ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XI. ROČNÍK / ÚNOR 2015
Pár otázek pro starostu
Jednoho krásného dne
za mnou Ladislav Effenberk, jak jistě všichni
vědí, starosta našeho
města, přišel s tím, že
ty jeho sloupky by chtěly nějak oživit a já mu
navrhl, že to uděláme
formou rozhovoru. To
jsem ale netušil, jaký
bič jsem si na sebe právě upletl. Jeden nebo
dva rozhovory s toutéž osobou, tak to by ještě šlo,
ale každý měsíc, tak to tedy nevím. Napadlo mě, že
jistě spoustu otázek na starostu mají čtenáři Holických listů, tak proč jim nedat prostor. Pokud tedy
máte nějakou otázku na našeho starostu, pošlete ji
na adresu: infokd@holice.cz nebo přímo doneste
tajemníkovi městského úřadu Ing. Vladislavu Brandovi. Prosím svoji otázku podepište celým jménem,
vyvarujte se vulgarismům a mějte pro nás pochopení, když se na váš dotaz zrovna nedostane.
Láďo dá se vůbec spočítat na kolik otázek jsi
ve své funkci již musel odpovědět a která byla
nejčastější?

„Za své působení na radnici jsem odpověděl na velké množství otázek. Časté byly otázky související
s rozpočtem města. Hlavně občany zajímá, co se
bude stavět v příslušném roce. Dalším okruhem jsou
otázky týkající se lokality, ve které občan přímo bydlí. Třetí velkou skupinu tvoří dementování tzv. „zaručených zpráv“.
Rozpočet města na rok 2015 je schválený, jaké
jsou v něm nejvýznamnější položky?
„Město Holice má schválený vyrovnaný rozpočet
na rok 2015 ve výši cca 110 milionů Kč. Příjmy
rozpočtu byly stanoveny o něco níže než doporučovaly předpovědi ekonomů na vývoj v ČR. Výdaje byly podřízeny příjmům. Obsahují provozní
finance pro 10 příspěvkových organizací města a
také zabezpečí plynulý chod města. Dále ve výdajích jsou splátky úvěrů na výstavbu budovy ZUŠ
a projekt energetických úspor EPC včetně úroků.
Výdaje rovněž pokryjí částku ve výši 6,6 milionů Kč na dílčí část kapitálového rozpočtu, který
tvoří akce přecházející z roku 2014 a akce dlouhodobě připravované. Zde největšími položkami
jsou rekonstrukce kuchyně MŠ Holubova ulice
za cca 2 miliony Kč a rekonstrukce elektrorozvodů společných prostor v čp. 61 v ulici Bratří

Čapků za 1,5 milionů Kč. Další investiční akce
schválí zastupitelstvo města na svém zasedání dne
16. března 2015.“
V letošním roce zasedala Rada města Holic zatím
jenom jednou, co bylo pro nás občany Holic asi
nejdůležitějším tématem?
„Rada a zastupitelstvo města se sešly na svá první
jednání dne 19. ledna 2015. Zastupitelstvo schválilo
„Zónu 30“ v ulicích Holubova, Růžičkova, Dukelská, Žižkova, Jiráskova a Tyršova. Zóna bude dovyznačena dopravními značkami a zpomalovacími
pruhy. Žádné stavební úpravy se provádět nebudou.
Dále schválilo prodej nemovitosti čp. 168 v ulici Vysokomýtská a pozemek pod domem čp. 1124
v ulici Na Mušce. Rada města mimo jiné schválila
zadání pro „Studii dopravní situace a parkování
v Holicích“, rámcový program Dnů Holicka 2015,
složení Jednotky SDH Holice na rok 2015 a uložila místostarostovi města připravit smlouvu mezi
městem Holice a Pardubickým krajem na dopravní
obslužnost, která zajistí autobusové spojení na Podlesí, Staré Holice a Koudelku. Součástí této smlouvy bude i znovuobnovení autobusu v 9.45h z Holic
na Koudelku v průběhu jara.“
Děkuji Petr Kačer

Posezení u kávy
Vedoucím městského úřadu v Holicích je již několik let Ing. Vladislav Branda a právě a především on
patří do rubriky Posezení u kávy, protože s ním jsem
těch káviček vypil asi nejvíce.
Jsi tajemník, ředitel nebo vedoucí městského
úřadu, jak dlouho tuto funkci zastáváš a jak ses
k ní vlastně dostal?
Jsem tajemníkem, protože takto je tato funkce definována v zákoně o obcích, navíc v Čechách je to
tradiční funkce na všech úřadech, ale je to vlastně
ředitel městského úřadu. Ve funkci jsem už od května 1999 a na radnici jsem se dostal na základě výběrového řízení.
Řekni ve stručnosti co je náplní tvé práce a jaké
máš pravomoci?
Odpověď je v § 109 a § 110 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů. Ale odpovím
raději normálně, lidsky, ale stručně. Tajemník odpovídá za práci městského úřadu a plní úkoly, uložené
mu zastupitelstvem, radou nebo starostou. Tajemník
je statutárním zástupcem zaměstnavatele – města,
tzn. uzavírá se zaměstnanci úřadu pracovní smlouvy (popř. výpovědi), stanovuje všem zaměstnancům
platy, zajišťuje celou pracovně právní agendu, např.
zajišťuje zákonem předepsaná školení úředníků, je
zodpovědný za oblast bezpečnosti apod. Tajemník je
dále zodpovědný (v mnoha případech i sám je zajišťuje) za technické podmínky chodu úřadu, což je
např. výpočetní technika a telekomunikace, provoz
služebních aut, ale i vybavení nábytkem a dalším
nezbytným materiálem. Zkrátka tajemník v Holicích

dělá vše co je potřeba a na co nemáme na úřadě odbor, oddělení nebo pracovníka. V neposlední řadě,
protože už dlouhodobě spolupracuji se svozovou
společností Odeko, tak ve spolupráci s technickými
službami zajišťuji systém sběru a likvidace odpadů
v Holicích.
Holice jsou takzvaná „trojková“ obec. Co to přeloženo do srozumitelného jazyka znamená?
Začnu zeširoka, ale neboj se, nepůjdu do historie,
jen do roku 2002. V Česku proběhla v tomto roce
reforma veřejné správy, byly zrušeny okresní úřady
a jejich kompetence a agendy státní správy přešly
od 1. 1. 2003 na obce s rozšířenou působností, což

jsou vlastně ty trojky a mezi ně patří Holice. Dvojky jsou obce s úřadem, který také vykonává státní
správu, ale jen v omezeném rozsahu, většinou jen
stavební úřad a matriku a jedničky jsou ty zbývající
malé obce.
Jaký je rozdíl mezi státním a městským úředníkem krom toho, že jeden je placen státem a druhý městem?
V otázce je už i odpověď. Ale protože tady jsem
placen za počet slov, tak to rozvedu. Všichni naši
úředníci (nyní je jich 51) jsou zaměstnanci města
a jsou i městem placeni. Ale pouze 19 z nich pracuje
pro samosprávu města, stará se o městský majetek
a zajišťuje služby jen pro holické občany.
Ostatních 32 úředníků je pověřeno příslušnými zákony, aby vykonávalo služby pro celý náš správní
obvod, což jsou Holice a dalších 13 obcí a za tuto
činnost dostává město od státu tzv. příspěvek na výkon státní správy. Našimi příjmy z této činnosti jsou
i správní poplatky a případně pokuty.
V mládí každý touží něčím být. Neříkej mi, že jsi
chtěl být úředníkem?
Protože jsem bral rozum už v šedesátých letech
minulého století, tak asi Jurijem Alexejevičem…no
přece Gagarinem. Ale později jsem měl sportovně
umělecké ambice a tak jsem toužil jít na „kamenosochárnu“ do Hořic, skončil jsem však na pardubické „dráťárně“ a stal se elektrikářem, později technickohospodářským pracovníkem a pak tajemníkem.
A Gagarina jsem tím pádem přežil.
Kávu pil a otázky kladl Petr Kačer
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Zpráva z jednání Rady města Holic
dne 22. prosince 2014

Rada města na své schůzi dne 22. prosince
schválila 22. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2014, pořadník uchazečů o přidělení městského bytu na 1. čtvrtletí 2015, včetně
pořadníku d domů Palackého 1131 (nová DPS)
a U Kapličky 1042, schválila využití pozemků
za budovou nové ZUŠ pro umístění cirkusů
a lunaparků a Federica Diaze jako zhotovitele studie na novou budovu čp. 13 na náměstí a způsob dalšího použití, případně prodeje
nebo likvidace demontovaných lamp veřejného osvětlení. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit ceník městských pozemků určených
k prodeji a také ceník vykupovaných pozemků.
Rada uložila bytové komisi provést revizi nájmů
městských bytů a místostarostovi zajistit změnu
jízdního řádu – obnovení autobusového spoje
Holice-Koudelka. Rada schválila zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. čp2020/97 (parcela
pod domem Na Mušce 1124) a přidělení prostor
k podnikání v domě čp. 61 v ul. Bratří Čapků
firmě QANTO Energo s.r.o., schválila i bezplatné použití prostor v bývalé ZUŠ v Husově ulici
ke sběru šatstva pro Oblastní charitu Broumov.
Rada schválila nový návrh na dopravní značení
(časově omezený zákaz stání) při vjezdu do ulice Holubovy z ulice Husovy, schválila i návrh
na umístění dopravních značek zákaz stání s časovým omezením v části ulici Dukelská (mezi
křižovatkami s ul. Růžičkovou po Žižkovou
bude obousměrný provoz) a byl schválen i postup, navržený majetkovou komisí, při likvidaci
nepotřebného movitého majetku města. Rada se
zabývala a zamítla žádost o příspěvek pro Farní

charitu Litomyšl. Rada projednala a na základě žádosti technických služeb schválila prodloužení termínu pro vyúčtování účelových
dotací na úpravu garáže v čp. 61, úpravy dvora
za úřadem a opravu komunikace u kotelny v ul.
Na Mušce, schválila uzavření smlouvy s Oblastní charitou Pardubice na poskytování pečovatelské služby v roce 2015, schválila dodatek
č. 2 smlouvy o dílo s firmou Setorix Group s.r.o.
z Pardubic (zateplení objektu čp. 2 na náměstí
T. G. Masaryka) a schválila bezplatný pronájem
parkoviště na nám, T. G. Masaryka a uzavření
silnice přes náměstí k pořádání oslav 140 let
založení Sboru dobrovolných hasičů v Holicích
dne 11. 4. 2015.

Zpráva z jednání Zastupitelstva
města Holic dne 22. prosince 2014

Starosta měst na začátku jednání Zastupitelstvo
města Holic přijal slib nového člena zastupitelstva, ing. Josefa Košky, který nahradil odstoupivšího ing. Karla Krále.
Zastupitelé města Holic schválili postup rady
města od posledního zasedání ZM, schválili
21. rozpočtovou změnu na rok 2014, schválili
rozpočet města na rok 2015 dle projednaného
návrhu a delegovali na radu města provádění
rozpočtových změn v rámci schválených provozních výdajů. ZM projednalo a schválilo
změny Zřizovacích listin městských příspěvkových organizací dle návrhu, včetně přílohy č. 1
ke zřizovací listině Technických služeb Holice.
Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku p.č.
771/2 v ul. Dudychově manželům Kmentovým,
na základě nejvyšší cenové nabídky schválilo odprodej volné bytové jednotky v domě

Hradecká čp. 107 panu Janošťákovi z Hradce
Králové, na základě doporučení rady města byl
schválen ceník prodávaných a vykupovaných
pozemků (ceník je uveřejněn na straně 3 HL),
schváleno bylo poskytnutí půjčky ve výši 500
tis. Kč pro MAS Holice, o.p.s. na předfinancování projektů a starostovi bylo uloženo zajistit podklady pro uzavření smlouvy s ÚZSVM
(úřad pro zastupování státu…) na pronájem
pozemků (pozemky pod tenisovými kurty)
s možností následného výkupu. Zastupitelstvo
na základě tajné volby jmenovalo členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva (složení výborů je na str. 3 HL) a delegovalo zástupce
na valných hromadách a navrhlo zástupce města do řídících a kontrolních orgánů organizací
s majetkovou účastí města (VaK Pardubice, LD
V. Chvojno, DSOH, MAS Holicko a Odeko Týniště n. O.), schválen byl plán práce ZM a RM
na 1. pololetí 2015.
Byla projednána a schválena vyhláška o poplatku za odpad na rok 2015 a starosta byl
zaúkolován k předložení přehledu likvidace
odpadů holickými podnikateli. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí oznámení o postoupení pohledávky a uznání dluhu vůči ČSOB – služba
za plnění energetických služeb metodou EPC.
ZM schválilo Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem
a MAS Holicko o.p.s. a odměny pro členy finančního a kontrolního výbor za rok 2014. ZM
projednalo dopis BVK Holice a trvá na vrácení části příspěvku ve výši 22 tis. Kč a doporučuje BVK Holice podat žádost na dofinancování účasti na mistrovství ČR v basketbalu
kategorie U11.

Vznikne v Holicích nová tradice?
Byli jste v loňském roce na novoročním ohňostroji? Pokud jste byli i letos, tak jste určitě
zaznamenali několik změn. Vloni to byl pouze
ohňostroj na neosvětleném stadionu, letos se
městu Holice podařilo celou koncepci novoročního ohňostroje výrazně změnit. Stadion
byl osvětlen, bylo zde možné koupit alkoholické, nealkoholické nápoje a teplé jídlo a zejména co se asi nejvíce holičákům líbilo, že zde
vystoupil známý zpěvák Bohuš Matuš, který
zpívá v několika muzikálech. Jeho vystoupení
obohatil také „Waldemar Matuška“ (Vladimír
Valda Nerušil). Zde je důležité připomenout,
že oba zpěváci chovají k Holicím a blízkému
okolí velmi kladný vztah a že za své vystoupení nepožadovali honorář. Odhadem na jejich
vystoupení a zhlédnutí velmi pěkného ohňostroje, který byl podmalován hudbou, bylo
několik tisíc diváků. Vzhledem k tomu, že
spousta lidí si tento model zahájení nového

roku pochvalovala, město ve spolupráci s kulturním domem uvažuje o podobném scénáři

při „čarodějnicích“. Prodejci nápojů a jídla již
mluví o tom, jakým způsobem zrychlí obsluhu a eliminují velké fronty. Pokud se opravdu
městu podaří na tento večer zajistit nějakého
zpěváka, vybudovat větší nové kryté pódium
na stadionu, aby diváci mohli být na ochozech, tak je tady akce, která by se mohla stát
se svým novým pojetím novou tradicí. Je také
třeba vyzdvihnout práci našich technických
služeb. Bez jejich přípravy prostoru pro diváky, zabezpečení osvětlení a vyhřívaného stanu
pro účinkující by celá akce nebyla tak dobře připravena. Akci velmi vtipně moderoval
ing. Karel Král . S novoroční zdravicí zde také
vystoupil staronový starosta města Mgr. Ladislav Effenberk. Celou koncepci akce připravil
místostarosta Petr Bajer.
Přeji městu Holice více takových zdařilých
akcí.
PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.

Cestujte
Mnohý z vás si řekne: My bychom cestovali, ale nemáme na to peníze. Já bych každému doporučil, ať cestuje podle svých finančních možností a v žádném případě si na cestování nepůjčuje peníze. Vždyť není důležité jet někam daleko, i v našem okolí je spousta krásných a zajímavých míst. Za ušetřenou stokorunu se v pohodě dostanete do Pardubic, Hradce Králové, Vysokého Mýta, Litomyšle a mohl bych jmenovat i další města a kouzelná místa
v blízkosti Holic. Samozřejmě pokud jste movitější, rozhodně vyražte za hranice naší republiky, vždyť nám to bylo čtyřicet let upíráno.
Nejsem žádný dobrodruh, řadím se mezi klasické turisty a Vojta Hlásný nebo Emil Holub by se mnou na dovolenou asi nejeli, ale hrozně rád poznávám jiné
kraje. Musím se přiznat, že mě baví hlavně města, přírodních krás si užívám dost tady doma. Každé město má svoji nezaměnitelnou atmosféru a z každého
výletu přijíždím nějak obohacený. Když ničím jiným, tak tolerancí k jiným kulturám, jiným lidem či jiným zvyklostem. A právě o toleranci jde.
Pokud vás to jen trochu baví, cestujte, ono vás to obohatí, aniž budete chtít, je to opravdu dobrá škola.
Petr Kačer
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA
Odbor životního prostředí a stavební
úřad
Před začátkem topné sezóny a s ohledem
na ochranu ovzduší apelujeme na občany, aby
v případě topení pevnými palivy spalovali pouze takové materiály, které jsou v souladu se
zákonem a neškodili dalším občanům a přírodě
obecně. Nerespektování těchto pravidel může
být řešeno i sankčně městským úřadem Holice,
odborem životního prostředí a stavebního úřadu, který je věcně a místně příslušný dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

KOVY – sběr kovového odpadu
V září 2014 byla poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o odpadech
(č. 229/2014 Sb.), kdy všem obcím byla nařízena povinnost zajistit místa pro oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů,
skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Novinkou proti původnímu znění je tedy zajištění odděleného soustřeďování kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Přestože město
Holice zajišťuje sběr i těchto složek již několik
let prostřednictvím sběrného dvora v Puškinově
ulici, od roku 2013 jsme zavedli „popelnicový“
sběr bioodpadů od občanů.
Pro oddělený sběr kovů jsme ve spolupráci
se svozovou společností Odeko s.r.o. z Týniště n. O. rozmístili na většině sběrných míst
na sběr papíru, plastů a skla ještě samostatné
černé nádoby s výrazným nápisem KOVY,
kam občané mohou odkládat vše kovové. Nádoby jsou především určeny pro „malé kovové
odpady“, tj. plechovky, víčka od jogurtů, různé
kovové uzávěry, ale i drobný kovový spojovací materiál, zkrátka vše co se nyní „nevyplatí“
shromažďovat a vozit do sběren a co nyní většinou končí v popelnicích na komunální odpad.
Upozorňujeme, že tímto neodpadá možnost
odvést větší kovový odpad na sběrný dvůr.

Kácení, ošetřování a výsadba stromů v Holicích
Město Holice při ošetřování a kácení stromů
na svých pozemcích vychází v první řadě z jejich inventarizace. Dendrologická firma provádí v rámci ošetření bezpečnostní a zdravotní
řezy, bezpečnostní vazby a pod.V roce 2014 se
ošetřily stromy v ulicí Nádražní, v sokolském
parku, v MŠ a ZŠ Holubova ulice, dále lipová
alej okolo kurtů za sportovní halou v ul.Holubova. Poté pokud strom není viditelně suchý
nebo poškozený je požádána Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR o jejich stanovisko ke kácení.
Při schválení kácení, (vždy v souladu se zákonem č. 114/92Sb., o ochraně krajiny a přírody
ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti
na prováděcí vyhlášku) odborem životního proHOLICKÉ LISTY

středí a stavebního úřadu MÚ Holice se vždy
určuje náhradní výsadba. Ta je v Holicích nařizována dle schváleného „Programu rozvoje
zeleně města“, popř. přímo náhradou v místech
provedení kácení.
V roce 2014 tomu tak bylo na autobusovém
nádraží, cestě na hřbitov, u nové budovy ZUŠ
nebo u řadových garáží v ulici Pod Homolí.
Letos je na řadě ulice Nádražní za přejezdem,
část ulice Zahradní, suché stromy na různých
lokalitách města jako stadion, Holubova ulice
a v případě, že bude schválena revitalizace sokolského parku, tak i zde.
Vlastní kácení provádí převážně Technické
služby Holice nebo Lesní družstvo Vysoké
Chvojno.
Dřevo je pak nabízeno k prodeji.

Stanovování prodejních cen pozemků
ve vlastnictví Města Holic a výkupních
cen pozemků do vlastnictví Města
Holic pro rok 2015:
1. Prodej – stavební pozemky určené k zastavění stavbami pro bydlení a nepodnikatelské
stavby
a) pozemek bez technické infrastruktury, který
není možné napojit na technickou infrastrukturu do 50 m od hranice stavebního pozemku
– min. 300 Kč/m2
b) pozemek bez technické infrastruktury, který
je možné napojit na technickou infrastrukturu nacházející se ve vzdálenosti do 50 m
od hranice stavebního pozemku – min. 500
Kč/m2
c) pozemek s účelově vybudovanou komplexní
technickou infrastrukturou bez dalších omezení – min. 600 Kč/m2
Pozemky tvořící funkční celky s nemovitostí
Pozemek tvořící funkční celek s nemovitostí
žadatele o výměře:
od 1 do 100 m2 za cenu – min. 200 Kč/m2
do 250 m2 za cenu – min. 250 Kč/m2
do 400 m2 za cenu – min. 300 Kč/m2
nad 401 m2 za cenu – min. 350 Kč/m2 u pozemků dle územního plánu nezastavitelných
nad 401 m2 za cenu dle bodu 1 a), b), c) této
směrnice u pozemků dle územního plánu zastavitelných
Zastavěné pozemky stavbami ve vlastnictví
fyzických, nebo právnických osob
Ceny zastavěných pozemků stavbami ve vlastnictví fyzických, nebo právnických osob postavené na pozemcích Města Holic – min. 400 Kč
Ostatní pozemky
Prodejní ceny těchto pozemků budou stanovovány individuálně – min. 140 Kč/m2.
Neurbanizované území (nezastavitelné území)
– orná půda za cenu 15 Kč
2. Výkupní ceny pozemků do vlastnictví Města Holic budou stanovovány individuálně
Zastupitelstvo města Holic si vyhrazuje právo

určit cenu jiným způsobem.Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Složení výborů zastupitelstva města
Holic na období 2014/2018
Finanční výbor
Předseda: Bc. Jan Bartoníček
tajemnice komise: Ing.Eva Vorlová
Členové: Radek Chotěnovský, Ing. Darina
Götzlová, Ing. Jaromír Lohniský, Petr Sopoliga, Milena Vohralíková, Ing. Leoš Kamenický.
Kontrolní výbor
předseda: Mgr. Tomáš Krátký
tajemnice komise: Petra Pekáčová
členové: Květoslava Krčálová, Josef Branda,
Ing. David Urbánek, Jan Švec, Mgr. Veronika
Marková, Helena Knížková.

Očko, kouká, pokukuje…
Tento známý titulek dnes uvádím záměrně
a to hned ze dvou důvodů. Nejdříve bych
chtěl i takto vzpomenout na dlouholetého
redaktora Holických listů, novináře, historika, prvního ředitele KD a holického patriota
pana Miloslava Kmenta, který nás opustil
přede dvěma lety dne 30. ledna 2013.
Druhým důvodem je neutěšený stav kaple
Nanebevzetí Panny Marie na Koudelce, viz
obrázek (nebo zpomalte při průjezdu Koudelkou). Dodávám, že majitelem této stavby
i pozemku je římskokatolická farnost Holice
a že by bylo třeba už „něco“ s touto kapličkou, která stojí na Koudelce od roku 1923
dělat. A ještě dodávám, že pan Kment upozornil už v roce 2010 v říjnovém čísle HL
na technický stav této kapličky.
Možná, že se už něco chystá a potom budeme rádi a ochotně čtenáře Holických listů,
zvláště ty z Koudelky, informovat.
Vladislav Branda
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KULTURA

Kulturní kalendář na měsíc únor 2015
datum hodina
27. 2.
19.30
pátek

5. 3.
čtvrtek

19.00

datum hodina
10. 2.
17.00
úterý

12. 2.
čtvrtek

9.00

17. 2.
úterý

17.00

24. 2.
úterý

19.30

3. 3.

19.30

datum hodina
17. 2.
16.00
úterý

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY

program
vstupné
Dan Gordon Cena za něžnost
Divadelní hra podle stejnojmenného filmu zdařile osciluje na hranici komedie
a melodramu. Pojednává o vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora, autoritativní
žena, která žije jen pro svou dceru Emmu a snaží se jí organizovat život. Naopak
Emma se snaží vymanit z matčina područí. Pak ale Emma onemocní a vztah
obou žen se mění.
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan
Kačer a Daniela Choděrová.
Režie: Viktorie Čermáková.
300–280–260 Kč
Činoherní studio Bouře Praha – Zařazeno v divadelním předplatné.
Concerti italiani
Barocco sempre giovane
Sólisté: Iva Kramperová – housle, Jiří Kabát – viola, Helena Matyášová, Jan
Zemen – violoncello, Petr Pavíček – kontrabas.
V rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2015.
150 Kč

KINO

program
vstupné
Želvy Ninja
Nosí jména slavných italských renesančních umělců, ovládají zbraně japonských
ninjů a zbožňují pizzu. Město New York zoufale potřebuje hrdiny, Ovládá
ho totiž všehoschopný Trhač, dokud se neobjeví čtyři bojovníci v krunýři
s mimořádnými schopnostmi.
Režie: Jonathan Liebesman.
Hrají: Megan Fox, Jeremy Howard, Will Arnett, Jesse McCartney.
Žánr: Akční /Fantasy komedie. Délka 101 minut.
70 Kč
Mikulášovy patálie na prázdninách
Pokračování Mikulášových příhod o prázninách u moře – pro školy.
Žánr: Rodinná komedie. Délka 95 minut.
40 Kč
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu
Po dlouhém spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou
zažili. Malé údolí, kde žijí červení skřítci, je ohroženo ledovcem. Jejich královna
Fjellrose věří dávné pověsti o magickém rohu, který dokáže změnit počasí
a před dávnými lety byl ukryt. Navzdory protestům se někteří vydají na výpravu
za legendárním rohem.
Režie: Arne Lindtner Naess.
Žánr: Rodinný / Fantasy. Délka 84 minut.
70 Kč
Sils Maria
Atraktivní Maria Enders je na vrcholu své herecké kariéry, kterou před dvaceti
lety odstartovala rolí Sigrid v oceňovaném lesbickém dramatu. V chystaném
remaku slavného filmu má hrát postavu starší Heleny, kterou Sigrid dožene až
k sebevraždě. Maria se tak nachází na druhé straně zrcadla. Film získal nominaci
na Zlatou palmu.
Režie: Olivier Assayas.
Hrají: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz, Lars Eidinger
Žánr: Drama. Délka 123 minut.
70 Kč
O koních a lidech
Snímek, který delší dobu v kinech chyběl, skutečný film o koních. Velkolepý
příběh vyprávěný z pohledu koně. Vtipný, nádherný a citlivý příběh zasazený
do čisté islandské krajiny získal řadu zajímavých ocenění včetně 6 cen Edda
Award.
Žánr: Komediální romatické drama. Délka 81 minut.
70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
vstupné
Oblastní charita Holice a její činnost
Přednáší Mgr. Lada Študentová, DiS. – vedoucí pečovatelské služby Holice
a Moravany.
30 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
6. 2.–28. 2.
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Začátek nového roku s DDM

Petr Špaček – kombinovaná technika
Výstava grafiky a kreseb holického výtvarníka.
Vernisáž v pátek 6. února od 17 hodin

Začátek roku zahajujeme v DDM Holice zájezdem rodin s dětmi do Deštného v Orlických horách. Letos tomu nebylo jinak. 1. 1. 2015 jsme
vyrazili směr Deštné, přivítaly nás zasněžené
hory, které jsme ve večerních hodinách rozzářili malým novoročním ohňostrojem. Lyžařské
podmínky nám přály, takže jsme prodloužený
víkend strávili zimními radovánkami a ve večerních hodinách malým vyráběním pro děti.
Tato akce je již tradicí, proto na příští rok již
máme chatičku opět zamluvenou, ale poprvé až
na pololetní prázdniny.
Hana Stárková

Hasičský ples se vydařil
Děkujeme všem
Sbor dobrovolných hasičů Holice uspořádal
v pátek 16. ledna 2015 pátý Hasičský ples, kterým zahájil nejen plesovou sezónu v Holicích,
ale i jubilejní rok oslav 140. výročí založení
sboru. Ples se uskutečnil v Party Hall Maxim.
Holičtí dobrovolní hasiči děkují za přízeň návštěvníkům plesu, i všem, kteří jakkoli přispěli
k jeho přípravě i zdárnému průběhu. Zvláštní
poděkování patří dárcům a sponzorům, kteří
svými dary přispěli do plesové tomboly. Srdečně děkujeme!
SDH Holice

Dům dětí a mládeže v Kostelci
nad Orlicí zve i zájemce z Holic
na přednášky KRISTÝNY VAVŘÍNOVÉ
• 17. 2. /úterý/ od 18.30
STRACHY A VZTAHY
Jak se přestat bát? Strach z výšky, vody, ze psa,
ze šikany, ze vztahu, z letadla.
• 18. 2. /středa/ od 18.30
SUFIJSKÉ CVIČENÍ
Meditace pohybem ve stoje na hudbu harmonizující čakry. Přijďte ze sebe vydýchat stres.
• 24. 2. /úterý/ od 18.30
CO JSOU TO ČAKRY? JAK SI SPRÁVNĚ
PŘÁT?
• 25. 2. /středa/ od 18.30
FLORIDA
Fotoprojekce z pobytu na ostrově KEY
WEST, kde žil Ernest Hemingway.
Přednášky se konají v DDM v Kostelci n. O.
vždy od 18.30 hodin, vstupné 50 Kč.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Dr. Emil Holub znovu na Slovensku
Dr. Emil Holub za svého života realizoval bezpočet setkání, přednášek
a výstav po celé Evropě. Všude byl s nadšením vítán, každé místo, kde
přednášel, obdaroval nějakými svými exponáty. Například v Banské Bystrici bylo díky jeho daru založeno muzeum, aby se darované exponáty
vhodně uchovaly. Na Slovensko jezdil Dr. Holub velmi rád. Navštívil
např. Banskou Bystrici, Kremnici, Trenčín, Zvolen, Ružomberok a Poprad. V posledních letech se Dr. Emil Holub na Slovensko vrací prostřednictvím putovní výstavy s názvem Dr. Emil Holub – africký cestovatel.
V roce 2011 jsme ji prezentovali v Muzeu mincovnictví v Kremnici,
v roce 2012 ve Středoslovenském muzeu v Banské Bystrici. Dalším zastavením je Vlastivědné muzeum v Hlohovci, konkrétně ve výstavní síni
tohoto muzea. Výstava byla slavnostně otevřena 16. 1. 2015 a potrvá
do 11. 2. 2015. Vernisáže se účastnilo přes padesát návštěvníků, včetně
studentů místního gymnázia, kteří si přišli nejen prohlédnout nově nainstalovanou výstavu, ale také poslechnout přednášku o životě našeho
slavného rodáka a zhlédnout krátký film, který je součástí stálé expozice
našeho Afrického muzea. Všichni odcházeli potěšeni a mnozí slíbili, že
se k nám do Holic určitě přijedou podívat. Věříme že se naše výstava
bude líbit všem, kteří se na ni přijdou do Hlohovce podívat, přinese hodně
radosti, touhy po cestování a obdivu k člověku, který jak sám říkal toužil
prospěti vědě a vlasti své.
Marcela Jeřábková

Šťastné a veselé

Nedělám si přesné statistiky, ale myslím si, že představení Šťastné a veselé v podání Divadelního souboru KD Holice stanovilo divácký rekord
na naší scéně. Na premiéru a reprízu se totiž přišlo podívat více než 550
diváků a nutno podotknout, že velice spokojených.
O Pavlu Hladíkovi se již mnoho let ví, že je vynikající režisér a stejně
dobrý herec. Tentokráte na sebe vzal ještě úlohu autora a zhostil se ji, jak
je u něho zvykem, opět na výbornou. Pavle velká gratulace a obdiv.
Co se týká samotné hry? Ta měla skvělé tempo, laskavý humor a zajímavou konstrukci a co je asi nejdůležitější, diváci se ani chvíli nenudili
a celkem spontánně to dávali na vědomí. Rozepisovat se o hereckých výkonech stálic holického souboru je jako nošení dříví do lesa. Již v minulosti jsem psal, že existuje-li v tomto nestabilním světě nějaká jistota, tak
to je vystoupení holických ochotníků.
V programu vydaném při příležitosti této hry autor píše, že divadelní soubor nám k Vánocům přináší dárek. Já za tento dárek moc děkuji a pro ty,
kteří museli těsně před koncem představení odejít, i když nechápu proč by
to dělali, chci říci, že Tomáš nakonec přijel a nebyl sám. S kým? To vám
neřeknu, vaše chyba, měli jste vydržet až do finále.
Petr Kačer, foto: Ladislav Formánek
HOLICKÉ LISTY

ÚNOR V HOLOUBKU
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice pro
vás tento měsíc přichystal karneval plný písniček,
tancování, dovádění na úterní dopoledne 10. 2.
2015 od 9.30 do 11.00 hodin. Radostně uvítáme
všechny děti v maskách. Též se mohou zapojit
i rodiče nebo babičky a dědečci. Všechny masky
budou odměněny malou dobrotou.
Herna je pro vás otevřena v pondělí, úterý, středu a pátek od 8.30 do 11.30
hodin. V době mezi 9 a 10 hodinou jsou pro děti nachystány pravidelné
programy zaměřené na tvoření, písničky, pohádky a pohyb. Provoz čtvrtečního dopoledne je dočasně přerušen.
Baby studio probíhá každý lichý čtvrtek od 14 do 16 hodin pod vedením
zkušené porodní asistentky Mgr. Hany Polákové.
V době jarních prázdnin od 16. 2. do 20. 2. 2015 bude v Holoubku
provoz přerušen.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil 733 141 960,
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-sluzby/holoubek.

Přijďte na semináře,v projektu MATAPE, poslední cyklus.
EMOČNÍ INTELIGENCE – Jak pomoci sobě i dětem zvládat emoce,
techniky sloužící k bezpečnému vyjádření emocí. Lektoruje psycholožka
Mgr. Monika Čuhelová, pondělí 2. 2. 2015 od 13.00 do 16.15 hodin. JAK
SE POSTAVIT GENDEROVÝM STEREOTYPŮM PŘI SLAĎOVÁNÍ
RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA – prostor zamyslet se nad
očekáváním společnosti i svým na téma mužské, ženské role. Lektoruje
Mgr. et Mgr. Radka Janebová PhD., středa 11. 3. 2015 od 14 do 16.30
hodin. Druhá část semináře JAK ZAČÍT PODNIKAT – na co všechno
myslet při zakládání podnikání. Lektoruje Ing. Vojtěch Černík, pondělí
23. 3. 2015 od 8 do 12 hodin. PRACOVNÍ PRÁVO A MY – ukončení
pracovního poměru, nástup po rodičovské nebo odstupné? Jak si správně
počínat. Lektoruje personalistka Ing. Alena Fořtová, středa 25. 3. 2015
od 13.00 do 14.30 hodin.
Poslední tříměsíční vzdělávání v projektu MATAPE bude ukončeno 30. 3.
2015 závěrečnou konferencí.
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ, bude realizován
do června 2015. Na výše uvedené semináře pro veřejnost je třeba se předem přihlásit.Podrobnosti jsou uveřejněny na stránkách www.MATAPE.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je
financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Místem realizace je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova
782, Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Zima v mateřské škole Holubova
Začíná únor, poslední zimní měsíc, tedy alespoň podle kalendáře. Jaké
počasí nás čeká, zatím nevíme, ale faktem je, že na rozdíl od roku loňského je alespoň na horách opravdová zima se spoustou sněhu. Děti z naší
mateřské školy tak mohou naplno využívat novinku v nabídce zájmových
kroužků, kterou je lyžařský kurz. V únoru děti čekají ještě čtyři lekce
ve Ski areálu Jedlová v Orlických horách. Poslední lekce se uskuteční
12. února a pro děti bude obzvláště lákavá, neboť na ně bude čekat karneval na lyžích.
O karneval samozřejmě nepřijdou ani děti, které na hory nejezdí. Ve škole
čeká všechny děti karnevalový rej. Pokračují také pondělní hrátky pro
nejmenší. Tentokrát ve třídě Želviček a to každé pondělí (mimo 16. 2.
2015 kdy jsou jarní prázdniny) od 15.15 hodin. Přijďte se svými dětmi
prožít příjemnou hodinku v naší ,,Africké škole“. Děti z naší školy mají
také nového kamaráda nebo snad kamarádku? Z části výtěžku za sběr
starého papíru naše škola adoptovala v Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem Želvu obrovskou. Díky adopci tak bude mít po celý rok
dostatek dobrého krmení. Pokud tedy pojedete do ZOO, nezapomeňte se
zastavit v pavilonu želv obrovských a pozdravit naší želvičku. V pavilonu
jsou tři a ta největší je naše.
V plném proudu jsou také přípravy na Holickou Mateřinku, která se uskuteční 19. 3. 2015 v Kulturním domě. Podrobnosti najdete v příštím vydání
Holických listů.
Více informací, fotografií a zajímavostí o naší škole najdete na internetových stránkách www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská

Programy prevence rizikového chování
na ZŠ Holubova
V dnešní době je na školách jedním z hlavních témat výchova žáků a jejich znalosti v oblasti prevence rizikového chování a patologických jevů.
Alkohol, drogy, kouření a jiné závislosti jsou velkým problémem současnosti. Naše škola obdržela finanční dotaci, která byla určena na programy
k prevenci těchto jevů. V prosinci absolvovali žáci 1. část preventivního
programu „Sám sebou,“ který pravidelně připravují manželé Kašparovi.
V lednu jsme pokračovali programem zaměřeným na prevenci tabakismu
a marihuany. Lektoři z Prahy přivezli program „Nekuřátka“- určený pro
žáky 1. stupně a program „Típni to,“ který byl určen pro žáky 2. stupně. V pondělí 19. ledna přijely pracovnice z Pedagogicko-psychologické
poradny Ústí nad Orlicí. Seznamovaly žáky s pojmy a prevencí kyberšikany a poruch příjmu potravy. Celá akce splnila svůj účel. Každý žák
od 1. do 9. ročníku absolvoval vybraný program. Problematiku prevence
dále rozvíjí třídní učitelé, vyučující občanské výchovy, rodinné výchovy
a přírodopisu. V této oblasti jim pomohou také interaktivní výukové programy, které byly nově pořízeny.
Mgr. Naděžda Harčárová ŠMP
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Únorové střípky z gymnázia

Konec loňského roku a začátek roku nového se
v holickém gymnáziu nesl jako každoročně v duchu
charitativní činnosti. Nejdříve studenti 4. C osmiletého studia vypomáhali na holické faře s výrobou
adventních věnců pro dobročinné účely. O pár dní
později, 18. prosince, proběhl tradiční Adventní večer, na němž bylo na dobrovolném vstupném vybráno 5 144 Kč. Tato částka byla stejně jako v minulých letech poukázána
na konto Adventních koncertů při České televizi. Pozvání do auly gymnázia tentokrát přijali holický rodák Jan Kačer a paní Táňa Fischerová
(na fotografii), jejichž mluvené slovo doprovodil smyčcový kvartet Precordi. Nechyběla ani vernisáž a vánoční vystoupení studentů školy. Začátkem nového roku se pak naši žáci zapojili do Tříkrálové sbírky, a společně s Charitou ČR tak pomohli získat finanční prostředky na pomoc
seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným.
V měsíci únoru a březnu bychom rádi přivítali na půdě gymnázia žáky
základních škol holického regionu. Mnozí z nich k nám zavítají v těchto
měsících pravidelně, neboť se přihlásili do přípravných kurzů k přijímacímu řízení. Naše gymnázium se, stejně jako ostatní gymnázia v Pardubickém kraji, připojilo k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů. Dodavatelem testů tedy letos není společnost SCIO, ale
CERMAT, jenž škole poskytne i ilustrační testy pro tzv. „testování nanečisto,“ které bude součástí zmíněných přípravných kurzů. Akce „Prima
je PRIMA!“ bude jiného druhu. V rámci ní bychom k nám ve čtvrtek
5. března chtěli pozvat rodiče současných i budoucích primánů (ty druhé
samozřejmě i s jejich dětmi), aby viděli, jak probíhá výuka ve třídě našich
nejmladších studentů. A do třetice – po loňském úspěšném projektovém
dnu s Emilem Holubem jsme se rozhodli uspořádat podobný den pro žáky
ZŠ znovu, přičemž ústřední postavou letošních workshopů a zábavných
vzdělávacích aktivit bude Jan Amos Komenský. Více na www.gyholi.cz.
A pokud nepatříte mezi potenciální uchazeče o studium v naší škole, třeba vám přijde vhod pozvání na jubilejní 60. maturitní ples, který se bude
konat v pátek 6. února v Sezemickém domě.
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Masopust se blíží – přijďte se poveselit
Masopustní veselí začne v sobotu 14. února 2015 v osm hodin srazem masek
(přijďte všichni, kdo máte chuť) v hasičárně v ulici Hradecká. V devět hodin
pak na parkovišti na náměstí T. G. Masaryka starosta města udělí maškarám povolení rejdit městem. Hned poté se do ulic vypraví maškarní průvod.
A kde maškary potkáte? Pozor – průvod půjde opačným směrem než v letech předchozích. Po zahájení se maškary přesunou hned na Staré Holice
a půjdou směrem od restaurace Staroholická k prostranství mezi ulicemi Staroholická a Hanzlova. Navštíví ulice Vrchlického, Zástěrova, Ve Drahách,
Nezvalova a 1. Máje. Do centra města masky zamíří až v brzkých odpoledních hodinách. Ze Starých Holic se maškarní průvod přesune do Husovy
ulice a od dětského domova půjde ulicí Havlíčkovou do ulice Bratří Čapků,
projde ulicí Dudychovou a Komenského a zakončí své putování opět na náměstí, kde masky sehrají závěrečný rituál odpravení kominíka.
Lukáš Peška, SDH Holice
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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ELEKTROWIN – recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován
a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém z těchto míst:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. Sběrný dvůr najdete v Holicích, na konci Puškinovy
ulice.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším
rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost. Nejbližší
prodejnu elektro najdete na náměstí T. G. Masaryka.
ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném
do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.
elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který
vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.
Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i dru-

Kultura pro město, o. s.
vyhlašuje klání
o nejchutnější domácí nakládané zelí

há podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným
úkolem bude sebrat 40 procent množství nově prodaných spotřebičů –
počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, které
se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco
přes 70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
www.elektrowin.cz

HOLICKÝ MASOPUST 2015

Dokonale čiré vidění
pro každého!
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ZELÁK MLSNÉHO
PANTÁTY Z HOLIC

b
na

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

21. února 2015 od 15:00
Restaurace Černý kůň kavárna (1. patro)
Degustace soutěžních vzorků
Program pro malé i velké
(pohádka, promítání, přednáška)
Pro chuť - zelňačka a zelné placky, občerstvení
Vyhlášení výsledků a taneční večer
www.KulturaProMesto.cz
www.facebook.com/KulturaProMesto
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Technické služby Holice
Jako ředitel Technických služeb Holice bych
vám chtěl přiblížit činnost naší příspěvkové
organizace nejen v roce 2014. K základním
povinnostem naší organizace stanovených
zřizovací listinou patří kompletní údržba zeleně, údržba komunikací a chodníků v letním
i zimním období s ohledem na počasí, správa
8 dětských hřišť, správa a zajištění funkčnosti
sportovního stadionu podle požadavku fotbalistů, správa a zajištění provozu sportovní haly,
kompletní správa, údržba a zajištění reprezentativního vzhledu městského hřbitova, údržba
a provoz veřejného osvětlení a v neposlední
řadě provoz včetně náročné legislativy a maximální funkčnost sběrného dvora, který se řadí
mezi nejlepší v regionu. Mimo tyto dané činnosti nezahálíme a vykonáváme mnoho dalších
prací a služeb pro občany nad rámec našich
povinností.
Na začátku roku 2014 jsme začali s rekonstrukcí chodníku v Puškinově ulici (77 m2)
vlastními silami, je důležité podotknout, že
jsme „najeli“ na systém, že jakákoliv činnost
pro město je zdarma, respektive v rámci celoroční dotace přidělené na provoz TS. Je třeba
si uvědomit, že akce provedené zaměstnanci
naší organizace jsou tedy o polovinu levnější než od soukromé firmy a v kvalitě mnohdy i lepší. Tento způsob je samozřejmě velice
výhodný pro všechny. Je dostatek práce, děláme sami sobě a ještě s polovičními náklady. Touto cestou jsme například vystavěli
celý předprostor nové ZUŠ, kde jsme městu
ušetřili bezmála 700 000 Kč. Samozřejmě, že
není v našich silách zrekonstruovat všechny
chodníky, při rozsáhlejších akcích nám vypomáhají námi ověření živnostníci, kteří dostanou zaplaceno jen za práci. I přes tento fakt
jsou celkové náklady stejně na nejnižší úrovni

oproti nejlepší nabídce většinou v horší kvalitě od konkurence.
Chtěl bych se také zmínit o využití čerpání programu z úřadu práce veřejně prospěšných prací.
Každý rok jednám s Úřadem práce v Pardubicích, který nám v rámci dotačního programu
VPP přiděluje ročně v průměru 800 tis. Kč na 7
až 10 lidí, kteří se aktivně zapojují do všech
prací technických služeb našeho města. Výhody z toho plynoucí jsou patrné: dlouhodobě
nezaměstnaní občané se mohou opět začlenit
do pracovního procesu a nám se zlevňují výše
zmíněné práce a služby.
Pro vaši představu, jak technické služby fungují, se vrátím ještě k provedeným pracím
za uplynulé období. Ve sportovním areálu jsme
opravili první část chodníku při hlavní budově, kompletně jsme zrekonstruovali pódiové
sezení západní strany kabin, zorganizovali výstavbu závlahového systému na hlavním hřišti.
S pomocí dotace města se již povedlo opravit bezmála 40 zcela zničených, propadlých
kanálů. Dále jsme zdárně vyměnili více než
50 sloupů veřejného osvětlení. Byly zrekonstruovány a opraveny chodníky ve Smetanově
ulici 240 m2, Pardubické ulici 400 m2, Družstevní ulici 120 m2, Dukelské ulici 129 m2
a v Tyršově ul. 75 m2, proběhla kompletní
rekonstrukce Růžičkovy ulice včetně chodníků a propojení do školní jídelny, Nádražní
ulice u „Jednoty“ 464 m2, ulice Bratří Čapků
376 m2, ulice Holubova podél parku a nové
ZUŠ 650 m2, nový chodník ve Starých Holicích 117 m2, rekonstrukce chodníku u Špice 246 m2, rekonstrukce chodníku na Mušce
260 m2, dále v předchozích letech výstavba
parkoviště u hřbitova 350 m2, odstranění vody
v suterénu ZŠ Holubova, výstavba nových
hřišť Rověňsko, Koudelka, rekonstrukce hři-

ště Mládežnická, bourání komínu v Mateřské
škole Holubova, úprava předprostor autobusového nádraží, likvidace černé skládky v lese
u Starých Holic, výsadba zeleně po celé ploše
města Holic a mnoho dalších větších a drobných prací, které se již ani nevejdou sem vyjmenovávat.
Obnova vozového a sekacího parku a rozvoj
technických služeb vzrůstá úměrně s dobou.
Dnešním dnem disponujeme jedněmi z nejlepších sekacích strojů na trhu 2× Amazone
Profihopper a 2× dálkově ovládaný sekací stroj
SPIDER. Dále máme 14 ručních sekaček Honda profi. V Holicích se celkem seká 70 hektarů
trávy. Ono posekat 7× za sebou včetně sběru
trávy 100 fotbalových hřišť během jednoho
roku není vůbec jednoduchá věc. Kdyby to byla
plocha jako hřiště, to by se to sekalo, ale jsou
to kousky, meze, stráně, příkopy a sebemenší
„camfourky“, které se udržují velice nesnadno
a samozřejmě o hodně déle. Jen pro představu jedno hřiště na stadionu za sezonu se musí
posekat 84× a máme dvě hřiště a další plochy
jenom na stadionu o velikosti dalších 3 hřišť.
A to je jenom stadion. Tj. když končíme první
„štaci“, na druhém konci Holic již tráva volá
po dalším sečení.
Maximální využití dotací z fondu SFŽP (státní fond životního prostředí). Z fondu se mohlo čerpat něco přes 5 mil. Kč. My jsme využili maximum, naše město má nový čistící vůz
Mercedes SCARAB v hodnotě 4,6 mil. Kč.
A dále nový vůz BONETTI s pěti kontejnery
na svoz trávy v hodnotě 2,6 mil Kč.
Technické služby jdou s dobou, jsme propojeni
s celostátním sdružením ředitelů České republiky, kde získáváme obrovské zkušenosti a názory lidí v tomto oboru. Jsme cílevědomí a připraveni na plnění úkolů, které si pro nás naše
město i naši občané vymyslí. Děkuji za Vaši
podporu a případnou shovívavost, pokud nebudou některé práce provedeny včas, není to
určitě schválně, ale tím že děláme někde něco
jiného, v ten okamžik přednějšího – rozdělaného. Je nás přece jen 37 zaměstnanců. Pracujeme
pro vás, pro nás, pro naše město.
Váš ředitel Technických služeb města Holic.
O. Dobrovolský
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solár • voda • topení • plyn • koupelny
OD LEDNA 2015 ZNOVU NABÍZÍME ODBORNÉ
PORADENSTVÍ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
pro Holice a okolí včetně širokého
sortimentu v naší prodejně.
Nenechte vodu kapat, přijďte k nám
a doma to bude klapat.
Vše odborně posoudíme, Vaši koupelnu opravíme.
Kvalita vysoká, ceny nízké,
potěšíme Vás i Vaše blízké.

Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách,

email: info@dvorak-karlik.cz
tel.: 466 923 141, mobil: 602 272 619

HOLICKÉ LISTY

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So:
8:00 – 11:00
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HISTORIE MĚSTA HOLIC

HISTORIE NE TAK DÁVNÁ
Dneska nezabrousíme v našich historických pohledech nijak daleko
do minulosti. Vrátíme se totiž do ledna roku 1991, abychom se prošli
po holickém náměstí a připomněli si, co a kde v té době bylo. Mnozí z nás
to mají ještě v paměti, ale pro dnešní třicátníky už je to skutečně záležitost historická. Jenom připomeňme, že tzv. „malá privatizace“ je teprve
na svém počátku a první aukce holických provozoven se uskuteční v sále
kulturního domu až 18. května (do konce roku proběhnou ještě dvě). Snad
stojí ještě za zmínku, že od 1. ledna přešlo na Město Holice (po zrušeném
Východočeském krajském národním výboru) zakladatelství státních podniků Obnova a Kovopodnik a že bývalým Bytovým podnikem Pardubice
byl městu předán státní domovní a bytový majetek. Ten bude postupně
vracen v rámci restitucí bývalým majitelům a i oba státní podniky čeká
privatizace.
Pojďme se však projít po náměstí v jednom lednovém dnu roku
1991. Naši cestu začneme na severní straně u čp. 2. Zde najdeme v té
době vyhlášené železářství a prodejnu s domácími potřebami, sklem
a porcelánem. V traktu do Holubovy ulice je prodejna, kde si můžeme
koupit klenotnické a hodinářské zboží. Pokračujeme dál kolem lékárny
na druhý roh, kde je prodejna s levnými oděvy. Nyní jsme se dostali
už na západní stranu náměstí. Zcela nově postavený dům čp. 9 už čeká
na první nájemníky a do prostor v přízemí se pomalu stěhuje z autobusového nádraží papírnictví a z druhé strany náměstí prodej hraček
a sportovních potřeb. Ve vedlejším domě neposkytují ještě bankovní
služby, neboť v něm sídlí Okresní stavební podnik Holice. Přejdeme
komunikaci vedoucí do Komenského ulice a jsme u čp. 11, kde najdeme cestovní kancelář Aleny Horákové, známou pod názvem Apollo.
Mimochodem je to první soukromý podnik na náměstí. Ve vedlejším
domě momentálně žádný obchod otevřený není, když ještě nedávno
se tu prodávaly výrobky z kožešin a klobouky. Tam, kde je dnes cukrárna Valma, se prodává dětské prádlo a ve druhé polovině domu je
umístěna zdravotní rehabilitace. Projdeme kolem domu čp. 14 a jsme
u sídla již výše zmíněného podniku Obnova. Holické výrobní aktivity
(výroba kožené galanterie a zdravotnické obuvi) se odehrávají ve výrobních halách na dvoře a v sousedním domě. Jinak má podnik další
provozovny po celém dnešním Pardubickém kraji, v Holicích pak ještě
papírenskou výrobu v Hradecké ulici a prodejnu obuvi a sběrnu oprav
v čp. 16 na náměstí. V prvním patře tohoto domu má několik místností
pronajatých Kulturní dům pro sklad půjčovny kostýmů. A to jsme se již
dostali do dalšího rohu náměstí k čp. 17. Tady najdeme jednak prodejnu
s pánským prádlem, jednak fotoateliér. Do této provozovny se vchází
z průjezdu, a pokud půjdeme dál na dvůr, tak se dostaneme do Domu
dětí a mládeže Holice.
Jižní straně náměstí dominuje již skoro sto let budova záložny. Peněžní služby zde poskytuje Česká státní spořitelna, jednatelství tu má
i Česká státní pojišťovna. Nalezneme tu i prodejnu s dámským prádlem.
Přejdeme hlavní silnici a jsme u domu čp. 20, ve kterém se prodávají
oděvy všeho druhu. V rohu pak sídlí gynekologická ordinace. V památkově chráněném domě čp. 24 se prodává bytový textil, látky a koberce.
To jsme již na východní straně náměstí a v čp. 26 se můžeme zastavit
na občerstvení. V sousedním domě si můžeme koupit ovoce a zeleninu,
a v dalším pak elektrospotřebiče. Celý dům čp. 29 včetně sousedního
čp. 30 slouží Okresnímu ústavu národního zdraví – Poliklinice Holice.
Také zdravotnické služby čeká v brzké době privatizace. Další dům
v řadě však neslouží ničemu. Jde totiž o novostavbu hotelu „U krále Jiřího“ (ten starý byl zbourán již v roce 1983 a stavba nového začala o tři
roky později). Do dokončení zbývá prakticky jen položit vnitřní dlažbu
a nastěhovat sem nábytek a kuchyňské zařízení. V té chvíli však nikdo
netuší, že tomu tak nikdy nebude a na řadu let se nedokončená stavba
stane černou skvrnou na tváři náměstí a vhodným cílem zlodějů a bezdomovců. A tak honem pokračujme k sousednímu domu a zastavme
se ve zdejší cukrárně a mléčné jídelně. Vedle stojí nedávno přestavěná
prodejna drogerie, barvy – laky a foto – kino. Další dům čp. 34 patří
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Podniku služeb města Pardubice – provoz řemesel Holice. Najdeme
zde květinářství, brusírnu skla, kosmetiku a pedikúru, a také pohřební
službu. Tak, a to je na náměstí vše. Mototechna patří již do Holubovy
ulice.
Myslím si, že ta naše dnešní procházka nebyla marná a že bychom se
příště mohli vydat i do dalších míst v Holicích.
Pavel Hladík
Foto: archiv Ladislav Formánek
Andrea Kašparová, cestovní agentura
www.caandrea.cz
e-mail: caandrea@email.cz
tel.: 605 485 137
Hradecká 54, 534 01 Holice
Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

_________________________________

Dotované pobyty 55+

Černá Hora - královna Jadranu
hotel Korali All inclusive Club
odlety z Pardubic na 8 dní, cena: od 9 990,- Kč/os., all inclusive

***

Albánie - zapomenutá kráska s vlídným srdcem
AS Hotel Club
odlety z Prahy na 8 dní, cena: od 11 990,-Kč/os., polopenze

***

Sicílie - po stopách historie i za odpočinkem
hotel Citta Del Mare
odlety z Prahy na 8 dní, cena: od 12 490,-/os., polopenze

***

Mar Menor - lázně a relax mezi dvěma moři
hotel Izán Cavanna
odlety ______________________________________
z Prahy na 8 dní, cena: od 12 490,-Kč/os., polopenze

Lázeňské pobyty

Poděbrady - hotel Libuše***, Zimní Lázně ***
Dámský víkend - 3 dny/2 noci
cena: 2 700,-Kč/os., polopenze, procedury
Pobyt pro seniory s lékařskou konzultací 6 dní/5 nocí
cena: 5 100,-Kč/os., polopenze, procedury

***

Mariánské Lázně - hotel Labe***
Minirelax, 3 dny/2noci
cena: 2 440,- Kč/os., polopenze, procedury
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Devatenáctý ročník Posledního kopce
Ano již devatenáct roků v nepřetržité řadě za sebou se scházejí vyznavači
cyklistiky vždy 30. prosince v Poběžovicích, aby zdolali svůj poslední
kopec roku. Pořadatelské starosti si na sebe vzal Klub českých turistů
Holice a Cyklo profi. Sněhový poprašek a mráz neodradil zúčastnit se
96 závodníkům. Někteří celý závod pojali předsilvestrovsky, někteří však
velmi vážně a jeli co jim síly stačily. 320 metrů strmý kopec určil pořadí
a na slavnostním vyhlášení výsledků starosta města Holic Ladislav Effenberk předal ceny a pohár tomu nejrychlejšímu. A tím byl Michal Cimburek časem 48,875 s. Na druhém místě byl Tomáš Merta časem 49,381 s.
a pro třetí cenu vystoupal na pomyslné stupně vítězů Martin Ondráček
časem 52,001 s.
Na závodníky i na pasivní účastníky této akce čekaly v místní restauraci
zabíjačkové speciality a k dobré náladě přispívala country kapela.
Popřejme všem cyklistům i turistům aby ve zdraví najeli a nachodili mnoho kilometrů v roce 2015 a aby se znovu sešli v závěru roku na jubilejním
již dvacátém ročníku Posledního kopce.
Ladislav Formánek

Kulečník

Florbal
Dne 27. 12. 2014 se konal v městské hale Holice 7. ročník Vánočního
turnaje ve florbalu za účasti dvou holických mužstev a to ASPV Holice
a Skoromistři.Z ostatních týmů přijeli Sokol Roveň, Piráti Chrudim, BSL
Blížňovice,
Centryfuga Mejto-Hradec, Pobřeží lihoviny Hradec Králové a HBC Banditi Hradec Králové.
Týmy byli rozděleny do dvou tabulek. Pátý tým z tabulky A končil a následovalo čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále na sebe narazila obě holická mužstva
a mohlo postoupit jenom jedno. ASPV Holice bezkonkurenčně skórem 7:0
postoupilo a těšilo se na semifinále. V tom bohužel prohrálo,ale nakonec
v boji o třetí místo zvítězilo a mohlo se radovat alespoň z bronzové příčky.
ASPV děkuje všem sponzorům.
Tomáš Bartoníček

Na Boží hod vánoční se v klubovně DTJ ve Starých Holicích uskutečnil
18. ročník Vánočního turnaje v kulečníku pořádaný DTJ Holice. Celkovým vítězem se stal Karel Kačírek (na fotografii vlevo), druhé místo obsadil Petr Kras a třetí Michal Syrový.
Milan Štěpánek

Celkové pořádí:
1. Piráti Chrudim
2. Centryfuga
3. ASPV Holice
4. HBC Banditi HK
5.–8. Skoromistři, Dašice, Sokol Roveň, Pobřeží lihoviny HK
9. BSL Blížňovice

SK HOLICE – představuje
Psal se rok 1906, kdy dali souhlas městští konšelé skupině nadšenců z TJ
Sokol Holice k založení odboru kopané. Tehdy bylo zřízeno hřiště o rozměrech 90 × 20 m před nynější sokolovnou u chlapecké školy. Hřiště
bylo oploceno a plot tehdy sloužil za pomezní čáry pro kopanou. Proto
před každým zápasem bylo dojednáno se soupeřem, že plot bude tvořit tzv. odrazový mantinel. Šatny byly v té době naproti ve škole. Podle
dochovaných zpráv bylo sportovní zápolení opravdu přátelské, na tomto
hřišti nedošlo nikdy k úrazu. Návštěvníci vždy po utkání hráče nadšeně
zdravili.
Psal se rok 1959 a Okresní spartakiádou (28. 6.) byl otevřen nový stadion tak, jak ho dnes známe s travnatým fotbalovým hřištěm a atletickým
oválem. Slavnostnímu vystoupení 3 400 cvičenců tehdy přihlíželo skoro
4 000 diváků.
Současný městský stadion má dvě travnatá hřiště. Hřiště, na němž můžeme sledovat sportovní klání z tribun má rozměry 103,4 × 67,7 m. Druhé
travnaté hřiště, které mohou využívat sportovci od roku 2011 má délku
102,5 m a šířku 65,3 m. A obě hřiště potřebují pravidelnou údržbu například tráva se seká 2 až 3 × týdně. Po každé zátěži trávníku (utkání, trénink)
musí následovat manuální oprava. V praxi to je každý den v týdnu. V letních měsících se trávník hnojí1x za dva týdny, podle potřeby a stavu herní
plochy se provádí dále pískování, hloubkové provzdušnění, vertikutace
a řada dalších technologických procesů za účelem zkvalitnění povrchu.
HOLICKÉ LISTY

K tomu napomáhá i nově zrekonstruovaná automatická závlaha, která je
na obou hřištích. A aby se hráči nevymlouvali, že špatnou přihrávku způsobila vzrostlá pampeliška, je nutné používat i chemické postřiky, například proti plísním či travním chorobám. A to vše má na svých bedrech
odpovědnosti správce stadionu pan Radek Machatý. Jemu patří poděkování s jakou zodpovědností se stará o holický sportovní areál. A ta jeho
odpovědnost má jistě kořeny v tom, že pan R. Machatý je holický fotbalový odchovanec SK. Začínal od žáků přes dorost a nyní je pravidelně
na soupisce mužstva SK Holice „A“ i „B“.
Kromě hřiště se stará, aby před každým utkáním byly správně pověšeny
brankové sítě, umístěny rohové praporky a aby byla řádně nalajnovaná
hrací plocha. A po utkání, kdy my diváci spěcháme domů, následuje celkový úklid areálu, budov, šaten, tribun, umyváren a WC. Vše pak končí
„prádelní“ činností. Mají-li SK Holice 10 mužstev a každé má tři sady
dresů, jistě si všichni lehce spočítáte co je to trenek, triček a štulpen, co
musí projít pračkou.
Jednou jsme již děkovali. Druhé poděkování patří Technickým službám
města Holic.
Jejich zaměstnanci se spolupodílejí na výše uvedených činnostech. A bez
nich by to opravdu nešlo. A třetí poděkování patří Městu Holice, které
může být právem hrdé na tento sportovní stánek, který vlastní.
Vladimír Faltys

HOLICKÉ LISTY • 3
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SK HOLICE
Halové turnaje odehrané
V neděli 21. 12. 2014 byl odehrán třetí žákovský halový turnaj. Hrálo se ve dvou skupinách
po pěti týmech. V turnaji se představili mladší
žáci, rok narození 2002 a mladší. Domácí SK
tentokrát zastupovaly dva celky proto, aby si
v tomto vánočním čase mohli zahrát všichni
holičáci. Celý turnaj proběhl včetně předávání
cen za účasti pana starosty Mgr. L. Effenberka.
O POHÁR STAROSTY MĚSTA HOLICE
1. FŠ Třebíč
2. FC Hradec Králové – černí
3. FC Hradec Králové – bílí
4. Spartak Rychnov n. Kněžnou
5. Sokol Moravany
6. TJ Prosetín
7. SK Holice – modří (Viktora, Hvězda, Roučka, Starý, Roček, Černý, Kovařík, Fliger)
8. TJ Borohrádek
9. FK Baník Chvaletice
10. SK Holice – červení (Machatý, Schejbalo-

vá, Nešetřil, Tlučhoř, Habas, Valenta, Král)
nejlepší hráč: Michal Ševčík – FŠ Třebíč
nejlepší střelec: Jonáš Kneifel – FC Hradec
Králové – černí
nejlepší brankář: Ondřej Mastný – FŠ Třebíč
V neděli 4. 1. 2015 pak byl odehrán v pořadí
již čtvrtý halový turnaj. Představili se nám žáci
ročník 2006 a mladší. Turnaj, který se hrál systémem každý s každým odehrálo devět mužstev. Desátý účastník (Karlovy Vary) vzhledem
k sněhovým podmínkám nedojel. Po sedmi hracích hodinách bylo následující konečné pořadí.
BAJER CUP 2015
1. SK Líšeň
2. Jiskra Ústí n. Orlicí
3. MFK Nové Město n. M.
4. SK Vysoké Mýto
5. SK Holice (Výborný, Tošovský, Vojtěch, Uhlíř, Machatý, Motyčka, Vohralík, Kubelka)
6. Slovan Havlíčkův Brod
7. Futsal Čelechovice / Smržice

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
2. liga mužů:
TJ Sokol BC Darren Chrudim – BVK Holice
85 : 66 (18:18 47:32 64:49)
Voráček 13, Joska 12, Šrámek 11, Bartheldi,
Tylchrt a Kolář po 7, Eichler 6, Oliva 3
BVK Holice – TJ Sokol BC Darren Chrudim
82 : 76 (16:18 43:35 65:55)
Joska 25, Bartheldi 14, Tylchrt 12, Eichler 10,
Voráček 9, Kolář a Oliva po 6
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
67 : 58 (20:11 38:24 53:46)
Trojan 20, Eichler 12, Joska a Šrámek po 8,
Voráček 7, Tylchrt 6, Oliva 4, Bartheldi a Kolář
po 1
BVK Holice – BK Horní Počernice
102 : 75 (26:22 59:40 81:55)
Eichler 23, Voráček 18, Šrámek 15, Joska 13,
Welsch, Tylchrt a Trojan po 11,
Oblastní přebor kadetů U17:
BVK Holice – Basketbal Svitavy
104 : 23 (25:5 47:14 74:16)
Adam Horký 51, Mycak 16, Janoš 14, Kašpar
a Kulhavý 7, Štěpánek 4, Šenk 3, Hloušek 2
v odvetě 127 : 26 (35:11 66:14 98:17)
A. Horký 41, Janoš 17, Kašpar, Štěpánek
a Šenk 12, Mycak 10, Hloušek 8, Kulhavý 7,
Pařízek 5, Vlasák 3
BVK Holice – BK Kara Trutnov
77 : 36 (28:12 43:23 56:29)
A. Horký 34, Janoš 17, Kulhavý a Kašpar po 9,
Šenk a Mycak po 4
v odvetě 81 : 52 (22:7 48:21 60:38)
Janoš 34, Horký Adam 20, Kulhavý 7, Mycak
6, Vlasák a Hloušek po 4, Skála Svatoš 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – BK Studánka Pardubice
98 : 32 (26:8 56:14 78:28)
Dvořák 25, Mrázek 24, Špaček 14, Tran Hai
Son 13, Filip Horký 8, Štěrovský 6, Půlpán

a Chmelík po 4,
v odvetě 107 : 20 (20:2 41:4 71:7)
Dvořák 32, Špaček 20, Tran Hai Son 16, Mrázek
a F. Horký 10, Štěrovský 9, Půlpán 7, Mergl 4
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
55 : 67 (11:18 18:35 40:43)
Dvořák 32, Tran Hai Son 14, Půlpán 12, Mrázek 5, Špaček a Mergl 2
v odvetě 69 : 82 (13:24 29:45 52:65)
Dvořák 36, Půlpán 12, Mrázek 11, Tran Hai
Son 7, F. Horký a Mergl 6, Špaček 2, Chmelík
a Štěrovský 1
Oblastní přebor minižáků U12:
SŠB Pardubice – BVK Holice
49 : 60 (12:16 27:31 35:48)
Mrázek 19, Chmelík 15, Půlpán 14, F. Horký
a Brandejs 4, Mikuláš a Hanzlík 2
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
97 : 39 (40:4 59:12 86:28)
F. Horký 24, Mrázek 22, Půlpán 16, Chmelík
13, Vlček 8, Hanzlík 6, Štěrovský 4, Brandejs
a Lhoták 2
Oblastní přebor minižáků U11:
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
45 : 65 (10:7 20:26 36:43)
Brandejs 33, Hanzlík 14, Mikuláš 8, Bronislav
Kubánek 4, Klouček, Kašpar a Krejčík 2
BVK Holice – SKB Česká Třebová
88 : 17 (30:3 48:7 68:13)
Hanzlík 22, Lhoták 18, Mikuláš 16, Krejčí 8,
Kubánek Jan 6, Kašpar, Jirků, Klouček a Holub
4, B. Kubánek 4
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách
svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace
(ligové a extraligové soutěže).

8. FK Baník Chvaletice
9. KF Kolín
nejlepší hráč: Denis Komárek – Futsal Čelechovice / Smržice
nejlepší střelec: Aleš Kubelka – SK Holice (11
branek)
nejlepší brankář: Filip Klímek – SK Líšeň
Tento novoroční turnaj proběhl včetně předávání cen za osobní účasti pana Petra Bajera –
předsedy SK Holice, který netradičně vyhlásil
i dvě mimořádné ceny:
nejlepší hráčka: Nelly Kvapilová – Jiskra Ústí
n. O.
nejmladší hráč: Štěpán Šurkala – FK Baník
Chvaletice – rok nar. 2009
V sobotu 24. 1. 2015 byl odehrán v pořadí pátý
halový turnaj. Výsledky přineseme v březnových Holických listech.
Halové turnaje připravované
neděle 8. 2. 2015 žáci ročník 2002 a mladší
Vladimír Faltys

Victor cup 2014

Dne 13. 12. 2014 proběhl v Městské hale
2. ročník badmintonového turnaje Victor cup,
za účasti 16 smíšených párů z Východních
Čech. Celý turnaj probíhal ve velmi skvělé
sportovní a vánoční atmosféře. Sportovce přišel podpořit místostarosta města Holic pan Petr
Bajer a člen rady města pan PaedDr. Václav
Vojtěch, CSc., který zároveň předával ceny nejlepším hráčům a hráčkám.
Z prvního místa se radoval pár Vladislav Hetfleiš – Kateřina Hamerníková, druhé místo obsadili Martin Konvalina a Jana Holá, bronz brali
manželé Jiruškovi.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčkám a hráčům za předvedené výkony, organizátorům za skvěle zorganizovaný turnaj a panu
Bajerovi a Vojtěchovi, za to, že si udělali čas
a navštívili náš turnaj.
20. 12. 2014 se naši hráči Nešetřilová, Kyselová, Kaisrlíková a Roučka zúčastnili turnaje
GPC U15 v Hradci Králové. I když to jsou hráči
kategorie U13, podali ve vyšší kategorii dobré
výkony.
Mirek Pacovský
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