
1

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle 

Holických listů jsem 
nám všem přál, aby 
již síla jara byla znát. 
Několik teplých dnů  
bylo, ale zima je bo-
jovnice a nehodlá se 
jen tak lehce vzdát. 
Tak jen doufám, že 
sníh a mrazivé počasí 

bude až další zimu.
A nyní k aktuálním informacím. Březnová 

zasedání zastupitelstva se zabývala velmi důle-
žitými body. Mezi ně jistě patří závěrečný účet 
města za rok 2013. Město skončilo své loňské 
hospodaření s přebytkem cca 17 mil. Kč. Vý-
sledek je ovlivněn jednak úsporami na vlastním 
provozu města a jeho příspěvkových organiza-
cí, většími příjmy z rozpočtového určení daní 
(RUD), nedočerpáním některých kapitálových 

výdajů (jsou převedeny do roku 2014) a prode-
jem městských bytů. 

Dalším důležitým bodem bylo projednání 
a schválení kapitálového rozpočtu města na rok 
2014 ve výši cca 26,5 mil. Kč. Mezi nejvýraznější 
akce patří dokončení výstavby základní umělec-
ké školy, předfi nancování zateplení a výměna sítí 
se zpevněním pavilonu v MŠ Pardubická za cca 
4,5 mil. Kč, předfi nancování zateplení MŠ Holu-
bova za cca 3 mil. Kč, rekonstrukce kotelny v čp. 
1042 v ulici U Kapličky za 1,2 mil. Kč, zateplení 
a nová fasáda na č.p. 2 na náměstí T. G. Masa-
ryka za cca 1,5 mil. Kč a investiční transfer pro 
TS Holice ve výši cca 2 mil. Kč na nákup sekačky 
Spider, malého bagru a výměnu sloupů veřejné-
ho osvětlení. V kapitálovém rozpočtu je rovněž 
vytvořena rezerva ve výši 9 mil. Kč na předfi nan-
cování projektů „Bezpečná doprava ve městě“ 
a zateplení ZŠ Holubova. 

Projednán a schválen byl i velmi sledovaný 
bod rozdělení fi nanční podpory města občan-

ským sdružením, spolkům i jednotlivcům na rok 
2014 ve výši cca 1,5 mil. Kč. Největšími příjem-
ci dotace jsou SK Holice a BVK Holice, kteří 
mají nejvíce mládežnických družstev. 

Všichni pravidelní žadatelé z Holic byli 
uspokojeni minimálně ve výši příspěvku loň-
ského roku, a tak se jejich činnost může nadále 
rozvíjet.

Zvláštním bodem programu bylo projednání 
názvu nové základní umělecké školy. Návrh zněl 
na pojmenování po jednom z nejvýznamnějších 
českých výtvarných umělců a čestného obča-
na Holic po panu Karlu Malichovi. Vzhledem 
k tomu, že se narodil a žil v Holicích, má k na-
šemu městu blízký vztah prolínající se celým 
jeho dílem. Zastupitelstvo města Holic schváli-
lo název nové školy „Základní umělecká škola 
Karla Malicha“ od 1. září 2014.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem pří-
jemné prožití svátků velikonočních, za opravdu 
jarního počasí.

SPORTOVNÍ OSOBNOST HOLIC ZA ROK 2013
Vyhlášení sportovní osobnosti za rok 2013 

se konalo v sobotu 15. března 2014 v Měst-
ské sportovní hale v Holicích. Moderátorem 
slavnostního odpoledne byl starosta města 
Mgr. Ladislav Effenberk. Při slavnostním aktu 
byli vyhlášeni nejlepší sportovci v kategori-
ích- sportovní osobnost roku 2013, mimořád-
ný sportovní výkon jednotlivci, mimořádný 
výkon družstva, nejlepší trenér nebo cvičitel. 
Oceněni byli nejlepší sportovci mezi dospělý-
mi a dětmi. O výběru sportovců rozhodovala 
a celou akci zabezpečovala Komise pro škol-
ství, mládež a tělovýchovu Rady města Ho-
lic. Legendou holického sportu byl vyhlášen 
bývalý fotbalista Václav Vicány, který v Holi-
cích hrál od roku 1959. Svoji aktivní činnost 
ukončil ve 42 letech a dále se věnoval trenér-
ské a funkcionářské práci. V doprovodném 
programu vystoupily – TK Apel, TK Tancklub 
Holice, TJ Sokol Holice, děti z MŠ Staroholic-
ká, fotbalisté SK Holice, badmintonový oddíl 
DDM, členové Klubu historických kol, dětský 
aerobic při DDM, k poslechu hrála BaŠaPa. 
Mezi oceněné sportovce zavítal i vítěz Velké 
pardubické steeplechase v roce 2007 (Sixteen) 
pan Dušan Andrés.

Sponzoři: Město Holice, Pardubický kraj, 
Agrostav Pardubice, Kooperativa a.s., Pacifi k 
Direct, s.r.o

Mgr. Zdeňka Krátká, předsedkyně komise RM
Foto: Ladislav Formánek
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
19. února 2014
Usnesení č. 35 RM schvaluje: a) hospodaření 
všech příspěvkových organizací města za rok 
2013; b) vypořádání výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací města za rok 2013; 
c) převod prostředků z výsledku hospodaření 
příspěvkových organizací do jejich rezerv-
ního fondu dle předloženého návrhu takto: 
MŠ Holubova 2 967,13 Kč, MŠ Pardubická 
28 731,53 Kč, ZŠ Holubova 30 147,52 Kč, 
ZŠ Komenského 26 100,00 Kč, ZUŠ 
369 795,91 Kč, DDM Holice 46 938,05 Kč, 
ŠJ 83 885,45 Kč, KD 48 026,07 Kč, TS 
504 368,08 Kč T: do 31. 3. 2014 Z: ředitelé 
PO, Č. 36 RM ukládá MŠ Staroholická vrá-
tit na účet zřizovatele částku 1 685 Kč. T: 31. 
3. 2014. Z: Mgr. Z. Krátká. Č. 37 RM ukládá 
zařadit do nejbližší rozpočtové změny kráce-
ní příspěvku na provoz Technickým službám 
Holice na rok 2014 o částku 504 368,08 Kč. T: 
31. 3. 2014. Z: M. Welschová. Č. 38 RM: a) 
schvaluje rozpočty příspěvkových organiza-
cí města na r. 2014v objemu příjmů a výdajů 
MŠ Holubova 3 078 700 Kč, MŠ Pardubická 
2 286 000 Kč, MŠ Staroholická 1 485 000 Kč, 
ZŠ Holubova 2 958 000 Kč, ZUŠ 1 435 000 Kč, 
DDM 1 218 700 Kč, ŠJ 5 140 400 Kč, KD 
6 994 300 Kč, TS 21 269 000 Kč, b) schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací měs-
ta na rok 2014; c) ruší sledování závazných po-
ložek energií a mzdových výdajů v rozpočtech 
příspěvkových organizací města pro rok 2014. 
Č. 39 RM schvaluje zveřejnění návrhu kapi-
tálového rozpočtu města na rok 2014 v obje-
mu 26 598 379 Kč. Č. 40 RM: a) schvaluje 
inventarizaci majetku města k 31. 12. 2013; b) 
pověřuje starostu města kontrolou plnění opat-
ření v inventarizační zprávě za rok 2013. Č. 41 
RM schvaluje jako zhotovitele akce „ZŠ Ko-
menského, Holubova 500 – výměna oken – zá-
padní strana“ fi rmu Miroslav Schejbal, Podlesí 
33, Holice. Cena dodávky 334 431 Kč. Č. 42 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
jako zhotovitele akce „MŠ Holice, Pardubic-
ká 992 – statické zajištění učebního pavilonu“ 
fi rmu KOS CONSULT s.r.o., Přerov. Cena 
dodávky 365 420 Kč včetně DPH. Č. 43 RM 
schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele akce „MŠ Holice, Pardubická 992 
– rekonstrukce rozvodů vody a topení v pavi-
lonu dětí“ fi rmu První Vysokomýtská stavební 
společnost, s.r.o., Vysoké Mýto. Cena dodáv-
ky činí 1 103 000 Kč včetně DPH. Č. 44 RM 
schvaluje: a) zadávací dokumentaci pro výbě-
rové řízení na zhotovitele akce „Bezbariérové 
úpravy komunikace Holubova; b) pro výběrové 
řízení na zhotovitele akce „Bezbariérové 
úpravy komunikace Holubova“ složení komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení: Ondřej Dobrovolský (náhradník 
Ing. Vladislav Branda), Petr Voženílek 
(náhradník Stanislav Novák), Roman Matoušek 

(náhradník Ing. Vítězslav Vondrouš), Radek 
Chotěnovský (náhradník Josef Bartoníček), 
Ing. Ludvík Blažek, Ingeniring Krkonoše 
a.s. (náhradník Lucie Dostálová, Ingeniring 
Krkonoše). Č. 45 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit odprodej pozemku p.č. 558/2, 
výměra 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ul. 
Hradecká, k.ú. Holice v Čechách zapsaného 
na listu vlastnictví 10005. Č. 46 RM schvalu-
je zveřejnění záměru odprodeje a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozem-
ku p.č. 558/3, výměra 20 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. Hradecká, k.ú. Holice v Čechách 
zapsaného na listu vlastnictví 10005. Č. 47 
RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit bezúplatný převod pozemků p.č. 2422/64, 
p.č. 2422/66, p.č. 2422/68, p.č. 2422/70, 
p.č. 2422/72, p.č. 2422/73, p.č. 2422/74, 
p.č. 2422/75, p.č. 2422/76, p.č. 2422/77, p.č. 
2422/78, p.č. 2422/79 a p.č. 2422/83, vše 
k.ú. Holice v Čechách od Pardubického kra-
je do majetku města. Č. 48 RM schvaluje: a) 
náhradu nákladů spojených se zhodnocením 
bytu č. 20 v č.p. Bratří Čapků 61, Holice dle 
předloženého návrhu; b) nájemné pro byt č. 
20 na adrese Bratří Čapků 61, Holice ve výši 
65 Kč/m2. Č. 49 RM neschvaluje žádost 
o úhradu rekonstrukce vodovodní přípojky pro 
Společenství vlastníků bytových jednotek v č.p. 
107, Hradecká ul., Holice. Č. 50 RM schvalu-
je Pořadníky uchazečů o přidělení bytu v by-
tových domech U Kapličky 1042 a Palackého 
1131 na I. čtvrtletí roku 2014, dle předložené-
ho návrhu schváleného sociální komisí. Č. 51 
RM bere na vědomí měsíční zprávu za měsíc 
za měsíc leden 2014 na akci Základní umělecká 
škola v pasivním standardu. Č. 52 RM schva-
luje provedení prací nad rámec smlouvy o dílo 
– Základní umělecká škola v pasivním standar-
du specifi kovaných ve změnových listech č. 1, 
2, 3, 4, 6 a 7. Č. 53 RM schvaluje: a) demontáž 
stávajících vývěsních skříněk z prostor autobu-
sového nádraží a instalaci nových vývěsních 
skříněk na severní straně obchodního středis-
ka Qanto; b) zveřejnění záměru pronájmu in-
formačně – propagačních ploch – vývěsních 
skříněk za 1000 Kč/rok/kus včetně základní 
sazby DPH; c) schvaluje osvobození poplatku 
za pronájem informačně-propagačních ploch 
– vývěsních skříněk pro příspěvkové organi-
zace města. Č. 54 RM souhlasí s předloženou 
koncepcí „Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika v období 
2014–2020“. Č. 55 RM schvaluje odměny ře-
ditelům příspěvkových organizací města za II. 
pololetí roku 2013 dle předloženého návrhu. 
Č. 56 RM bere na vědomí přípravu zasedání 
zastupitelstva města dne 3. 3. 2014. Č. 57 RM 
schvaluje umístění fotopanelu na prostranství 
mezi Kulturním domem města Holic a Afric-
kým muzeem Dr. E. Holuba. Č. 58 RM schvalu-
je Školní jídelně Holice dlouhodobý pronájem 

prostor pod školní jídelnou za účelem konání 
relaxačních večerů s mandalou pro veřejnost, 
a to vždy v sudé pondělí v době od 19.00–21.00 
hodin, paní Mgr. Nekvindové za cenu 120 Kč 
za hodinu. Č. 59 RM schvaluje bezplatný pro-
nájem části místní komunikace a parkoviště 
na náměstí T. G. Masaryka v Holicích, mimo 
vyhrazeného parkoviště pro invalidy a KB, dne 
1. března 2014 od 6.00 do 18.00 hodin u příle-
žitosti pořádání Masopustu 2014. Pořadatelem 
je občanské sdružení Kultura pro město, Ha-
vlíčkova 328, Holice ve spolupráci s Městem 
Holice. Č. 60 RM schvaluje návrh na zápis 
„Stínání kohouta“ do Seznamu nemateriálních 
kulturních památek Pardubického kraje.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
3. března 2014
Usnesení č. 61 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit kapitálový rozpočet města na rok 
2014 dle předloženého návrhu v objemu výdajů 
26 598 379 Kč. Č. 62 RM schvaluje 1. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2014. 
Č. 63 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 50 % 
z celkové částky 44 955,83 Kč za pozdní platbu 
nájemného za období roku 2012–2013 nájemci 
nebytových prostor ev. č. 204, v čp. 2, náměstí 
T. G. Masaryka, Holice. Č. 64 RM schvaluje 
pronájem části pozemku p.č. 1612, 359/2 
a 5045/1, k.ú. Holice v Čechách o celkové vý-
měře 3 m2 pro umístění 3 plakátovacích ploch, 
fi rmě RENGL, s.r.o., Liberec , specifi kovaných 
v dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu plakátova-
cích ploch ze dne 25. 1. 2010. Č. 65 RM bere 
na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva 
města dne 17. 3. 2014. Č. 66 RM schvaluje 
Mgr. Ladislavu Effenberkovi a Ing. Vítězslavu 
Vondroušovi služební cestu na výstavu Kar-
la Malicha do Koblenze v Německu ve dnech 
29.–31. 3. 2014. Č. 67 RM zamítá žádost 
o příspěvek pro občanské sdružení MÉDEA 
Hlinsko. Č. 68 RM doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozdělení fi nanční podpory 
z rozpočtu města dle předloženého návrhu.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 3. března 2013
Usnesení č. 405 ZM ruší své usnesení č. 384 
ze dne 16. prosince 2013. Č. 406 ZM: a) bere 
na vědomí předložený územní koncept návrhu 
umístění sportovišť a ostatních funkčních ploch 
areálu městského stadionu v Holicích; b) jme-
nuje ke stanovení dalšího postupu ve věci re-
vitalizace sportovně relaxačního areálu měst-
ského stadionu v Holicích pracovní skupinu 
ve složení: 1. z řad zastupitelů města – Josef 
Bartoníček, Mgr. Ladislav Effenberk, Mgr. Pa-
vel Hladík, Lukáš Horský a Ing. Vítězslav Von-
drouš; 2. z řad zástupců sportovních klubů (ko-
paná, tenis) a zástupce školských organizací; 
3. za odbor správy majetku a výstavby města 
Stanislav Novák; c) ukládá pracovní skupině 
předložit na zasedání Zastupitelstva města Ho-
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Svoz biologického odpadu
v Holicích již od 2. dubna 2014 
Po dohodě se svozovou společností Odeko, 
s.r.o.Týniště nad Orlicí budeme i letos oddě-
lené svážet bioodpad. Z minulého roku, kdy 
jsme s tímto svozem začali, máme již dobré 
zkušenosti s odděleným svozem bioodpadu 
v Holicích, a přestože jsme na celém území 
Holic začali svážet biodpad až koncem čer-
vence, bylo sebráno kolem 300 tun tohoto 
odpadu, který tím pádem neskončil na sklád-
ce, ale byl zpracován v kompostárně našeho 
sběrného dvora.
Připomínáme, že se do hnědých „popelnic“ 
bude odkládat veškerý odpad, který je možné 
zpracovat kompostováním, například poseče-
nou trávu, listí, plevele i dřevní hmotu ze za-
hrádek ale i zbytky ovoce a zeleniny, popřípadě 
některé zbytky jídel z domácností. Podrobný 
seznam bioodpadů je umístěn na nádobě. 
Svoz bude opět prováděn souběžně v obvyk-
lých svozových dnech. Zároveň žádáme obča-
ny, aby nádoby ke svozu připravovali včas (nej-
lépe večer před dnem svozu).

Občané, kteří se do tohoto sběru nezapojili 
v minulém roce, si stále mohou bezplatně ná-
dobu vyzvednout (proti podepsanému zápůjč-
ního protokolu) na TS Holice, Vysokomýtská 
635 v pracovních dnech v době od 7 do 11 ho-
din a od 12.30 do 15.30 hodin. K vyzvednutí 
nádoby bude vždy potřebný vyplněný zápůjční 
protokol a pro případ kontroly i občanský prů-
kaz.

Druhé jarní trhy už v pondělí
14. dubna
Dne 14.dubna opět proběhnou v Holubově ulici 
pravidelné trhy. 
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto ter-
mínech: 
12. května, 16. června, 14. července, 18. srpna, 
15. září, 13. října, 17. listopadu a 8. prosince 
2014. 

Sportovní areál gymnazia otevřen 
od 1. dubna pro veřejnost
Od 1. dubna do konce října 2014 bude otevřen 
sportovní areál Gymnazia Dr. E. Holuba i pro 
veřejnost.
V areálu jsou k dispozici hřiště na míčové hry, 
dále dva kurty na tenis a běžecký ovál. Po ce-
lou otevírací dobu bude přítomen správce spor-
toviště, který bude koordinovat sportovní dění 

v areálu, na správce se můžete obracet v přípa-
dě jakýchkoliv informací nebo rezervací kurtů 
a hřišť.
Provozní doba je stanovena ve všední dny 
od 16.00 do 19.00 hodin, ve volných dnech 
(o víkendech a o prázdninách) od 8.00 do 12.00 
a odpoledne od 13.00 do 19.00 hodin. 
V případě nepříznivých klimatických podmí-
nek (např. déšť, nedostatečná viditelnost) bude 
areál uzavřen. Provozovatel (gymnázium) je 
oprávněn ze závažných důvodů uzavřít část 
nebo celý areál, popřípadě ukončit probíhají-
cí akci. Správce sportoviště má právo vykázat 
z areálu osoby, které porušují provozní řád 
a svým chováním ohrožují zdraví a bezpečnost 
ostatních.
Telefonní číslo správce: 725 984 308

Ondřej Dobrovolský, ředitel TS Holice

Mateřské školy o prázdninách
MŠ Holubova a MŠ Pardubická
Od června tohoto roku budou probíhat v obou 
školkách stavební práce související se zatep-
lením vnějšího pláště budovy, výměnou oken 
a instalací nového zdroje vytápění – tepelných 
čerpadel. Zároveň budou prováděna opatření 
související s úsporou energií formou realizace 
energetických služeb se zaručeným výsledkem 
(metoda EPC).
V MŠ Pardubická bude navíc provedeno sta-
tické zajištění objektu (stažení budovy) a nové 
rozvody vody a topení.
Z důvodů výše uvedených stavebních prací byl 
stanoven organizační harmonogram, který řeší 
náhradní provoz obou mateřských školek.
Pro měsíc červen:
MŠ Staroholická – provoz bez omezení
MŠ Pardubická – školka uzavřena, provoz pře-
místěn do MŠ Holubova
MŠ Holubova – provoz částečně omezen
Pro měsíc červenec, srpen:
MŠ Staroholická – provoz bez omezení (v plné 
kapacitě 54 dětí)
MŠ Pardubická – školka uzavřena, děti budou 
navštěvovat MŠ Staroholická
MŠ Holubova – školka uzavřena, děti budou 
navštěvovat MŠ Staroholická a jednu třídu v ZŠ 
Holubova. 
Prosíme tímto především rodiče dětí o shoví-
vavost a pochopení s omezeními způsobenými 
stavebními pracemi. Děkujeme rodičům, kteří 
si ponechali své děti doma a ulehčili nám tak 
organizaci s omezeným provozem.

Odbor SMVM

Město Holice nabízí k prodeji volný pros-
torný byt č. 4 v bytovém domě v ulici Hra-
decká č.p. 107 s dispozicí 3+1 a celkové vý-
měře 101,0 m2 za minimální cenu zjištěnou 
znaleckým posudkem ve výši 804 610 Kč. 
Byt s orientací V, Z se nachází v II. NP by-
tového domu v klidné lokalitě města. K bytu 
náleží sklípek s možnost využití pozemku 
u domu.

Město Holice nabízí k prodeji stáva-
jícím nájemníkem obsazený prostorný 
byt č. 7 v bytovém domě v ulici Hradecká 
č.p. 107 s dispozicí 3+1 a celkové výměře 
109,6 m2 za minimální cenu zjištěnou zna-
leckým posudkem ve výši 861 840 Kč. Byt 
s orientací V, Z se nachází v I. NP bytového 
domu v klidné lokalitě města. K bytu ná-
leží 2 sklípky s možností využití pozemku 
u domu. 

Město Holice nabízí k prodeji volný pros-
torný byt č. 8 v bytovém domě v ulici Tyršo-
va č.p. 728 s dispozicí 2+1 a celkové výměře 
54,3 m2 za minimální cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 532 940 Kč. Byt so-
rientací S, J se nachází v II. NP bytového 
domu v klidné lokalitě města. K bytu náleží 
sklípek, lodžie a možnost využití pozemku 
u domu.

Město Holice nabízí k prodeji stávajícím 
nájemníkem obsazený prostorný byt č. 3 
v bytovém domě v ulici Holubova č.p. 746 
s dispozicí 2+1 a celkové výměře 56,1 m2 
za minimální cenu zjištěnou znaleckým 
posudkem ve výši 535 530 Kč. Byt s ori-
entací V, Z se nachází v II. NP bytového 
domu v klidné lokalitě města. K bytu náleží 
sklípek, lodžie s možností využití pozemku 
u domu.

Své nabídky zašlete na MÚ Holice Holu-
bova č.p. 1, 534 01 Holice (odbor správy 
majetku a výstavby města), nebo předejte 
osobně pí. Kovaříkové, 3. patro, dveře č. 417 
vždy v zalepené obálce označené NEROZ-
LEPOVAT – s adresou a číslem příslušné-
ho bytu do 5. května 2014.

Městské byty k prodeji

lic konané dne 23.6.2014 návrh dalšího postupu 
ve věci revitalizace sportovně relaxačního areálu 
městského stadionu v Holicích. Z: starosta Č. 
407 ZM bere na vědomí předloženou studii 
„Program rozvoje zeleně města Holice“. Č. 408 
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 
2422/64, 2422/66, 2422/68, 2422/70, 2422/72, 
2422/73, 2422/74, 2422/75, 2422/76, 2422/77, 
2422/78, 2422/79, 2422/83 vše k.ú. Holice v Če-

chách od Pardubického kraje do majetku měs-
ta. Č. 409 ZM schvaluje odměnu za rok 2013 
pro: a) členy fi nančního výboru v celkové výši 
10 400 Kč před rozdělením; b) členy kontrolní-
ho výboru v celkové výši 7 400 Kč před rozděle-
ním. Č. 410 ZM schvaluje převedení kanalizace 
(v ul. Revoluční, 5. května, 6. května, 9. května, 
Mírová a Vítězná) do společnosti Vodovody 
a kanalizace, a.s. Pardubice, a to za příslušný 

počet akcií přepočtený dle znaleckého posud-
ku. Č. 411 ZM bere na vědomí předloženou 
dokumentaci „Předprostor Základní umělecké 
školy v Holicích“. Č. 412 ZM schvaluje pro-
minutí smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové 
částky 44 955,83 Kč za pozdní platbu nájemné-
ho za období roku 2012–2013 nájemci nebyto-
vých prostor ev. č. 204, v čp. 2, náměstí T. G. 
Masaryka, Holice.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
5. 4. 14.00 Sraz harmonikářů Holice
sobota   I. setkání heligonkářů a harmonikářů pořádané pod záštitou města Holic a Kul-

turního domu města Holic. Hlavním organizátorem srazu je pan Antonín Janeba 
a pan Ladislav Juránek.

  Akce se uskuteční v restauraci „Na Trandě“. 50 Kč
12. 4. 19.30 Josef Lada – Jindra Delongová   Tři princezny na vdávání
sobota   Veselá hra na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady – o třech statečných prin-

ceznách, které se chtěly vdávat.Uvádí Divadelní soubor Kulturního domu společ-
ně s dětmi z dramatického kroužku při DDM v Holicích, ve spolupráci se sesku-
pením holických hudebníků a zpěváků a s autorskou hudbou Petra Sopoligy.

  Režie: Jitka Juračková.
  Zařazeno v divadelním předplatné. 120 Kč
15. 4. 9+10.30 Veselé Velikonoce
úterý   Tři pohádkové příběhy o staročeských velikonočních zvycích a tradicích uvádí 

Liduščino divadlo Praha. 40 Kč
19. 4. 19.00 Koncert pro rodné město – Factorial! Orchestra
sobota   Výroční koncert pětileté existence moderního bigbandu založeného holickými 

rodáky, s novým uměleckým vedoucím Zdeňkem Boreckým. Jako host večera 
vystoupí bubeník Michal Bečka, známý z podzimního turné Lucie Bílé. Zazpívá 
Petra Stará a Martin Růža, nově se představí Zdeňka Pozůstalová. 100 Kč

9. 5. 19.30 J. B. Thomas   Charleyova teta
pátek   Hudebně zpracovaná rozpustilá komedie o dvou oxfordských studentech a tom, 

jak láska mění člověka k nepoznání.
  Divadelní soubor Jirásek Týniště nad Orlicí. 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
22. 4. 19.30 Angelika
úterý   Nové zpracování nesmrtelného romantického příběhu lásky  podle slavného ro-

mánu Anne Golon.
  Režie: Ariel Zeitoun
  Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley, David Kross a další.
  Žánr: Romantický,dobrodužný. Délka: 113 minut. 80 Kč
6. 5. 19.30 3 dny za zabití
úterý   Kevin Costner v napínavém thrilleru jako umírající agent tajné služby. Výměnou 

za experimentální lék, který mu může zachránit život, musí spnit ještě poslední 
úkol...

  Režie: McG
  Hrají: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen a další.
  Žánr: Akční, krimi. Délka: 117 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné

22. 4. 16.00 Povídání o literatuře
úterý  Přednáška Vítězslava Welsche, autora úspěšných detektivních příběhů. 30 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
datum hodina program vstupné
2. 4.–28. 4.  AFRICKÉ NÁDOBY S HLASEM ZE SVÍTÁNÍ
   Vernisáž dne 2. dubna 2014 od 18 hodin s doprovodem muzikoterapeutického 

souboru MLIMA JUA školy SVÍTÁNÍ.

Kulturní kalendář na měsíc duben 2014 Vzpomínka
na Ladislava Marka

Letošní Velikonoce
bez JG Dix

V úterý 4. března zemřel pan Ladislav Marek 
– muzikant, kapelník, bývalý ředitel kultur-
ního domu, hudební nadšenec… Výrazným 
způsobem se zasloužil o rozvoj Dechové-
ho orchestru Kulturního domu města Holic 
i družební vztah s kapelou z německého Fro-
hburgu, velkou měrou se angažoval rovněž 
v tanečním orchestru. Když jsem se coby 
šestnáctiletý nováček stal členem místního 
dechového ansámblu, byl to právě pan Ma-
rek, který mne uvedl do dění v tomto tělese 
a vysvětloval mi, jak zde „věci“ fungují. Poté, 
co již musel křídlovku odložit, chodil alespoň 
podporovat svoje kolegy a kamarády jako 
nadšený a věrný divák. Na Ladislava Marka 
budu vždy vzpomínat jako na hodného pána, 
který miloval muziku. Karel Král

Oblíbený a hojně navštěvovaný pořad Jazzové Ve-
likonoce s JG Dix se v letošním roce neuskuteční. 
Vycházíme tím vstříc Factorial! Orchestra, který 
19. 4. vystoupí ve velkém sále KD Holice, aby 
jednak připomněl 5. výročí svého vzniku a záro-
veň se rozloučil s městem, v němž byl založen. 
Protože koncerty obou těles cílí na podobnou sku-
pinu posluchačů, nechceme zbytečně a neefektiv-
ně tříštit síly na zdejší scéně. S našimi příznivci se 
budeme těšit na viděnou při dalších produkcích, 
které lze najít na našich internetových stránkách 
www.jgdix.cz. Karel Král

TJ Jiskra Holice, oddíl ASPV pořádal dne 1. března 2014 v Restauraci 
„Na Trandě“ Country bál a v neděli 2. března Dětský karneval. Členové 
oddílu tímto děkují všem příznivcům, kteří podpořili jejich uspořádání, 
zvláště všem dárcům a sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly. 
Srdečný dík! Členové oddílu ASPV

Poděkování Velikonoční koncert v kostele
Druhou neděli velikonoční, tedy 27. dubna 2014, rozezní prostory holické-
ho chrámu svatého Martina tradiční Velikonoční koncert. Vystoupí na něm 
chrámový Svatomartinský sbor a jeho hosté. Na koncertě zazní vokální, var-
hanní a instrumentální skladby od renesance po současnost. Koncert začne 
v 17 hodin a vstupné na něj činí 80 korun. Lukáš Peška

KULTURA
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Karnevalové cvičení Z činnosti ŠD při ZŠ Komenského

V úterý 25. 2. 2014 se sešli děti s rodiči na karnevalovém cvičení v so-
kolovně. Mezi dětmi byla Červená Karkulka Anežka, víla Káťa, indiánka 
Verunka, kočička Nikolka, dýně Vítek, čmelák Vilík, pirát Fanda, čert Ra-
dim a tygřík Lukášek.

V úvodu byla promenáda masek a následovaly společné tanečky, při 
kterých jsme procvičili všechny prsty na rukou a zahráli si na zvířátka. 
V hlavní části jsme jako obvykle cvičili na nářadí. Mezi oblíbené patří 
stoupací věž, trampolína, malá švédská bedna, žebřiny a lavičky. Využili 
jsme také nové pomůcky – plovací tyče a spony, ze kterých jsme utvořili 
rybníček a překážkovou dráhu. Z barevných papírů děti vytrhávaly a le-
pily oblečení pro klauna. Na závěr jsme si zahráli dvě hry a na děti če-
kala malá sladká odměna a diplom. Poděkování patří dětem i maminkám 
za krásné karnevalové kostýmy!

Cvičení nejmenších dětí od 2 do 4 let s rodiči probíhá jednou týdně 
v úterý od 16.30 do 17.30 hodin v sokolovně.
Více informací na www.aspvholice.cz.

Cvičitelky ASPV Holice Petra a Iva

Letošní zima nepřála zimním sportovním aktivitám, proto vychovatel-
ky ŠD změnily plánované akce.V tělocvičně školy uspořádaly turnaj 
ve vybíjené, velice úspěšnou besedu s žokejem Dušanem Andrésem, 
vítězem Velké pardubické a setkání se zástupcem nevidomých z par-
dubického Tyfl ocentra. Největší a nejúspěšnější akcí byl karneval pro 
děti ŠD, jejich sourozence a kamarády v restauraci Na Trandě v sobo-
tu 8. 3. 2014. Všechny uskutečněné akce měly velký ohlas nejen u dětí, 
ale i jejich rodičů.

Vychovatelky ŠD

 
Občanské sdružení Kultura pro město pořádá 

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ  
KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ 

Postavte tým, přihlaste se  
a uvařte právě vy nejlepší guláš. 

Soutěžit bude prvních  
10 přihlášených týmů. 

info@kulturapromesto.cz  
601 390 401  
(Lukáš Peška) 

Pronajmu prostory pro podnikání (asi 220 čtverečních metrů) 

v ulici Pardubická č.p. 167. Více informací na telefonním čísle: 

602 443 732.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Město Holice a Klub důchodců v Holicích zvou všechny vyznavače ta-
neční hudby bez rozdílu věku na letošní „Posezení s písničkou“, které se 
bude konat v pátek 25. dubna od 18.00 hodin v klubovnách Kulturního 
domu města Holic. Přijďte si poslechnout hudbu různého stáří, můžete si 
podle chuti zazpívat, zatančit nebo prostě jen „pobejt“ mezi lidmi., kte-
ří se chtějí bavit a přijít na jiné myšlenky. Čeká na vás malé pohoštění 
a možnost výhry v tombole. Vstupné je dobrovolné.

Zdeňka Hejlová

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Holice 

Termín:  od neděle 17. srpna do středy 27. srpna 2014 (10 nocí)

Určeno: pro děti od 7 do 17 let

Cena:  4 400 Kč (ubytování, doprava, program, stravování 5x den-
ně, pitný režim, odměny, pojištění, režijní náklady, stálý 
pedagogický a lékařský dozor) 

Přihlášky:  e-mail: ddm@holice.cz 
nebo na adresu: DDM, Holubova 874, 534 01 Holice

Informace:  Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice, hlavní vedoucí tá-
bora

 534 01 Holice, Holubova 874, mobil: 732 853 644

OV SPCCH Pardubice se sídlem v Holicích přeje všem čtenářům veselé 
svátky velikonoční a zve všechny členy i nečleny na plavání ve Vysokém 
Mýtě, které se koná vždy v úterý od. 1. do 29. dubna. Sraz zájemců je 
v 15.45 hodin u Kulturního domu.

Factorial! Orchestra, multižánrový bigband spojující hudebníky z Par-
dubického i Královéhradeckého kraje, slaví první půlkulatiny a zároveň 
prochází výraznou proměnou.

Bigband vznikl před pěti lety v Holicích zásluhou tamního rodáka 
Jana Poláka a bývalého kapelníka Jiřího Havránka. Během několika let se 
v orchestru vystřídalo mnoho hráčů a postupně přibývalo mladých hudeb-
níků z Hradce Králové. Kvůli příchodu přespolních muzikantů se vedení 
tělesa rozhodlo přesunout zkušebnu z Holic do Hradce Králové.

Členové orchestru se do Holic ale rádi vrací a znovu zahrají na „rodné 
půdě“ v holickém kulturním domě a oslaví tak svoje páté výročí od zalo-
žení Factorial!u. Na co se posluchači mohou těšit?

Především na nové skladby repertoáru, zaranžované nynějším umě-
leckým vedoucím, trombonistou Zdeňkem Boreckým, pěvecké stálice 
Martina Růžu a Petru Starou, v bigbandu debutující rockerku Zdeňku Po-
zůstalovou a staronové instrumentální sólisty. Hostem večera bude zná-
mý bubeník, spolupracující s Lucií Bílou a Marcelou Holanovou, Michal 
Bečka (Mika Ronos).

Výroční koncert Factorial! Orchestra se uskuteční 19. dubna v kultur-
ním domě od 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Kultur-
ním domě města Holic.

Nela Dusová

K vidění budou etnické hudební nástroje, které postupně vznikaly v dílně 
Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. Naším motivem byl 
zájem vytvořit si vlastní nástroje pro účely muzikoterapeutické dílny.

Mgr. Petra Němcová, DiS., učitelka pracovní a výtvarné výchovy

LETNÍ TÁBOR JITŘENKA v Jedlové u Poličky

SPCCH informuje

Factorial! Orchestra slaví první půlkulatiny Africké nádoby

Posezení s písničkou

V-STUDIO Vlasty Beránkové
rozšířilo své služby nově o prodlužování řas!

  prodlužování řas - první aplikace 890,-

DALŠÍ SLUŽBY V MÉM STUDIU:
kosmetické a vizážistické služby

masérské služby 
lymfatické masáže pomocí přístroje Pneuven

lávové kameny
nehtová modeláž

lakování a ošetření přírodních nehtů
   modeláž gelových nehtů - akce doplnění za 300,-

 možnost zakoupení kosmetiky pro vaši pleť
dárkové poukazy

KONTAKT:
telefon:  +420 608 154 111
 email:  vb07@centrum.cz

 
ADRESA:

Obecní úřad
Horní Ředice 101

Těším se na vás.
Vlasta Beránková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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MŠ Pardubická informuje
Jaro je tu v plné kráse a my jsme se pustili do barevné výzdoby školy 
i tříd. Do konce března ještě pokračujeme v pravidelném saunování. Na-
vštívil nás herec p. Peřina a zahrál dětem poučnou pohádku O Palečkovi. 
Děti dostaly také úžasnou možnost pracovat se dřevem při Dřevíčkohraní 
a vlastnoručně si vyrobily jezdící kuřátko.
Březen – měsíc knihy – oslavily kytičkové a sluníčkové děti návštěvou 
knihovny, kde pro ně byl připravený zajímavý program. Již nyní se těší, 
jak si za rok samy knihy vypůjčí a přečtou.
Při řešení nelehké situace s uzavřením naší mateřské školy z důvodu re-
konstrukce nám pomohla MŠ Holubova. Děkujeme paní ředitelce Cho-
těnovské za její vstřícnost a děkujeme hlavně rodičům dětí z této školky, 
kteří pochopili naše starosti a zajistí v červnu svým dětem péči jinak. 
Uvolní tak místo pro naše děti, které školku potřebují. Děkujeme také 
rodičům dětí z naší školky, kteří sami našli náhradní řešení. V červenci 
a srpnu budou děti chodit do MŠ Staroholická.
V týdnu od 7. 4. 2014 zveme rodiče do školky na Velikonoční tvoření, kde 
společně s dětmi budou vyrábět velikonoční dekorace. Za dětmi do MŠ 
přijede kouzelník a také se těšíme na pořad Veselé Velikonoce v KD Ho-
lice. V plném proudu je příprava na ŠKOLNÍ AKADEMII
s názvem „Vzpomínej a vyprávěj“. Srdečně Vás zveme 24. 4. 2014 
v 16 hodin do KD Holice.
Na závěr důležitá informace pro rodiče. Tiskopis přihlášky do mateřské 

školy pro rok 2014/2015 si můžete vyzvednout 31. 3. 2014 a 1. 4. 2014 
v mateřské škole. Vyplněné přihlášky budou přijímány do 4. dubna 2014. 
Podrobnější informace najdete na www.mspardubicka.cz.

Slunečné jarní dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

V dětech ještě doznívají zážitky z vystoupení kamarádů na Holické Ma-
teřince 2014. Taneční, dramatická a pohybová vystoupení zaujala nejen 
děti, ale i dospělé. Holická Mateřinka by se neobešla bez fi nanční pod-
pory sponzorů. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat především 
městu Holice, dále děkujeme fi rmám BV elektronik s.r.o., Erwin Junker 
Grinding Technology a.s., Feifer kovovýroba s.r.o., Cukrárna Valma, 
M&M reality, Topenářství vodoinstalatérství Vítězslav Smítal a Voda-
-plyn-topení - Jiří Kamenický.
Duben je měsíc svátků příchodu jara a tak na děti čeká pohádka ,,Veselé 
Velikonoce“ na kterou půjdou do Kulturního domu. Koncem měsíce se 
předškoláci budou fotografovat na tablo. Děti ze třídy Baobab si budou 
užívat pirátské výpravy. Ve třídě jim totiž zakotvila nová loď a pro děti 
to bylo velké překvapení. Ve třídě Baobab mají také nové pomůcky pro 
výuku metodou Montessori, které naší škole darovali manželé Sithovi. 
Tímto jim moc děkujeme. Spoustu dalších informací o naší škole včetně 
fotografi í najdete na našich internetových stránkách www.msholubova.cz.

Lenka Chotěnovská

Aprílový měsíc v Mateřské škole Holubova

 

Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři školy. 
 
 

 

 

která se koná v KD Holice 

dne 8. a 15. dubna  2014  od 17. hodin 
 

 

 

 

 

 

 

Zimní soutěže na 1. stupni ZŠ Komenského
Je polovina února a v naší škole probíhá jako každý rok soutěž v přeskoku 
přes švihadlo. Do této tradiční akce se zapojují už i prvňáčci a i mezi nimi 
se najdou dobří skokani. Nejlepší výkon v tomto roce předvedla žákyně třetí 
třídy Natálka Kozáková. Povedlo se jí přeskočit švihadlo více než 700krát.
Konec března patří recitační soutěži. Máme radost, že některé děti recitují 
dokonce i své vlastní básně.
V březnu byla vyhlášena Literární soutěž „Píšu, píšeš, píšeme“. Soutěžící 
se mohou zúčastnit s básničkou, příběhem nebo i s anglickou pohádkou. 
Na nejlepší autory čekají krásné ceny. Své práce mohou děti odevzdávat 
až do Velikonoc. Mgr. Helena Žižková

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Ohlédneme-li se zpět a zavzpomínáme na únorové a březnové dny v na-
šem gymnáziu, můžeme spokojeně konstatovat, že tradiční akce těchto 
dní – lyžařský výcvik, se navzdory teplé zimě vydařil. Podobně vydařený 
byl i 59. maturitní ples, který se konal 21. února v Sezemickém domě. 
Velký dík patří pořádajícímu výboru SRPDŠ a také maturantům, kteří se 
plesových příprav zhostili ve velkém stylu – počínaje nápaditou pozván-
kou, úvodním předtančením, výzdobou sálu a netradičním půlnočním 
překvapením konče.
Shodou okolností připadl letošní ples na den, který jsme si vybrali pro 
projektový den s Emilem Holubem, neboť 21. února si připomínáme vý-
ročí cestovatelova úmrtí, letos již sto dvanácté. Nejednalo se však o akci 
pro studenty gymnázia – to oni se tentokrát spolu se svými učiteli ujali 
role pořadatelů a hlavních aktérů. Pozvání k nám přijali žáci osmých tříd 
obou holických základních škol a strávili u nás programem nabité do-
poledne. Po úvodní dramatizaci Holubových životních peripetií v podání 
studentů literárního semináře se všichni žáci rozdělili do tří skupin a ab-
solvovali tři workshopy – literární, výtvarný a zeměpisný. V nich postup-
ně luštili šifry, kreslili africké masky a pokoušeli se zachránit africkou 
vesnici před vymřením. Komentáře zúčastněných: „Byl to super den,“ 
či „Celý projektový den nás bavil, protože jsme se dozvěděli formou hry 
spoustu nových informací o doktoru Emilu Holubovi,“ byly všem organi-
zátorům zaslouženou odměnou.
S osobou Emila Holuba byly spojeny ještě dvě další akce – výjezd třídy 
4. C do Náprstkova muzea v Praze, v nemž si naši studenti prohlédli vzác-
né, běžně nevystavované archiválie z Holubovy pozůstalosti a zároveň vy-
slechli přednášku Dr. Martina Šámala, autora nejnovější knihy věnované 
holickému rodákovi (Emil Holub – cestovatel, etnograf, sběratel). Byli 
jsme velmi potěšeni, že jsme o několik dní později mohli přivítat pana 
Šámala v aule našeho gymnázia, neboť přijal pozvání Mgr. Evy Pýchové 
a vystoupil před studenty vyššího gymnázia se svou prezentací o Holubovi.

Věříme, že jsme svým zájmem o Holubovo dílo a životní osudy dokázali, 
že nemáme jeho jméno v názvu školy náhodou, a už teď plánujeme další 
návazné aktivity. Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Gymnázium informuje

Výherci soutěže se setkali s kardinálem

V Arcibiskupském paláci v Praze se sešli 25. února 2014 výherci literár-
ní a výtvarné soutěže Nádvoří národů, kteří psali nebo malovali o svých 
prarodičích.
Tohoto setkání se zúčastnili dva žáci z Holubovky – Jakub Dojčán z 8. A 
a Přemysl Šíma z 6. A. Uspěli mezi několika stovkami děl žáků z něko-
lika desítek základních, ale i středních škol. Odměnou za jejich originál-
ní literární práce jim byl krásný program. Podívali se do Karolina. Byli 
provedeni místy, kam se běžný návštěvník nedostane. Navštívili skvost-
nou katedrálu svatého Víta, kde si užili prohlídku s odborným výkladem 
a nahlédli do veřejnosti nepřístupných míst. Užili si i slavnostní oběd 
v Arcibiskupském paláci, kde se setkali s panem kardinálem D. Dukou, 
kterému předali pardubický perník se znakem Holic. Od pana kardinála 
obdrželi vlastnoručně podepsané knihy. 
Pro všechny zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek. Rozhovor s na-
šimi úspěšnými výherci si můžete poslechnout na webových stránkách 
rádia Junior. Mgr. Lenka Jandová Prokešová

Letošní jaro přivítají žáci naší školy návštěvou Záchranné stanice ži-
vočichů a ekocentra v Pasíčkách. Děti si prohlédnou zde umístěná zvířata 
a získají informace o jejich osudech, je pro ně připraven i výukový pro-
gram. Již od podzimu žáci chystají dárky pro zvířata – nasbírané žaludy 
a kaštany se suší na půdách, hromadí se staré pečivo, nakupuje se zrní...
Akce se zúčastní žáci prvního stupně a šesté a sedmé třídy.

Velikonoční pondělí o týden dřív? To tady ještě nebylo! Letos proběh-
ne v pondělí 14. 4. další projektový den. Bude zaměřen na velikonoční 
tradice a výrobu dekorací. Zda se výrobky podařily, můžete posoudit při 
návštěvě velikonočního jarmarku, který se uskuteční v budově prvního 
stupně ve středu 16. 4. v odpoledních hodinách.

Na měsíc březen byla vyhlášena pro žáky školy literární soutěž PÍŠI 
– PÍŠEŠ – PÍŠEME .Děti mohou psát prózu i poezii, v češtině nebo v an-
gličtině.

Do krajského kola vědeckotechnické soutěže pro děti a mládež se pro-
bojovalo pět projektů. Jaké bude konečné umístění? Pojede někdo na stu-
dijní pobyt do Francie? O tom vám napíšeme v příštím čísle.

Dále pokračují aktivity devítičlenného klubu Comenius. Nyní děti 
společně s žáky spřátelených evropských škol vytvářejí mezinárodní ku-
chařskou knihu. Ta by měla obsahovat nejen recepty typické pro národní 
kuchyně jednotlivých zemí, ale zároveň by měly splňovat i jednu pod-
mínku. Měly by být zdravé. Nebylo snadné takové recepty najít v české 
kuchyni! Zdařilý projekt bude ukončen v tomto školním roce dvěma vý-
jezdy do zahraničí, nyní v březnu na sever Anglie a v květnu do Polska.

Mgr. Blanka Málková

Krátká zpráva z Holubovky
Během měsíce března vyvrcholily přípravy našich prvňáčků k již tradič-
nímu „Pasování na čtenáře“. Ve spolupráci s městskou knihovnou se tímto 
aktem stávají žáci prvních tříd ofi ciálními čtenáři. Po splnění úkolů, nale-
zení klíče pro královnu a vyslovení slibu malých čtenářů pan král postup-
ně všechny naše prvňáky zaslouženě pasoval mečem na čtenáře, kteří si 
ještě téhož dne mohli v knihovně vypůjčit svou první knihu.
Než ji stihnou přečíst, budou se pro změnu naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci 
připravovat k odjezdu do školy v přírodě. Žáci třetích tříd vyrážejí společ-
ně s žáky třídy čtvrté do Trhové Kamenice. Pátá třída se podívá do Koutů 
nad Desnou. O tom, jak se jim tam líbilo, vás budeme informovat v ně-
kterém z dalších čísel Holických listů. Už dnes si však můžete přečíst 
o návštěvě výherců literární soutěže v Praze a prohlédnout si pozvánku 
na naši Velikonoční akademii, na kterou vás všechny tímto co nejsrdečně-
ji zveme. Mgr. Pavlína Novotná

Jarní aktivity na ZŠ v Komenského ulici

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Revoluční rok 1848 přinesl skutečně revoluční změny, a to i v oblasti 
správy. Zavedení ústavnosti přineslo přestavbu celé politické správy. Zru-
šením poddanství nastal problém, na které úřady přenést správu dosud 
vykonávanou patrimoniálními (vrchnostenskými) úřady. Rozsáhlost do-
sud vykonávané správy by si vyžádala zřízení velkého množství úřadů, 
a tak se prosadila myšlenka svěřit některé úkoly politické správy samému 
občanstvu. Tedy v prvním stupni obecní samosprávě. 

Proto se v Prozatímním obecním zřízení z 20. 3. 1849 objevila zásada 
„základem svobodného státu je svobodná obec.“ Poprvé se tak právně 
objevuje pojem obec. Každé sídliště se muselo stát obcí nebo součás-
tí obce jako tzv. osada. Osadami se tak staly i samoty, jako například 
mlýny, hájovny, hospodářské dvory a podobně. Za základ byl vzat jo-
sefínský katastr. Zachovány byly tradiční názvy: město, městečko nebo 
městys, ves. Každá obec musela být v rámci některého okresu, což byla 
také novinka. Holice se staly sídlem politického a soudního okresu. To 
se změnilo v roce 1868, kdy byly zrušeny „malé“ okresy a vznikl velký 
okres Pardubice, kam patřily bývalé okresy Pardubice, Holice a Pře-
louč. Sídlem soudního okresu zůstaly Holice prakticky až do roku 1960. 
Na starých rodných listech proto najdete k identifi kaci míst i zkratky 
p.o. (politický okres) a s.o. (soudní okres). Další zásadou prozatímního 
obecního zřízení bylo, že každá osoba musela patřit do svazku některé 
obce.

Obecní samospráva byla uvedena v život v roce 1850, kdy proběhly 
první volby. V každé obci musely být povinně zvoleny dva orgány: obecní 
výbor volený na tříleté období, který ze svého středu zvolil obecní před-
stavenstvo, které tvořil starosta a nejméně dva radní, (u nás to byli čtyři 
radní). Prvním holickým starostou se stal František Kašpar.

Nové volby se měly konat v roce 1854, ale nekonaly se. Dosavad-
ní členové obecního výboru byli potvrzeni, případně za odstoupivší byli 
jmenováni noví. Řádné volby se pak konaly až v roce 1861. Ty potvrdily 
ve funkci starosty Morice Formánka, který stanul v čele výboru o 18 čle-
nech. Nové úpravy v oblasti obecních samospráv přineslo nařízení zem-
ského sněmu z 16. 4. 1864. S různými úpravami pak toto nařízení platilo 
až do konce c. k. monarchie.

V nařízení se poprvé objevily pojmy samostatná působnost a přene-
sená působnost. Do samostatné působnosti patřila správa a nakládání 
s obecním majetkem, udílení domovského práva a čestného občanství, 
záležitosti místní policie. Čím dál rozsáhlejší byla přenesená působnost, 
do které patřilo vymáhání peněžitých pokut, platů a příspěvků, spolupů-
sobení při volbách a sčítání lidu, publikování a doručování výnosů vyš-
ších úřadů, provádění opatření proti nakažlivým chorobám lidí i dobytka 
včetně očkování, rozsáhlá spolupráce s civilními soudy a v oblasti soci-
ální péče, udržování za náhradu průtahů státních silnic (zvláště v zimě) 
a celá řada povinností souvisejících s vojenskými záležitostmi včetně pro-
vádění branného zákona a obstarávání ubytování vojska, a v neposlední 
řadě dohlížet na osoby postavené pod policejní dohled. 

Dále bylo přesně stanoveno volební právo a způsob voleb. Volební 
právo bylo stanoveno na základě majetkového censu, to znamená, že ho 
měli všichni státní občané, kteří platili v jakékoliv výši přímou daň. Dále 
bylo přiznáno právnickým osobám (akciovým společnostem, obchodním 
společnostem, družstvům apod.). Bez ohledu na placení daní měli vo-
lební právo příslušníci tzv. honorace, kam se počítali státní úředníci, du-
chovní, diplomovaní doktoři, vyšší učitelé, profesoři. Všichni voliči byli 
rozděleni do tří volebních sborů, což se udělalo následujícím způsobem. 
Do seznamu voličů se zapsali všichni v pořadí výše placené daně (plus 
automaticky zmíněná honorace). Celkový součet vybrané daně za obec 
se podělil třemi a daný podíl byl hranicí pro jednotlivé sbory. Pak už se 
sečetly jednotlivé platby a po dosažení hranice byla udělána čára. Pro 
seznam voličů ve III. sboru se už nesčítalo, tam patřili všichni, kteří zbyli. 
Kdo neplatil žádnou daň, volit nemohl, protože se na fi nančním zajištění 
obce nepodílel. Je jasné, že v I. sboru bylo nejméně voličů, ve III. sbo-
ru pak nejvíce voličů. Každý sbor však volil stejný počet (odpovídající 
třetině) členů obecního výboru. V roce 1880 bylo v Holicích v I. sboru 
zapsáno 54, ve II. sboru 170 a ve III. sboru 697 voličů. Při těchto volbách 

byl zvolen obecní výbor v počtu 30 členů a představenstvo mělo 6 členů. 
V roce 1892 byl jejich počet zvýšen na 36 a počet radních na 8. Od roku 
1904 zasedalo v městské radě 10 členů. Navíc se radním stával automa-
ticky starosta. 

Obecní výbor (již se mu ale také říkalo obecní zastupitelstvo) býval 
volen na tříleté období. Ze svého středu zvolil obecní představenstvo, 
které tvořil starosta a obecní radní a nemělo být větší než třetina obecní-
ho zastupitelstva. Kromě toho se také volili náhradníci v počtu poloviny 
členů zastupitelstva. Každý volitelný a zvolený občan byl povinen vol-
bu přijmout, výjimky byly přesně stanoveny. Z moci svého postavení 
měl hlasovací právo v obecním zastupitelstvu i katolický farář, jakmile 
se projednávaly chudinské záležitosti. Jednání zastupitelstva byla ve-
řejná. 

Se samosprávou úzce souvisí otázka domovského práva, jak bylo 
defi nováno v zákoně z roku 1863. Každý státní občan musel příslušet 
do některé obce, potvrzením o tom byl domovský list. Mohl pochopitelně 
pobývat i na jiném místě. Z místa pobytu mohl být však vykázán, nikdy 
ne však z domovské obce. Domovské právo dávalo dotyčnému i nárok 
na chudinské zaopatření v domovské obci. 

Ještě uveďme přehled starostů Holic v letech 1850 – 1918: František 
Kašpar (1850 – 1857), Moric Formánek (1858 – 1865), Karel Holub 
(1865 – 1871), Jan Jeřábek (1871 – 1876), Karel Dudych (1876 – 1880), 
Václav Sitta (1880 – 1882), František Holub (1882 – 1883), Bohumil Ho-
lub (1883 – 1892), Antonín Wíšo (1892 – 1901), MUDr. Čeněk Zemánek 
(1901, volba zrušena, protože byl městským lékařem), JUDr. Ludvík Ho-
fman (1901 – 1905, 1910 – 1913), MUDr. Václav Baur (1905 – 1910), 
Štěpán Mikoláš (1913 – 1918). 

(pokračování příště)
Pavel Hladík

OPRAVDOVÁ SAMOSPRÁVA (2. část cyklu o samosprávě)

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice 
zve děti, rodiče, prarodiče a ostatní naše pří-
znivce na oslavu 3. narozenin, které se usku-
teční 16. 4. 2014. Začínat budeme v 15.30 
hodin, a můžete se těšit na loutkovou pohád-
ku „Kocourek Modroočko“ v podání herců 
z Hradce Králové.
Dále Vám nabídneme hudebně pohybovou 
a výtvarnou chvilku. Na závěr nás čeká narozeninový dort.
RVC Holoubek má krásnou hernu denně otevřenou od 8.30 do 11.30 ho-
din pro děti i jejich rodiče. Mezi 9. a 10. hodinou zařazujeme pravidelné 
programy s různým zaměřením: pondělí – výtvarná pracovní hodinka, 
úterý – hudebně pohybová hodinka s písničkou, středa – hodinka s po-
hádkou, čtvrtek – poznávání světa všemi smysly, pátek – hravá pohybová 
hodinka.
Pro děti od 3 let nabízíme možnost pobývat v Holoubku bez doprovodu 
rodičů.
Pro miminka od 3 měsíců do 1 roku se každý lichý čtvrtek koná Baby 
studio vedené zkušenou porodní asistentkou Mgr. Hanou Polákovou.
V měsíci červnu nabízíme rodičům hlídání dětí, které z důvodu uzavření 
mateřských škol nebudou moci docházet do těchto zařízení. Podle do-
hody je možno zajistit hlídání i o prázdninách. Vzhledem k omezeným 
kapacitám je nutné kontaktovat RVC Holoubek co nejdříve. Mobil: 
733 141 960.
Těšíme se na Vás milé děti a rodiče.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz/nase-sluzby/holoubek.

Centrum Holoubek vypustilo do světa video o Slaďování rodinného 
a pracovního života
Cílem projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ je podpořit zaměstna-
nost v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Klíčové aktivity projektu 
jsou: informování široké veřejnosti a zaměstnavatelů o možnostech sla-
ďování rodinného a pracovního života. Za tímto účelem realizační tým 
projektu připravil krátké video. V 27 minutách, 25 mluvčích zodpoví 
otázky PROČ? a JAK? se otázkou slaďování rodiny a práce zabývat. Dále 
video ukazuje příklady z praxe PRÁCE NA DÁLKU, RODIČOVSTVÍM 
K PROFESNÍMU RŮSTU a FIREMNÍ ŠKOLKY 4× JINAK. Video je 
průřezem stávajících možností slaďování a praxe v rodinné fi rmě, střed-
ních podnicích i nadnárodních společnostech. Na videu hovoří např. 
Rostya Gordon-Smith – zakladatelka People Ipact s.r.o., Ing. Jiří Čer-
ník – RPIC PCE s.r.o., Ing. Michal Martoch – konzultant práce na dálku, 
Ing. Zbyněk Frolík – LINET s.r.o. a další. Video je ke zhlédnutí na www.
MATAPE.cz.
Ve středu 2. 4. 2014 začíná již 5. vzdělávací cyklus projektu. Účastnice/
ci projektu se v tomto měsíci zaměří především na osobní rozvoj a výuku 
anglického jazyka. Pro širokou veřejnost jsou v dubnu připraveny kurzy 
Mediální gramotnosti, kurz Přechod dítěte z rodinné výchovy do školních 
zařízení, kurz Finanční gramotnost a kurz Emoční inteligence. Přihlášky 
na www.MATAPE.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ bude realizován do března 2015 
a přihlásit se je možné již pouze na dva vzdělávací tříměsíční cykly, nej-
později však do prosince 2014. Projekt je hrazen z ESF a prostředků Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR, proto jsou kurzy pro účastníky zdarma. Více informací naleznete 
na www.MATAPE.cz nebo volejte tel.: 603 566 141.

Jana Majcová

Dne 24. února 2014 zasedla v areálu Perníkové cha-
loupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic 
poprvé certifi kační komise, aby zhodnotila prv-
ní žádosti o novou značku KRAJ PERNŠTEJNŮ 
regionální produkt®. Značka, kterou koordinují 
MAS Region Kunětická hora, MAS Holicko a MAS 
Bohdanečsko je udělována na území těchto tří MAS a prvním kolem 
úspěšně prošlo 9 produktů s převahou potravin.

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho 
turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním 
prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními vý-
robky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají 
zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifi kace pomáhá čelit 
nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“ a „původnosti“.
Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna – uzná-
vaného uvážlivého hospodáře a především budovatele rybniční soustavy 
na Pardubicku, jenž významem a rozsahem ve své době převažovala díla 
Rožmberků. Mnohá z původních vodních děl jsou stále funkční a jsou 
stabilním tématem či přímo součástí každodenního života, tradičních pro-
duktů a výrobků lidí místního kraje.

Novou značku regionálních produktů se symbolem dubového listu, která 
odkazuje na nížinné lesy, kde se dub často vyskytuje a od nepaměti po-
máhal při lidské činnosti a stále je výrazným krajinným prvkem, ponesou 
po prvním certifi kačním kole tyto produkty: 

•  Bio-zelenina z ekofarmy Horní Ředice od Ing. Jitky Píchové z Hor-
ních Ředic

•  Pekařské výrobky z Uherska od Ing. Davida Nováka z Uherska
•  Vinuté perle a bižuterie od Magdalény Šotolové ze Starých Ždánic
•  Jehňata z rodinné farmy Zetkovi ze Starých Ždánic
•  Kunětickohorský med ze Včelí farmy Němčice – Valenta Pavel
•  Pernštejnský kapr od společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o. 

z Lázní Bohdaneč
•  Dekorativní vazby ze sušených květin od Vlasty sekyrkové z Lázní 

Bohdaneč
•  Jahody od Jiřího Houdy z Lázní Bohdaneč
•  Strašovský česnek od spolku Strašovský Paličák z.s. ze Strašova

Ke slavnostnímu předání certifi kátů dojde 8. května 2014 v rámci Sou-
sedských slavností v areálu Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická 
hora u Pardubic. Certifi kovaní producenti budou prezentovat své produk-
ty na různých akcích během celého roku na území kraje Pernštejnů.

Další zasedání certifi kační komise se uskuteční letos v listopadu. Zájem-
ci, kteří by měli zájem nechat si certifi kovat své produkty, obdrží veš-
keré informace u ředitelky MAS Holicko Ing. Michaely Kovářové, tel.: 
775 302 057, e-mail: mas.holicko@seznam.cz.

HOLOUBEK SLAVÍ NAROZENINY Značku KRAJ PERNŠTEJNŮ
regionální produkt® získali první výrobci

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Na start fotbalového jara se těšíme všichni, nejen hráči, trenéři, rozhodčí, 
diváci, ale i funkcionáři. Před několika týdny se konala valná hromada SK 
Holice. Po lednovém odstoupení dlouholetého předsedy klubu Jarosla-
va Tošovského ze zdravotních důvodů, byl novým předsedou zvolen pan 
Petr Bajer. Místopředsedou klubu se stal Daniel Tocháček. Do nového 
výboru bylo zvoleno třináct členů, přičemž každý člen bude zodpověd-
ný za určitý druh práce. Byl ustanoven šéftrenér mládeže – Jan Zirnsák 
a šéftrenér dospělých – Roman Kyral. Projednány a schváleny byly také 
změny stanov a výše členských příspěvků na rok 2014.
A co nás čeká v jarní části krajského přeboru? Trenéři R. Kyral a V. Velin-
ský jsou s přípravou spokojeni. „A“ mužstvo odehrálo řadu dobrých pří-
pravných zápasů. Podařilo se posílit podle našich představ kádr mužstva. 
Se zimou odešli tři hráči, s jarem naopak přišlo do kádru devět hráčů, 
všichni na hostování. Mužstvo chce sázet i na vlastní odchovance.

Vladimír Faltys

Fotbalové jaro v SK Holice

DĚTSKÝ TURNAJ

Fotbalové výsledky

Fullsteamáci přivezli do Holic medaile!

Přípravná utkání:
Nové Město na Moravě – SK Holice A 1 : 2 (branky: Chvála a Václavek)
Libčany – SK Holice A 1 : 4 (Václavek, Krpata, Kopřiva Michalec)
SK Holice A – Krátonohy 2 : 4 (Kopřiva, Strachota)
SK Holice B – Dobříkov 4 : 3 (Černý 2x, Derka, Skalický)
Jehnědí – SK Holice B 0 : 6 (Skalický a Čefelín 2x, Derka, Černý)
SK Holice B – Janov 6 : 1 (Černý 2x, Machatý, Morávek, Jirásky, Ska-
lický)
Sloupnice – SK Holice B 2 : 2 (Černý, J. Englich)
První mistrovské utkání naše první mužstvo nezvládlo a prohrálo v České 
Třebové 4 : 1. Jediný úspěch hostů zaznamenal Denk.
Nejbližší domácí utkání:
  5. 4. v 16.30 hodin SK Holice A – Hlinsko
19. 4. v 17.00 hodin SK Holice A – Pardubičky
30. 3. v 15.00 hodin SK Holice B – Rosice nad Labem
12. 4. v 16.30 hodin SK Holice B – Rohovládová Bělá
26. 4. v 17.00 hodin SK Holice B – Luže
Dorost:
  5. 4. v 13.00 hodin SK Holice – Heřmanův Městec
19. 4. v 14.30 hodin SK Holice – Hlinsko
Žáci:
  5. 4. v 9.30 hodin SK Holice – Litomyšl
19. 4. v 9.30 hodin SK Holice – Pardubičky

To nám ten čas pěkně letí. Máme už 1. března, měsíc, v němž začíná 
kalendářní jaro. I když letošní zima se moc nepochlapila, jarní počasí 
máme trvale.
Právě v sobotu 1. března uspořádal náš oddíl badmintonu velký dětský 
turnaj neregistrovaných hráčů a to opět v městské hale.
K překvapení náš všech se do haly dostavilo 51 dětí a to z Pardubic a oko-
lí, Rychnova n. Kn., Lanškrouna a Holic. Hrálo se ve 3 kategoriích U9, 
U11 a U13. Každá kategorie byla přitom rozdělena na děvčata a chlapce.
Turnaj začal v 9.00 hodin a poslední hráči o fi nálové umístění dohrávali 
v 17.30 hodin. Celý den se pinkalo, počítalo … No prostě byl to nádherný 
sportovní zážitek, jak pro samotné děti, tak i pro diváky, kterých tu bylo 
dost a dosti. Turnaj navštívil i náš pan starosta Mgr. Ladislav Effenberk, 
který jak sám říkal, byl mile překvapen hojnou účasti hráčů.
Opět se nám podařilo získat na naši stranu nějaké ty sponzory, takže 
každý hráč (i ten poslední) si odnášel domů malou cenu útěchy. První 
3 vítězové v každé kategorii získali navíc medaile, a to bylo právě to 
nejcennější, o co se soutěžilo.
Dík patří všem pořadatelům z badmintonového klubu dospělých, kteří 
přiložili ruce k dílu.
V sobotu 8. března se hráčky našeho oddílu Bára Nešetřilová, Kristýna 
Kyselová a Julie Kaplanová zúčastnily badmintonového turnaje v Hradci 
Králové. Všechny tři hráčky se ve své kategorii U13 neztratily a postoupi-
ly do závěrečných bojů o celkové umístění. Nejlépe si vedla Bára Nešetři-
lová, která dobře obsazenou kategorii U13 vyhrála. I další dvě děvčata si 
ve stejné kategorii vedla velmi dobře a obsadila 5–8 místo. 
Všechna děvčata zasluhují pochvalu za vzornou reprezentaci našeho od-
dílu a města Holic. 
V sobotu 1. března proběhl v Pardubicích předposlední turnaj ze série 
Calypso tour ve smíšených čryřhrách. Z oddílu Badminton Klub Holice 
se zúčastnil pár: Branda – Brandová, kteří se umístili na 4. místě, dvojice 
Vašíček – Vašíčková obsadila 10. místo a na 14. příčce se umístili Branda 
– Vašíčková. Mirek Pacovský

V sobotu 16. března se taneční skupina Full Steam D.C. Holice zúčastnila 
první taneční postupové soutěže Taneční skupina roku 2014 v Chrudimi. 
Na tyto závody se do freestylových kategorií chystalo celkem 30 taneč-
níků se čtyřmi choreografi emi. První premiérovou show zatančily malé 
děti od 6 do 10 let s choreografi í „Jak bývávalo v New Yorku“ a nečeka-
ně si ve velmi silné konkurenci vytančily 3. místo. Junioři s choreografi í 
„Dance during a break“ skončili na pátém místě, dospělí s choreografi í 
„Noc v Roxbury“ na 6. místě a s choreografi í „Again Together“ na místě 
sedmém. Všechny věkové kategorie si tak zajistily přímý postup na Mis-
trovství Čech. 
Přípravy byly náročné a přesto, že se nepodařilo získat medaile všem sku-
pinám, je vedení FSDC maximálně spokojené s výsledky. Tančí a trénují 
spolu jen 5 měsíců a už se měří s celorepublikovou špičkou!
Přejeme dětem další úspěchy v jejich začínající taneční kariéře. Tým 
FSDC. Lenka Zběhlíková

První řada zleva: Viktorie Milfaitová, Matyáš Leder, Ondra Kašpar, Daniel Jirout, 
František Pichl.
Spodní řada zleva: Gabriela Viktorová, Matěj Kopecký, Vanessa Mikulášová.

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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SPORTOVNÍ OSOBNOST ROKU 2013
Vojtěch Koubek, František Schejbal – TJ Jiskra Holice
František Bezdíček, David Říha – AMK Holice v AČR
Jiří Valenta, TJ Sokol Holice – oddíl historických kol
Adéla Racková, David Říha – TK Tancklub Holice
Bára Nešetřilová, DDM Holice – badmintonový klub
Jan Chmelík, Radovan Mrázek – BVK Holice
Ondřej Kroutil, Lukáš Navrátil – SK Holice
Milan Štěpánek – DTJ Holice
Štěpánka Hojková, Pavla Hendrychová, Martina Pa-
poušková – Bike Freaks Holice
Petr Boháček – Radioklub OK1KHL Holice
Mimořádný výkon družstva:
Kadeti do 17 let  BVK Holice
Družstvo současných kadetů se umístili se na dvanác-
tém místě v České republice. 
Družstvo mladších žáků SK Holice
Družstvo mladších žáků suverénně vyhrálo krajský 
přebor mladších žáků.
Družstvo starších žáků TK Holice

Družstvo starších žáků zvítězilo v Krajské soutěže 
v tenisu 1. Třídy.
Historická kola Holice TJ Sokol Holice
Klub každoročně dosahuje medailových umístění 
na mistrovství republiky.
Mimořádný sportovní výkon – jednotlivci:
Viktor Půlpán BVK Holice
Stal se mistrem ČR v kategorii kadetů do 17 let a byl 
vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství, prosadil se 
do reprezentačního družstva juniorů ČR do 18 let.
Marek Welsch a Adam Horký BVK Holice
V mužstvu BK Pardubice se stali se mistry ČR v ka-
tegorii mladších žáků do 14 let, oba byli nejlepšími 
střelci tohoto týmu, Marek Welsch byl vyhlášen nej-
lepším hráčem mistrovství republiky. 
Tomáš Dvořák a Marek Půlpán BVK Holice
Oba z družstva minižáků BVK Holice, hostovali 
v týmu BK Pardubice a získali zlaté medaile a mis-
trovský titul, Tomáš patřil k nejlepším střelcům, hrál 
i za družstvo starších minižáků a tak se stal dvojná-

sobným mistrem ČR.
David Vrbický BVK Holice
David v týmu BK Pardubice v kategorii minižáků 
do 13 let získal na mistrovství ČR bronzovou medaili.
Vojtěch Hendrych BIKE FREAKS HOLICE
Vojta zvítězil v seriálu MTB v Evropě (Kolo pro ži-
vot), z 28 startů získal 24 vítězství.
Oldřich Jelínek Klub SVK Praha
Olda je reprezentantem ČR ve sjezdovém lyžování 
na monoski, účastnil se paralympijských her v Soči.
Nejlepší trenér nebo cvičitel:
Tomáš Bartoníček – TJ Jiskra Holice, oddíl ASPV, 
Florbal a Miroslav Pacovský – DDM Holice, bad-
mintonový klub 
Legenda holického sportu
Václav Vicány z SK Holice
Všem oceněným sportovcům přejeme hodně sportov-
ních úspěchů.

Mgr. Zdeňka Krátká – předsedkyně komise
Foto: Ladislav Formánek

Ocenění sportovci Holic za rok 2013

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Východočeská liga mužů:
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
77 : 62 (17:21 34:41 59:50)
Tylchrt 15, Šrámek 13, Joska 12, Voráček 11, Trojan 
10, Eichler 6, Petružálek 3, Michal Welsch, Oliva 
a Kolář 2, Bartheldi 1
TJ Svitavy C – BVK Holice
58 : 86 (20:21 36:39 45:54)
Oliva 18, Voráček 15, Šrámek 11, Welsch 10, Petru-
žálek 9, Kolář a Eichler 7, Tylchrt 6, Tušl 4
Baskeťáci Josefov – BVK Holice
60 : 68 (14:24 32:37 47:52)
Joska 25, Trojan 13, Voráček a Tylchrt 9, Oliva 5, 
Eichler 3, Petružálek a Kolář 2
Nadstavbová část východočeské ligy pokračovala 
dalšími třemi koly. Holičtí muži ve všech utkáních 
zvítězili a posunuli tak klubový rekord v počtu ne-
přetržitých vítězství, který po uplynulém víkendu 
činí 21 výher v řadě za sebou. Holičtí muži tedy 
v této sezóně ještě nepoznali hořkost porážky a s ná-
skokem sedmi bodů dále kralují ve Východočeské 
lize. Do konce její nadstavbové části zbývají ještě 
tři kola a pak bude následovat závěrečné Final four 
o postup do celostátní 2. ligy, které se bude hrát 
ve dnech 26. a 27. dubna 2014 v Holicích. Zve-
me všechny holické sportovní fanoušky, aby přišli 
do sportovní haly podpořit tým holických mužů 
ve fi nálové části Východočeské ligy. Pokud holič-

tí muži uspějí, bude se v Holicích v příští sezóně 
2014/2015 hrát 2. liga, což je po Mattoni národní 
basketbalové lize a 1. lize třetí nejvyšší basketbalová 
soutěž v České republice.
Liga Kadetů U17:
BVK Holice – TJ Sokol Karviná
60 : 47 (8:13 29:29 40:39)
Marek Welsch 25, Samoel 10, Adam Horký a Berá-
nek 9, Mycak 4, Zeman 3
BVK Holice – BK Opava
51 : 59 (18:18 31:37 40:51)
Welsch 24, Horký a Beránek 10, Samoel 5, Kulhavý 
2
SK UP BCM Olomouc – BVK Holice
87 : 75 (21:8 48:30 66:53)
Welsch 30, Beránek 15, Horký 14, Samoel 9, Kul-
havý 5, Zeman 2
SKB Zlín – BVK Holice
56 : 57 (13:15 20:38 43:51)
Welsch 24, Samoel 13, Horký 10, Beránek 8, My-
cak 2
Oblastní přebor starších žáků U15:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
45 : 37 (19:11 27:19 38:29)
Hloušek 21, Štěpánek 13, Šenk 7, Pařízek a Vlasák 2
v odvetě 48 : 56 (3:18 7:40 22:46)
Adam Horký 29, Hloušek 11, Štěpánek 4, Vlasák, 
Bartošek 2
Kara Trutnov – BVK Holice
57 : 29 (8:6 20:20 37:24)
Hloušek 11, Šenk 9, Pařízek 4, Vlasáka, Bartošek 2, 

P. Štěrovský 1
v odvetě 54 : 53 (13:17 32:23 41:36)
Šenk 20, Štěpánek 15, Hloušek 11, Pařízek 4, Bar-
tošek 3
Oblastní přebor nejmladších minižáků U12:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
129 : 33 (36:10 81:14 99:28)
Mrázek 32, Půlpán 26, Dvořák 24, Tran Hai Son 17, 
Špaček 16, Chmelík 6, Filip Horký 4, Mergl a Ště-
rovský 2
BK Přelouč – BVK Holice
38 : 74 (4:26 8:36 18:59)
Dvořák 41, Tran Hai Son 11, Mrázek a Půlpán 8, 
Chmelík 4, Horký 2
BVK Holice – Basketbal TJ Svitavy
107 : 38 (37:8 55:20 81:28)
Mrázek 26, Dvořák 18, Chmelík 17, Špaček 13, Půl-
pán 12, Mergl 8, Tran Hai Son 7, Horký 6
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
34 : 112 (7:25 20:46 24:81)
Půlpán 48, Mrázek 34, Chmelík 29, Štěrovský 1
BVK Holice – BK Pardubice
144 : 30 (46:6 93:6 122:18)
Mrázek 58, Půlpán 35, Chmelík 23, Horký 19, Lho-
ták a Štěrovský 4, Kubánek Bronislav 1 
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých sou-
těží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.cz/ - Vý-
chodočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) 
nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketba-
lová federace (ligové a extraligové soutěže)
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