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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Březen patří k těm měsícům, které přecházejí z jednoho ročního období do
druhého. Jednou nohou stojí
ještě pevně v zimě, druhou už
nakročuje do jara. Také je to
měsíc, kdy začínáme s jarním
úklidem.
Málokdo ví, že likvidace
odpadů patří v městském rozpočtu k jedné z nejnákladnějších položek. Jednoduchým početním
úkonem dospějeme k výsledku, že jsme v této oblasti zaplatili v minulém roce za jednoho občana
(bez rozdílu věku) částku 1 180 Kč. To znamená,
že k poplatku 500 Kč se na každého z nás doplatilo
680 Kč z městské kasy. Poplatek zvýšit ze zákona
nejde, a tak se nelze divit, že zastupitelé vypustili
z příslušné vyhlášky klauzuli o promíjení poplatků. Ti, co se zdržují jinde, mají možnost upravit
si status trvalého bydliště tak, jak bylo uvedeno
v prosincovém vydání Holických listů. Ušetří tak
nejen sobě, ale i svým spoluobčanům.
Určitým zlevněním jsou příspěvky, které může
město dostat za třídění odpadu. Nejsou to sice závratné sumy, ale každý příjem je milý. Nebylo tedy
od věci, když zastupitelstvo schválilo smlouvy na
zpětný odběr s dalšími ﬁrmami, specializujícími se
na různé komodity odpadu. Zlepšení by měl také
přinést nejen nový sběrný dvůr, ale i zavedení pravidelného sběru bioodpadu. Firma Odeko, která
pro nás odvoz a likvidaci odpadu vykonává, to vymyšlené má. Teď záleží na tom, zda jejich projekt
uspěje při rozdělování dotací.
S Odekem problémy nemáme. Svozové dny jsou
dodržovány, a to bez ohledu, zda je den všední či
sváteční. Problémem jsou však auty zablokované
přístupy ke kontejnerům nebo vytváření „sběrných
dvorů“ kolem nich. Dotyčný si s lehkým srdcem
řekne: však to někdo uklidí. Ten někdo jsou pak
technické služby, ale většinou to nejde hned a teď.
Netrvá to dlouho, pár hodin po úklidu se najde
další ﬁškus, jde to znovu dokola a všichni si zanadávají na neschopnost správy města. Zajímavé je,
že nikdo nikdy nikoho neviděl.
Dalším problémem v čistotě města je chování
některých majitelů psů. Každý ví, že by měl po
svém psu uklidit. Ví, ale většinou neudělá. Přímo
trestuhodné je pak venčení psů na dětských hřištích, stadionu a vůbec na místech, kde si hrají děti.
Vážení, já respektuji vaši potřebu mít čtyřnohého
přítele, byl bych však rád, kdybyste i vy respektovali mé přání jít po chodníku a ne přes psí záchodek. Děkuji vám nejen za sebe, ale i za stovky
dalších, kterým to také vadí.
Chtěl bych však skončit svůj sloupek radostněji.
Právě jsem se od meteorologů dověděl, že březen
má být teplejší než únor. Tak vidíte, zase je tu naděje, že bude nějak lépe. Přeji vám pěkný březen,
ať již za kamny nebo venku, ale v čistém okolí.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
HOLIČÁK SE PŘEDSTAVÍ VE VANCOUVERU
(neboli „Olda Jelínek míří za oceán!“)
12. března budou v kanadském Vancouveru
zahájeny desáté paralympijské hry. Na sjezdovkách ve Whistleru se představí i jedenačtyřicetiletý Olda Jelínek z Holic. V kategorii „sedící
monoski“ bude Českou republiku reprezentovat
ve slalomu, obřím slalomu, super G a superkombinaci. Před odletem za moře položil Petr
Kačer, „pečující“ o sportovní stránku Holických listů, dvojnásobnému mistru republiky
z loňského roku několik otázek, které budou
Holičáky nepochybně zajímat.
Oldo, jak jsi se k závodnímu lyžování vozíčkářů dostal?
Závodil jsem na lyžích již před úrazem asi od
pěti let. Hory miluji, člověk musí něco dělat,
volba proto celkem logicky padla opět na lyžování. Na monoski závodím od roku 2005.
Musím poznamenat, že na mém lyžování má

velkou zásluhu kamarád Luboš Křepelka, který
mně moc pomohl hlavně v začátcích na „monoski“. Za jeho tříletou péči, kdy se mi po všech
stránkách věnoval, mu patří můj velký dík.
Co to vlastně je – monoski?
Závodí se na zvláštní konstrukci, kdy lyžař sedí
pevně upoután ve speciálním skeletu s tlumičem, který vyvažuje nerovnosti sjezdovky. Na
konstrukci je připevněná lyžařským vázáním
karvingová lyže. V rukou mám dvě krátké francouzské hole zakončené krátkými lyžičkami,
tzv. stabilizátory. Jimi držím stabilitu a zároveň
s jejich pomocí vjíždím do oblouků.
S jakými cíli odjíždíš do Vancouveru?
Chtěl bych se alespoň v jedné disciplíně umístit
do 16 místa, které zaručuje start na příští paralympiádě. Při této příležitosti chci poděkovat
za podporu městu Holice, Pardubickému kraji,
Víťovi Polednovi a jeho ﬁrmě a všem kolem
mě. Bez jejich pomoci bych sám nemohl tento
fyzicky i ﬁnančně velmi náročný sport dělat na
takovcéto úrovni.
Věřme, že všichni Holičáci budou Oldovi Jelínkovi ve dnech 12.–21. března držet palce!

Vyhlášení sportovců roku 2009 v Holicích
Tradiční vyhlašení nejlepších sportovců, trenérů
a činovníků za uplynulý rok se uskuteční v městské sportovní hale již počtvrté. Stane se tak v sobotu 20. března 2010 od 16 hodin. Slavnostní
vyhlášení bude doplněno kulturně sportovním
programem, ve kterém se představí domácí soubory, kluby a školy. Pozváni jsou představitelé

krajské tělovýchovy a samosprávy města. Je očekávána též účast významné sportovní osobnosti.
Jednotlivá sdružení podala návrhy, z nichž komise pro školství, mládež a tělovýchovu vybrala ty, kteří budou oceněni.
Široká holická veřejnost je na tuto akci srdečně zvána.

1

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 25. ledna 2010
Rada města Holic vzala na vědomí zprávu
o činnosti správního odboru Městského úřadu
Holice a zprávu o vyřizování stížností, připomínek a žádosti občanů o informaci v roce 2009,
schválila přidělení bytu v čp. 761 v Holubově ulici a v čp. 107 v Hradecké ulici, podání
žádosti o zřízení přípravné třídy na Základní

škole Holice, Holubova ulice, převzetí záštity
nad „Setkáním dětských domovů z Pardubického kraje“ v Holicích ve dnech 16.–20. 6. 2010,
přidělení bytu čp. 1042 v ulici U Kapličky paní
Kateřině Houdkové z Holic. Rada dále schválila – pokud Vladimír Lochman neuhradí nejpozději do 31. 1. 2010 všechny svoje dluhy,

spojené s pronájmem bytu – podání návrhu na
vystěhování jmenovaného z bytu č. 3 v čp. 61
v ulici Bratří Čapků. Rada města nedoporučila
podání nové žádosti o dotaci na zateplení budov
v mateřských školách v Holubově i v Pardubické ulici vzhledem k vysokému podílu vlastních
prostředků města na realizaci těchto akcí.

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 8. února 2010
Rada města Holic schválila provozní rozpočty příspěvkových organizací školského
typu v objemu příjmů a výdajů (bez nákladů
na mzdy) takto: Mateřská škola Holice, Holubova ulice – 2 198 300 Kč, Mateřská škola Holice, Pardubická ulice – 1 792 700 Kč,
Mateřská škola Holice, Staroholická ulice –
1 049 500 Kč, Základní škola Holice, Holubova
ulice – 2 658 300 Kč, Základní škola Holice,
Komenského ulice – 1 909 100 Kč, Základní
umělecká škola Holice – 776 000 Kč, Dům dětí

a mládeže Holice – 931 000 Kč. Dále provozní rozpočty příspěvkových organizací města
v objemu příjmů a výdajů takto: Kulturní dům
města Holic – 6 199 000 Kč, Technické služby
Holice – 22 184 000 Kč. Rada rovněž schválila
provozní rozpočet Školní jídelny Holice v objemu příjmů 3 706 600 Kč a v objemu výdajů
3 952 600 Kč (bez mzdových nákladů) a odpisové plány příspěvkových organizací města na
rok 2010.
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti

komise pro propagaci a družební styky města,
výsledky veřejnoprávních kontrol v příspěvkových organizacích města za II. pololetí roku
2009, plán veřejnoprávních kontrol v příspěvkových organizacích města na rok 2010. Rada
rovněž schválila vnitřní směrnici „Pravidla
reformy účetnictví v příspěvkových organizacích města a vymezení závazných analytických
a podrozvahových účtů“, pronájem kanceláře
v čp. 38 v Palackého ulici Ing. Miloši Víškovi
pro pojišťovací činnost.

JAK BUDE HOSPODAŘIT MĚSTO HOLICE V ROCE 2010
Základem pro hospodaření města v roce
2010 - jako v každém roce předcházejícím - je
provozní rozpočet. Byl připravován podle zákonných norem již v podzimní části loňského
roku a jeho konečná podoba a schválení byla
jako vždy vázána státním rozpočtem. Ten byl
schválen v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou 23. října 2009, což otevřelo obcím cestu
k práci na vlastních rozpočtech. Účelem této
stati není unavovat občany odbornými stanovisky a výčtem paragrafů, vyhlášek, závěrů a usnesení, nýbrž uvést základní čísla rozpočtu. Ten
byl v posledním čtení projednán radou města
25. listopadu 2009 a a v dalším čtení 7. prosince jej doporučila zastupitelstvu ku schválení.
Zastupitelé rozpočet projednali a schválili na
veřejném zasedání dne 21. prosince 2009. Občanská účast na veřejných zasedáních zastupitelů je však mizivá a rovněž sledování úřední
desky, kde byl rozpočet zveřejněn, každého
občana nepřiláká. Proto je zveřejněn v tomto
vydání „Holických listů“.
Úvodem je nutné ještě připomenout, že sestavení rozpočtu je do značné míry ovlivněno
současnou ekonomickou situací, a tím i spoustou úsporných opatření, které se týkají státní
správy, ovšem taktéž samosprávy. Jak uvedl
starosta Pavel Hladík v lednovém „Slovu starosty“: „… rok 2010 nebude nijak lehký po
stránce ekonomické, město nevyjímaje. Připravili jsme rozpočet střízlivý a úsporný, který by
však neměl ochudit chod města a jeho institucí
… rádi bychom udělali víc … ale je to stejné
jako doma: abychom mohli z peněženky brát,
musíme tam nejdřív dát“.
Schválený provozní rozpočet města je vyrovnaný. Celkové příjmy jsou předpokládány
ve výši 95 858 000 Kč, výdaje by měly činit
91 487 000 Kč, na ﬁnancování (úvěry) zbývá
4 371 000 Kč. Nyní k některým položkám po-

drobněji.
Příjmy obce – jako všude na světě – se
opírají hlavně o příjmy daňové a obec počítá,
že z celkového objemu příjmů na daních získá
celkem 54 599 000 Kč. Podstatnými položkami
jsou například příjmy z daní ze závislé činnosti,
z daní od právnických osob, DPH. Ostatní daňové příjmy by měly přinést 12 590 000 Kč (nejpodstatnější jsou poplatky za komunální odpad,
daň z nemovitostí, správní poplatky. U nedaňových, lépe řečeno ostatních příjmů, jde o sumu
21 011 000 Kč. Například z provozu bytových
a nebytových domů obec získá 17 370 000 Kč,
z pokut, věcných břemen, za separaci odpadu
a těžby dřeva cca 1 300 000 Kč.
Do této kategorie spadají také dotace, ovšem
kromě zákonných dotací (státní aparát, školství
a sociální agenda) jsou všechny ostatní dotace
– vzhledem ku zmíněným úsporným opatřením
– zatím spíše vysněným předpokladem.
Výdaje obce – konkrétně řečeno výdaje provozní – pro mateřské a základní školy, základní
uměleckou školu, dům dětí a mládeže a školní
jídelnu činí 8 291 000 Kč (bez mzdových fondů, které jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu!). Na kulturu je počítáno 4 124 000 Kč,
z čehož hlavní částku tvoří dotace pro kulturní
dům (3 500 000 Kč), zbytek bude vynaložen
na účelovou dotaci pro knihovnu, na vydávání městských novin, na městské kulturně společenské akce. Další výdajovou kapitolou je
správa nemovitostí. Potřebuje 13 493 000 Kč,
z toho na provoz bytových domů 6 052 000 Kč,
provoz kotelen 5 800 000 Kč a na nebytové
domy 1 641 000 Kč. Silnou, avšak zcela pochopitelnou zátěž přináší místní hospodářství.
Zde je počítáno s 30 134 000 Kč, z čehož přijde 20 000 000 Kč jako příspěvek na provoz
technických služeb, 5 700 000 Kč na likvidaci
odpadů, 2 000 000 Kč na místní komunikace,

2 184 000 Kč pro sběrný dvůr, 200 000 Kč na
veřejnou zeleň a 50 000 Kč na parkovací automaty (přičemž je nutné poznamenat, že výtěžek z parkovacích automatů a karet činí kolem
půl milionů Kč!). Na sociální péči je počítáno
s částkou 10 000 Kč. Aby nebylo divu, je to
položka na zcela mimořádné krizové výdaje.
Jinak jsou sociální dávky a podpory poskytovány přímo ze státního rozpočtu v našem správním obvodu v míře nemalé (například v roce
2008 bylo na sociálních dávkách vyplaceno
34 288 100 Kč!).
Pokračujme však v přehledu výdajů
obecního rozpočtu. Na státní správu a samosprávu jsou výdaje vypočítány na částku
32 940 200 Kč. Hlavní částka z toho připadá na
provoz úřadu, a to 28 160 500 Kč. Jde ovšem
o provoz včetně odborů státní správy zajišťujících agendu pro celý správní obvod. Náklady
se zde z části vrací dotacemi státního rozpočtu.
Zbylých zhruba necelých 5 000 000 Kč se „roztrousí“ v mnoha položkách. Například zastupitelské orgány spotřebují celkem 2 120 000 Kč,
sbor dobrovolných hasičů 390 000 Kč, občanské obřady 120 000 Kč, společenské aktivity města (propagace, „Dny Holicka“, pietní
akty, družební vztahy, atd.) 493 000 Kč, úroky
z úvěrů 500 000 Kč. Další výraznou položkou
je „veřejná podpora“ ve výši 802 000 Kč. Ta
zahrnuje například mimořádné kulturně společenské akce – Holická Mateřinka, Holický
kramﬂíček, Den dětí, olympiáda škol regionu,
Africké sympozium atp. – v částce 102 000 Kč,
podpora fotbalového klubu SK Holice ve výši
250 000 Kč, podpora všech ostatních klubů,
jednot, sdružení, svazů i jednotlivců ve městě
celkem za 450 000 Kč.
Výdajové položky uzavírá tzv. rozpočtová
rezerva pro nenadálé a zcela mimořádné náklady ve výši 1 691 900 Kč.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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První letošní trhy už v pondělí
15. března
První letošní trhy v Holicích v Holubově ulici
proběhnou v pondělí 15. března.
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termínech:
19. dubna, 17. května, 14 . června, 12. července, 16. srpna, 13. září, 18. října, 22. listopadu
a 13. prosince 2010.

Splatnost místních poplatků za odpad a za psy
V minulých dvou měsících byly holické domácnosti obeslány složenkami na zaplacení
místního poplatku za odpad , popřípadě poplatku za psa. Poplatek za odpad je nutno zaplatit
do 15. března a poplatek za psa do 30. dubna
2010.

Odbor dopravy – povinnosti
cyklistů a vybavení jízdního kola
S odtáváním sněhu a teplým počasím začne
nová cyklistická sezóna. Protože i v Holicích
jsou problémy s chováním cyklistů na silnici
a také s nevybavenými jízdními koly, budou se
strážníci městské policie ve zvýšené míře zaměřovat na kontroly cyklistů. Proto připomeneme
základní povinnosti každého cyklisty, které vycházejí ze zákona o pozemních komunikacích
včetně vybavení jízdního kola.

• Cyklista mladší osmnácti let je povinen používat při jízdě na jízdním kole cyklistickou
přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.
• Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci, což jsou komunikace v obci, a na veřejně přístupné účelové komunikace, což jsou
zase například lesní nebo polní cesty, pouze
v doprovodu osoby starší 15 let.
• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno
jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte
a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší
15 let vézt osobu mladší 7 let.
• Při jízdě nesmí cyklista kouřit, musí se plně
věnovat řízení.
• POZOR NA ALKOHOL! – Jízda pod vlivem
alkoholu je velice nebezpečná a pokud je cyklista přistižen, hrozí mu velmi vysoká pokuta.
Jestliže je zjištěná hladina alkoholu v těle pod
1 ‰, ukládá se taxativně pokuta v rozmezí od
10 000 Kč do 20 000 Kč, v případě alkoholu v hodnotě 1 ‰ a více se taxativně ukládá
pokuta v rozmezí 25 000 Kč až 50 000 Kč.
Jedinou útěchou takovému hříšníkovi může
být pouze to, že mu nebudou v registru řidičů zaznamenány žádné body, protože bodové
hodnocení se týká jenom řidičů motorových
vozidel.
• Na jízdním kole nesmí chybět žádná součást

Ing. Jaroslav Skála jubilující
18. února se ve zdraví a svěžesti dožil 75 let
Ing. Jaroslav Skála, dlouholetý bývalý městský
radní (na rozvoji města se podílel plných 30
let!) a první porevoluční starosta města Holic.
Při této příležitosti přijal jubilanta na radnici
současný starosta Mgr. Pavel Hladík.
Ing. Skálovi popřál (a jistě se nespletl, že
i jménem nás všech) hodně zdraví, životního
elánu, pohody v kruhu svých nejbližších, radosti z úspěchů vnoučat, jakož i z úlovků na
rybářském prutu nebo z růstu milovaných kaktusů.
(red)

povinného vybavení. Správné vybavení jízdního kola podrobně popisuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., a její příloha
č. 13, obsahuje technické požadavky na vybavení jízdního kola.
• Z povinného vybavení jízdního kola zdůrazňujeme:
dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední
odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené
barvy, oranžové odrazky na obou stranách
pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol.
• Vybavení za snížené viditelnosti:
vpředu světlomet bílé barvy, vzadu svítilna
se zadním obrysovým světlem červené barvy,
zdroj elektrického proudu (dynamo, baterie).
Upozorňujeme, že přerušované přední světlo
můžeme užívat pouze při jízdě po osvětlené
komunikaci!!!
• Vidět a být viděn je velice důležité, proto:
vždy včas použij osvětlení jízdního kola, oblékej pestré oblečení a používej ﬂuorescentní
a reﬂexní doplňky.
V poslední době se objevila nová kategorie
účastníků silničního provozu, jezdci na kolečkových bruslích. Z hlediska zákona o pozemních komunikacích to jsou CHODCI a jejich
povinností je pohybovat se pouze po chodníku
nebo stezce pro chodce, přičemž nesmějí ohrozit ostatní chodce.
Jedině kde není chodník nebo je-li neschůdný,
mohou užít levé krajnice. Kde není krajnice nebo
je-li neschůdná, potom jedou co nejblíže při levém okraji vozovky. Povinnosti chodců upravuje
§53 zákona o pozemních komunikacích.

Cena města Holic – nezapomeňte!
Připomínáme, že 31. března 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. Celé znění statutu „Ceny města Holic“ bylo
zveřejněno v minulém roce v březnovém čísle
Holických listů.
(ph)

Smutný pohled
Fotograﬁe Vladislava Brandy nám poskytuje
smutný pohled na pomník T. G. Masaryka v sokolském parku. Koncem ledna neznámý poberta z něj odcizil podobiznu našeho prvního prezidenta, kterou zhotovil Jan Holinka. Z jednání
s policií (ale i z novinových zpráv) vyplývá,
že tentokrát nešlo pravděpodobně o hamižnost
sběračů kovů, ale o sběratelský obchod. V celé
republice bylo registrováno několik desítek
vandalských krádeží pamětních desek, bust
a jiných památek na T. G. Masaryka. Jsme lidé
různí, ale takhle uctívat 160. výročí narození
velikána našich dějin, které připadá na letošní
7. březen, je věc více než zavrženíhodná. Město
Holice se ihned spojilo s donátorem pomníku
Dr. Vladislavem Křepelkou z Basileje, neboť
máme snahu v co nejkratší možné době uvést
pomník do původního stavu.
Pavel Hladík
HOLICKÉ LISTY

Pozvánka na jednání zastupitelstva
města 8. března 2010
V pondělí 8. března 2010 v 18 hodin se bude
v klubovnách kulturního domu konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města
Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za rok 2009, projednání
a schválení kapitálového rozpočtu města
Holic na rok 2010. Dalším bodem bude rozdělení veřejné ﬁnanční podpory z rozpočtu
města holickým sportovním a společenským
zařízením.
Pravidelným bodem jsou vždy převody nemovitého majetku města, v programu je projednání změny územního plánu města.
Srdečně zveme občany na první jednání
holických zastupitelů v roce 2010.
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Kulturní kalendář na měsíc březen 2010

Městská knihovna

DIVADLO – velký sál
datum hodina
5. 3. 19.30

program
vstupné
Věc Makropulos
Hru Karla Čapka uvede Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Režie: Věra Herajtová.
Hrají: Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Vojtěch Dvořák, Filip Richtermoc a další.
240/220/200 Kč

datum hodina
13. 3. 20.00

program
vstupné
Večer ve stylu SKA jde o směsici Rythym and Blues a Jazz
Hrají: Groteska – Dvůr Králové nad Labem http://bandzone.cz/groteska
Etavíra – Hradec Králové
http://bandzone.cz/etavira 50 Kč
Večer ve stylu Apocalyptica/metal
Hrají: Blue Fire – Svratka
http://bandzone.cz/blueﬁre
Čellisti
http://www.cellisti.cz
50 Kč

KLUB „U Holuba“

26. 3. 20.00

KINO – velký sál
datum hodina
29. 3. 19.30

16. 3. 17.00

23. 3. 19.30

30. 3. 17.00

6. 4.

17.00

program
vstupné
Kawasakiho růže
Rodina Joskových představuje zdánlivě dokonalý vzorek – otec, bývalý disident
je docentem a má být vyznamenán. Jeho zeť ho obviní ze spolupráce s STB.
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, Martin Huba a další.
Žánr: psychologické drama – přístupnost od 12 let, délka: 95 minut
70 Kč
Alvin a Chipmunkové 2
Ian je vysvobozen z vězení a hledá všude na světě zvířata, která umí zpívat a tančit.
Režie: Betty Thomas.
Žánr: Animovaná rodinná komedie, délka 89 min
70 Kč
Doktor od Jezera hrochů
Komedie Zdeňka Trošky podle slavné stejnojmenné knihy Miroslava Švandrlíka.
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další.
Žánr: Komedie, délka 102 minut
70 Kč
Arthur a Maltazardova pomsta
Po ﬁlmu Arthur a Minimojové přichází pokračováním příběhu o malém hrdinovi.
Režie: Luc Besson.
Žánr: Animovaný, rodinný, délka 93 minut
70 Kč
Alenka v říši divů
Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.
Režie: Tim Burton. Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska a další.
Žánr: Dobrodružný, fantasy
70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny
datum hodina
23. 3. 16.00

program
Indie – cestopisná přednáška pana Petra Baudyše

vstupné
20 Kč

VÝSTAVY
„Zora Luftmanová – FIGURY“
Galerie v KD Holice od 1. března do 1. dubna
„Knížku zatím napsat neumíme, ale obálku už jsme vytvořili...“
Žáci 5. tříd holických základních škol
Vitríny KD – 1. poschodí 1. až 31. března

„Dárek, který nečekáte, na Vás čeká
v knihovně“
Městská knihovna v Holicích se přihlásila do
nultého ročníku nové celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“, kterou vyhlásil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků.
V rámci této akce nabízí městská knihovna
získání čtenářského průkazu do knihovny
na rok 2010 zdarma těm, kteří se narodili
v březnu a přijdou se do knihovny přihlásit
za čtenáře.
Přihlásit se můžete v půjčovních dnech
knihovny.
Na březen připravuje městská knihovna už
6. ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny“. Žáci ZŠ Holubova budou pasováni 25. března a žáci ZŠ Komenského
30. března.
I nadále pokračuje v městské knihovně prodej nových dětských knížek.
Anna Boříková

Holické muzeum spí?
Památník Dr. Emila Holuba je v období od
listopadu do konce března pro veřejnost
uzavřen. Mnohé asi napadne otázka, co se
v něm celou tu dobu děje? Zima je obdobím
příprav na novou sezonu.
V listopadu proběhla výstava o Dr. Emilu Holubovi v Moravské Třebové. V únoru
jsme vystavovali v prostorách pardubického
infocentra. Ve spolupráci s hradeckou Katedrou výtvarných kultur právě připravujeme
pět takových programů pro každou věkovou kategorii školních dětí i předškoláky.
19. března v 17.00 hod se koná vernisáž výstavy o Dr. Emilu Holubovi v Regionálním
muzeu v Litomyšli. Svou účast přislíbila
i velvyslankyně Jihoafrické republiky Celia
– Sandra Botha. Výstava potrvá do 25. dubna. Je nám velkou ctí, že nás o prezentaci
Dr. Emila Holuba požádalo České centrum
v Moskvě. Koncem dubna 2010 by zde měla
být výstava zahájena. Již teď na ni připravujeme materiály. Poslední dva týdny v březnu
jsou každoročně věnovány celkovému úklidu
muzea. 1. dubna začíná nová sezóna. Věřím,
že nám zachováte přízeň a přijdete navštívit
slavného rodáka.
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
Marcela Jeřábková

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

V SOBOTU OTEVŘENO 7.00 - 11.00
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LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY (flex, standart)
FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
TEPELNÉ IZOLACE ORSIL, PINK
SÁDROVLÁKNITÉ DESKY FERMACELL
SÁDROKARTONY

Y

AKCE: Výprodej tepelných izolací

mob.: 777 152 090, tel.: 466 683 105
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DOPRAVU ZAJISTÍME
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Dobrý den

Velikonoční výstava zahrádkářů

Cesta do práce mi trvá deset minut, samozřejmě pěšky. Na svůj chleba
si začínám vydělávat v osm hodin, takže ze své vily na kraji města denně
vyrážím zhruba ve stejný čas. Cestou tudíž potkávám stále stejné lidi,
a s většinou z nich se ani nepozdravím. Začal jsem nad tím přemýšlet. Je
to vůbec normální? Proč mi neodpoví prodavačka, u které občas nakupuji? V zatáčce u Pošty potkávám pravidelně jednu mladou paní. Možná
jí život nějak ublížil, ale její výraz mě rozhodně na optimismu nepřidá.
Jí bych si asi stěží dovolil pozdravit. Kousek před svým pracovištěm mě
míjí syn mého kamaráda. Ten mě asi nikdy neviděl nebo mu za pozdrav
nestojím. Jeden celkem vlivný pán mě sice zdraví, ale jen v případě, když
něco potřebuje.
Hrozně rád se dívám na staré ﬁlmy, ve kterých pan lékárník zavře svoji
živnost a vyráží maloměstem k domovu nebo na partičku mariáše. Pan
lékárník nedá klobouk z ruky a zdraví téměř každého, ve ﬁlmu určitě každého. Ptal jsem se na to pamětníků té doby, jestli tomu opravdu tak bylo.
Prý ano. Nejen kvůli tomuto bych se rád o nějaký ten čas vrátil zpět.
Moje babička mně vždycky říkala: „Koukej každého zdravit, huba ti
neupadne.“ Ani po letech se vším, co babička říkala, nesouhlasím, v tom
však měla pravdu. Nikomu opravdu huba neupadne, když toho druhého
pozdraví a nemusí ho ani znát. Přiznám se, jsou lidi, které ani já nezdravím, ač je znám. Je to ode mě programové, ale bohužel ne správné. Navrhoval bych tudíž řešení. Pojďme se zdravit a pokud někomu nepřejeme
dobrý den, tak to zkusme jako Saturnin „Má úcta“ nebo to bylo „Maucta“? To už je jedno, hlavně, že nějak.
Petr Kačer

Ve dnech 26.–28. března 2010 se uskuteční již 10. jarní velikonoční výstava v Častolovicích, která má název „Velikonoce svátek jara.“ Otevřena
bude každý den od 9.00 hod. do 17.00 hod. Na výstavě lze uvidět vše,
co je spojeno s Velikonocemi. Budou vystaveny ručně malované kraslice
zdobené mnoha způsoby, výrobky z perníků, ze šustí, rákosu, pálené hlíny
a dalších věcí z přírodních materiálů. Každého návštěvníka potěší ukázky z Vamberecké krajky, vyšívání, zdobení perníků, velikonoční řemesla,
gastronomické pochutiny našich babiček i cukroví v novodobé podobě.
Také zahrádkářské produkty, cibuloviny, sadba, květiny, okrasné stromky
a řada dalších věcí bude v prodejnách k dispozici. Součástí výstavy je
i soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý přihlásit na
tel. 721 311 719 a dva dny před výstavou tuto kolekci předat pořadatelům na výstavišti. Vyhodnocení s předáním věcných cen bude provedeno
v neděli 28. 3. v 16.00 hod. Také bohaté občerstvení bude pro každého
připraveno. Na 10. velikonoční výstavu Vás zvou pořadatelé.

Akce AMK Holice
Poběžovická kotlina:
12. a 13. 6. Mistrovství světa v motokrosu třídy MX3 a Mistrovství Evropy třídy EMX2.
4. 9.
SMS motokrosu Pardubice, přebor Východních Čech tříd do
65, 80, 125 ccm, Open, Hobby, Veterán.
25. 9.
Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu, Proﬁ Auto Iveco
Cup třídMX2, MX3 a Veterán.

Připomenutí křtu knihy
„Hrst vzpomínek…“
Před třemi měsíci, 8. prosince 2009, proběhl v galerii kulturního domu
křest knihy „Hrst vzpomínek .... židovské rodiny z Holicka“ od autorek
Hany Faltysové a Lenky Šindelářové. Za velmi slušné účasti veřejnosti
promluvilo na vernisáži několik hostí, mezi jinými starosta města Pavel
Hladík, holický rodák, herec a režisér Jan Kačer a Libuše Straková, která
vzpomenula na své spolužačky z židovských rodin. Paní Hana Faltysová
se až nyní obrátila na redakci „Holických listů“ s žádostí o zveřejnění obsáhlé stati o této události. Redakce se domnívá, že s tak velkým
odstupem postrádá obsah článku význam. Paní Faltysová poznamenává, že o tak významné události nikdo z redakční rady nenapsal. K tomu
dlužno poznamenat, že ve městě probíhá nejedna (v očích organizátora)
významná událost, ovšem úkolem redakční rady není tyto akce navštěvovat, hodnotit a psát kritiky či vyjádření. Pokud jde o vernisáž zmíněné
akce, byla zveřejněna na kulturní stránce „Holických listů“ v prosincovém čísle 2009. „Na přiložené fotograﬁi jsou obě autorky knihy“.
(red)

Autokempink Hluboký:
11. a 12. 9. Mistrovství ČR motorových lodních modelů (náhradní termín 18. a 19. 9).
Mototuristika:
17. 4.
Tajný výlet pro členy i nečleny AMK.
24. 4.
Zájezd na veteránské Mistrovství Evropy v motokrosu do
Přerova.
29. 4.
Přednáška o pravidlech silničního provozu, určená pro širokou veřejnost.
Další informace na: www.automotoklub-holice.cz

Nabídka tanečních kurzů
Taneční studio Hany Flekrové připravuje pro děti, mládež a dospělé tyto
kurzy:
Z pohádky do pohádky – pro děti od 5let – tanečky na písničky z pohádek
Street, hip hop – pro zájemce prvního a druhého stupně ZŠ
Minitaneční – předtaneční výchova pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ
Velké podzimní taneční – pro studenty středních škol a učilišť
Lady speciál – choreograﬁe tanců- salsa, pomáda, paso double a country
Taneční tábor – tancování a cyklistika pro všechny, od 7 let, věkově neomezeno
Break – pouze pro kluky I. a II. stupeň ZŠ
Bližší informace na www.tshf.cz
HOLICKÉ LISTY

Badminton v Holicích
Sokol Holice nově nabízí široké veřejnosti tento sport. Hraje se v sokolovně každou sobotu a neděli od 9.00 do 19.00 hodin. Kurt je pro vás
připravený, potřebujete pouze sálovou obuv, rakety a míčky jsou k zapůjčení. Nutná rezervace termínu, veškeré informace na: www.badmintonholice.cz.
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Holická Mateřinka

Zprávy ze Základní školy Komenského

Přehlídka se bude konat ve čtvrtek 18. března 2010 v Kulturním
domě v Holicích.

18. února proběhl Festivalu vědy a techniky v Pardubicích. Mezi dvanácti
družstvy nechybělo ani družstvo z naší školy. Jakub Kaplan a Michal Moravec se zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády. Žáci 8. ročníku
navštívili Britskou radu v Pardubicích. Prohlédli si knihovnu a seznámili
se s podmínkami složení mezinárodních zkoušek z angličtiny. Osmáci
vstoupili do zajímavého projektu, kde budou moci spolupracovat s tureckými a italskými žáky. Komunikace probíhá v angličtině. Více prozradíme příště.
Naši žáci odeslali několik desítek dárcovských SMS na pomoc postiženému Haiti. Od nadace ADRA obdrželi děkovnou SMS.

PROGRAM: DOPOLEDNÍ ČÁST OD 9.00 HODIN
1. Mateřská škola Přelouč – ,,Co vidí sluníčko“. Pohybové vystoupení.
2. Mateřská škola Rychnov nad Kněžnou – ,,Celý den si tancujeme“.
Hudebně pohybové vystoupení.
3. Mateřská škola Pardubice Korálek – ,,Šťastné děti“. Hudebně pohybové vystoupení.
4. Mateřská škola Dolní Ředice – ,,A je tu první jarní den“. Taneční
vystoupení.
5. Mateřská škola Holice Staroholická – ,,Zlatovláska“. Hudebně pohybové vystoupení.
PROGRAM: ODPOLEDNÍ ČÁST OD 15.00 HODIN :
1. Mateřská škola Lukavice – ,,Jak čarodějnice Brožurina pletla pohádky“. Dramat. hudební vystoupení.
2. Mateřská škola Sezemice – ,,Hajný Mařánek“. Pohádkově hudební
vystoupení.
3. Mateřská škola Holice Holubova – ,,Indická paní“, Orientální tance
4. Mateřská škola Holice Pardubická – ,,Rumburak a Arabela“. Taneční vystoupení.
5. Mateřská škola Sezemice – ,,Ukázka břišních tanců“.
Poslední zimní a první jarní měsíc v MŠ Holice, Holubova
Zima pomaličku končí a děti stále využívají zimní nadílky. Sníh a boby
– to je něco! A tak zatímco část našich kamarádů a kamarádek jezdí do
plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě a „bojují“ o získání „Mokrého vysvědčení“, zůstávající děti „bojují“ o diplom ve slalomu na bobech, který
se uskutečnil na našem oblíbeném zahradním kopečku pod vedením učitelek z Pohádkové třídy.
Zima začíná ztrácet svoji sílu a než se dočkáme jarního sluníčka, připravily pro nás naše paní učitelky ještě karneval – rej masek za doprovodu hudby, radosti a smíchu, který doplnily různé soutěže a hry o ceny
a diplomy.
11. března 2010 navštívíme KD, kde je pro děti připravena pohádka
„Zlatovláska“ a pak nás čeká Holická Mateřinka, o které informujeme
v naší pozvánce. Na přehlídku je přihlášeno 10 mateřských škol s celkovým počtem asi 200 účinkujících.
Všechny nás čeká příprava na velikonoční svátky a samozřejmě – tradiční celoškolská soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Určitě
vám v příštím čísle nabídneme pár postřehů z „velikonočního čarování“,
které v naší škole proběhne.
Ještě něco pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dětí do naší MŠ.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne od 1. do 9. dubna 2010. Nezapomeňte si včas vyzvednout přihlášky a odevzdat je nejpozději do 9. dubna.
Přijímací řízení proběhne 3. května. Více na http://msholice.sweb.cz
Kolektiv mateřské školy
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Klokan – soutěž v přeskoku švihadel
V úterý 16. 2. opět skákal celý „malý Komenčák“. Soutěž od letošního
roku ponese název Klokan – soutěž v přeskoku švihadel. Proč „Klokan“?
Nejen že je to dobrý skokan, ale i díky znělce, která by měla naši soutěž
zahajovat i provázet v provedení nově vzniklého pěveckého sboru 1. stupně pod vedením paní učitelky Petry Křížové.
Byly překonány rekordy (190 přeskoků za 1 minutu a 1026 přeskoků bez
pokažení)?
Podívejte se na internetové stránky naší školy www.holice.cz/zskom.
Olga Jiroutová, učitelka ZŠ Komenského

Jiří KEROUŠ
práce malířské a natěračské, dekorační barvy,
ﬂádrování, stříkané tapety Colortap
Vrchlického 196
534 01 Holice

tel. 466 920 185
mob. 602 854 375
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Osobnost měsíce – řezbář a sochař František Kment
Dne 26. března 1895
(před 115 lety) se
v Holicích narodil
řezbář a sochař František Kment. Mladík
ze skromně situované
rodiny neměl problémy se základním
vzděláním a vzhledem ke svým schopnostem a zálibám
chtěl pokračovat v nějakém „kumštu“. Cestu našel přes studium na
odborné průmyslové škole pro zpracování dřeva v Chrudimi a velký zájem o řezbářskou práci
ho přivedl na tehdejší UMPRUM (Vysoká škola
uměleckoprůmyslová) v Praze, kde absolvoval
u profesora Štěpána Zálešáka. Podnikl studijní cesty do Paříže a po Německu, jako středoškolský pedagog se stal profesorem Umělecké
školy ve Staré Turé, působil ve Státní škole
bytového průmyslu v Praze, tamtéž spolupracoval s akademií výtvarných umění. Studoval
u něho m.j. také další holický rodák akademický sochař Josef Malejovský. Působil především
v Praze, žil však s rodinou a pracoval rovněž
v Jevanech u Prahy, kde se zapsal i prvním návrhem na pomník T. G. Masaryka (vzhledem
k nacistické okupaci nebylo uskutečněno).
Ve svém oboru kromě pedagogické činnosti

se zabýval kresbou, graﬁkou, především však
byla jeho láskou práce se dřevem a řezbářství
loutek. Jeho práce objevíte v mnoha galériích,
většina z nich je v soukromých sbírkách. Přesto
lze některá díla objevit na aukcích, jako tomu
bylo nedávno u jedné z jeho nejlepších plastik
– „Dívka s drapérií“ (viz reprodukce). Výtvarný
talent předal své jediné dceři, vynikající české
sochařce a výtvarnici Evě Kmentové (1928–
1980). Holický rodák František Kment, akademický sochař, řezbář a plastik zemřel 17. února
1977 v Praze.
(mkm)

Telegraficky z kalendáře minulosti
V roce 1815 (před 195 lety) byl na okraji tehdejší osady Roveňsko („Trauerdorfu“) postaven
nákladem farníků kamenný kříž – Boží muka
a v roce 1850 (před 160 lety) byla v sousedství
kříže – údajně nákladem dobrodinců – postavena kaplička sv. Rocha se zvoničkou.
V roce 1910 (před 100 lety) zdejší hostinští –
patrně jich v té době bylo nemálo – se 12. března oddělili od „Obchodního živnostenského
spolku“ a založili samostatné „Společenství
hostinských a výčepníků“.
V roce 1940 (před 70 lety) na základě nařízení
Okresního úřadu v Pardubicích (vzhledem k pokynu říšských úřadů) musela obecní rada schválit
přejmenování některých ulic. Například Habrmanova ulice (Staroholická) na „Borohrádeckou“,
Štefánikova na ulici „U Kapličky“, Zborovská na
ulici „V Lipkách“, ulice 28. října na „Příční“, atd.
V roce 1950 (před 60 lety) nabývaly na síle
„ekonomické změny“ komunistického režimu
v oblasti drobného podnikání. Pekaři, cukráři,
hostinští, holiči a zahradníci byli začleněni do
místního komunálního podniku, krejčí a švadleny do podniku „Tvorba“, truhláři do lidového
družstva, stavební živnosti, kovovýroba, karosáři, autodopravci do okresního komunálního
podniku.
(mkm)

Historie holických ulic (12)
Seriál o historii holických ulic se pomalu blíží
ke konci. Zbývá ještě několik tras, které sice
nejsou stěžejními komunikačními tahy, přesto
jsou dnes pro město nepostradatelné. Jde například o ulice Tyršovu, Dukelskou, Jiráskovu,
Žižkovu, Šafaříkovu, 28. října, Mládežnickou,
Družstevní, Tylovu, atd. Řeč o nich ještě v dalších pokračováních bude. Dále lze s jistotou
říci, že ve městě časem vyrostla dvě „minisídliště“, a to „Květnovky“ a „Muška“. Nejsou to
typická sídliště velkoměstského typu s výškovými činžáky, obchodními centry, náměstími.
Jde zvláště v případě „Květnovek“ o zástavbu
rodinných domů se zahradami, rozdělených komunikacemi do příslušných obdélníkových či
čtvercových bloků. Na „Mušce“ k nim navíc patří v dubnu 1984 dokončené dva panelové domy
o 120 bytech, postavené pro zaměstnance tehdejších národních podniků TOS a TMS, v srpnu 1999 dokončený areál Gymnázia Dr. Emila Holuba a v současném desítiletí postavené
družstevní bytové domy, tzv. „čtyřiadvacítky“.
V případech obou sídlišť vznikly jakési pomyslné celky, kterým do značné míry odpovídá
typické pojmenování ulic. – Prvně se zastavíme
v lokalitě za železničním nádražím, kde vyrostlo na přelomu padesátých a šedesátých let první
z těchto sídlišť. Jeho základnou se stala dnešní
Puškinova ulice. Počátkem minulého století dostala tato trasa svoji existenční jistotu nutností
přístupu k nákladovému nádraží. Později byla
HOLICKÉ LISTY

s rostoucí výstavbou rodinných domů prodloužena severním směrem na okraj města. Původně – v roce 1933 – nesla jméno „Plukovníka
Švece“ (Josef Jiří Švec, 1883–1919, plukovník a velitel českých legií v Rusku). Za druhé
světové války v letech 1940–1945 legionářovo
jméno u režimu neobstálo a pojmenování bylo
v souvislosti s existencí dvou továren změněno na „Tovární“. Po roce 1948 plukovník Švec

též „vadil“. Proto se od roku 1949 ulice jmenuje „Puškinova“ (Alexandr Sergejevič Puškin,
1799–1837, ruský básník). Na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy prudce vzrůstala výstavba rodinných domů, se „Puškinovka“ stala
jakýmsi opěrným bodem již zmíněné zástavby,
s čímž kromě jiného souvisela též výstavba sítě
místních komunikací. První dokončenou trasou
vedoucí souběžně s Puškinovou ulicí, se stala
ulice „5. května“ a spolu s ní spojky „Revoluční“ a „Mírová“. Pojmenovány byly v roce 1962
na paměť významné historické události – Holického povstání v květnu roku 1945. V tomto
duchu se neslo i pojmenování dalších ulic, které v tomto sídlišti postupně vyrůstaly: souběžně
s ulicí 5. května vedoucí ulice „6. května“, pojmenovaná podle dne vyvrcholení zmíněného
povstání. Další souběžnou trasou (uzavírající
víceméně východní stranu minisídliště) je ulice „9. května“ . Název byl zvolen podle tehdy
uznávaného dne osvobození Československa,
v současnosti je toto datum bráno jako první
den úplného osvobození města Holic. Zbývá
ještě poslední spojka mezi ulicemi „5. května“ a „9. května“, která od roku 1977 nese do
předchozích pojmenování zapadající název
„Vítězná“. První fotograﬁe Vladislava Brandy
přináší současný typický pohled do dlouhé linie
Puškinovy ulice, na druhém snímku je patrný
charakter většiny květnových ulic.
Miloslav Kment
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Holický fotbal
V sobotu 23. 1. 2010 se v městské hale v Holicích uskutečnil Memoriál Karla Jedličky mladších žáků, ročník narození 1997 a ml. za účasti 7
týmů systémem každý s každým. Turnaj přinesl řadu vyrovnaných soubojů. Domácí hráči obsadili v těžké konkurenci 5. místo.
Pořadí turnaje:
1. SOKOL MORAVANY
2. Spartak Sezemice
3. FK Pardubice
4. SK Pardubičky
5. SK HOLICE
6. AFK Horní Jelení
7. FC Jiskra Králiky – Č. Voda
Nejlepší brankář: Jakub Pokorný AFK H. Jelení, nejlepší střelec: David
Lát Spartak Sezemice 5 branek, nejlepší hráč: Tomáš Svoboda SK Pardubičky
V neděli 24. 1. 2010 se st. elévové (roč. narození 1999 a ml.) zúčastnili
kvalitně obsazeného halového turnaje v Náchodě za účasti 10 týmů. Po
velice dobrých výkonech obsadili naši hráči velice slušné 5. místo.
V sobotu 30. 1. 2010 se elévové (roč. narození 2000 a ml.) zúčastnili
halového turnaje v Č. Třebové a za účasti 6 týmů celý turnaj po velice
dobrých výkonech po zásluze vyhráli.
V neděli 7. 2. 2010 se ml. žáci (roč. narození 1997 a ml.) a st. elévové
(roč. narození 1999 a ml.) společně zúčastnili halového turnaje v Moravanech. Žáci obsadili v konkurenci 10 týmů celkové 7. místo a elévové
8. místo.
V neděli 14. 2. 2010 se konal v městské hale v Holicích další z řady
halových turnajů, tentokrát Bajer cup ml. elévů (roč. narození 2001).
My jsme nasadili 2 týmy a turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů. Turnaj
přinesl řadu kvalitních utkání. Domácí hráči v silné konkurenci obsadili
celkové 4. a 5. místo.
Pořadí turnaje:
1. FC CHOTĚBOŘ
2. FK Přelouč
3. TJ Svitavy
4. SK HOLICE bílý
5. Tatran Litovel
6. Sokol Býšť
7. Sokol Živanice
8. SK HOLICE zelení
9. SK Albrechtice
10. FK Č. Třebová
Nejlepší brankář: Filip Blažek Sokol Býšť, nejlepší střelec a hráč Martin
Německý FK Přelouč 8 branek.
Přípravné zápasy prvního mužstva
SK Holice – TJ Jiskra Litomyšl 3:1 (branky Holic Hrubý 2, T. Jedlička ml.)
TJ Sokol Moravany – SK Holice 3:3 (branky Zběhlík, Havelka, Skalický)
SK Holice – SK Vysoké Mýto 2:4 (branky Zběhlík, Pištora)
SK Holice B – Horní Ředice (branky Ručka 3, Kučera 2, vlastní)
První mistrovské utkání A mužstva se uskuteční v sobotu 20. března od
15.00 hodin a soupeřem mu bude celek Svitav, 3. dubna se utkají naši
hráči od 16.00 hodin se Srchem. Holické „béčko“ zahajuje sezonu 27.
března v 15.00 hodin zápasen proti Hornímu Jelení. Všechna utkání se
hrají na škvárovém hřišti.
Karel Král a výbor SK Holice

Holický basketbal
Východočeská liga mužů:
15. 1. 2010 Týniště nad Orlicí – BVK Holice 50:76
Diepold 33, Trojan 13, Kubant a Valenta po 11, Krištof 4.
16. 1. 2010 Rychnov nad Kněžnou „B“ – BVK Holice 70:79
Valenta 20, Pávek 16, Diepold 15, Kubant 10, Trojan 8.
30. 1. 2010 BVK Holice – Česká Třebová 69:59
Valenta 22, Eichler 17, Diepold 13, Trojan 11, Pávek 5, Krištof 1.
31. 1. 2010 BVK Holice – Svitavy „B“ 64:58
Eichler 23, Diepold 15, Trojan 11, Valenta 10, Welsch M. 3, Pávek 2.
Oblastní přebor juniorů U18:
17. 1. 2010 BVK Holice – Turnov 48:46
Pašťálka 14, Lošťák 10, Pataj a Procházka po 6, Jechura 5.
BVK Holice – Turnov 76:46
Pašťalka 41, Lošťák 21, Bahník 6, Jechura 4.
30. 1. 2010 Tesla Pardubice – BVK Holice 71:69
Pašťalka 32, Lošťák 15, Welsch 9, Jechura 8, Samek 3, Pataj 2.
Tesla Pardubice – BVK Holice 81:60
Pašťalka 16, Jechura 13, Welsch 11, Lošťák 7, Hromek 6.
Oblastní přebor žáků U14:
10. 1. 2009 BVK Holice – BK Pardubice 30:108
Lošťák a Michálek po 12, Janoš 4, Říha 2.
BVK Holice – BK Pardubice 12:113
Nechvíle 4, Havelka, Lošťák, Michálek a Říha po 2.
16. 1. 2009 Trutnov – BVK Holice 36:30
Michálek 11, Venclák 5, Kašpar 4, Janoš, Lošťák a Nechvíle po 2.
Trutnov – BVK Holice 47:41
Havelka 10, Michálek 9, Kašpar 8, Venclák 5, Lošťák 4, Janoš 3, Nechvíle 2.
Oblastní přebor starších minižáků:
10. 1. 2009 BVK Holice – Baskeťáci Josefov 14:108
Janoš 6, Kašpar 4, Mycak a Welsch po 2.
BVK Holice – Baskeťáci Josefov 19:93
Dvořáková, Janoš, Nechvíle a Skála po 4, Mycak 2, Kašpar 1.
7. 2. 2009 BVK Holice – BK Pardubice „B“ 33:37
Tomášek 11, Horký 8, Welsch 6, Kašpar 4, Janoš a Nechvíle po 2.
BVK Holice – BK Pardubice „B“ 53:45
Tomášek 15, Horký 12, Kašpar 9, Dvořáková 7, Janoš 4.
Oblastní přebor mladších minižáků:
17. 1. 2010 BVK Holice – Havlíčkův Brod (h) 114:13
Venclák 33, Tomášek 32, Janoš 11, Válek 10, Kašpar 9.
BVK Holice – Havlíčkův Brod (h) 90:19
Kašpar 16, Tomášek 15, Venclák 13, Válek 12, Welsch 8, Janoš 7.
BVK Holice – Havlíčkův Brod (d) 115:5
Kašpar 32, Venclák 23, Janoš 16, Welsch 14, Dvořáková a Tomášek po 8.
BVK Holice – Havlíčkův Brod (d) 141:6
Kašpar 31, Tomášek 24, Janoš a Welsch po 14, Dvořáková a Venclák po 10.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Společnost BW – Stapron, s.r.o. nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání
v areálu společnosti na adrese: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice.
Popis objektů:
Zděná budova, ve které se nachází:
1. Truhlářská dílna (strojní dílna – částečně vybavená stroji, ruční dílna, sklad, šatna, sociální zařízení, kancelář), celková výměra 400 m2 se
samostatným vchodem
2. Skladové prostory (případně dílna) s kanceláří, celková výměra 120 m2 se samostatným vchodem
Zděná budova, ve které se nachází:
1. Dílna (bývalá autodílna s montážní jámou), výměra 140m2 se dvěma velkými vraty, kancelář, kuchyňka, sociální zařízení, šatna, výměra 80 m2
K výše uvedeným budovám lze pronajmout také venkovní prostory oplocené – výměra 600 m2 a neoplocené – výměra 150 m2. Areál společnosti
je uzamčen bránou na el. pohon.
Kontakt: pí. Hybšová Marie, tel. 466 009 259, 466 009 251, fax: 466 009 262, e-mail.: bwstavebniholding@bwstavebniholding.cz
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