Holické listy
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C • V I I I . R O Č N Í K • b ř e z e n 2 0 1 2

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Ve chvíli, kdy píši tuto
stať, je ještě „kalendářně“ –
pořádná zima. Co také čekat
od měsíce února? Ve skutečnosti se už objevuje nemálo
příznaků, že zima se letos
ve svém řádění vyčerpala.
Patřím mezi milovníky zimních sportů, není nad dobrou
sjezdovku či připravenou turistickou stopu. Letos
se však na jaro těším a doufám, že ve chvílích, kdy
začnete číst březnové vydání „listů“, bude síla jara
znát. Což mne přivádí k tématu, které se nazývá
„jarní úklid“. Tradiční období jarního úklidu, aktivity velice prospěšné a účinné, je před námi a já vás
prosím, abyste práce s tím spojené neponechávali
pouze na městských technických službách, nýbrž
abyste dle svých možností pomohli. Vím, že to většina z vás obvykle činí a to nejen na „svém“. Přesto
vás žádám: přispějte k pomyslnému heslu „Za Holice krásnější“.
Abych jenom neprosil, chci vás též seznámit
s aktuálními zajímavostmi „z radnice“. Rada
a zastupitelstvo s definitivní platností odsouhlasily
podmínky v historii města zatím ojedinělé akce –
prodeje městských bytů. Není novinkou, že se jedná zatím o byty v domech ve Staroholické ulici čp.
14 a čp. 353, ve Smetanově ulici čp. 345, Pardubické ulici čp. 407 a „Na Mušce“ čp. 1091. Po nezbytných přípravách přistupujeme k prodeji. Byty
byly přednostně nabídnuty současným uživatelům.
Při prodeji se vychází ze znaleckých posudků a pro
zájemce z řad současných uživatelů je stanovena
základní cena. Ta ještě počítá s výhodami slev například při uzavření smluv do dvou, čtyř či šesti
měsíců. Vše proběhne v rámci platných předpisů.
Předcházet tomu budou dva termíny setkání zájemců z řad dosavadních nájemníků, a to 29. února v 16 hodin nebo 6. března v 15 hodin v zasedací
síni městského úřadu.
Rád bych vás též pozval na příští veřejné zasedání městského zastupitelstva v klubovnách kulturního domu v pondělí 19. března od 17 hodin.
Budou projednávány dva body, které by měly zajímat širokou veřejnost. Projednání kapitálového
rozpočtu na rok 2012 vychází už z výsledků uzávěrky rozpočtu města za rok 2011. Je známa částka, která se stává základem objemu financí určených pro tvorbu kapitálového rozpočtu. Jednoduše
řečeno, jedná se o finance, které budou použity
pro nutné investiční akce ve výši cca osmi milionů korun. Zdánlivě velká suma, ale při potřebách
města v provozu městských objektů, škol, údržby
městských komunikací a dalších výdajů se její výše
ihned rozplyne.
Zastupitelé rovněž rozhodnou o veřejné finanční podpoře občanských sdružení, spolků, klubů,
jednot, v některých případech i jednotlivců. Rozpočtovaná částka činí 1 200 000 Kč. Žadatelů je
nemálo a požadavky jsou značné, i když jistě ne
nezbytné.
Na shledanou v prvním jarním měsíci.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
110. výročí úmrtí Dr. Emila Holuba
Dne 21.února 2012 uplynulo 110 let od úmrtí
našeho nejslavnějšího rodáka Dr. Emila Holuba.
Dr. Emil Holub se narodil 7. října 1847
v Holicích, kde také začal navštěvovat základní školu. V roce 1857 se s rodiči přestěhoval
do Pátku nad Ohří. Začal navštěvoval gymnázium v Praze a později v Žatci. Od roku 1866
studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích, v roce 1872, odjel
na svou první cestu do Afriky, kde pobyl 7 let.
Provozoval lékařskou praxi a za vydělané peníze podnikal výpravy do afrického vnitrozemí. Prošel území dnešní Zambie a Zimbabwe.
Jako první zakreslil mapu Viktoriiných vodopádů. Do Evropy se vrátil v roce 1879. Pořádal četné výstavy a přednášky, napsal rozsáhlý cestopis „Sedm let v jižní Africe“. V roce
1883 se oženil s Rosou Hofovou, která přijala
české jméno Růžena Holubová. Ještě téhož
roku se Dr. Emil Holub s manželkou a dalšími
šesti průvodci vydal na druhou cestu do Afriky. Tentokrát ji chtěl projít celou z Kapského města až do Egypta. Druhou výpravu
však stíhaly velké problémy: Tři z průvodců
zemřeli a 2. srpna 1886 u vesnice Galulongy
byl napaden tábor Dr. Emila Holuba domorodci. Po této události se manželé Holubovi se
zbytkem výpravy museli vrátit na jih Afriky
a poté domů.
Po návratu Dr. Emil Holub napsal další
cestopis „Z Kapského města do Země Mašukulumbů“. V roce 1891 otevřel naprosto ojedinělou etnografickou výstavu ve Vídni, o rok
později ji převezl do Prahy. V letech 1894 až
1895 podnikl přednáškové turné po USA. Zdejší Zeměpisná společnost chtěla financovat třetí
cestu Dr. Emila Holuba do Afriky, ta se však
vzhledem ke zhoršujícímu se cestovatelovu
zdravotnímu stavu neuskutečnila.

Dr. Emil Holub trpěl následky nemocí prodělaných v Africe, zejména ataky malárie.
Zemřel 21. února 1902 ve Vídni a tam je také
pochován.
Marcela Jeřábková

Sportovní osobnosti Holic za rok 2011
Tradiční vyhlašování nejlepších holických
sportovců a trenérů za uplynulý rok se uskuteční v městské sportovní hale již pošesté. Stane
se tak v sobotu 24. března 2012 od 17 hodin.
Při slavnostním aktu dojde k vyhlášení nejlepších sportovců v kategoriích: sportovní osobnost roku 2011, mimořádný výkon jednotlivce,
mimořádný výkon družstva, nejlepší trenér
nebo cvičitel a legenda holického sportu. Bu-

dou oceněni nejlepší sportovci mezi dospělými
i dětmi. Slavnostní vyhlášení bude doplněno
kulturně sportovním programem, ve kterém se
představí TK Apel, Tancklub, mladí fotbalisté
a florbalisté, děti z MŠ Pardubická, dívky aerobicu z ASPV, členové Klubu historických kol
a muzika BaŠaPa.
Široká holická veřejnost je na tuto akci srdečně zvána.
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 6. února 2012
Usnesení č. 27 RM schvaluje hospodaření
školských příspěvkových organizací města
za rok 2011. Č. 28 RM schvaluje na základě
výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011: a) převod částky
479,56 Kč do rezervního fondu MŠ Holubova, b) převod částky 38 303,41 Kč do rezervního fondu MŠ Pardubická, c) převod částky
23 757,97 Kč do rezervního fondu MŠ Staroholická, d) převod částky 132 619,20 Kč
do rezervního fondu ZŠ Komenského, e) převod částky 198 284,84 Kč do rezervního fondu
ZUŠ Holice, f) převod částky 124 715,46 Kč
do rezervního fondu DDM Holice, g) převod
částky 208 482,98 Kč do rezervního fondu ŠJ
Holice. Č. 29 RM ukládá vrátit do rozpočtu
města přebytek hospodaření Mateřské školy
Holubova ve výši 20 891,70 Kč. T: ihned Z:
Lenka Chotěnovská Č. 30 RM schvaluje inventarizaci majetku města k 31. 12. 2011. Č.
31 RM schvaluje převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Dubina II. u bytu
A8 v bytovém domě čp. 1132 ul. Lohniského v Holicích, z Kláry Kučerové na Martina
Kučeru, Lohniského 1132, Holice. Č. 32 RM
schvaluje: a) Organizační řád Městského úřadu Holice; b) maximální počet zaměstnanců
Městského úřadu Holice k 6. 2. 2012 na 52
pracovníků. Č. 33 RM bere na vědomí „Žádost o prošetření organizace chodu školní
jídelny, kvality jídla a jednání jejích zaměstnanců s klienty“ Společnosti přátel základní
školy Holubova považuje za dostačující vyjádření ředitelky Školní Jídelny Holice k výše
uvedené žádosti. Č. 34 RM ukládá vedoucí
finančního odboru a školství zařadit do nejbližší rozpočtové změny investiční transfer pro

MŠ Staroholická na pořízení nového sporáku
ve výši skutečných nákladů. T: 20. 2. 2012 Z:
Miroslava Welschová.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 20. února 2012
Usnesení č. 35 RM schvaluje hospodaření
Technických služeb Holice a Kulturního domu
města Holic za rok 2011. Č. 36 RM schvaluje
na základě výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011: a) převod
částky 7 619,55 Kč do rezervního fondu KD
Holice; b) převod částky 662 904,76 Kč do rezervního fondu TS Holice. Č. 37 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení veřejné finanční podpory pro rok 2012 dle
předloženého návrhu. Č. 38 RM bere na vědomí 1. návrh kapitálových výdajů na rok 2012.
Č. 39 RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup pozemku p.č. 4039/12, výměra
62 m2, ul. Ve Drahách do majetku města. Č. 40
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene za účelem rozšíření
KNN na pozemku města p.č. 1113/1, ul. Vysokomýtská, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
za úplatu formou jednorázové náhrady. Č. 41
RM schvaluje převod nájemní smlouvy CES
1297 na dědice Davida Marka a Leoše Marka.
Č. 42 RM Holic schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy dohodou s manželi Frošovými
na nebytový prostor – jednogaráž v čp. 1103
v ul. Na Mušce ke dni 31. 3. 2012; b) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – jednogaráže v ul. Na Mušce 1103, Holice. Č. 43
RM Holic: a) bere na vědomí plnění usnesení
č. 12 ze dne 9. 1. 2012; b) schvaluje zpracování projektu bezbariérového vstupu do Kulturního domu města Holic dle podmínek dotačního titulu „MOBILITY“. Č. 44 RM Holic

Cena města Holic – návrhy se podávají do 31. března 2012
Připomínáme, že 31. března 2012 končí termín
podání návrhů na udělení Cen města Holic.
Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací
se doručují písemně starostovi města, který
je pak předává ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města. Dále uvádíme úplné znění
statutu.
STATUT „CENY MĚSTA HOLIC“
1. Cenu města Holic (dále jen Cena města) je
možné udělit za:
a) dlouhodobou, zejména pak dobrovolnou,
činnost ve prospěch města a jeho občanů;
b) dlouhodobou propagaci města v celostátním
a regionálním měřítku;
c) významnou reprezentaci města v mezinárodní či celostátní soutěži;
d) čin vedoucí k záchraně života.
2. Cena města může být udělena jak jednotlivci,
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tak i kolektivu. Oceněný nemusí mít bydliště
či sídlo v Holicích.
3. Cena města je čestné ocenění spočívající
v plaketě a diplomu. Nenáleží k ní finanční
ani jiná odměna.
4. Návrhy na ocenění Cenou města může podat jak jednotlivec, tak i organizace, občanské sdružení či jiná právnická osoba.
Navrhovatel nemusí mít bydliště či sídlo
v Holicích.
Návrhy se předávají písemně se stručným zdůvodněním návrhu starostovi města do 31. března příslušného roku.
5. Došlé návrhy projedná Rada města Holic
a Zastupitelstvo města Holic, které rozhodne
komu bude Cena města udělena.
6. Ceny města se předávají na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Holic, zpravidla
v předvečer Dnů Holicka.

schvaluje konkursní komisi výběrového řízení na ředitele Základní umělecké školy Holice v tomto složení: předseda Mgr. Ladislav
Effenberk, členové – Ing. Vítězslav Vondrouš,
Mgr. Renata Černíková, MgA. Zdeněk Seidl,
Pavel Vik, PaedDr. Marta Hunalová a jako tajemnici Dagmar Spitzerovou.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE 20. února 2012
Usnesení č. 151 ZM Holic schvaluje prodejní
ceny bytů a bytových domů uvedených v materiálu „Návrh prodejních cen bytových jednotek a bytových domů v majetku města“. Č.
152 ZM Holic schvaluje odprodej pozemku
p.č. 4806/12 o výměře 3 203 m2 v místní části
Podlesí jednomu žadateli obálkovou metodou
s vyvolávací cenou 500 Kč/m2. Č. 153 ZM
Holic schvaluje odprodej spoluvlastnického
podílu ve výši ½ pozemku p.č. 5811 o výměře
833,5 m2 v místní části Roveňsko obálkovou
metodou s vyvolávací cenou 500 Kč/m2. Č.
154 ZM Holic schvaluje odprodej pozemku
p.č. 4806/13 o výměře 165 m2 k.ú. Holice
v Čechách za 140 Kč/m2. Č. 155 ZM Holic
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2391/14 v ul. Holubova za účelem
uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica
Czech Republic, a.s. Praha, za úplatu formou
jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/bm +
DPH. Č. 156 ZM Holic trvá na svém usnesení
č. 94 ze dne 12.9.2011 a usnesení č. 146 ze dne
19. 12. 2011.

KONTROLNÍ VÝBOR
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
K ODVOLÁNÍ ŘEDITELE KD HOLICE
Kontrolní výbor zastupitelstva města (KV ZM)
na základě připomínek a dotazů občanů projednal na svém jednání 4. ledna 2012 odvolání
ředitele Kulturního domu města Holic ing. Vladimíra Faltyse.
Místostarosta ing.V. Vondrouš zodpověděl KV
dotazy na téma odvolání ředitele KD a vysvětlil
postupy při výběrových řízeních na jmenování
ředitele KD, a to jak ing. V. Faltyse, tak P. Kačera. KV ZM Holice konstatuje, že odvolání ředitele KD proběhlo bez porušení předpisů a výběrová řízení na jmenování ředitele KD probíhala
v souladu s platnými předpisy.
KV ZM Holice však doporučuje při jmenování či odvolávání vedoucích pracovníků radou
města Holic větší informovanost občanů, např.
v Holických listech a také zveřejnit důvody odvolání i detaily o průběhu a výsledku výběrových řízení.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.,
předseda kontrolního výboru
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

První letošní trhy už v pondělí
19. března
První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici
proběhnou v pondělí 19. března.
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termínech:
16. dubna, 14. května, 18. června, 16. července, 13. srpna, 17. září, 15. října, 19. listopadu
a 10. prosince.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 19. března 2012 – začátek
v 17 hodin

V pondělí 19. března 2012 v 17 hodin se bude v klubovnách kulturního domu konat pravidelné
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za rok 2011, projednání a schválení
kapitálového rozpočtu města Holic na rok 2012. Dalším bodem bude rozdělení veřejné finanční
podpory z rozpočtu města holickým sportovním a společenským zařízením.
Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města, aktuální věci pak v bodu
sdělení starosty města.
Srdečně zveme občany na první jednání holických zastupitelů v roce 2012.

V Holicích můžeme snáze třídit drobná elektrozařízení a baterie
Občané Holic mají
nyní
zjednodušenou
možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje
sběr a recyklaci elektroodpadu, v ulicích města
k tomuto účelu rozmístila dva speciální kontejnery. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších
spotřebičů.
Ta totiž podle údajů kolektivního systému ASEKOL, který kontejnery zdarma instaluje, končí v popelnici mnohem častěji než větší druhy
elektroodpadu. „Z našeho průzkumu vyplývá,
že lidé považují tradiční sběrná místa, jako
jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená.

V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než
polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální zástupce společnosti ASEKOL pro Pardubický a Královéhradecký kraj Lenka Vorlová.
Kontejnery v Holicích mají i speciální kapsu určenou na baterie. „Přestože naše společnost sběr
baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se od začátku letošního roku rozhodli
kontejnery využít i k tomuto účelu. Lidé dosud
příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu,
a házeli je i do našich sběrných nádob. Kapsu
jsme použili již v několika městech a velmi se
osvědčila,“ vysvětluje Vorlová.
V Holicích byly rozmístěny dva červené

kontejnery. Jeden je součástí sběrného místa separovaných odpadů mezi sportovní halou a sokolovnou a druhý na sídlišti „Muška“
v Ottmarově ulici. „Kontejnery na drobný
elektroodpad od společnosti ASEKOL vítáme
jako vynikající doplněk naší stávající sběrné
sítě. Sběr elektroodpadu v Holicích pravidelně
vzrůstá a já věřím, že kontejnery tento trend
ještě podpoří,“ říká tajemník MÚ Holice Ing.
Branda.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice,
kalkulačky, holicí strojky, žehličky a fény, mobilní telefony, drobné elektrické nářadí a elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození
je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení – například
televizory – mohou občané i nadále odevzdávat ve sběrném dvoře v Puškinově ulici nebo
při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus
za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně
jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.
MÚ Holice

HASIČI OBČANŮM
Jedním z nejúčinnějších opatření k ochraně
ohroženého obyvatelstva před a při vzniku mimořádné události je evakuace. Ta se týká nejen
osob, ale také věcí a hospodářských zvířat. Podle rozsahu nebezpečí se evakuace může týkat
jak jednoho malého objektu, tak i rozsáhlého
území. Stejně tak může být krátkodobá (například při nálezu nevybuchlé munice), ale i dlouhodobá (například při povodni), kdy je nutné
zajistit nouzové ubytování.
O evakuaci většího území se většinou dozvíme
ze sdělovacích prostředků, rozhlasu a megafonů vozů IZS.
Víte, co dělat při nařízené evakuaci?
HOLICKÉ LISTY

Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň
v topidlech, odpojte elektrické spotřebiče
od sítě (mimo ledniček a mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu. Ověřte, zda o evakuaci vědí i sousedé a dětem vložte do kapsy
oděvu cedulku se jménem a adresou. Kočky
a psy vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata
ponechte doma a předzásobte je vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte
byt a dostavte se na určené evakuační místo.
Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i v případě použití vlastních vozidel. Předem připravené evakuační zavazadlo (batoh,
cestovní taška, kufr), označené jménem a adre-

sou, by mělo obsahovat zejména: užívané léky,
základní trvanlivé potraviny (max. na tři dny)
nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb,
pitnou vodu, jídelní misku, příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, přenosné rádio s náhradními bateriemi, svítilnu,
osobní toaletní a hygienické potřeby, náhradní
prádlo, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž a zápalky.
Přestože je jistě těžké opustit ve vypjaté situaci
svůj domov, mějme prosím na paměti, že nerespektováním pokynů ohrožujeme nejen sebe,
ale i ty, kteří nám půjdou pomoci.
Eva Kuthanová, HZS Pardubickéko kraje
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KULTURA V HOLICÍCH

Holičtí hudebníci zlatým
hřebem na Prague Carnevale

Kulturní kalendář na měsíc březen 2012
datum hodina
20. 3. 18.00
úterý
23. 3. 19.30
pátek

30. 3. 8.30+10
pátek
31. 3. 18.00
sobota

datum hodina
6. 3. 19.30
úterý

13. 3. 17.00
úterý

27. 3. 19.30
úterý

3. 4.
úterý

19.30

PŘEDSTAVENÍ, PŘEDNÁŠKY A KONCERTY

program
vstupné
Kateřina a Miloš Montani – DUHOVÁ AFRIKA
aneb Od Sloní řeky za bílým žralokem – v rámci projektu KOUZELNÁ PLANETA.
Velkoplošná LIVE DIASHOW s odborně populárním výkladem.
100 Kč
Philippe Claudel – O LÁSCE
Komorní představení, které lehce a s humorem sleduje pár středního věku a probírá nejrůznější traumata manželského vztahu.
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden.
Uvádí Studio Dva Praha. Zařazeno v ABO.
260–240–220 Kč
OBUŠKU Z PYTLE VEN!
Výpravná pohádka na motivy K. J. Erbena v muzikálovém zpracování.
Divadelní společnost Julie Jurištové.
50 Kč
JAZZOVÉ VELIKONOCE
Tradiční jazzové přivítání jara s JG Dix Holice a pěveckým sborem Continuo
Pardubice tentokrát v netradičním čase.
Aula Gymnázia Holice.
90 Kč

KINO

program
vstupné
Anonym
Výpravný velkofilm se odehrává v Anglii za vlády královny Alžběty. Snaží se
odpovědět na otázku, kdo je autorem díla připisovaného Williamu Shakespearovi.
Režie: Roland Emmerich.
Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Jeoly Richardson, David Thewlis.
Žánr: Historický-životopisný – od 12 let. Délka 130 minut.
70 Kč
Alvin a Chipmunkové 3
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově.
Režie: Mike Mitchell.
Žánr: Animovaná komedie. Délka 90 minut.
70 Kč
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
V první části upíří romance se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají
na líbánky dio Riea de Janeira. Bella zjišťuje, že čeká dítě, což pro ni znamená
fatální hrozbu.
Režie: Bill Condon.
Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Anna Kendrick a další.
Žánr: Fantasy romance – thriller. Délka 116 minut.
70 Kč
Školní výlet
Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom zažívá mnoho peripetií,
vtipných situací, ale i osobních dramat. Film je koncertem hvězd českého filmu.
Režie: Petr Šícha a Tomáš Magnusek.
Hrají: Libuše Švormová, Sandra Nováková, Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek,
Kamila Moučková, Ladislav Trojan, Jiřina Jirásková, Uršula Kluková a další.
Žánr: Komedie. Délka 90 minut.
75 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

datum hodina
20. 3. 18.00
úterý

program
Kateřina a Miloš Montani DUHOVÁ AFRIKA
Velkoplošná LIVE DIASHOW s odborně populárním výkladem.

datum hodina
2. 3.–20. 4.

program
Jiří Platenka – Barevná fotografie
Galerie KD Holice

4

VÝSTAVY

vstupné
abonentky
100 Kč
vstupné

V sobotu 11. 2. se členové Dechového orchestru Kulturního domu města Holic – Jana Šebková, Miroslav Svědiroh, Miroslav Schejbal, Jan
Vojtěch, Jan Polák, Pavel Bíško a Karel Král
– zúčastnili coby doprovodná kapela průvodu
maškar z hlineckého Blatna při akci Prague Carnevale. Právě ukázky masopustních tradic a obyčejů, které jsou zapsány na seznam nehmotného
kulturního dědictví UNESCO, byly vyvrcholením sobotního programu tohoto pražského
festivalu. Za doprovodu holické dechové hudby
byly tisíce českých i zahraničních návštěvníků
na Staroměstském náměstí svědky tance červených a modrých Turků, porážení a znovuvzkříšení kobyly a dalších zvyklostí, které k maškarnímu reji neodmyslitelně patří. „Bylo pro mě
velkým zážitkem na vlastní oči vidět, jak má
vypadat tradiční český masopustní průvod. Lidé
z hlineckého Blatna jsou mistry svého „řemesla“ a jsem rád, že jsem se osobně mohl na zdárném průběhu této akce podílet.“ shrnul své bezprostřední dojmy zpěvák a hráč na velký buben
Miroslav Schejbal. „Když nás Blatenští oslovili,
neváhal jsem ani na chvilku, taková nabídka se
prostě nedala odmítnout. Do kapely jsem vybral
mladší kolegy z Dechového orchestru Kulturního domu města Holic, kteří jsou však v doprovázení maškarních průvodů ostřílenými matadory.
Myslím si, že se naše vystoupení vydařilo a že
jsme po sobě zanechali dobrý dojem.“ konstatoval trumpetista, kapelník a manažer souboru
Pavel Bíško.
Karel Král

Město Skuteč Vás srdečně zve
na festival
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA
HUDEBNÍ SKUTEČ
IX. ročník festivalu klasické hudby, opery,
baletu, sborového zpěvu a dalších žánrů
proběhne v termínu od 4. 3.–13. 5. 2012
Podrobné programy naleznete na stránkách:
www.skutec.cz a www.festival-hudebni.skutec.cz
Předprodej probíhá prostřednictvím http://vstupenky.skutec.cz a v prodejních místech (TIC při
Městském muzeu Skuteč denně a odbor kultury
MěÚ Skuteč v omezených hodinách)
Info na tel.: 469 326 486/7, 731 557 422/477.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Zrakové prevence se dočkají
i děti z holických mateřských škol
V Pardubicích probíhá již čtvrtým rokem unikátní projekt „Mít oči k vidění“, díky kterému procházejí všechny děti umístěné v mateřských školách včasnou zrakovou prevencí. Oči pardubických předškoláků hlídá nenápadný přístroj Plusoptix S09, který dovede odhalit příčiny zrakových
dysfunkcí dokonce již u dětí od šestého měsíce jejich věku. Vyšetření
tímto přístrojem je rychlé, nebolestivé, přizpůsobené předškolnímu dítěti
a navíc probíhá v jeho přirozeném prostředí. Každé vyšetřené dítě dostane
do svého zdravotního průkazu razítko zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením získá pediatr okamžitou informaci, zda dítě zrakovou
prevencí prošlo a v jakém stavu je jeho zrak. Dítě, jehož zrak je v pořádku, dostane razítko zelené barvy a psanou informaci, že zrak je v pořádku. Dítě se zachycenou odchylkou vidění dostane razítko barvy červené
a psanou informaci, že je nutné další dovyšetření zraku i další potřebné
kontakty na spolupracující dětské oční lékaře. V případě, že dítě ve věku
dovršených pěti let nebude mít ve zdravotním průkazu razítko zrakového
screeningu, může praktický pediatr zajistit dodatečné vyšetření zraku.
Tento smysluplný projekt se ve spolupráci s Pardubickým krajem postupně
rozšiřuje do celého kraje. Občanské sdružení PROZRAK usiluje o to, aby
zrakovou prevencí prošlo co nejvíce dětí a tak se snaží zajistit vyšetření Plusoptixem bezplatně. V holických dětských domovech se zdařilo finančně
zabezpečit zrakovou prevenci pro děti předškolního věku od Lions Clubu
Pardubice. Také v RVC Holoubek se 23. ledna 2012 uskutečnil zrakový
screening, který finančně podpořil optometrista pan Antonín Oliva a uhradil každému dítěti polovinu ceny zrakové prevence přístrojem Plusoptix.
V holických mateřských školách se plánuje zraková prevence na březen
tohoto roku.
PhDr. Dagmar Fidlerová

Společenská kronika

Dne 10. února oslavila 100. narozeniny holická občanka paní Julie Schejbalová. K tomuto obdivuhodnému životnímu jubileu ji popřáli i zástupci města
Holic ze Sboru pro občanské záležitosti. Redakce Holických listů se připojuje ke gratulantům a přeje paní Julii Schejbalové hodně zdraví a vše dobré.

Jazzové Velikonoce s JG Dix letos o týden dříve!
Ani v roce 2012 nebudou příznivci kvalitní muziky ochuzeni o tradiční
hudební pořad Jazzové Velikonoce s JG Dix. Letos pořadatelé pro návštěvníky připravili několik novinek. Především se koncert uskuteční již
o týden dříve než v minulých letech, a to v sobotu 31. března od 18.00
v aule Gymnázia Dr. Emila Holuba. „O této změně jsme uvažovali již
delší dobu. Vycházíme tím vstříc našim příznivcům, kteří na velikonoční
svátky odjíždějí z města, a proto pro ně dosavadní termín nebyl vhodný.
Věřím, že se i díky této novince gymnaziální aula letos zcela naplní.“
uvedla kontrabasistka kapely Jitka Schejbalová. Návštěvníci se mohou
těšit také na zajímavého hosta, pardubický ženský pěvecký sbor Continuo
XX, držitele řady prestižních ocenění, který pod vedením Mgr. Lucie Fárové představí svůj jazzový repertoár.
Karel Král
HOLICKÉ LISTY

Holičtí hasiči

Tradiční spolky byly a stále jsou i ve městech velikosti Holic hybnou
silou společenského života. Právě v našem městě je toho dokladem Sbor
dobrovolných hasičů, jenž má v letošním roce na pažbě již dva zdařilé
zářezy. Prvním je bezpochyby Hasičský ples. Náš sbor ples uspořádal
ve spolupráci s klubem Maxim Hall v pátek 20. ledna. Zcela zaplněný sál
Na Špici se bavil v rytmu královéhradecké skupiny Kapky a vychutnal
si také ukázky standardních a latinskoamerických tanců v podání profesionálů z holického Tanečního klubu Apel. Zlatým hřebem večera bylo
losování tomboly, do níž nám dobří dárci věnovali více jak tři stovky cen.
Hlavní cenu představoval hasičský vůz – pochopitelně v dětském provedení. Hasičský ples nejenže zahájil plesovou sezónu v našem městě, ale
podle ohlasů byl i plesem nejzdařilejším.
Druhý zářez na pažbě činnosti holických dobrovolných hasičů se jmenuje masopustní maškarní obchůzka. Tu hasiči uspořádali v sobotu před
Popeleční středou, tedy 18. února. Masopust v Holicích začal úderem deváté hodiny v areálu fary a kostela svatého Martina, kde družba jménem
maškar požádal zástupce městské samosprávy o povolení křepčit v ulicích města. „Maškara může slíbiti, že se bude slušně chovati, že pannen,
dívek a žen nebude tuze škádliti a pánům sousedům na majetku újmy
činiti. Bude jenom tancovati a muzicírovati, možná i drobet píti,“ sliboval
velkoryse družba. Zástupce města, místostarosta Vítězslav Vondrouš, se
dal tímto slibem obměkčit a povolení udělil. „A k tomu tvému masopustnímu veselí, dávám ti, holická maškaro, své volení,“ zahřímal Vondrouš.
Za zvuků dechové hudby se poté maškary vypravily na průvod městem,
který skončil okolo sedmnácté hodiny šťastným návratem maškarádů
do hasičské zbrojnice.
Lukáš Peška, SDH Holice

Taneční studio Hany Flekrové
TS Hany Flekrové připravuje kurzy pro všechny věkové kategorie.
Taneční pro dospěláky – pro manželské a přátelské páry.
Velké podzimní taneční – pro mládež.
Pro žáky základních škol – základy tanců pro páry a jednotlivce.
Pro dívky single Hit dance – choreografie inspirované známými skladbami a videoklipy například Beyonce, La GaGa a další.
Pro ženy Latina lady speciál – i pro tanečníky bez partnerů si můžete
zatančit tance: ča-ča, samba, jive, salsa, paso doble.
Tapoza – 10. ročník letního tanečního tábora v Bělči nad Orlicí, vzhledem
k jubileu letos plný překvapení a tanečních ochutnávek.
Více informací na: www.tshf.cz.
TS Hany Flekrové dále zve na Maškarní bál, který se uskuteční v neděli
25. března od 14.30 hodin v restauraci „Na Trandě“. Součástí programu je
magická kouzelnická show, diskotéka, tombola, taneční vystoupení, hry,
soutěže o ceny, tvarování balonků a malování na obličej.
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RVC Holoubek

Novinky pro druhé pololetí

Školní rok se plynule přehoupl do své druhé poloviny a – i když to
není tak úplně zvykem – „Holubovka“ od pololetí přichází se dvěma
novinkami. Tou první je kroužek rozvoje komunikativních dovedností,
jehož cílem je podpořit odbornou logopedickou péči jinou formou v kolektivu spolužáků. Pod vedením paní učitelky Evy Horčičkové si děti
upevňují a procvičují výslovnost problematických hlásek, rozvíjejí jemnou motoriku, sluchovou a zrakovou paměť, slovní zásobu atd. To vše
by mělo pomoci hlavně našim prvňáčkům k úspěšnému zvládnutí čtení,
psaní a počítání. Vždyť úroveň řečových dovedností a zvládnutí mateřského jazyka úzce souvisí se školní úspěšností žáků. Naše škola se tak
připojuje k projektu, který je zaměřen na zavedení systému školských
logopedických služeb v Pardubickém kraji, a doufáme, že se stane na naší
škole tradicí, stejně jako druhá „novinka“. Tou je kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím společnosti Wattsenglish Ltd. Žáci 3. až 5. tříd
tak mají možnost si každý týden ve dvou skupinách povídat s lektorkou
Luimar, která přiletěla do Čech ze Spojených států amerických. Během
chvilky už se děti naučily spoustu nových slovíček a frází. A co je na angličtině s Lui baví nejvíce? No přece – že vůbec, ale vůbec neumí česky!
Znáte lepší motivaci ke studiu jazyka?
Mgr. Eva Horčičková a Mgr. Pavlína Trpková

První jarní dny v Mateřské škole Holubova
Po karnevalovém reji a po návratu z Pece pod Sněžkou čeká děti plavecký
výcvik ve Vysokém Mýtě – plavecký bazén navštívíme desetkrát.
7. března se těšíme na pohádku – Putování za Modrou vílou. Nadále
budeme navštěvovat solnou jeskyni v Holicích, každý pátek se těšíme
na Lui, která nás přijede učit angličtinu. Dále mohou rodiče s dětmi navštěvovat pondělní hrátky v zadním pavilonu od 15.15 hod. do 16.15 hod.
V týdnu od 26. 3. do 30. 3. 2012 bude mateřská škola otevřena pro veřejnost. Přijďte nás navštívit v době od 15.00 do 16.00 hodin.
Přejeme všem čtenářům krásné první jarní dny.
Lenka Chotěnovská

Pravidelný program RVC Holoubek
stále probíhá každé všední dopoledne
a nyní také již čtyři odpoledne v týdnu.
Pro velký zájem ze strany rodičů přibyl
do programu pondělní Všeználek pro děti
školkového věku bez nutné přítomnosti rodičů. Za první měsíc letošního roku
jsme v Holoubkovi evidovali celkem 522
návštěv. V sobotu 3. 3. se koná čtvrtý a závěrečný seminář z cyklu Respektovat a být respektován.
RVC Holoubek chystá pro děti na jaro další překvapení na přilehlé zahradě. S nástupem jara začnou také práce na rekonstrukci objektu a přebudování půdy na školicí místnost pro pořádání kurzů zejména pro dospělé. O případném omezení provozu vás budeme informovat. Ve spolupráci
s městem Holice budou též zpevněna parkovací místa v Dudychově ulici
před čp. 782. Parkovat je možné již pouze jednostranně, ze směru ulice
Bratří Čapků je stání vozidel zakázáno. K parkování lze využít ulici Dudychovu směr autobusové nádraží nebo Šafaříkovu.
Oblastní charita Pardubice děkuje manželům Olivovým za spolufinancování očního screeningu dětí, který v RVC Holoubek ve spolupráci se sdružením Prozrak proběhl 23. 1. 2012. Celkem bylo vyšetřeno
37 dětí.
Podrobnější informace o pravidelném programu a akcích centra naleznete na www.pardubice.charita.cz/holoubek nebo na tel. 733 141 960.
Klára Bartoníčková

Celý měsíc na suché směsy BASF Sleva 15%
 

 

Hradecká ul.naproti VAKU
Po-Pá 7.00-16.00 , So 8.00-11.30

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
Vata SCHVENK Climowool (0,039) 200 mm
95,80 Kč/m2
Vnitřní štuk HASIT 160 blení 30kg
95 Kč/ks
Lepidlo na obklady a dlažby Z301 K ,balení 25 kg
85 Kč/ks
Lepidlo na zateplení Z 301 DUO ,balení 25 kg
125 Kč/ks
DITON - dlažby,ztracené bednění,plotovky
sleva 18 %
HELUZ - cihelné zdivo
sleva až 43 %
PORFIX, porobetonové zdivo a příčky
sleva až 25 %
Možnost naší dopravy a složení hydraulickou rukou !!

SOBOTA 8:00-11:30

ceny bez Dph

Velká zimní akce!
KOUPELNY KUCHYNĚ

Obklady různé barevné odstíny:

JIŽ za 149 Kč

Dlažba venkovní, vnitřní 330x330:

JIŽ za 199 Kč

Kuchyňské linky - foliovaná dvířka:

JIŽ od 10 tis. Kč

Při realizaci koupelny a kuchyně sleva

15 % na montážní práce
Návrhy koupelen a kuchyní ZDARMA!

Thenz Holice
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Pardubická ul.

www.thenz.cz
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HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
(Stránku připravil Miloslav Kment)

Hrdina „Četnických humoresek“ působil též v Holicích
Není pochyb o tom, že jedním z nejúspěšnějších televizních seriálů posledních let byly
„Četnické humoresky“. Proto se objevilo
množství diváckých požadavků na jejich pokračování. Ovšem „četníci“ v podstatě s příchodem okupace skončili. Spolupracovník brněnské televize, spisovatel a scénárista Michal
Dlouhý s Janem Žáčkem v současnosti pracují
na seriálu „Četníci“, jehož příští díl „Arazíme
– narazíme“ je jakýmsi předobrazem o skutečně žijících osobách. Samozřejmě, že v prvním
díle je na řadě hlavní hrdina humoresek, velitel
brněnské pátračky, vrchní strážmistr Karel Arazím, v podání Tomáše Töpfera.
Jako prototyp pro tuto roli byl vyhledán Josef Arazim (*1898), voják rakousko-uherské
armády, italský legionář, od roku 1921 příslušník četnictva, působící v Hradci Králové,
Nových Hradech a Poličce. V roce 1933 coby
štábní strážmistr uzavírá sňatek s Miladou Zemanovou, o rok později přivedou na svět dceru
Alenku. V prosinci 1938 je převelen do Holic
jako zástupce velitele, působí dočasně na Slovensku a poté v Pardubicích. Za okupace ilegálně spolupracuje s odbojovými skupinami.
Roku 1943 je jako italský legionář předčasně
penzionován. Jako penzista pracuje v holické
„Hiršovce“. Bydlí s rodinou v Holubově ulici

bození se Arazim hlásí do služby v četnictvu
a je přijat do nově vytvořeného Sboru národní
bezpečnosti. V té době již jako vrchní četnický strážmistr odchází do Horního Slavkova,
Všestar, Kratonoh a Nového Hradce Králové.
V roce 1955 ve funkci staršiny SNB končí jeho
pracovní poměr. Josef Arazim zemřel roku
1975 v Hradci Králové ve věku 77 let.
Miloslav Kment

Březen vážně i nevážně
Na fotografii Vladislava Brandy vidíte současnou podobu zmiňovaného „učiteláku“

čp. 46 (městský dům, tzv. „učitelák“), kde obec
poskytovala ubytování státním zaměstnancům.
Josef Arazim se 5. května 1945 při vypuknutí holického povstání přihlašuje na četnické
stanici a se zbraní v ruce se zúčastňuje bojů. Při
likvidaci povstání je ve skupině 29 rukojmích
odvezen do Vysokého Mýta pod hrozbou trestu
smrti. Naštěstí jsou zajatci 8. května osvobozeni Rudou armádou. Za pozornost stojí, že dům
čp. 46 byl při bojích zasažen leteckou pumou
a značně zdemolován, k obětem na životech
ve sklepě ukrytých obyvatel nedošlo. Po osvo-

Historie školství v Holicích (3)
V roce 1888 zesílily snahy obecních činitelů o zlepšení vzdělanosti, především
o vyřešení trvajících problémů s přeplněnou
současnou koedukační školou. V roce 1888
byla podána žádost o povolení stavby a zřízení měšťanské školy chlapecké. Žádost byla
v březnu 1891 kladně vyřízena a stavba byla
zahájena 14. srpna 1891. Od 1. listopadu 1892
se započalo v rozsáhlé dvoupatrové budově
obecné a měšťanské školy chlapecké vyučovat. Zajímavostí je, že budova byla postavena
v „ulici Holuba Afrického“ na pozemku, kde
stál dům rodiny Holubových, jehož polovinu
věnoval Dr. Emil Holub zdarma místní školní
obci. Ani v oné době nebyly žádnou vzácností
problémy s předražováním a soudními tahanicemi. Stavitel František Potůček vypracoval
projekt v ceně 42 216 zlatých, avšak účet zněl
na 58 736 zlatých. Údajně za vícepráce, změny
v projektu – jako dnes! Nakonec došlo k dohodě a škola mohla být vysvěcena v září 1896.
Dnes úsměvné, ale tenkrát byla církev římskokatolická ještě velice vlivným elementem při
veškerém dění.
Nastala situace, kdy všichni chlapci z území města (kromě „Staroholičáků“, kteří měli
dále vlastní školu) byli umístěni v této škole
v pěti třídách obecné a čtyř třídách měšťanské
školy pod jedním ředitelstvím. V současnosti
slouží budova po mnoha stavebních úpravách
a změnách jako Základní škola Holubova
ulice. Za dobu existence však prošla mnoha
změnami názvů. V objektu školy našla hned
od počátku útulek zřízená průmyslová škola
pokračovací, jejímž cílem bylo zvýšit odborné vzdělání učňů. V druhé polovině minulého
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Měšťanská škola chlapecká pohledem z ulice Královéhradecké v roce 1910.

století v rámci nového školského zákona začala od 1. září 1954 v budově působit v Holicích první střední škola s maturitou jako
„Jedenáctiletá střední škola“ (od 1. září 1960
dvanáctiletá střední škola). Vzhledem ke kapacitním problémům bylo rozhodnuto o rozsáhlé rekonstrukci budovy a přístavbě dalšího
traktu. Práce započaly v roce 1958 a 29. ledna 1961 byla celý objekt předán do užívání.
V roce 1969 nastal návrat k původnímu označení některých typů středních škol. Od nového školního roku v budově působila samostatně základní škola a gymnázium. Stále více se
ukazovaly především prostorové problémy.
Podařilo se však docílit příslibu výstavby nového gymnázia. 1. září 1998 byl položen základní kámen ke stavbě gymnázia v lokalitě
„Muška“. 31. srpna 1999 byl areál gymnázia
(dnes Gymnázia Dr. Emila Holuba) slavnostně otevřen.
Miloslav Kment

Březen nese údajně své jméno s přihlédnutím ke stavu přírody: kvetou břízy. Je také
počátkem polních i zahrádkářských prací a všeobecného jarního úklidu. Přesto nejznámější
pranostika o něm říká: „Březen – za kamna
vlezem“.
Pokud vám vaše aktivity – kromě hlavního
zaměstnání či penze – přinášejí nějaký zisk,
rychle nahlédněte do denního tisku, do sbírky
zákonů či navštivte finanční úřad, abyste se
seznámili s povinností podat přiznání k dani
z příjmů fyzických osob. Březen vám poskytuje poslední šanci, lépe řečeno nejdéle do pondělí 2. dubna 2012 musíte přiznání k dani
z příjmů podat!
Ještě jedna poznámka „kalendářní“. Nezapomeňte, že březen je zasvěcen jménu, které
patří mezi nejužívanější. Slaveno je 19. března,
obsazuje čtvrté místo v četnosti křestních jmen
za Jiřím, Janem a Petrem, následován Jaroslavem a Martinem. Určitě máte v příbuzenstvu
Josefa, tak pozor na to!
Máte doma potomky školou povinné? Pak
vás v březnu čeká mimořádně zábavný týden.
Příslušnými výnosy je stanoveno, že jarní
prázdniny v roce 2012 v okrese Pardubice budou od pondělí 12. března do neděle 18. března
2012. Tento termín prázdnin se týká celého Pardubického kraje, čili okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Střední i starší generace jistě pamatuje, že
březen byl dříve zasvěcen „Měsíci knihy“.
Troufám si tvrdit, že to nebyl marný nápad,
že byl uznáván, oceňován a přinášel své ovoce. Bohužel jako nejedno dobré opatření byl
v návalu pošetilosti „Všechno staré vyhodit...!
v roce 1990 jaksi zrušen, vyřazen. O dobré
stránce této akce svědčí skutečnost, že dodnes
mnohé knihovny, školy, literární společnosti
v tradicích „Měsíce knihy“ pokračují. Podle
mne mnohem lepší cesta, než nářky, že naše
děti nečtou. Ale čtou, ovšem musí je k tomu někdo vést.
(mkm)
STAN-DA DAŠICE

Pneuservis, půjčovna přívěsných vozíků, stavebního a
zahradního nářadí. Otevírací doba od 7 do 16 hod., po
tel.dohodě otevřeno od 16 do 22hod.vč.víkendů.
Kontakt: Petr Staněk, Hybešova 312, 53303 Dašice, tel.:
+420 773 682 959, www.stan-da.cz

Akce „Jaro 2012“
Kompletní přezutí pneu na os.vozidle od 450,-Kč
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských utkání

Východočeská liga mužů:
TJ SPŠS Náchod – BVK Holice
69 : 63 (21:12 34:25 47:45)
Oliva 28, Joska 10, Viktor Půlpán 9, Trojan 8,
Diepold a Kolář po 3, Machara 2
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
77 : 65 (22:17 35:31 59:47)
Oliva a Tylchrt po 15, Trojan 10, Machara 8,
Půlpán 7, Joska 6, Kubant 3, Kolář 1
BVK Holice – Jiskra Ústí nad Orlicí
122 : 57 (37:10 65:24 87:41)
Trojan 36, Oliva 21, Petružálek 19, Tylchrt 15,
Šrámek a Tušl po 8, Kolář a Michal Welsch
po 6, Kubant 5
BVK Holice – TJ Svitavy „B“
75 : 72 (12:18 31:40 52:56)
Trojan 20, Joska 13, Petružálek 10, Tylchrt 8,
Kolář a Oliva po 6, Kubant a Půlpán Viktor
po 5, Šrámek 2, Welsch 1
Oblastní přebor juniorů U19:
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
39 : 47 (8:23 28:29 32:41)
Jechura 15, Kašpar 9, Michal Welsch a Jiří
Mansfeld po 8, Samek 5, Procházka 2
48 : 50 (15:9 26:35 42:42)
Welsch 16, Samek 15, Jechura 11, Masfeld Jiří
5, Josef Mansfeld 2, Procházka 1
BC Darren Chrudim – BVK Holice
69 : 62 15:19 34:33 54:51)
Jechura 19, Bahník 16, Welsch 12, Procházka
6, Jiří Mansfeld 5, Kašpar a Samek po 2
55 : 66 (9:14 21:22 31:44)
Welsch 20, Jechura 12, Hromek 10, Jiří Mansfeld 9, Kašpar 8, Procházka 4, Bahník 3
Oblastní přebor kadetů U17:
BVK Holice – TJ Turnov
53 : 61 (15:14 30:28 37:45)
Jechura 18, Michálek 10, Procházka 6, Havelka

4, Kulhavý 2
47 : 78 (10:21 28:34 36:49)
Jechura 18, Kulhavý 9, Michálek 7, Havelka 6,
Procházka 5, Skála 2
Celostátní Extraliga žáků U14:
BVK Holice – BK Prostějov
99 : 53 (17:27 47:33 77:41)
Adam Horký 39, Marek Welsch 16, Venclák
12, Kašpar 10, Zeman 8, Tomášek a Janoš po 6,
Mycak 2
BVK Holice – SNAKES Ostrava
65 : 90 (15:28 29:47 48:68)
Horký 20, Venclák 15, Zeman 11, Welsch
a Kašpar po 8, Mycak 2, Janoš 1
Jiskra Kyjov – BVK Holice
63 : 58 (6:15 16:33 33:42)
Horký 29, Venclák 12, Welsch 5, Zeman 4, Mycak, Válek a Tomášek po 2
Slavia Kroměříž – BVK Holice
97 : 44 (20:6 44:19 63:25)
Horký 13, Janoš a Venclák po 10, Zeman 6, Tomášek 3, Welsch, Válek a Kašpar po 2
Oblastní přebor starších minižáků U13:
BK Pardubice – BVK Holice
47 : 69 (8:16 12:38 21:59) Adam Horký 32,
Kašpar 21, Marek Welsch Marek 10, Hloušek,
Šenk a Pařízek po 2
57 : 48 (23:8 40:20 45:38) Horký 26, Kašpar
10, Welsch a Hloušek po 6
BVK Holice – Studánka Pardubice
104 : 19 (32:0 50:5 74:15)
Horký 48, Kašpar 30, Hloušek 14, Vrbický 6,
Šenk 4, Pařízek 2
98 : 26 (28:8 48:18 80:18)
Kašpar 38, Horký 36, Vrbický 12, Šenk 6, Hlopušek 4, Vlasák 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
66 : 23 (9:3 24:13 52:18) Dvořák 13, Marek
Půlpán 6, Mrázek 4
75 : 50 (17:16 31:28 54:38)
Dvořák 30, Půlpán 6, Mrázek a Vlasák po 4,
Chmelík a Valenta po 2, Mergl a Tran po 1
Spartak Choceň – BVK Holice
61 : 44 (14:17 33:19 51:34) Dvořák 32, Půlpán
a Mrázek po 4, Valenta a Vlasák po 2
71 : 34 (23:7 39:11 55:22) Dvořák 31, Mrázek 3

SK Holice – fotbal
Březnové zápasy mužů a dorostu:
Krajský přebor mužů:
V sobotu 17. 3. zajíždí naše mužstvo na zápas
do Chocně, výkop je v 15.00 hodin. O týden
později ve (24. 3.) ve stejnou hodinu začne první jarní mistrovské utkání na domácím hřišti.
Naši fotbalisté přivítají hráče Hlinska. V předzápase změří svoje síly dorostenci s mužstvem
Dolního Újezda (začátek ve 12.45 hodin). Další
sobotu (31. 3.) od 16.30 hodin se představí náš
tým ve Vysokém Mýtě.
I. B třída:
Naše záloha zahajuje jarní část sezony v neděli
25. 3. v 15.00 hodin zápasem s mužstvem Bítovan a v sobotu 31. 3. zajíždí do Načešic (začátek v 16.30 hodin).
Přípravné zápasy:
SK Holice A – Staré Hradiště 3:2 (branky Holic
Ručka 2, T. Krpata)
SK Holice A – Lhota pod Libčany 2:1 (Jeřábek,
Jedlička)
Nový Bydžov – SK Holice A 4 : 1 (Chvála)
Nová Paka – SK Holice A 8 : 1 (Braun)
FK Pardubice (dorost) – SK Holice A 2:2 (Jedlička, Černý)
Choceň – SK Holice B (kombinovaný) 3:2 (Pekárek, Zběhlík)
SK Holice B (kombinovaný) – Doudleby 6:5
(Ručka 3, Starý 2, T. Jedlička st.)

Pardubická 339, 534 01 Holice

Kulečník
PIVOVARKA Holice mění své pozice
Nově se nachází na adrese

Palackého ulice 231 v Holicích
Co zde naleznete:


Kompletní sortiment výrobků Pardubického pivovaru a.s.



Stáčení piva do 5l soudků



Půjčování ručních píp a výčepního zařízení

(sudové, lahvové pivo, limo)

Otevírací doba:
Pondělí

11:30 - 17:00

Úterý - Pátek

9:00 - 17:00

Sobota

8:30 - 11:00

Neděle

Zavřeno
Více informací naleznete na www.pernstejn.cz.

Všem příznivcům této hry se omlouváme a dodatečně uveřejňujeme výsledek patnáctého ročníku
Vánočního turnaje v karambolu-trojbandu, který za podpory města, Klempířství Hájek a pana
Hendrycha uspořádal 25. prosince klub DTJ.
Pořadí:
1.
Josef Sedlák
12
2.
Michal Syrový
12
3.
Karel Kačírek
12
4.
Martin Syrový
9
5.
Petr Kras
7
6.
Milan Ludvik
7
7.
Jakub Hendrych
6
8.
Karel Hendrych
6
9.
Zdeněk Štros
3

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
Staroholická 205 - bývalá cukrárna
Holice

Vám nabízí: zahrádkářské potřeby
sezónní zboží
dekorace
www.supersluzba.cz
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