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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Hovory o počasí patří
k denodenním tématům všemožných rozhovorů, ať již
mluvíte se sousedem, známým či se chystáte k nějakému jednání. Také já se obvykle na úvod „slova“ o počasí
zmiňuji a činím tak i nyní: to
není počasí pro leden, to je
počasí „pod psa“. Je nevlídno, nevrlo, nepříjemno. Vezmu-li „náš rank“, tak jediný, kdo se trochu
raduje, jsou technické služby. Ony se vlastně radují
nepřímo, protože šetří náklady na zimní údržbu,
což jsou především statisícové výdaje na údržbu
komunikací, odklízení sněhu, atd.
Od počasí se vrátím na radnici, abych vám
sdělil několik zpráv z jednání rady města. Patří
mezi ně výklad nového školského zákona, který
od 1. ledna t.r. pro školy a školská zařízení zavádí
pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru (funkčního období) na dobu určitou v délce
trvání šesti let. Týká se to také všech škol a školských zařízení, které zřizuje a spravuje naše obec.
Zákon umožňuje při uplynutí této doby vyhlásit
výběrové řízení na obsazení příslušné funkce, též
umožňuje automatické prodloužení funkčního období o dalších šest let. U nás se jedná o mateřské
školy Holubova, Pardubická a Staroholická ulice,
o základní školy Holubova a Komenského ulice,
o základní uměleckou školu, dům dětí a mládeže
a školní jídelnu. Rada rozhodla vypsat výběrové
řízení u základní umělecké školy, u všech ostatních
zařízení funkční období prodloužila.
Co jistě bude zajímat nájemníky městských bytových domů je rozhodnutí letos nezvyšovat cenu
nájemného, ovšem od 1. ledna 2013 bude nezbytné další „krůček“ v úpravách nájemného učinit.
Rada rovněž projednala návrhy větších oprav
v městských bytových domech, například na opravu střechy a výměnu oken v domě čp. 18 na náměstí T. G. Masaryka či výměny oken v obou velkých
blocích městských domů v Holubově ulici.
Nemohu v prvních měsících roku opomenout
zmínku o Dobrovolném svazku obcí Holicka, který se podílí na mnoha aktivitách dotýkajících se
i města Holic. Patří mezi ně založení Místní akční
skupiny Holicko, která v předchozích dvou letech
připravila realizaci dětského víceúčelového hřiště v Roveňsku, stavební úpravy budovy Městkého
úřadu v Horním Jelení, stavbu volnočasového
spolkového centra z bývalé školy v Trusnově.
V loňském roce připravila projekt modernizace víceúčelového hřiště v Býšti, wellness centra v Holicích a vybudování naučné stezky „Viselce“ z Holic
do Vysokého Chvojna ve správě tamního lesního
družstva.
Končím gratulací k 50. výročí otevření kulturního domu v našem městě. Více se dozvíte v dalších statích tohoto vydání, ode mne již pouze vinšování: „Ať se daří v další padesátce!“
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
KULTURNÍMU DOMU JE PADESÁT LET

Před půl stoletím, přesně 4. února 1962,
byl v Holicích otevřen kulturní dům. Naplnily se tak tužby několika generací o důstojný kulturní stánek v našem městě. Nebylo to
snadné a jednoduché, ale podařilo se. Uveďme
alespoň ve zkratce nejdůležitější skutečnosti,
které předcházely onomu slavnému dni. 1954:
referent tehdejšího odboru školství a kultury
ONV Holice Miloslav Kment oživil myšlenku na výstavbu kulturního zařízení v Holicích,
jeho návrh se setkal s kladnou odezvou u městských i okresních orgánů; 10. 2. 1955: rada
MNV schvaluje místo pro stavbu kulturního
domu; 26. 9. 1955: po marném pokusu získat
na výstavbu státní investiční prostředky, souhlasí plénum ONV se svépomocnou výstavbou
v akci „Z“ (4. 9. 1956 vyslovuje souhlas i KNV
Pardubice); 14. 11. 1955 vytvořen Výbor pro
stavbu kulturního domu; 24. 11. 1955: odjíždí
z Holic skupina brigádníků do polesí Jizerka
narubat dříví pro stavbu – tehdy nedostatkový materiál; 16. 10. 1956 uzavřena smlouva
s Ing. arch. Štefanem Imrichem z Bratislavy
na dodání projektů (před nedávnem totiž jeho
architektonický návrh vyhrál soutěž na výstavbu kulturních domů); 11. 11. 1956 položen základní kámen. A poté nastala několikaletá práce
na vlastní výstavbě za účasti stovek brigádníků
z Holic i okolí. Konečný účet činil 35 000 brigádnických hodin.
V onu slavnou neděli před padesáti lety se
pak hned dvakrát zaplnil velký sál kulturního
domu prvními diváky, kteří mohli shlédnout
slavnou „Prodanou nevěstu“ v provedení operního souboru pražského Národního divadla.
No, a to už následovala jedna kulturní či společenská akce za druhou. Podle statistických
údajů se v letech 1962–2011 uskutečnilo v pro-

storách kulturního domu 4 993 velký akcí. To
znamená činoherních divadelních představení, operet, oper, loutkových divadel, baletů,
koncertů všech hudebních žánrů, zábavných
i vzdělávacích pořadů, folklorních vystoupení, společenských a slavnostních večerů, soutěžních pořadů, výstav. K tomu přidejme přes
tisícovku filmových představení, dále pak pravidelné lekce různých kurzů, zkoušky souborů
a kroužků, schůze a v poslední době prodejní
a předváděcí akce. A zapomenout nesmíme ani
na skoro dva miliony návštěvníků muzea a tisícovky návštěvníků městské knihovny. Holická
veřejnost tak mohla vidět na vlastní oči stovky
předních umělců a souborů.
Kulturní dům v Holicích není znám jen
u nás, ale i v zahraničí. Vždyť se zde konala a dodnes koná řada významných událostí.
Vzpomeňme na mezinárodní africká sympozia, mezinárodní setkání radioamatérů, národní přehlídky divadelních ochotníků, festivaly
dechových hudeb, nejvyšší soutěže v táhlovém
hokeji, či v minulosti zahájení a zakončení mistrovství světa v motokrosu.
To vše by se neuskutečnilo, nebýt obětavé
práce stálých i externích pracovníků, jakož
i členů souborů a kroužků. Ti, co se svojí dlouholetou prací zasloužili o rozvoj kulturního života v našem městě, budou po zásluze oceněni
na slavnostním večeru 4. 2. 2012. Již v této
chvíli jim poděkujme a přejme si, aby tak činili
nadále.
Můžeme s radostí konstatovat, že postavení
kulturního domu byl velice dobrý počin. Již si
bez něj život v Holicích neumíme představit.
Ať nám slouží a dělá radost ještě další desítky
let!
Pavel Hladík
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 9. ledna 2012

Usnesení č. 1 RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města
na rok 2012. Č. 2 RM bere na vědomí výsledky
veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města za rok 2011. Č. 3 RM schvaluje
s platností od 1. 2. 2012 cenu oběda ve Školní jídelně Holice, pro cizí strávníky 68 Kč (za obědy
konzumované v jídelně) a cenu 60 Kč za odvážený oběd. Č. 4 RM schvaluje převod družstevního podílu V DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ
V HOLICÍCH u bytu C6 v bytovém domě čp.
1120 v ulici Na Mušce v Holicích, z Heleny Bendové na Michaelu Holickou, bytem Podhráz 57,
Holice. Č. 5 RM schvaluje převod družstevního podílu V DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ
V HOLICÍCH u bytu B4 v bytovém domě čp.
1124 v ulici Na Mušce v Holicích, z Milady
Drbohlavové na Ing. Jiřího Drbohlava, bytem
Holovousy 113, 508 01 Hořice. Č. 6 RM schvaluje převod družstevního podílu V DRUŽSTVU
VLASTNÍKŮ BYTŮ V HOLICÍCH u bytu A4
v bytovém domě čp. 1124 v ulici Na Mušce
v Holicích, z Jiřiny Hálové na Martinu Prouzovou, bytem 28. října 517, Holice. Č. 7 RM bere
na vědomí informace o dlužnících na nájemném
z bytových a nebytových prostor v majetku města. Č. 8 RM schvaluje na základě výběrového
řízení firmu Vojtěch Dvořák se sídlem Dudychova ul. 298, Holice, jako dodavatele zakázky „Zajištění servisních úkonů (opravy, údržba, revize)
zdravotní techniky, ústředního topení a plynu“.
Č. 9 RM: a) odvolává na základě ukončení pracovního poměru Mgr. Hanu Svobodovou z funkce tajemnice sociální komise ke dni 31. 12. 2011;
b) jmenuje tajemnicí sociální komise Bc. Editu
Moučkovou od 10. 1. 2012. Č. 10 RM schvaluje výši odměn členům komisí rady města dle
předloženého návrhu. Č. 11 RM schvaluje platy
ředitelů školských zařízení a Domu dětí a mládeže dle předloženého návrhu s platností od 1. 1.
2012. Č. 12 RM ukládá vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města předložit: a) návrh
na zřízení bezbariérového vstupu do kulturního
domu; b) návrh na rekonstrukci stávající fontány
u kulturního domu. T: 20. 2. 2012, Z: Stanislav
Novák. Č. 13 RM bere na vědomí žádost firmy
Qanto s.r.o. s tím, že souhlasí s dosavadním postupem odboru správy majetku a výstavby města týkající se této žádosti. Č. 14 RM schvaluje
složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro
rok 2012.

a mládeže Holice – 964 000 Kč, Školní jídelna
Holice – 4 130 200 Kč, b) provozní rozpočty příspěvkových organizací města v objemu příjmů
a výdajů Kulturní dům Holice – 6 688 800 Kč,
Technické služby Holice – 20 833 200 Kč,
c) odpisové plány příspěvkových organizací
města na rok 2012. Č. 17 RM bere na vědomí
zprávu o vyřizování stížností, připomínek a žádostí občanů o informace za rok 2011. Č. 18
RM bere na vědomí zprávu o činnosti správního odboru Městského úřadu Holice za rok
2011. Č. 19 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit odprodej pozemku p.č. 4806/12,
výměra 3 203 m2, místní část Podlesí obálkovou
metodou nebo e-aukcí jednomu žadateli. Č. 20
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej spoluvlastnického podílu ve výši ½
pozemku p.č. 5811, výměra 833,5 m2, místní
část Roveňsko obálkovou metodou nebo e-aukcí. Č. 21 RM schvaluje zvýšení nájemného
za nebytové prostory v majetku města o roční
míru inflace pro rok 2012. Č. 22 RM schvaluje
ponechání nájemného pro rok 2012 v nebytových prostorách v majetku města pro Oblastní

charitu Pardubice, Úřad práce České republiky
Holice a kancelář notářky JUDr. Lenky Ulrichové na úrovni roku 2011. Č. 23 RM doporučuje
zastupitelstvu města schválit konkretizaci položek pro údržbu bytových a nebytových domů,
školních budov, místních komunikací a veřejné
zeleně dle předloženého návrhu. Č. 24 RM bere
na vědomí zprávu „Zásady postupu zkvalitnění
bydlení v bytových domech v majetku města“
a ukládá vedoucímu odboru správy majetku
a výstavby města předložit: a) detailní návrh
harmonogramu rozsahu a postupu oprav bytových domů včetně předpokládaných finančních nákladů; b) návrh úprav výše nájemného
do roku 2018. T: 31. 5. 2012 Z: Stanislav Novák. Č. 25 RM ukládá místostarostovi města
vypsání výběrového řízení na ředitele Základní
umělecké školy v Holicích. T: ihned Z: místostarosta města. Č. 26 RM schvaluje: a) přidělení bytu č. 15 panu Josefu Švecovi, který
zároveň uvolní ke dni 31. 1. 2012 byt 3R v BD
U Kapličky 1042, Holice; b) přidělení bytu 3R
v BD U Kapličky 1042, Holice dle pořadníku
schváleného sociální komisí od 1. 2. 2012.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 23. ledna 2012

Usnesení č. 15 RM schvaluje pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na I. čtvrtletí
roku 2012. Č. 16 RM schvaluje: a) provozní
rozpočty příspěvkových organizací města v objemu příjmů a výdajů Mateřská škola Holice,
Holubova ul. – 2 384 600 Kč, Mateřská škola Holice, Pardubická ulice – 1 920 500 Kč,
Mateřská škola Holice, Staroholická ulice –
1 404 200 Kč, Základní škola Holice, Holubova
ulice – 2 633 200 Kč, Základní škola Holice,
Komenského ulice – 2 046 500 Kč, Základní
umělecká škola Holice – 800 000 Kč, Dům dětí
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Omezení provozní doby heren
s výherními automaty

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo 19. prosince 2011 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být
provozovány některé sázkové a jiné podobné hry.
Tato nová vyhláška vychází z novely loterního
zákona č. 3000/2011 Sb., který už umožňuje
obcím regulovat místně i časově provoz všech
typů výherních přístrojů, tj. také přístrojů povolovaných ministerstvem financí. Ve vyhlášce je
aplikován i nález ústavního soudu, který reagoval
na vyhlášku města Chrastavy a kterým je možno
regulovat i přístroje povolené ministeriem financí
před 1. 1. 2012.
Provoz všech hracích přístrojů v Holicích je
omezen na dobu od 8 do 24 hodin.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce
www.holice.eu.
Dodržování této vyhlášky bude kontrolováno
strážníky Městské policie Pardubice, ve spolupráci s Městským úřadem Holice.

Odbor ŽP a SÚ upozorňuje

Podnikatele a firmy, kteří za rok 2011 vyprodukovali více než 100 kg nebezpečných odpadů
nebo více než 100 t ostatních odpadů, vznikla jim
povinnost podat „Hlášení o produkci a nakládání
s odpady za rok 2011“. Tato povinnost se splní
zasláním hlášení prostřednictvím Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP
www.ispop.cz elektronicky v platném Datovém
standardu MŽP MZP_ODPADY_20011_A_S
(viz. www.mzp.cz) v termínu do 15. 2. 2012.

Pro splnění povinnosti prostřednictvím ISPOP
musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován (dle zákona č. 25/2008 Sb.). Bez registrace
není možné hlášení podat. Způsob registrace je
uveden na stránkách www.ispop.cz.
Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů
nebo pomocí tzv. webových formulářů, které
naleznete mimo jiné na těchto internetových
stránkách:
http://hlaseni.inisoft.cz
http://odpady.inisoft.cz
Všechny potřebné informace (včetně provozní
podpory) najdete na webových stránkách ISPOP.
Nadále již není možné podávat hlášení v tištěné/
listinné podobě ani zasílat v elektronické podobě
přímo na Městský úřad Holice!!!

Pozvánka na jednání zastupitelstva
města 20. února 2012
V pondělí 20. února 2012, v klubovnách
holického kulturního domu, se bude od
17. hodiny konat veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je jediný bod – projednání
prodeje městských bytů v domech:
Staroholická čp.14, Staroholická čp. 353,
Smetanova čp. 345, Pardubická čp. 407
a Na Mušce 1091.
Srdečně zveme občany na toto jednání
holických zastupitelů.

HASIČI OBČANŮM
Z minulého článku již víte, že v České republice
je zaveden jednotný varovný signál – Všeobecná
výstraha, kterým je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události,
jako je např. únik nebezpečných látek do životního prostředí, velký požár, povodeň, vichřice,
výbuch apod.
Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?
Po zaznění kolísavého tónu sirény, okamžitě se
ukryjte v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy,
jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy
bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé
chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod
úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud
se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat
kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak
– poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
Žáci zůstávají ve škole, nikam neodcházejí a jednají podle pokynů učitelů.
Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte
vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce).
Volné prostranství využijte i při rozsáhlém (např.
lesním) požáru, sesuvu půdy atp.
Zavřete dveře a okna – v objektu, který jste zvolili
za úkryt, uzavřete okna a dveře, řádně je utěsněte.
V případě klimatizovaných prostor vypněte klimatizaci, popř. ventilaci a utěsněte i ostatní průduchy
(škvíry na dopisy, klíčové dírky, komíny apod.).
Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik chemických látek. Uzavřením prostoru
snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
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Zapněte rozhlas nebo televizi – informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna
a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných
informačních prostředků (Český rozhlas, Česká
televize, případně regionální vysílání). V případě výpadku elektrického proudu použijte radiopřijímač na baterie. Dále mohou být informace
sdělovány prostřednictvím obecního rozhlasu,
mobilními radiovozy nebo verbální informací
z elektronických sirén.
Pomoc cestou linek tísňového volání vyžadujte
pouze v nejnutnějších případech!
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků 14. 1. 2012:
Adam Voříšek, Dudychova 409
Natálie Voříšková, Dudychova 409
Matěj Boháč, Staroholická 58
Radim Nývlt, Dudychova 1174
Lukáš Růžička, Šrámkova 157
Vilma Voříšková, Staroholická 57
Jonáš Caletka, Pardubická 1045
Adam Čapek, Husova 1210
Otakar Klusoň, Staroholická 153
Nella Fajtšáková, Na Mušce 1024
Nikola Kašparová, 28. října 604
Tomáš Slavík, Pospíšilova 1153

REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO)

V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH – 1. část

(zpracovalo oddělení komunikace Pce kraje)
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden
jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji, včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již
pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv.
nástupní sazbu při každém přestupu. Na všech
spojích zapojených do sytému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové
stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Již při nástupu v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO
až do Kladrub nad Labem, i přesto, že bude přestupovat v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,Kč. Pokud by použil klasický způsob nákupu dvou
jízdenek (v Pardubicích i Přelouči při přestupu)
zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku
libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku
IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při
koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze
ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá
veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet
jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu
papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den
do školy v Pardubicích, by si musel s využitím
jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což
by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy
student měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování.
Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne
dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky
více než 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech?
To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou
jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová – Svitavy
se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto
jízdenku využít a jet se podívat na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze
zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
2. část uveřejníme v dalším čísle Holických listů
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc únor 2012
datum hodina
8. 2. 10.00
úterý
13. 2. 10.30
pondělí
18. 2. 19.30
sobota

datum hodina
14. 2. 17.00
úterý

21. 2. 19.30
úterý

28. 2. 17.00
úterý

6. 3.
úterý

19.30

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY

program
vstupné
Masopustní pohádka
Masopustní tradice a zvyky na venkově – Divadlo Kapsa Andělská Hora. 40 Kč
Martina Čechová – Tisíce let hudby
Projděte se s námi pestrým a lákavým světem hudby!
Východočeské divadlo Pardubice.
60 Kč
Večer holických souborů
Vystoupí: Divadelní soubor KD Holice, Dechová hudba KD Holice,
JG DIX, Factorial! Orchestra, Dětský dramatický kroužek DDM.
50 Kč

KINO

program
vstupné
Kocour v botách
Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali odměnu. Ale copak by ty obrovské oči dokázaly podvádět a krást? Všechno musí být určitě jinak.
Režie: Chris Miller.
Žánr: Animovaná komedie. Délka 90 minut.
70 Kč
Půlnoc v Paříži
Gil a Inez přijíždí do milované Paříže. Půlnoční zážitky Gilovi odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život.
Režie: Woody Allen.
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller a další
Žánr: Romantická komedie – od 12 let. Délka 94 minut.
70 Kč
Saxána a Lexikon kouzel
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy.
Ta nyní žije normálním životem a úplně zapomněla na svůj čarodějnický původ.
Režie: Václav Vorlíček.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena Nováčková, Jiřina Bohdalová.
Žánr: Pohádka – komedie. Délka 90 minut.
70 Kč
Anonym
Film se odehrává v Anglii za vlády královny Alžběty, zaměřuje se na danou
dobu s jejími nešvary a 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

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

datum hodina
21. 2. 16.00
úterý

program
50 let výročí Kulturního domu v Holicích
Přednáška – Miloslav Kment (první ředitel kulturního domu).

datum hodina
4. 2.–24. 2.

program
Mirko Eliáš
Malá vzpomínka na velkého člověka.

4

Gaius Julius Caesar a ti druzí

VÝSTAVY

vstupné
30 Kč

vstupné

„…a může být dokonce i trochu smutno, jen
když je veselo.“ Není podstatné, zdali Bulva
nebo Papulus končí touto větou jednu z forbín
antické férie Voskovce a Wericha „Caesar“ ze
série „Osvobozeného divadla“. Podstatné je,
že opravdu bylo veselo. Bylo veselo od prvních okamžiků, kdy se zvedla opona při repríze
zmíněné inscenace, kterou se souborem holických ochotníků připravil režisér Pavel Hladík.
Pravidelní návštěvníci vědí, že Hladík k tomuto
žánru – a speciálně ke tvorbě „Osvobozeného“
– inklinuje a ujímá se při nich nejen taktovky
režiséra, ale neodpustí si werichovskou roli.
V programu jsem se dočetl a v hledišti zjistil,
že vzhledem k vysoké aktuálnosti myšlenek nebylo třeba na textu hry z roku 1932 měnit ani
čárku. Reakce obecenstva to z valné části potvrzovaly, i když… Ono přece jen osmdesát let
je dost velký časový odstup, což je tu a tam znát
u některých dialogů, mnohde mladších z upravených podání Wericha a Horníčka.
To jsou však moje osobní úvahy, podstatná
je skutečnost. A ta praví, že hned od prvního obrazu „vtrhla“ na jeviště smršť v podobě
výborně připravených (a především své role
do puntíku ovládajících) „Římanů“, kteří nenechali ani okamžik na pochybách věrné obecenstvo, že veselo bude na každý pád. „Všichni
jsou výborní…“, zaznělo za mnou při hlavní
přestávce. Abych to uvedl do „školního“ hodnocení: všichni byli dobří. Ovšem hvězdy zářily. Tentokrát – nikoliv poprvé – byla hvězda
rodu mužského. Jen se na scéně objevil Caesar
(Petr Hlavatý), nastal „rozruch v lokále“. A obě
jeho partnerky (Iva Skálová, Jitka Juračková)
udělaly vše pro udržení nastavené laťky. Ani
v nejmenším tím nesnižuji výkony všech ostatních, z nichž velmi příjemným překvapením
byla nová tvář souboru, Karel Král. Duo průvodců přineslo svůj obvyklý standard, za zmínku stojí, že Pavlu Hladíkovi se daří stále více
se doslova vžívat do werichovského podání.
Režijní vedení a spád hry chvalitebné, jen v posledním obraze jako by docházely síly a orientace. V jednu chvíli – při zvucích fanfár z „Libuše“ – jsem se dokonce vylekal v domnění, že
představení navštívil náš generální meteorolog.
Na závěr malý dodatek. Představení bylo
uvedeno k 50. výročí sloučení holických ochotníků do Divadelního soboru KD Holice. Čili
naši ochotníci v novém seskupení slaví padesátku! A slaví ji – po werichovsku řečeno – „v plné
činorodé práci“. Pominu tentokrát tradiční
divadelnické „Zlomte vaz!“, ale zvolím přání
mnoha dalších úspěšných premiér a zachování
přízně návštěvníků divadla z Holic i okolí.
Miloslav Kment
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Zprávy z Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek
Ještě nám mnohým doznívají v našich srdcích
dojmy z vánočních svátků, děti se radují z dárků,
ale v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek
jsme už opět přivítali maminky a děti při návštěvách našich programových aktivit. Velice si považujeme zájmu rodičů o naše programy a ještě
více nás těší radost dětí při chvilkách strávených
při výtvarných činnostech, zpívání i prvním setkávání s angličtinou v našem centru. Máme také radost ze zájmu o kurzy
Montessori a Play Wisely.
V novém roce jednáme o rozšíření nabídky programů, především hrátek
pro děti se vzdělávacím programem bez přítomnosti rodičů.
Vážení návštěvníci RVC Holoubek, parkovat je i nadále možné přímo
před budovou č. p. 782 podélně ve směru jízdy od Dudychovy ulice,
zpevnění povrchu řešíme. Parkovat je ale zakázáno na protější straně vozovky a travnaté části naproti budově RVC Holoubek. Dopravní značka
zákazu zastavení a stání zde bude v nejbližší době umístěna. Doporučujeme parkovat v ulici Dudychova, pouze na asfaltovém povrchu a v ulici
Šafaříkova.

Tancování „Na Trandě“

V únoru bude pokračovat kurz Respektovat a být respektován. Třetí část,
nazvaná Rizika trestů a co místo nich, bude probíhat 18. února od 9 do 16
hodin. Lektorka PhDr. Jana Nováčková CSc. popovídá o správných výchovných a komunikačních postupech v každodenních situacích.
I v novém roce pokračuje každý čtvrtek od 18 hodin Zpívání pro dospělé.
Při klavírním doprovodu p. profesorky Janečkové máme možnost zpěvem
přispět ke své psychické pohodě.
Mnohokrát děkujeme všem, kdo přispěl jakoukoliv částkou při
Tříkrálové sbírce.
Milena Vohralíková
http:/pardubice.charita.cz/holoubek

Jarní prázdniny v Babylonu
Dům dětí a mládeže Holice pořádá jednodenní zájezd do Aquaparku Babylon v Liberci.
Odjezd pondělí 12. 3. 2012 v 7.30 hod. od DDM, příjezd mezi 21.00–
22.00 hod. k DDM.
Cena: 600 Kč zahrnuje: vstup do IQparku, Aquaparku, zrcadlového labyrintu, oběd, dopravu, pedagogický dozor. Tento zájezd je určen pouze
pro plavce od 10 let. Závazné přihlášky a poplatek odevzdejte nejpozději
do pátku 24. února. Zájezd bude uskutečněn při počtu 40 osob.
Informace na telefonních číslech: 466 682 162, 737 803 774.
HOLICKÉ LISTY

V pátek 10. 2. od 20.00 hodin pořádá TJ Jiskra Holice oddíl ASPV
SPORTOVNÍ PLES. Vstupné 120 Kč, k tanci a poslechu hraje skupina Bona Musica, předprodej vstupenek v restauraci „Na Trandě“ nebo
na 721 210 040.
Ti samí pořadatelé organizují v neděli 12. 2. od 14.00 hodin DĚTSKÝ
KARNEVAL. Vstupné je tentokráte dobrovolné, součástí karnevalu je
bohatá tombola.
SK Holice pořádá v pátek 17. 2. od 20.00 hodin VI. SPOLEČENSKÝ PLES. O dobrou zábavu se bude starat populární skupina EXPRESS. Předprodej vstupenek v prodejně Halens (bývalé Quele) Palackého ulice, výtěžek plesu bude věnován na rozvoj mládežnického
fotbalu v Holicích.

DDM na horách
Letošní zima nám v nížině nepřeje, tak jsme se s maminkami a dětmi
z Radovánku rozhodly, že si za zimou dojedeme.
Plán se nám podařilo splnit o víkendu od 13. 1. do 15. 1., kdy jsme prožily zimní radovánky v krásné krajině Orlických hor v lyžařském areálu
Deštné.
Sněhu bylo spousta, a tak děti nevěděly, zda mají nejdříve bobovat, sáňkovat či lyžovat. Byly tak šikovné, že zvládly vše na jedničku a za stálého chumelení si užily dosytosti zimních radostí. Prima náladě přispělo
i krásné ubytování v penzionu Satelit, kde jsme zbytek energie vybily při
různých soutěžích a dalších činnostech. Víkend se opravdu vydařil, a tak
plánujeme, že tato akce bude každoročním zpestřením Radovánku, který
funguje při DDM Holice každou středu od září až do června.
Hana Stárková
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Cvičení rodičů a dětí

Noví učitelé na „Komenčáku“?
„Nemyslel jsem si, že to bude tak náročné. Vždyť ti prvňáčci jsou tak pomalí! A vše se jim musí fakt dobře vysvětlit. Chce to strašnou trpělivost…“
Tak a podobně komentovali své první kantorské zkušenosti žáci 6. B, kteří
si na jedno dopoledne vyměnili roli s paní učitelkou v první třídě.
V úterý před vánočními prázdninami se šesťáci rozdělili na dvě skupiny.
Jedna polovina „vyučovala“ v 1. A, druhá v 1. B. Úkoly si vybrali a připravili noví učitelé sami. Nejprve se procvičovalo zábavnou formou čtení
a počítání. Žáci 6. třídy valili oči, jak to těm malým jde. Vždyť chodí
do školy teprve čtyři měsíce a už znají všechna písmenka!
Během dopoledne se děti seznámily a paní učitelky se dohodly na další
spolupráci. Kromě vánočních taštiček na dárky, které si prvňáčci za asistence starších kamarádů vyrobili, si děti odnášely domů i spoustu zážitků
a milých vzpomínek.
Zase je tu AMAVET…
Dne 21. 12. proběhla na ZŠ v Komenského ulici soutěž o nejlepší školní
projekty vypracované v rámci Festivalu vědy a techniky mládeže. Dvou
nebo tříčlenné skupiny žáků vytvořily celkem 40 projektů. Z nich bylo
vybráno 14 prací postupujících do okresního kola, které proběhne 21. 2.
2012 v Pardubicích. Ve svých výzkumech se žáci zaměřují zejména
na ekologii a zdravý životní styl, na problematiku života seniorů a kvalitu
života svých zvířecích mazlíčků.
Mgr. Blanka Málková

Únor v Mateřské škole Holubova

Cvičení dětí ve věku 2–4 let s rodiči začalo 20. září 2011. Scházíme
se pravidelně jednou týdně v úterý od 16.30 do 17.30 hodin v sokolovně.
V říjnu jsme vítali podzim pouštěním draků na poli u „květnovek“. Opékali jsme párky a soutěžili na stanovištích. Začátkem prosince nás navštívili
ve cvičení čerti. V úvodu si s námi zahráli honičku, hru Čerte vstávej a zatancovali čertí tanec. V hlavní části děti cvičily na nářadí. Házely do kotle
uhlí, šplhaly po laně, skákaly na můstku do pekla a prolézaly čertím tunelem. Na konci na ně čekala odměna v podobě mikulášské nadílky.
V roce 2012 nás ve cvičení čeká 14. února karneval, v březnu pojedeme na závody ve sportovní gymnastice do Pardubic, v dubnu pořádáme tajný výlet na kolách, v květnu cvičíme za příznivého počasí u DDM
a opět pojedeme na závody do Pardubic v lehké atletice. Více informací
na www.aspvholice.cz.
Cvičitelky ASPV Holice Petra a Iva

Jiří Zamas�l
V lednu proběhla v mateřské škole zajímavá ukázka dravců, čápa a lišky. Také nás navštívili Tři králové.
Ve středu 15. února za námi do mateřské školy přijede divadlo s pohádkou Hrnečku vař a 27. února si pojedeme užívat na hory. Odjíždíme na týden do Pece pod Sněžkou. Děti vzpomínají na loňský pobyt
na horách, kdy si užívaly při snowtubingu, dráha byla vybudována přímo
za naší chatou.
Nově se budou děti od února při výuce angličtiny setkávat s rodilým
mluvčím, těšíme se na naši kamarádku Lui.
V březnu Vás pozveme do naší školy, připravujeme týden otevřených
dveří.
Lenka Chotěnovská

Křičenského 306
Dašice 533 03
e-mail: zamajiri@seznam.cz

tel.:774 260 708
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

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
(Stránku připravil Miloslav Kment)

Ze starých městských adresářů (2)
Jak jsem zmínil v první části seriálu, v minulosti byly ve městě vydány dva adresáře.
Tím hlavním a nejpozoruhodnějším zůstává
dodnes „Adresář města Holic v roce 1926“.
Byl vydán nákladem Městské spořitelny holické tiskem Františka Ottmara v Holicích.
Výjimečný je hlavně tím, že takovýto adresář
už nikdy nikdo dodnes nevydal a vzhledem
k politickým, právním i ekonomickým podmínkám v budoucnu s největší pravděpodobností nikdo nevydá. Pořadatelé v úvodu kromě
jiného velmi výstižně napsali: „…jsou si vědomi, že mnohé z těchto dat mají cenu pouze přechodnou, ale podle našeho mínění nejsou přesto zcela bez zajímavosti a přispívají
k tomu, že adresář mnohostranněji, nežli je
obvyklo, podává současný obraz Holic, jak se
jeví v osmém roce republiky“. Mýlili se pouze
v jednom: adresář měl cenu přechodnou nějaký čas, ovšem dnes má cenu historicky velkou. Poskytuje totiž téměř dokonalý přehled
o stavu obyvatel, o jejich složení, stavu, stáří,
zaměstnání, veřejné činnosti, i když jde pouze
o občany, zapsané ve volebních seznamech.
Mimo to zahrnuje adresář údaje o úřadech,
spolcích, politických organizacích a jiných
sdruženích sídlících ve městě. Rovněž shrnuje

pod příslušnými hesly příslušníky jednotlivých zaměstnání.
Dnes je to pro Holice velmi cenný historický dokument, ze kterého lze čerpat spoustu
zajímavostí o dané době. Adresář umožňuje
při vynaložení určitého času a při dostatečné
dávce trpělivosti vyhledat nejčastěji se vyskytující příjmení, existující živnosti, obchody,
úřady a další instituce, spolky, kluby, sdružení. Čitelný je také přehled čísel popisných,
ulic a jednotlivých městských čtvrtí. Výborným nápadem autorů bylo i to, že ku konci
adresáře (jak je psáno „v části II.“) je zveřejněno několik článků, které popisují stručné dějiny města, vývoj a působení Městské
spořitelny holické, činnost Družstva pro postavení divadla v Holicích, tzv. „rádce poplatkového“, daňové přehledy a drobné finanční
údaje. Městská spořitelna patrně nalezla dostatečnou finanční rezervu, aby mohla adresář vydat. Již tehdy byla reklama užitečným
prostředkem propagace i jistého zisku, a proto není divu, že adresář uzavírá série inzerátů
místních – dnes bychom řekli – „podnikatelů“. Příště se podíváme na některé konkrétní
údaje z adresáře.
Miloslav Kment

Historie školství v Holicích (2)

V prvním díle seriálu o historii školství v Holicích jsme se dostali až do poloviny 19. století.
Rok 1848 se stal novou hranicí v jeho vývoji.
Bylo zřízeno ministerstvo vyučování a osvěty
a předána péče o tento resort zemským úřadům, později zemským politickým úřadům.
Velmi vzrostl zájem obcí o školství, především
proto, že na obce byla převedena mnohá práva. Ve městech, ale též v menších obcích začali
konšelé hledat cesty k vytváření školních fondů, byly ustavovány školské komise, atd. Velmi
podstatná změna nastala v roce 1869 vydáním
nových školských zákonů, kterými se odděluje škola od církví. Vedení resortu převzal stát
a správa škol přešla na okresní a místní školní
rady. Upraveno bylo financování škol, služné
pro učitele i ostatní zaměstnance.
V Holicích byl vývoj školství stále více
omezován nedostatečnou kapacitou a zastaralým vybavením dosavadní školy. V roce 1865
byla sice zřízena čtvrtá třída, ovšem to ve skutečnosti nic neřešilo. Mezitím se ujali iniciativy
občané ve Starých Holicích. Pokusy o samoHOLICKÉ LISTY

statnou školu tam počaly již roku 1930. Historici Šafařík a Pospíšil dokonce zmiňují, že již
ve třicátých letech se zde vyučovalo v soukromém domě, bývalém hostinci. Žádosti staroholických občanů byly dlouho bezvýsledné, ale
nakonec bylo požadavkům vyhověno a v roce
1842 vyrostla ve Starých Holicích nová školní
budova Vyučování bylo zahájeno školním rokem 1843–1844, o deset let později byla budova téměř přeplněna. Navštěvovalo ji 235 dětí,
z toho 124 dívky a 111 chlapců. Postupně byla
rozšířena o třetí a čtvrtou třídu.
Samozřejme, že i v „Nových Holicích“ sílily
snahy o zlepšení neutěšeného stavu dosavadní
školní budovy. V obci se střídaly návštěvy komisí posuzující současný stav. Ke všemu zcela
pochopitelně přispíval vzrůst počtu obyvatel
a tím i počtu žáků. Nemalou roli sehrála i celková modernizace školství, která byla patrná
ve většině okolních měst. Nakonec byly snahy
obce korunovány rozhodnutím státních orgánů,
že dosavadní dřevěná budova bude zdemolována a vystavěna budova nová, odpovídající současným požadavkům. Stalo se tak v roce 1876
a na témže místě byla vystavěna nákladem
33 005 zlatých nová dvoupatrová zděná budova. Stojí na stejném místě dodnes, zcela pochopitelně po několika rekonstrukcích a úpravách,
jako Základní škola Komenského ulice v Holicích. Byl to velký pokrok, i když v nově vystavěné budově se až do roku 1891 učili v pěti třídách děvčata i chlapci z celého obvodu Nových
Holic. V té době došlo k další podstatné změně.
Miloslav Kment

Dvě drobnosti z lexikonu
„Kdo je kdo“
Tentokrát jde o dva muže shodného příjmení. Zatímco jeden k radosti rodiny na svět
přicházel, druhý odtud k zármutku mnohých
odcházel. 21. února 1902 zemřel ve Vídni
Dr. Emil Holub, africký cestovatel, lékař,
vědec, badatel a spisovatel, nejslavnější holický rodák (* 7. října 1847), čestný občan
města Holic, jehož jméno nese jedna z místních ulic, kde stojí cestovatelův pomník i
Památník Dr. Emila Holuba – Africké muzeum. – 23. února 1902 se v Holicích narodil
Josef Holub, vynikající houslista, houslový
virtuos, skladatel a hudební pedagog, člen divadelních a rozhlasových orchestrů, primarius
Ondříčkova kvarteta, profesor na konzervatoři
v Brně, kde 11. května 1973 zemřel.
(mkm)

Tom service s.r.o. nabízí k pronájmu
tři kanceláře v přízemí administrativní
budovy o celkové výměře 70 m2.
Zájemci o pronájem komerčních prostorů mohou volat na telefon 466 009 314.
Prohlídka a další informace při osobním jednání.
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských utkání

Východočeská liga mužů:
BVK Holice – Sokol Nová Paka
102 : 46 (29:21 52:19 77:28)
Oliva 24, Šrámek 22, Trojan 12, Tušl 11, Joska 9, Diepold 7, Tylchrt a Kolář po 6, Půlpán
Viktor 5
BVK Holice – TJ Turnov
80 : 67 (31:11 54:34 66:48)
Oliva 16, Trojan 13, Tylchrt 12, Šrámek 9, Joska a Kolář po 7, Půlpán Viktor 6, Tušl 3, Welsch
Michal 2
BVK Holice – TJ Jiskra Hořice
96 : 66 (23:11 44:24 69:42)
Půlpán Viktor a Trojan po 14, Machara 11, Oliva 10, Kubant 9, Joska 8, Petružálek 7, Tylchrt
a Tušl po 6, Šrámek 5, Welsch Michal 4, Kolář 2
BVK Holice – Baskeťáci TJ Sokol Josefov
73 : 50 (24:12 34:31 58:39)
Tylchrt 15, Trojan 14, Oliva 12, Petružálek 9,
Šrámek 7, Machara a Joska po 6, Kolář 4
Oblastní přebor juniorů U19:
KARA Trutnov – BVK Holice
86 : 56 (21:20 49:27 68:38)
Samek 17, Mansfeld Jiří 14, Pataj 10, Welsch
Michal 8, Kašpar 4, Procházka 3
87 : 62 (17:17 43:34 63:45)
Procházka 14, Pataj 12, Welsch Michal 10,
Kašpar a Mansfeld Josef 8, Mansfeld Jiří 6,
Samek 2
Tesla Pardubice – BVK Holice
56 : 63 (11:21 22:31 37:51)
Bahník 16, Jechura 14, Mansfeld Jiří 12, Procházka 9, Kašpar 8, Mansfeld Josef a Hromek
po 2
57 : 70 (19:18 36:37 50:54)
Bahník 20, Kašpar 12, Jechura a Procházka
po 11, Mansfeld Jiří 10
BVK Holice – TJ Turnov
69 : 68 (11:23 30:32 44:46 60:60)
Welsch Michal 18, Samek 16, Procházka 15,
Jechura 14, Pataj 6
69 : 39
Welsch Michal 18, Jechura a Mansfeld Jiří
po 12, Kašpar 10, Hromek 6, Procházka 5, Samek 4
Oblastní přebor kadetů U17:
BVK Holice – BSK TJ Jičín
64 : 49 (11:4 22:22 43:39)
Jechura 31, Procházka 13, Kašpar 11, Venclák
5, Havelka 4
63 : 52 (18:15 38:26 51:36)
Jechura 42, Procházka 9, Venclák 8, Havelka 4
Tesla Pardubice – BVK Holice
38 : 66 (11:16 17:35 30:49)
Jechura 31, Procházka 20, Kulhavý 7, Nechvíle
a Skála po 3, Říha 2
55 : 83 (9:16 23:31 36:57)
Jechura 34, Procházka 21, Kulhavý 14, Havelka
8, Skála 6
Celostátní liga žáků U14:
BVK Holice – BC Vysočina Jihlava

Motokrosařům se dařilo

164 : 17 (52:2 88:2 120:6)
Horký Adam 40, Venclák 30, Kašpar 20,
Welsch Marek 19, Zeman 17, Mycak 12, Janoš,
Tomášek a Válek po 8, Hloušek 2
BVK Holice – BK Žďár nad Sázavou
129 : 37 (34:7 72:16 91:21)
Horký Adam 58, Zeman 19, Welsch Marek 16,
Venclák 10, Mycak 10, Janoš a Válek po 6, Kašpar 4
Těmito utkáními skončilo první kolo Ligy
mladších žáků, která byla na podzim 2011 zahájena ve čtyřech osmičlenných skupinách. Holičtí žáci obsadili ve své skupině čtvrté místo
a postoupili do Extraligy mladších žáků mezi
nejlepších 16 týmu České republiky. O účast
v závěrečném play off se utkají v moravské
skupině s týmy Kroměříže, Ostravy, Kyjova
a Prostějova.
Oblastní přebor starších minižáků U13:
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
62 : 66 (14:14 32:30 50:50)
Horký Adam 30, Kašpar 20, Welsch Marek 8,
Hloušek 6, Pařízek 2
47 : 77 (10:22 20:46 32:65)
Horký Adam 41, Kašpar 14, Hloušek 8, Pařízek
4, Šenk, Svatoš a Vlasák po 2
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
75 : 26 (23:7 49:9 65:12)
Horký Adam 44, Welsch Marek 16, Kašpar 9,
Vrbický 6
75 : 39 (17:8 38:16 54:25)
Horký Adam 44, Welsch Marek 17, Kašpar
10 Štěrovský Jakub 2, Vrbický a Bartošek
po 1
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice – Jiskra Litomyšl
65 : 12 (12:2 40:4 52:8)
Dvořák 25, Půlpán Marek 18, Mrázek 13, Horký Filip 5, Tran Hai Son a Kačírek po 2
72 : 17 (32:2 42:11 58:13)
Dvořák 34, Půlpán Marek 14, Mrázek 10,
Chmelík 8, Tran Hai Son 4, Horký Filip 2

Sezona 2011 se jezdcům odchovaným AMK
Holice celkem vydařila. V MEZ MČR v nejprestižnější třídě MX3 obsadil Petr Michalec
vynikající šesté místo, Michal Votroubek uzavřel elitní desítku, se šestnáctým místem se
musel spokojit Vítězslav Marek. V hodnocení
střediska se sídlem v Pardubicích utekl titul
Michalu Votroubkovi o šest bodů, třetí příčka
patří Vítězslavu Markovi. Filip Müller ve stejné
soutěži, ale v kategorii MX2 dopadl stejně jako
jeho starší kolega Marek.
Skvěle se vedlo Petru Michalcovi i na mezinárodní scéně. V konečném hodnocení Mistrovství světa třídy MX3 mu patří vynikající osmé
místo.
Co na uplynulou sezonu říkají samotní jezdci?
Petr Michalec: „Já musím být spokojený, už proto, že jsem ji celou absolvoval bez zranění, což je
u mě dost vzácný jev. Myslím si, že ani výsledky
nebyly špatné, a to mě také zaručilo další setrvání v náchodském týmu UFO Racing, kde mám
vynikající podmínky.“ Michal Votroubek: „U mě
to mohlo být trochu lepší, provázela mě zranění a i proto jsem skončil v „mistráku“ až desátý
a v přeboru druhý. Pro sezonu 2012 jsem vyměnil
tým, budu startovat v barvách Region Racing teamu Kostelec nad Orlicí, kde mi byly nabídnuty
skvělé podmínky.“ Vítězslav Marek: „Rozhodně
jsem zažil už lepší sezony, mám svůj tým s názvem Cermen Racing team, ve kterém se věnuji
mladým jezdcům, a tak mi na trénování nezbývá
moc času. V každém případě bych ale letos chtěl
být výše a snažím se pro to dělat maximum.“

Stolní tenis
Nejbližší domácí zápasy prvního družstva stolních tenistů ve 2. lize:
– sobota 25. února v 14.00 hodin
TJ Jiskra Holice – Sokol Hradec Králové
– neděle 26. února v 10.00 hodin
TJ Jiskra Holice – Elizza Praha

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 Climowool (0,039) 100mm
Vata Climowool (0,039) 120mm
Vata Climowool (0,039) 160mm
Vata Climowool (0,039) 180mm
Vata Climowool (0,039) 200mm
Sádrokarton KNAUF GKB 12,5
Doplňky pro Sádrokarton
Vnitřní štuk HASIT 160 blení 30kg
Lepidlo na obklady a dlažby Z301 K balení 25 kg

SOBOTA 8:00-11:30

47,90 Kč/m2
57,50 Kč/m2
76,70 Kč/m2
86,30 Kč/m2
95,80 Kč/m2
42 Kč/m2
sleva 10%
95 Kč/ks
85 Kč/ks
ceny bez Dph
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