 se „radovánci“ převlékli do krásných masek. Celé dopoledne 
soutěžili, zpívali a tančili. A tak i nejmenší měli možnost vyzkoušet si 
atmosféru karnevalů. Myslím, že se karnevalový rej líbil jak malým, tak 
velkým, už teď se těšíme na příští rok.

Měsíc duben zahájíme zápisem do mateřské školy. Přihlášky rozdáváme 
přímo ve škole 2. až 4. dubna a vybíráme potvrzené od lékaře do 13. dub-
na. Od tohoto data budou rodiče o přijetí či nepřijetí dítěte vyrozuměni 
do 30 dnů.
Ve středu 11. dubna proběhne ve škole oční vyšetření dětí – oční scree-
ning. Pohádku O slepičce a kohoutkovi uvidí děti 23. dubna a o tři dny 
později nás čeká další pohádka Ptačí svatba. Každý pátek si zajedeme 
do plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě a budeme pokračovat v návště-
vách solné jeskyně v Holicích. Rodiče a děti pozveme na Velikonoční 
dílnu, společně zhotovíme velikonoční dekoraci. Příjemné posezení při 
kávě a malém občerstvení je součástí akce.

Lenka Chotěnovská

 Ve dnech 20. až 22. dubna 2012 bude v Holicích trochu rušněji. Sje-
dou se k nám nejlepší malí programátoři z celé republiky. Na Gymnáziu 
Dr. Emila Holuba v Holicích proběhne celostátní kolo soutěže „Mladý 
programátor“. Osobní záštitu nad celostátním kolem soutěže převzala 
paní Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje.
Pro naši školu i naše město je to velká pocta. Bez fi nanční pomoci města 
a sponzorských darů by bylo nemyslitelné tuto soutěž uskutečnit. V pro-
gramování v jazyku Baltík máme již několikaletou tradici. V loňském 
roce vyhrál tým gymnázia celostátní kolo soutěže v kategorii B a též letos 
jim budeme držet palce.
17. února 2012 se konal v Sezemicích již 57. ročník maturitního plesu 
gymnázia. Vedení školy tímto děkuji HV SRPDŠ, který se s pečlivostí 
a obětavostí sobě vlastní podílel na vynikající organizaci této společenské 
události.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

Vychovatelky školní družiny Základní školy Komenského připravovaly 
pro dětí letošní karneval s obavami. Jak se později ukázalo, jejich obavy 
byly zbytečné. V sobotu 3. března mířily desítky dětí převlečených za po-
hádkové postavičky do restaurace „Na Trandě“. Vychovatelky si připra-
vily nejen krátké vtipné předtančení v roli Rumcajse, Cipíska a Manky, 
ale také zajistily zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče, plné soutěží 
a krásných cen, které věnovali rodiče nebo jejich zaměstnavatelé. Některé 
maminky napekly sladké i slané pohoštění, a tak děti po tanci netrápilo 
ani prázdné bříško.
Touto cestou děkujeme rodičům za spolupráci a podporu. Těšíme se 
na společné setkání při další vydařené akci.

Vychovatelky ŠD

V letošním roce se na přelomu února a března konal na ZŠ Komenského 
15. ročník soutěže v přeskoku švihadla nazvaný Klokan. Letos skákal 
opravdu celý „Komenčák“ od první do deváté třídy. Rekordy sice pře-
konány nebyly (190 přeskoků za 1 minutu a 1026 přeskoků bez pokaže-
ní), ale výkony hlavně mladších skokanů byly výborné. I. Koubková ze 
3. A téměř vyrovnala rekord výkonem 186 přeskoků za 1 minutu, Tereza 
Netolická  zvládla 618 přeskoků bez pokažení.  Příslibem jsou i výkony 
letošních prvňáčků (L. Zamastilová, Z. a L. Píšovy, N. Kozáková, K. My-
slínová). Doufejme, že jejich chuť sportovat bude trvalého rázu a jejich 
výkony porostou.
Před jarními prázdninami proběhla na 1. stupni soutěž ve hře „Člověče, 
nezlob se“, pro 4. a 5. ročník byla připravena soutěž  rozvíjející logickou 
úvahu SUDOKU. Správnou taktiku letos zvolila opět K. Zamastilová ze 
3. A, která obhájila loňské prvenství. V Sudoku byli nejlepší A. Kačírek 
a Š. Šafr.
Kompletní výsledky soutěží najdete na internetových stránkách školy.

Olga Jiroutová, učitelka ZŠ Komenského

Ve dnech 5. až 8. 3. proběhla v DDM výstava technické tvořivosti dětí 
a mládeže. Výstavy se zúčastnili žáci ZŠ Holubova, ZŠ Komenského, 
gymnázia Holice, děti MŠ Holubova, MŠ Pardubická a děti z DD Holice. 
Všem moc děkujeme za krásné výrobky, které shlédli během čtyř dnů 683 
návštěvníci. Byli oceněni jednotlivci i kolektivy. Za své výrobky obdrželi 
diplom a drobnou věcnou odměnu. Děkujeme učitelům za spolupráci při 
této akci, která je každoroční tradicí.

Karneval DDM

Aprílový měsíc v Mateřské škole Holubova

Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Dětský karneval

Předjaří na ZŠ Komenského

Výstava

TOM service s.r.o., Nádražní 273, 534 01 Holice
tel.: 466 009 311, www.tomservice.cz

RYCHLOSERVIS – PNEUSERVIS
Přijďte přezout do našeho pneuservisu

•  demontáž, montáž, vyvážení disků na všechny typy osobních a dodávko-
vých vozidel

•  opravy bezdušových i dušových pneu – možnost plnění inertním plynem
•  z širokého sortimentu pneumatik nabízíme např. Barum, Continental, 

Matador, Bridgestone, Firestone, Hankook...
•  doplňky např. – alu kola, plechové disky, ozdobné kryty disků, kolové 

a zabezpečovací šrouby, ozdobné matky...
•  provádíme opravy včetně lakování ocelových disků
•  nabízíme sezónní uskladnění pneumatik i včetně disků
•  likvidace vyměněných pneumatik ZDARMA
•  prodej příslušenství v akčních cenách – stěrače, provozní kapaliny, 

žárovky atd.

PO-PÁ od 7.00 do 17.00,  SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody
tel.: 466 009 311

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Což pro vás není žádná novina, v plném 
znění „Březen, za kamna vlezem, duben, 
ještě tam budem“. Dubnových pranostik 
je nemálo, kromě již zmíněné uvádím ještě 
„V dubnu čas a panský kvas“ nebo „Když 
ozve se v dubnu hrom, chytni kámen nebo 
strom“. Věřme však, že paní Zima snad ko-
nečně odejde na dovolenou. Meteorologům 
jejich práci nezávidím. Stane se, že jim tipy 
vyjdou. Stačí vzít na vědomí, že „…z vý-
chodního Atlantiku bude postupovat brázda 
nízkého tlaku a začne k nám proudit tep-
lý vzduch od jihovýchodu…“. Přeloženo 
do češtiny má být dubnové počasí aprílové, 
jasno, polojasno až oblačno, místy přeháňky, 
ojediněle bouřky, denní teploty 11–17 stup-
ňů, přechodně až 20 stupňů.

Duben je kromě vrtkavého počasí prosycen 

také řadou významných dnů. 1. dubna se drží 
Mezinárodní den ptactva. Již od roku 1906 pla-
tí konvence o mezinárodní ochraně užitečného 
ptactva. 2. dubna je oslavován Mezinárodní den 
dětské knihy. Byl vyhlášen v roce 1967 na pa-
měť dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena.  Následují desítka další pozoruhod-
ných dnů, například  Den vzdělanosti, Světový 
den zdraví, Slavnosti stromů či Mezinárodní 
den skautů a skautek. U nás se však více osla-
vují svátky – jmeniny, kterých je jako dnů v ka-
lendáři – třicet. 

Z nejznámějších je to Ivana, Irena, Marcela 
a Vendula, Jaroslav, Jiří, Marek a Rudolf.

Kromě zmíněného „aprílového počasí“ je le-
tošní duben pozoruhodný i tím, že do něj letos 
kalendářně spadají i největší křesťanské svát-
ky – Velikonoce. Svým původem jsou to svát-

ky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému 
svátku jara zcela nový význam Židé svátkem 
Paschy, t. j. oslavou vyvedení a osvobození ži-
dovského národa z egyptského otroctví. Před 
dvěma tisíci lety křesťanské Velikonoce dostaly 
současný význam Kristovou smrtí a zmrtvých-
vstáním. Avšak jak je to s pohyblivým datem 
těchto svátků? Pravdou zůstává, že s výpočtem 
data mají nezřídka problémy i osoby k tomu 
nanejvýš povolané. Chceme-li se v tom vyznat, 
musíme si pamatovat jednoduchou zásadu: Ve-
likonoce slavíme po jarní rovnodennosti (stano-
vené na 21. březen) v neděli po prvním jarním 
úplňku. Takto stanovená neděle může být v roz-
mezí 22. března až 25. dubna. A letos – jak jistě 
víte – to připadá na 8. a 9. dubna 2012. Přeji 
vám klid, pohodu, včasný nákup vajíček, boha-
tou pomlázku. (mkm)

V druhém díle tohoto seriálu jsem zmiňoval 
jejich obsah a pozastavil se u „Adresáře města 
Holic v roce 1926“, který vydala Městská spo-
řitelna holická v Holicích a jejím nákladem vy-
tiskla holická tiskárna Františka Ottmara. Kro-
mě úvodního slova vydavatele obsahuje první 
nejrozsáhlejší část „Adresář“ na 242 stránkách 
abecední seznam obyvatelstva s údaji o zaměst-
naní, veřejných aktivitách, místě pobytu, stáří 
a rodinném stavu a seznam státních i soukro-
mých institucí, fi rem, živností, profesních od-
větví, občanských společenství, klubů, sdruže-
ní, církví, seznamuje s okresním a městským 
úřadem, čísly popisnými domů, jejich majiteli 
a pojmenovanými městskými ulicemi. Druhá 
část obsahuje články o historii města, o měst-
ské spořitelně, veřejné činnosti, v odborné části 
uvádí poplatkového rádce, daně a dávky. Pří-
davkem je inzertní část, kde nalezneme více než 
dvacet fi rem a živností.
V adresáři obyvatel jsou zahrnuti všichni, kteří 

byli v roce 1926 uvedeni ve voličských sezna-
mech. Jména jsou uvedena důsledně podle abe-
cedního pořadí, doslova a do písmene od „A“ 
až do „ŽET“. Končí několika doplňky, které 
se objevily během sazby. Pokud by si kdoko-
liv z vás myslel, že nejméně frekventová jména 
naleznete pod písmenem „A“, mýlil by se. „Áč-
kařů“ není moc, avšak rozhodně ne nejméně. Je 
to 16 jmen a pod nimi se skrývá 28 obyvatel. 

Pomineme-li písmena Q a X, která nejsou v ad-
resáři vedena a vypustíme-li „I“, kde nefi guru-
je jméno žádné, dělí se o první místo „E“ se 
dvěma osobami (Anna Etrychová a František 
Etrych) spolu s písmenem „Y“ taktéž uvádějící 
dvě osoby (Anna Yesová a Josef Yesa). Mno-
ho jmen neuvádí ani písmeno „Ř“ – pouhých 
sedm. A která jména v onom čase městu vládla?  
Vedení v té době držely dva rody: rod Formán-
ků a Kašparů. Boj to byl vyrovnaný, rozhodova-
lo několik osob – co bych na prstech jedné ruky 
spočítal. V celkové počtu mužů i žen obsadili 
první místo Kašparové s celkovým počtem 132 
osob (65 mužů, 67 žen). Hned za nimi stáli For-
mánkové s číslem 129 osob (65 mužů, 64 žen). 
Hojně se vyskytující jména patřila (abecedně) 
Brandům, Faltysům, Jeřábkům, Kmentům, 
Valentům a Vojtěchům. V křestních jménech 
v té době u žen vedly Anna, Marie a Františka, 
u mužů František, Josef, Karel a Václav. 

Miloslav Kment

22. dubna to bude sto deset let, co se v No-
vém Hradci Králové narodil František Ottmar. 
Rodina po čase odešla do Holic, kde jeho otec 
otevřel tiskárnu. Z Františka se za další desít-
ky let stal jeden z největších městských pat-
riotů. Jako  adjunkt městského důchodu byl 
zaměstnán na městském úřadu, jako asistent 
fi guroval při památné návštěvě prezidenta T. 
G. Masaryka v Holicích v roce 1922. Kromě 
toho se ve volném čase věnoval spoustě akti-
vit. Byl činitelem Studentského spolku, čle-
nem družstva pro postavení divadla, zajímal 
se o úsek památkové péče a ochrany přírody, 
byl autorem četných statí o Holicích a Holicku, 
spolupracovníkem regionálního tisku a vlasti-
vědných organizací, zabýval se upravováním 
spolkových kronik.

Pracoval též jako městský a okresní archivář. 
Jeho zásluhou byla vedena dokonalá dokumen-

tace památek a chráněných přírodních lokalit 
a rozsáhlý archiv pozoruhodných osob a udá-

lostí. To vše je zpracováno s ukázkovou peč-
livostí a přesnou evidencí. Archivně zpracoval 
též Holické povstání roku 1945. Velmi blízká 
mu byla muzejní činnost, pracoval jako správce 
muzea, zabýval se osobností velkého cestovate-
le Dr. Emila Holuba, výrazně se podílel na bu-
dování dnešního Afrického muzea. Několik let 
působil jako městský kronikář. 

Přitom všem si našel čas i na několik osob-
ních koníčků. Sbíral pozoruhodné tisky, ex lib-
ris, pohledy, pořizoval soupis místních přezdí-
vek. V kolektivu a u spolupracovníků byl velmi 
oblíbený, příjemný a duchaplný vtipný glosátor 
„všedního života“.  Oddaný manžel, svědomi-
tý tatínek a milovaný dědečk odešel do archi-
vářského a muzejního nebe v Holicích 30. září 
1977. Pojmenována po něm je jedna z ulic v lo-
kalitě „Muška“.

Miloslav Kment

Duben – ještě tam budem…

Ze starých městských adresářů (3)

Je to neuvěřitelných sto deset let

(Stránku připravil Miloslav Kment)

Fotografi e města Holic ze 30. let minulého století

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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Východočeská liga mužů:
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
51 : 90 (12:9 27:36 45:63)
Trojan 17, Oliva 14, Půlpán Viktor a Diepold 
12, Tylchrt 11, Šrámek, Joska 8, Welsch Michal 
4, Machara, Kolář 2
Sokol Darren Chrudim „B“ – BVK Holice 
74 : 68 (22:20 34:32 44:45 65:65)
Trojan 11, Diepold, Šrámek 9, Oliva 8, Viktor 
Půlpán, Kolář 7, Tylchrt, Michal Welsch 5, Ma-
chara 4
BVK Holice – Spartak Rychnov nad Kněžnou
73 : 48 (20:9 15:12 18:11)
Petružálek 12, Joska 11, Půlpán 9, Tušl 8, Tro-
jan 7, Machara, Oliva, Welsch, Diepold 5, Ku-
bant, Šrámek 3
BVK Holice – Spartak Choceň
87 : 61 (25:19 19:15 19:18)
Oliva 23, Šrámek 16, Půlpán, Trojan 14, Ma-
chara 9, Petružálek 6, Diepold 5

Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice – Sokol Nová Paka
94 : 61 (18:16 37:38 73:52)
Jechura 29, Bahník 22, Hromek 15, Samek 13, 
Jiří Mansfeld 7, Pataj, Procházka 4
86 : 49 (23:17 45:29 65:36)
Samek 21, Jechura 19, Bahník 15, Mansfeld 13, 
Procházka 10, Hromek 6, Pataj 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
93 : 71 (20:22 21:21 19:17)
Procházka, Bahník 17, Michal Welsch 15, 
Mansfeld 12, Kašpar 8, Kulhavý 6
73 : 87 (18:27 20:21 21:24)
Welsch 26, Kulhavý 16, Bahník 13, Procházka 
12, Kašpar 9, Mansfeld 6, Havelka 5

Oblastní přebor kadetů U17:
BC Darren Chrudim – BVK Holice
56 : 54 (13:13 27:27 37:44)
Jechura 25, Procházka 17, Havelka 9, Kulhavý 3
68 : 53 (13:22 33:28 51:45)
Jechura 34, Kulhavý 8, Procházka 5, Havelka 
4, Skála 2

Celostátní Extraliga žáků U14:
BK Snakes Ostrava – BVK Holice
118 : 61 (34:17 54:39 95:47)
Marek Welsch 13, Venclák,  Zeman 10, My-
cak, Tomášek, Válek 6, Adam Horký, Kašpar 4, 
Hloušek 2
BK Prostějov – BVK Holice
57 : 61 (11:14 26:25 42:42)
Horký 22, Welsch 20, Venclák, Tomášek, Ze-

man 5, Kašpar, Hloušek 2
BVK Holice – Slavia MBA Kroměříž
40 : 83 (13:18 24:41 27:65)
Horký 14, Kašpar 11, Tomášek 7, Welsch 5, 
Venclák 3
BVK Holice – Jiskra Kyjov
98 : 54 (23:12 42:27 61:46)
Horký 35, Zeman 17, Welsch 16, Venclák 12, 
Mycak 8, Kašpar 6, Tomášek 4

Mladší žáci BVK skončili v základní části EL 
ve skupině B na 5. místě a postoupili do závě-
rečného play off o postup na MČR.

Oblastní přebor starších minižáků U13:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
23 : 67 (12:16 12:35 14:52)
Marek Welsch 24, Adam Horký 23, Kašpar, 
Hloušek 7, Vrbický 5, Vlasák 2
62 : 71 (17:20 29:44 45:59)
Welsch 24, Kašpar 19, Horký 16, Hloušek, Vr-
bický 4, Šenk, Svatoš 2
BK Přelouč – BVK Holice
32 : 57 (0:12 8:20 16:39)
Dvořák 26, Vlasák 16, Mrázek 6, Mergl, Bar-
tošek 4, Tran 1
38 : 61 (4:19 20:36 24:53)
Dvořák 33, Mrázek 13, Marek Půlpán 8, Vlasák 
5, Mergl 2

Závěrečné play off Oblastního přeboru
nejmladších minižáků U11:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
49 : 50 (15:14 9:14 13:10)
Dvořák 30, Vlasák 6, Bartošek 4, Mrázek 3, 
Marek Půlpán, Mergl, Valenta 2
49 : 58 (11:18 12:12 14:16)
Dvořák 24, Mrázek 10, Půlpán 5, Chmelík, 
Bartošek 4, Vlasák 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
72 : 54 (8:22 20:12 24:9)
Dvořák 19, Mrázek 11, Půlpán, Vlasák 6, Chme-
lík 5, Štěrovský 3, Mergl 2, Tran, Bartošek 1
73 : 60 (20:20 22:10 9:24)
Dvořák 28, Mrázek 10, Bartošek 6, Chmelík 4, 
Filip Horký, Yurkiv, Tran, Štěrovský, Půlpán 2, 
Vlasák, Kačírek 1

Nejmladší minižáci sehráli s hradeckými soko-
ly čtyři vyrovnaná utkání o postup do závěreč-
ných bojů o 6 až 9 místo v oblastním přeboru. 
Čtyři porážky však znamenají jen účast v závě-
rečném turnaji o 10 až 12 místo. Holičtí mini-
žáci končí tímto turnajem svoji první mistrov-
skou sezónu. Protože jsou o rok a více mladší, 
budou tuto kategorii hrát i příští sezónu a tady 
se jím otevírá možnost jít úspěšně ve stopách 
svých předchůdců, současných mladších žáků 
v kategorii U14.

Florbalový turnaj

Sportovní osobnosti 2011Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

V neděli 5. února se v městské hale uskuteč-
nil fl orbalový turnaj dětí ve dvou kategoriích, 
a to starší žáci (ročníky 1994 až 1998) a mladší 
žáci (1999 až 2003). Tým DDM Holice obsadil 
v mladší kategorii druhé a ve starší třetí místo.
Pořadí v turnaji:
Starší žáci:
1. FBC Alfa Pardubice
2. Ohio state Pardubice
3. DDM Holice
4. Kostěnice
Mladší žáci:
1. White Heřmanův Městec
2. DDM Holice
3. Klub SPV Pardubice
4. Dráčata Heřmanův Městec
5. 6. ASPV Holice a Kostěnice

Tomáš Bartoníček

V sobotu 24. března proběhla v městské 
sportovní hale akce s názvem: „Vyhlášení 
sportovní osobnosti roku 2011“.
V kategorii:
Sportovní osobnost roku 2011 byli oce-
něni: Tomáš Kopřiva (ročník 1985), Jiří 
Růžička (2001), Filip Křtěn (1999) všich-
ni SK Holice, Renata Valentová (1964) 
TJ Sokol – Klub historických kol, Lukáš 
Jechura (1995), Jan Michálek (1996) oba 
BVK Holice, Filip Müller (1991), Mi-
chal Votroubek (1981) oba AMK Holice, 
Ing. Jiří Fajfr (1962) DTJ Holice – cyk-
loturistika, Ing. Leoš Kamenický (1961), 
Michaela Stránská (1998) oba TK Holice, 
Pavel Vondrouš (1974) TJ Jiskra Holice 
– Klub českých turistů a Martin Mádlo 
(1986) TJ Jiskra Holice – Oddíl stolního 
tenisu.

Kategorie mimořádné:
Nejlepší trenér nebo cvičitel: Eva Šveco-
vá (1952) TJ Jiskra Holice – oddíl ASPV, 
Hana Flekrová (1958) Tancklub Holice.

Mimořádný sportovní výkon – jednot-
livci: Jiří Valenta (1967) TJ Sokol Holice 
– Klub historických kol, Viktor Půlpán 
(1996), Marek Welsch (1999), Adam Hor-
ký (1999) všichni BVK Holice.

Mimořádný sportovní výkon – druž-
stva: BVK Holice – Mladší žáci do 12 let, 
TJ Jiskra Holice – Oddíl stolního tenisu 
(Družstvo „A“).

Kategorii: Legenda holického sportu: 
Miroslav Splítek (1932) AMK Holice.

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Nový simulátor nákladního vozidla
Nově zprovozněný simulátor náklad-
ního vozidla v prostorách Střední 
školy automobilní v Holicích umožní 
studentům i řidičům otestovat své řidič-
ské schopnosti „nanečisto“. Jde o jeden 
z mála simulátorů jízdy nákladním vozi-

dlem v České Republice, pokud nebudeme počítat zařízení určená pro 
armádu. Na projektu se kromě střední školy podílela i společnost Re-
nault Trucks, která ve spolupráci se svým koncesionářem GSC-Auto, 
dodala pro stavbu simulátoru nezbytné náhradní díly. Celý projekt 
fi nancovaný z prostředků Evropské unie zastřešila olomoucká spo-
lečnost JKZ, která se výrobou simulátorů dlouhodobě zabývá.
„Simulátor umožní našim studentům i řidičům profesionálům vyzkoušet 
si krizové situace, ke kterým obvykle při výuce v autoškole nedochází,“ 
poznamenává na adresu nové vyučovací pomůcky ředitel školy Michal 
Šedivka. Celý přístroj je věrnou kopií kabiny vozidla Renault Magnum, 
včetně všech kontrolek, přepínačů a dokonce i bočních dveří. „Instruktor 
sleduje počínání žáka z ptačí perspektivy na svém monitoru. Před jízdou 
musí student dbát i na nejmenší detaily, jako je například seřízení vněj-
ších zrcátek,“ dodává Šedivka. Nápad s postavením simulátoru si pochva-
luje i Zdeněk Hlavatý, předseda Profesní společnosti autoškol ČR. „Testy 
na tomto typu zařízení místo reálných jízd jsou nesrovnatelně levnější 
a při dnešních cenách nafty mohou ušetřit čas i náklady,“ představuje 
výhody Hlavatý.
Velmi rychle může instruktor během jízdy měnit i povětrnostní podmín-
ky. Kromě naprogramovaných překážek jako jsou padající stromy, lesní 
zvěř nebo odstavená auta, jízdu mohou ovlivnit i tma nebo hustá mlha. 

Zkušební jízdy jsou možné v různých prostředích a terénech – hory, měs-
to, cvičiště, rozjezdy do kopce, brzdění… „Přepínat lze i mezi různými 
modely vozidel – od střední řady Midlum, až po tahač Magnum s návě-
sem, se kterým si lze vyzkoušet třeba couvání,“ upřesňuje Pavel Černý 
ze společnosti GSC-Auto. Je možné si zkusit řadu nezvyklých situací bez 
rizika poškození vozidla nebo okolí. Jeden z účastníků předváděcí akce 
tak nemusí mít těžkou hlavu, když zezadu narazil do vozidla Policie ČR.

INFORMACE
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Kulturní kalendář na měsíc duben 2012 Kulturní dům oslavil své
jubileum přehlídkou souborů

Člověk míní – život mění

V sobotu 18. 2. 2012 KD slavil 50 let svého ote-
vření. Bylo živo, veselo, plno i hlučno v hledišti 
i na jevišti. A tak tomu má být! Popřát přišli 
čtyři největší soubory KD: JG Dix, Divadelní 
soubor KD Holice, Dechový orchestr KD Ho-
lice a Factorial ! Orchestra a předvedly to nej-
lepší ze svého hudebního a divadelního umění. 
DS KD Holice ztvárnil úryvky z Prodané ne-
věsty „na forbíně“, v nichž se vystřídalo 27 
herců ve stylových kostýmech, z toho 10 dětí 
z Dramatického kroužku DDM Holice. 
Nejvytíženějším vystupujícím  byl bezpochyby 
Karel Král, a to nejen z pozice hudebníka, ale 
i organizátora.
Na pódiu se vystřídalo 74 účinkujících a dal-
ších 16 osob se podílelo na přípravě večera. 
Proto devadesátkrát děkujeme a přejeme další 
úspěšné roky všem souborům „na prknech, co 
znamenají svět“.

Jitka Juračková

Příznivci holických ochotníků budou zklamáni, 
avizovanou Higginsovu hru „Harold a Maude“ 
neuvidí! Jak je na divadle zvykem, dějí se jen 
nepředvídatelné okolnosti. A ty bohužel na-
staly. Zvykem je i to, že režisér a herci nikdy 
nezahálejí, a tak našim příznivcům můžeme 
nabídnout hru oblíbeného Johna Patricka „Sex 
v šestém patře“. Jak již titul hry napovídá, 
dějištěm je šesté patro jednoho newyorského 
mrakodrapu. Za zavřenými dveřmi tří bytů se 
odehrávají tři samostatné příběhy, které jsou 
vzrušující, dojemné a především zábavné. Mají 
společné téma: různé podoby lásky, v nichž je 
obsažena i touha a osamění. Americký spisova-
tel John Patrick, nositel prestižní Pulitzerovy 
ceny a mnoha dalších vyznamenání je skuteč-
ným mistrem duchaplných dialogů. Sex v šes-
tém patře se skládá ze tří částí s mnohoslibnými 
názvy: Vytrvalost, Dvojsmyslnost, Frustace. 
Hrají: O. Petráková, J. Schejbalová, L. Voříš-
ková, J. Zapletalová, P. Hladík, P. Hlavatý, T. 
Rychlík, L. Sedlák, V. Vondrouš. Změněn je 
i termín představení: 28. dubna 2012 v 19.30 
ve velkém sále KD Holice. 

Za divadelní soubor  Jitka Juračková

PŘEDSTAVENÍ A ZÁBAVNÉ POŘADY
datum hodina program vstupné
14. 4. 19.30  TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
sobota   Nový zábavný pořad populárního baviče a imitátora Zdeňka Izera a Šárky 

Vaňkové, zpěvačky a fi nalistky prvé řady Superstar. 200/180/160 Kč
19. 4. 8.30+10  Božena Šimková – JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
čtvrtek   Zkrotit princeznu není jen tak. Výpravné představení v dobových kostýmech 

se scénickou hudbou a písničkami.
   Divadelní agentura Praha. 40 Kč
28. 4. 19.30  John Patrick – SEX V ŠESTÉM PATŘE
sobota   Vytrvalost – Dvojsmyslnost – Frustrace
   Tři samostatné příběhy, které mají společné téma – různé podoby lásky.
   Divadelní soubor KD Holice, režie J. Juračková. Zařazeno v ABO. 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
3. 4. 19.00  Školní výlet – fi lm+beseda
úterý   Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom zažívá mnoho peripetií, 

vtipných situací, ale i osobních dramat. Film je koncertem hvězd českého fi l-
mu.

   Režie: Petr Šícha a Tomáš Magnusek.
   Hrají: Libuše Švormová, Sandra Nováková, Stanislav Zindulka, Tomáš Mag-

nusek, Kamila Moučková, Ladislav Trojan, Jiřina Jirásková, Uršula Kluková 
a další.

   Žánr: Komedie. Délka 90 minut. 75 Kč
   Po promítání beseda – účast přislíbili tvůrci fi lmu.
10. 4. 17.00  Mach a Šebestová na prázdninách
úterý   Pásmo krátkých pohádek: O líném Honzovi, Cvrček a slepice, Krtek a vlaš-

ťovka, Jak Mach a Šebestová navštívili cirkus, Jak Šebestovi přijeli za dcerou, 
Jak splnili sen paní Janderové, Jak se Jonatán stal hrdinou dne, Jak se Mach 
a Šebestová vrátili z prázdnin.

  Žánr: Animované pásmo. Délka 68 minut. 30 Kč
17. 4. 19.30 Probudím se včera
úterý   Komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou láskou do hlubin 

nedávné minulosti. Prima zábava, energie mládí, studentská recese a originál-
ní vzpomínka na předsametovou dobu.

   Režie: Miloslav Šmídmajer.
   Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefi ková, Martina Válková, Viktor Preis.
   Žánr: Komedie. Délka 120 minut. 70 Kč
24. 4. 19.30  Milovaní
úterý   Dva milostné příběhy dvou generací, matky a dcery, kdy si ani jedna neumí 

připustit, že by žila sama. Z Paříže 60. let přes Prahu do současného Londýna. 
proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které milují. České reálie, 
čeští herci v epizodních rolích a Miloš Forman jako Jaromil Passer.

   Režie: Christophe Honoré.
   Hrají: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier, Miloš For-

man.
   Žánr: Komedie hudební – přístupno od 12 let. Délka 130 minut. 70 Kč
2. 5. 19.30 Labyrint
středa   Skupina čtyř lidí se snaží najít legendární mystické katakomby staré Prahy. 

Jejich výprava do labyrintu středověkých chodeb se ale změní v boj o holý 
život.

  Režie: Tomáš Houška.
  Hrají: Lucie Vondráčková, Mary Coronado, Martin Zbrožek, Jan Zadražil.
  Žánr: Mysteriózní thriller – přístupno od 12 let. Délka 92 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
17. 4. 16.00 Historický odkaz pánů z Pernštejna na Holicku
úterý  Přednáší: PhDr. František Šebek. 30 Kč

KULTURA V HOLICÍCH


