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Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píši tuto 

stať, je skutečná i kalen-
dářní zima. Co také čekat 
od měsíce února? Snad jen 
to, co říká přísloví – únor 
bílý pole sílí. Patřím mezi 
milovníky zimních sportů, 

ale přeji nám všem, až budeme číst březnové 
vydání listů, aby byla síla jara již znát.

A s příchodem jara přichází na řadu tradič-
ní jarní úklid. Využívám příležitosti, apelovat 
na občany, aby vše nenechávali na technických 
službách a v rámci svých možností se aktivně 
zapojili a pomohli s tímto úklidem. Vím, že vět-
šina z Vás tak činí, a to nejen na „svém“. Pře-
dem tedy děkuji za spolupráci.

Co se týká práce městské samosprávy, rada 
města se zabývá projednáváním dílčích pří-
pravných kroků pro výstavbu pasivní budovy 
základní umělecké školy. Dále je připravo-
ván kapitálový rozpočet města na rok 2013. 
Na svém posledním zasedání se rada zabývala 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací 
města za rok 2012, které jsou velmi potěšitelné. 
Žádná organizace neskončila se ztrátou a cel-
kový plusový výsledek činí 773 700 Kč. Ten se 
stal dobrým odrazovým můstkem pro projedná-
vání rozpočtů příspěvkových organizací na rok 
2013. Za přítomnosti všech deseti ředitelů těch-
to organizací byly schváleny pro jejich zařízení 
rozpočty vyrovnané.

Na závěr bych Vás rád pozval na první veřej-
né zasedání zastupitelstva města v tomto roce, 
které se bude konat 18. 3. 2013 v klubovnách 
kulturního domu od 17.00 hodin. Kromě jiného 
budou projednávány velice důležité body, kte-
ré by měly zajímat širokou veřejnost. Jedná se 
závěrečný účet města za rok 2012, kapitálový 
rozpočet města na rok 2013, projednání 2. eta-
py prodeje městských bytů a rozdělení veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města na rok 2013 
občanským sdružením,  spolkům i jednotlivcům 
ve městě. Navržená částka k rozdělení je stejná 
jako v loňském roce ve výši 1 200 000 Kč. Žada-
telů je nemálo a požadavky značné, v některých 
případech ne vždy nezbytné.

Na shledanou v prvním jarním měsíci.

Malich

Je čtvrtek 31. ledna, blíží se osmnáctá ho-
dina a my přicházíme k Jízdárně Pražského 
hradu. Jak by řekl klasik: „Pro lidi není kam 
plivnout“ a všichni přišli kvůli jednomu člově-
ku. Jmenuje se Karel Malich, je holickým ro-
dákem, čestným občanem města Holic a hlavně 
jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků 
posledního půlstoletí. Trochu mě zamrazí, když 
vidím obrovské prapory a na nich jednoduchý 
nápis: Malich. Uvnitř Jízdárny na mě čeká 
nezapomenutelný zážitek, vlastně několik zá-
žitků. Tím prvním je osobní setkání s mužem, 
na jehož počest toto všechno vzniklo, druhým 
zážitkem je perfektně provedená expozice, kte-
ré snad není co vytknout. Díla Karla Malicha 
jsou pro mnohé z nás dosti nesrozumitelná, ale 
to v tuto chvíli není důležité. Drátěná plastika 
by se mi do bytu nehodila a ani nevešla, ale 
některý z pastelů bych si ve svém skromném 
příbytku dovedl představit.

Více než hodinu chodím po galerii, poma-

lu přestávám vnímat mistrova díla a začínám 
se rozhlížet kolem sebe. S přispěním jednoho 
známého výtvarníka se seznamuji se spoustou 
lidí, kteří ve světě „výtvarna“ něco znamenají 
a jsem hrdý na to, že jsem se narodil v Holi-
cích. Minimálně tento večer je to totiž vstupen-
ka do „lepší společnosti“.

Naše město je spojováno především 
s Dr. Emilem Holubem a motokrosem. Myslím 
si, že je na čase se hlasitěji přihlásit i ke Karlu 
Malichovi. Jak ho znám, on o to usilovat ne-
bude, a to ne proto, že by se za Holice styděl, 
ale protože je introvert, který si na nějaké pocty 
a zvýšenou pozornost, ač by si to zasloužil, ne-
potrpí. Jsou města, která se hlásí k odkazu fi k-
tivního génia Járy Cimrmana, my však máme 
génia skutečného. Važme si ho!

Výstava Karla Malicha v Jízdárně Pražské-
ho hradu potrvá do 8. května. Vřele doporučuji 
navštívit.

Petr Kačer

Sportovní osobnosti Holic za rok 2012
Tradiční vyhlašování nejlepších holických sportovců a  trenérů za  uplynulý rok se uskuteční 
v městské sportovní hale již posedmé. Stane se tak v sobotu 16. března 2013 od 17 hodin.
Při slavnostním aktu dojde k vyhlášení nejlepších sportovců v kategoriích: sportovní osobnost 
roku 2012, mimořádný výkon jednotlivce, mimořádný výkon družstva, nejlepší trenér nebo cvi-
čitel a  legenda holického sportu. Budou oceněni nejlepší sportovci mezi dospělými i dětmi. 
Slavnostní vyhlášení bude doplněno kulturně sportovním programem, ve kterém se představí 
TK Apel, Tancklub, mladí � orbalisté, děti z MŠ Holubova, dívky aerobicu z ASPV, členové Klubu 
historických kol, k poslechu zahraje kapela BaŠaPa.
Široká holická veřejnost je na tuto akci srdečně zvána.
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 21. ledna 2013
Usnesení č. 10 RM schvaluje Pořadník ucha-
zečů o přidělení a výměně obecního bytu na I. 
čtvrtletí roku 2013. Č. 11 RM schvaluje při-
dělení bytu č. 11 v domě č.p. 1103, Na Mušce 
v Holicích dle schváleného pořadníku o při-
dělení a výměně obecních bytů na I. čtvrtletí 
roku 2013. Č. 12 RM schvaluje prominutí 
nájemného pro paní Ivetu Kučerovou za ob-
dobí od 21. 12. 2012 do 31. 12. 2012 v částce 
1 308 Kč. Č. 13 RM bere na vědomí Zprávu 
o činnosti správního odboru Městského úřadu 
Holice v roce 2012. Č. 14 RM bere na vědo-
mí Zprávu o vyřizování stížností, připomínek 
a žádostí občanů o informaci za rok 2012. Č. 
15 RM schvaluje 1. rozpočtovou změnu v roz-
počtu města na rok 2013. Č. 16 RM a) bere 
na vědomí fi nanční požadavky na vybavení 
mateřských škol; b) ukládá zapracovat tyto po-
žadavky do vypořádání výsledku hospodaření 
města za rok 2012. Č. 17 RM ukládá komisi 
dopravy a veřejného pořádku projednání navr-
hovaných změn dopravního značení v ul. Ko-
menského a Klicperově v Holicích. Č. 18 RM 
schvaluje zadávací dokumentaci akce „Zatep-
lení a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236 
v Holicích“. Č. 19 RM schvaluje zadávací 
dokumentaci akce „Zateplení a výměna oken 
ZŠ Komenského č.p. 100 v Holicích“. Č. 20 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
jako zhotovitele projektové dokumentace a au-
torského dozoru na akci „Rekonstrukce zdroje 
tepla a zateplení objektu MŠ Holice, Holubova 
39“ fi rmu IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí. 
Č. 21 RM schvaluje na základě výběrového 
řízení jako zhotovitele projektové dokumenta-
ce a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce 
zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice, 
Pardubická 992 “ fi rmu IRBOS s.r.o., Kostelec 
nad Orlicí. Č. 22 RM schvaluje převod druž-
stevního podílu v BYTOVÉM DRUŽSTVU 
NÁJEMCŮ HOLICE, k bytu B3, Pospíšilova 
1142 Holice, z Mgr. Táni Topičové na Tomáše 
Machatého, Husova 474, Holice. Č. 23 RM 
schvaluje ponechání částky ve výši 36 203 Kč 
(poplatky za inzerci v Holických listech) v roz-
počtu Kulturního domu města Holic. Č. 24 RM 
schvaluje bezplatný pronájem části parkoviště 
na náměstí T. G. Masaryka u příležitosti koná-
ní masopustního průvodu a doprovodných akcí 
dne 16. 2. 2013 pro občanské sdružení „Kultu-
ra pro město“. Č. 25 RM schvaluje ponechá-
ní nájemného v nebytových prostorech města 
ve stejné výši jako v roce 2012.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 4. února 2013
Usnesení č. 26 RM schvaluje výši odměn čle-
nům komisí rady města za rok 2012 dle před-
loženého návrhu. Č. 27 RM schvaluje dlou-
hodobé pronájmy sportovní haly Technickým 
službám Holice na období do 30. 6. 2013 dle 
předloženého návrhu. Č. 28 RM schvaluje 
zpracování ocenění místních komunikací dle 
zákona č. 151/1997 Sb. a ve znění prováděcích 
vyhlášek do 31. 3. 2013. Č. 29 RM schvaluje 
přidělení bytu č. 10 v č.p. 46 v Holubově ulici 
dle schváleného pořadníku na I. čtvrtletí 2013 
od 1. 3. 2013. Č. 30 RM schvaluje přidělení 
bytu č. 16 v domě č.p. 1131 Palackého ul. dle 
schváleného pořadníku sociální komise na I. 
čtvrtletí roku 2013 od 1. 3. 2013. Č. 31 RM 

schvaluje prominutí nájemného pro paní Petru 
Bačinovou za období od 23. 1. 2013 do 31. 3. 
2013 v částce 1 492 Kč. Č. 32 RM schvaluje 
složení komise pro otevírání obálek a posouze-
ní kvalifi kace akce „ Poskytování energetických 
služeb metodou EPC na objektech v majetku 
města Holice“ ve složení: Mgr. Veronika Lži-
čařová (náhradník Lucie Serbousková, DiS.), 
Ing. Miroslava Hubálková (Ing. Kateřina Hláv-
ková), Ing. Vítězslav Vondrouš (Ing. Vladislav 
Branda), František Čapek (Roman Kašpar) 
a Stanislav Novák (Martina Klasovitá). Č. 33 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
zhotovitele technického dozoru na akci „Sta-
vební práce včetně projektové dokumentace 
budovy Základní umělecké školy v pasivním 
standardu“ fi rmu Matoušek Libor, Tůmy Pře-
loučského 1599, Přelouč. Č. 34 RM schvaluje 
jako zhotovitele kamerových prohlídek kana-
lizačních stok v ulicích 5. května, 6. května, 
9. května, Mírová a Vítězná v Holicích fi rmu 
VAK Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 
Pardubice. Č. 35 RM schvaluje: a) cenové 
navýšení limitu potravin pro věkové skupiny 
žáků od 1. 3. 2013 dle předloženého návrhu; 
b) ceny obědů pro cizí strávníky ve Školní jí-
delně Holice od 1. 3. 2013 ve výši 75 Kč pro 
strávníky konzumující oběd v jídelně a 69 Kč 
pro strávníky odnášející si oběd. Č. 36 RM 
bere na vědomí zprávu o převodu vlastnického 
práva z MěNV Holice na Město Holice. Č. 37 
RM schvaluje uhrazení části nákladů na úklid 
společných prostor domů č.p. 1042 U Kaplič-
ky a č.p. 1131 Palackého na rok 2013 ve výši 
91 Kč/osoba/ měsíc včetně DPH.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 18. února 2013
Usnesení č. 38 RM schvaluje: a) hospodaření 
všech příspěvkových organizací města za rok 
2012; b) účetní závěrky všech příspěvkových 
organizací města k 31. 12. 2012. Č. 39 RM 
schvaluje na základě výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací města za rok 2012. 
Č. 40 RM ukládá ZŠ Holubova vrátit do roz-
počtu města nespotřebovanou částku nájemné-
ho v r. 2012 ve výši 9 600 Kč. Č. 41 RM schva-
luje: a) rozpočty příspěvkových organizací 
města na r. 2013, b) rozpočty příspěvkových 
organizací města na r. 2013, c) odpisové plány 
příspěvkových organizací města na rok 2013. 
Č. 42 RM: a) doporučuje podání žádosti o do-
taci z operačního programu Životního prostředí 
osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady – nákup 
vozidla Bonetti 4x4 s kontejnerem pro TS Ho-
lice; b) ukládá zahrnout do nejbližší rozpočtové 
změny částku 48 400 Kč, jako podíl TS na zpra-
cování podání této žádosti o dotaci. Č. 43 RM 
schvaluje uvolnění částky 542 322 Kč z inves-
tičního fondu TS Holice na nákup repasované-
ho multifunkčního vozidla Multicar M25 pro 
TS Holice. Č. 44 RM schvaluje zveřejnění ná-
vrhu kapitálového rozpočtu města na rok 2013 
v objemu 17 027 513 Kč. Č. 45 RM: a) schva-
luje inventarizaci majetku města k 31. 12. 2012, 
b) pověřuje starostu města realizovat opatření, 
doporučené hlavní inventarizační komisí v in-
ventarizační zprávě za rok 2012. Č. 46 RM 
schvaluje 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2013. Č. 47 RM schvaluje zve-
řejnění záměru odprodeje a doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit odprodej 1/6 pozemku 
p.č. 1591/2 o výměře 24 m2, ul. 5. května, k.ú. 

Holice v Čechách z majetku města. Č. 48 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit bez-
úplatný převod pozemku p.č. 2422/71, výmě-
ra 2357 m2, ul. Staroholická od Pardubického 
kraje do majetku města. Č. 49 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit zřízení věcného 
břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého 
napětí (knn) na pozemcích města p.č. 1744/28, 
1739, 2389/1, 362/4, 362/6, 362/5, ul. Tyršova 
a Holubova, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
za úplatu formou jednorázové náhrady. Č. 50 
RM schvaluje na základě výběrového řízení 
jako zhotovitele výkonu „Koordinátora BOZP“ 
fi rmu TURKE CZ s.r.o. Vorová 37, 539 61 Vor-
tová na akce zateplení objektu MŠ a ZŠ. Č. 
51 RM schvaluje komisi pro otevírání obálek 
a posouzení a hodnocení nabídek výběrového 
řízení na „Výkon technického dozoru“ na akce 
zateplení objektu MŠ a ZŠ ve složení – člen ko-
mise (náhradník): pp. Chotěnovský (Vondrouš), 
Vlášek (Čapek) a Kašpar (Novák). Č. 52 RM 
schvaluje komisi pro otevírání obálek, posou-
zení a hodnocení nabídek akce „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC na objek-
tech v majetku města Holice“ ve složení: pp. 
Hubálková (náhradník p. Paulík), Vondrouš 
(Matoušek), Jan Bartoníček, (Effenberk), Jo-
sef Bartoníček (Jirsa), Frolík (Horský), Marek 
(Branda), Dobrovolský (Novák). Č. 53 RM 
schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele zajištění „Organizace výběrového 
řízení na dodavatele stavby a výkon činnosti 
investičně-inženýrského dozoru“ fi rmu DA-
BONA s.r.o., Sokolovská 682, 561 01 Rych-
nov n. K., u akcí zateplení objektu MŠ. Č. 54 
RM schvaluje předložený návrh „Smlouvy 
o poskytování energetických služeb se zaruče-
ným výsledkem“ na akci „Poskytování ener-
getických služeb metodou EPC na objektech 
v majetku města Holice“. Č. 55 RM schvaluje 
jako zhotovitele akce „ZŠ Komenského, Holu-
bova 500 – výměna oken v přízemí – východ-
ní strana“ fi rmu Miroslav Schejbal, Podlesí 
33. Č. 56 RM schvaluje: a) ukončení nájmu 
bytu č. 5 R v bytovém domě U Kapličky 1042 
ke dni 28. 2. 2013 paní Vlastě Bezdíčkové; b) 
přidělení bytu č. 5R v bytovém domě U Kap-
ličky 1042 dle schváleného pořadníku sociál-
ní komise na I. čtvrtletí roku 2013. Č. 57 RM 
schvaluje ukončení nájemní smlouvy p. Dani-
ela Macků k bytu č. 6 v č.p. 19, náměstí T. G. 
Masaryka dohodou ke dni 31. 3. 2013. Č. 58 
RM schvaluje: a) ukončení nájemní smlou-
vy na nebytové prostory nám. T. G. Masaryka 
29 v Holicích ke dni 31. 3. 2013 Mgr. Světle 
Koubkové – ambulance klinické logopedie; b) 
zveřejnění záměru převedení práva nájmu ne-
bytových prostor z dosavadního nájemce fyzic-
ké osoby Mgr. Světly Koubkové – ambulance 
klinické logopedie, bytem Holubova 848, Ho-
lice na Centrum logopedie s.r.o. se sídlem Ku-
nětická 106, Pardubice-Cihelna v domě č.p. 29 
na náměstí T. G. Masaryka v Holicích. Č. 59 
RM schvaluje odměny ředitelů příspěvkových 
organizací města za II. pololetí roku 2012 dle 
předloženého návrhu. Č. 60 RM schvaluje slo-
žení Jednotky dobrovolných hasičů Holice pro 
rok 2013 dle předloženého seznamu. Č. 61 RM 
schvaluje bezplatné použití znaku města Holic 
na propagačních materiálech u příležitosti ko-
nání 1. výstavy ušlechtilých morčat dne 18. 5. 
2013 v Holicích.
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Nové měřiče rychlosti v Holicích
V průběhu února namontovali pracovníci Tech-
nických služeb Holice dva nové radarové mě-
řiče rychlosti, které by měli přispět ke zvýšení 
bezpečnosti na holických silnicích. Na základě 
námětů holických občanů i doporučení městské 
policie Pardubice, byli jím osazeny ulice Hu-
sova, před křižovatkou s ulicí Tyršovou a ulice 
Bratří Čapků ve směru od Horních Ředic před 
křižovatkou s ulicí 28. října.

První jarní trhy už v pondělí
18. března
V třetím březnovém pondělí, tj. 18. března, pro-
běhnou v Holubově ulici pravidelné trhy. 

Další trhy budou vždy v pondělí v těchto ter-
mínech: 
15. dubna, 13. května, 17. června, 15. červen-
ce, 19. srpna, 16. září, 14. října, 18. listopadu 
a 9 prosince 2013.

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Program rozvoje města Holic
Vážení spoluobčané, jelikož roznáška únorových Holických listů ze strany České pošty zkolabovala a do mnoha holických domácností nebyly listy 
doručeny, předkládáme vám ještě jednou v příloze dotazník. Vyplněním tohoto dotazníku můžete přispět k tomu, abychom my, občané Holic, určili, 
jakým směrem se má naše město rozvíjet.
Sběrná místa pro vyplněné dotazníky: Městský úřad Holice, kulturní dům, Základní škola Komenského I. a II. stupeň, Základní škola Holubova, 
Mateřská škola Pardubická, Mateřská škola Holubova, Mateřská škola Staroholická a půjčovna kostýmů ve Starých Holicích. Všechna sběrná místa 
jsou označena logem „Moje Holice“. Dotazník můžete zaslat i prostřednictvím dětí do škol. Dotazník je možno také vyplnit a odeslat přes www.
holice.eu. Případné dotazy adresujte na e-mailovou adresu: rozvojmesta@mestoholice.cz.
Uzávěrka ankety je 18. března 2013.

POZVÁNKA
na veřejné setkání občanů města nad výsledky dotazníkového šetření,

které se uskuteční
ve čtvrtek 28. března od 17 hodin v klubovnách Kulturního domu města Holic

Program rozvoje města Holic

Cena města Holic – návrhy
se podávají do 31. března 2013

Připomínáme, že 31. března 2013 končí ter-
mín podání návrhů na udělení Cen města Ho-
lic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací 
se doručují písemně starostovi města, který je 
pak předává ke konečnému rozhodnutí zastu-
pitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny 
města Holic“ je na internetové stránce města, tj. 
na www.holice.eu.

Po návštěvě staveniště podáváme zejména 
zájemcům o práci v nově vznikajícím Zaří-
zení pro seniory tuto aktuální zprávu. Práce 
všech řemesel, jak bylo popisováno minu-
le, plynule pokračuje ve všech prostorách. 
Vzhledem k mrazům nyní nepokračují práce 
venku na zateplení. Díky tomu je reálnější 
termín dokončení stavby duben 2013. Pro 
zájemce o práci sdělujeme, že informace 
o zaměstnání v novém zařízení bude dána 
do Holic pouze přes nás. Taková je dohoda 
s majitelem fi rmy K2 invest. Jakmile bude 
cokoliv známo o nájemci, který bude pro-
vozovat toto zařízení, budeme neprodleně 
informovat všemi dostupnými prostředky 
veřejnost. Je tedy zbytečné zatím nás i stav-
byvedoucího kontaktovat. Přejme si společ-
ně, aby se co nejdříve stavba dokončila a aby 
tím 70 až 80 nových pracovních míst v Holi-
cích bylo realitou.

Dr. V. Vojtěch a P.Bajer

ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
města 18. března 2013
– začátek v 17 hodin
V pondělí 18. března 2013 v 17 hodin se 
bude v klubovnách kulturního domu konat 
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic. 
Na programu je projednání výsledků hos-
podaření města za rok 2012, projednání 
a schválení kapitálového rozpočtu města 
Holic na rok 2013 a rozdělení veřejné fi -
nanční podpory z rozpočtu města holickým 
sportovním a společenským zařízením. 
Pravidelným bodem jsou vždy převody ne-
movitého majetku města, aktuální věci pak 
v bodu sdělení starosty města. 
Srdečně zveme občany na první jednání 
holických zastupitelů v roce 2013.

Prodej bytu z majetku města
Byt č. 6 v podsklepeném bytovém objektu 
čp. 1091 v ulici Na Mušce.
Umístění bytu ve II. nadzemním podlaží, 
členění 3+1 o celkové podlahové ploše by-
tové jednotky 73,39 m2, cenu dle znaleckého 
posudku je 1 143 260 Kč.
Bytová jednotka je volná.
Bližší informace na odboru SMVM tel. 
466 741 230 nebo 466 741 233

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Kulturní kalendář na měsíc březen 2013 V březnu do Klubu u Holuba...

Poděkování

Vážení příznivci Klubu U Holuba, i vy, 
kteří jste v klubu ještě nebyli. Na měsíc 
březen je připraven velmi pestrý program. 
Neváhejte, a přijďte. 

Druhý březnový pátek, to je 8. 3., se 
v klubu představí s tradičním pojetím ir-
ské muziky šestičlenná pardubická kapela 
Beerberries, kterou tvoří převážně absol-
venti tamnější konzervatoře. Během jejího 
vystoupení uslyšíte kromě kytary a houslí 
i netradiční nástroje, kterými jsou bod-
hrán, mandolína a whistle. Chybět nebude 
ani zpěv. Večer nese název Irská hudba 
dvakrát jinak. A proto se můžete těšit 
také na kapelu Happy To Meet ze Šum-
perka, která je velmi známá mezi fanoušky 
keltské a folk-rockové hudby. Zazpívají 
anglicky i česky a svým energicky nabitým 
pojetím irského rocku vás možná strhnou 
i k tanci. Kapelu můžete znát z koncertů 
pořádaných místním dětským domovem.

V pátek 15. 3. si přijdou na své přízniv-
ci v klubu již velmi oblíbených cestovatel-
ských besed. Tentokrát zamíříme směrem 
k rovníku, do Rwandy, kde Jan Machá-
ček, v Holicích známý především jako 
hudebník, povypráví o svém osmitýden-
ním pobytu v samotném srdci Afriky, kde 
mimo jiné dohlížel na pracovní podmínky 
zaměstnanců v tamních dolech.

Při posledním březnovém pátku, tedy 
29. 3., bude v Klubu U Holuba velmi živo. 
Odehraje se tu totiž Divadlo jako hoke-
jový zápas. Na pomyslném kluzišti, tedy 
na podiu, se představí dva týmy hráčů, 
které se navzájem střetnou v improviza-
cích na různorodá témata. Přítomen bude 
přísný rozhodčí a jeho dva pomocníci 
v pruhovaných dresech. Diváci budou mít 
k dispozici ofi ciální pravidla, dvoubarev-
nou kartičku na přidělování bodů hráčům 
a molitanovou pantofl i na trestání rozhod-
čího. Cílem týmů není navzájem se vyřa-
dit, ale dotáhnout společně improvizaci 
do zdárného konce.

Klub U Holuba najdete v malém sálu 
Kulturního domu Holice (vchod z boku 
směrem od muzea). Fotky z akcí a další in-
formace najdete na stránkách klubu www.
klubuholuba.webnode.cz. 

Jan Polák

TJ Jiskra Holice, oddíl ASPV pořádal dne 
22. února 2013 v Restauraci Na Trandě 
Country bál. Členové oddílu tímto děkují 
všem příznivcům, kteří podpořili uspořá-
dání plesu, zvláště všem dárcům a sponzo-
rům, kteří svými dary přispěli do tomboly. 
Srdečný dík!

Členové oddílu ASPV

KULTURNÍ AKCE, PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
2. 3. 18.00 Lucerna ze mlejna
sobota  Repríza úspěšného představení holických ochotníků. 50 Kč
23. 3. 19.30  Bylo nás pět
sobota   Dramatizace románu Karla Poláčka. Dobrodružství nezapomenutelných dět-

ských hrdinů nás zavedou nejen do malebného městečka, ale i na dvůr Maha-
radži. Atmosféru předválečných let podpoří dobové šlágry hrané živým orches-
trem a zpívané herci.

   Režie: Jan Frič.
   Klicperovo divadlo Hradec Králové – zařazeno v předplatném.
 260 – 240 – 220 Kč
26. 3. 8.30+10  Zdravíčko aneb Doktora se nebojíme
úterý   Koncert Pavla Nováka zaměřený na zdraví a správné životní návyky. 42 Kč
26. 3. 11.15  Svobodný vězeň
úterý   Pavel Novák a skupina Family o závislosti. 45 Kč
5. 4. 19.30  Jablkoň
pátek   Koncert známé alternativní rock folkové hudební skupiny založené v roce 1977. 
   V současné době ji tvoří Michal Němec, Martin Carvan, Petr Chlouba, John 

Judl a host Anna Duchaňová. 150 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
5. 3. 19.30  Královský víkend
úterý   K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi přijíždí r. 1939 na státní 

návštěvu do soukromí král a královna Anglie. Poprvé se tak střetávají upjaté 
konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společen-
ské úrovni.

  Režie: Roger Michell.
   Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Olivia Colman.
   Žánr: Komedie. Životopisný. Délka: 94 min. 70 Kč
19. 3. 17.00  Za kamarády z televize
úterý   Filmové pásmo z večerníků pro potěšení malých i větších: Příhody Maxipsa 

Fíka, Kluka z plakátu a Štafl íka a Špagetky.
   Žánr: Pásmo animovaných fi lmů. Délka 65 min. 40 Kč
28. 3. 19.30  Nadějné vyhlídky
čtvrtek   Filmová adaptace slavného románu Charlese Dickense. Příběh sirotka Pipa, 

kterému později neznámý dobrodinec odkáže velké množství peněz. Pip se 
mění se v povýšeného snoba. Pravda o jeho dobrodinci a získaném bohatství 
ale může zničit vše, na čem mu dosud záleží…

   Režie: Mike Newell.
   Hrají: Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Jeremy Irvine, Holliday Grainger.
   Žánr: Drama. Délka 128 min. 70 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
8. 3.  Irská hudba dvakrát jinak
pátek  Kapely Beerberries Pardubice a Happy To Meet Šumperk. 50 Kč

15. 3.  Rwanda – překvapení na rovníku
pátek  Jan Macháček v samotném srdci Afriky. 30 Kč

29. 3.  Pa.LeŤ.á.CI – improvizační divadlo
pátek  Divadlo jako hokejový zápas. 50 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
19. 3. 16.00 Holice v čase třicetileté války
úterý  přednáška PhDr. Frantška Šebka. 30 Kč

GALERIE
 
1. až 28. 3.  Jan Němec   Off season – výstava fotografi í.

KULTURA V HOLICÍCH
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ZO ČSCH Holice se stále angažuje v práci s mládeží. Po předvá-
děcí akci králičího hopu paní Šípovou (úspěšnou závodnicí – mistryní 
Evropy 2012) byl na podzim 2012 založen kroužek králičího hopu, 
který je plně sponzorován ZO ČSCH Holice. Díky trpělivosti přihlá-
šených již začínají králíci skákat přes překážky. První úspěchy mládež 
předvede na prvním českém závodě mládeže v králičím hopu, který se 
bude konat 23. března 2013 od 9 do 14 hodin v hale chovatelů v Holi-
cích. Soutěž se nazývá JUNIOR CUP HOLICE a zaslouží si pozornost. 
Jde o zábavnou akci pro širokou veřejnost. Základní organizace ČSCH 
srdečně zve všechny zájemce o králičí hop.

Olga Frymlová

Ve čtvrtek 7. února jsme si užívali nejen jarní prázdniny, ale také jsme 
rozdávali medaile Junáka Pardubického kraje. Po mnoha letech jsme vy-
užili možnosti poděkovat těm, kteří kus svého života věnovali pomoci 
ostatním a rozvoji skautingu v Holicích. Jmenovitě to byla Květa Hrůzo-
vá - Hrozinka, dlouholetá vedoucí holického střediska, žena, která před 
lety stála při dohodě s městem o pronájmu chatek na Blažkovci a jejich 
dostavbě, vedoucí mnoha dívek, pro které vymýšlela programy a hry ne-
jen na schůzky, ale i na tábory. Vladislav Holub – nejstarší a stále aktivní 
člen našeho střediska a jeho pamětník. Hanička Bažantová - Pirulka, tá-
borová zdravotnice a vždy ochotná pomocnice. Předání medailí proběhlo 
v příjemné atmosféře ve skautských klubovnách.  Všichni zúčastnění 
si užili vyprávění a společnost, ve které jsme se sešli a radost byla pro 
všechny stejně velká. Jsem velmi ráda, že mezi námi v Holicích jsou ta-
koví lidé, kteří si zaslouží ocenění a že jsem o nich mohla napsat. 

Jitka Schejbalová – Šuperka

Dne 21. ledna 2013 dětské složky našeho oddílu předvedly rodičům 
v ukázkové hodině, co všechno se za půl roku cvičení naučily. Přestože 
počty dětí byly částečně ovlivněny chřipkovou epidemií, cvičilo se s vel-
kou chutí a elánem. Naši nejmenší (Rodiče a děti) předvedli zajímavý 
taneček a společně si užili manipulaci s padákem. Předškolní děti uká-
zaly, jak jsou šikovné při používání různých druhů míčů. Mladší žákyně 
velmi dobře zvládaly jak cvičení s hudbou, tak na nářadí. Hodina proběh-
la ve svižném tempu a příjemné atmosféře, za což patří velký dík nejen 
dětem, ale všem jejich cvičitelkám.

Mgr. Hana Smolíková

Více než 200 skupinek tří králů procházelo 5.–11. ledna 2013 Pardu-
bicemi, Holicemi, Chrastí, Luží a jejich okolními obcemi s přáním štěstí, 
zdraví a pokoje v roce 2013, a to v rámci konání celostátní charitní Tří-
králové sbírky, která se konala již po třinácté.

Oblastní charita Pardubice velmi děkuje všem (dětem, dospělým, rodi-
nám, školám i jednotlivcům), kteří se zapojili jako koledníci do Tříkrálové 
sbírky, podpořili ji fi nančně, přímou pomocí při organizaci či jiným způ-
sobem. Zvláštní dík patří městu Holice a Římskokatolické farnosti Holice.

Celkový výtěžek sbírky byl opět o něco vyšší než v loňském roce 
a činí 680 247 Kč.

Tato částka byla vybrána do 238 pokladniček, které byly rozděleny 
mezi více než 660 koledníků-dobrovolníků. V Holicích se do sbírky za-
pojili žáci ZŠ Holubova a studenti Gymnázia Dr. E. Holuba.

Velkou zásluhu na zdaru sbírky mají také sponzoři, kteří nám podle 
svých možností pomohli fi nančním příspěvkem či věcnými dárky pro ko-
ledníky. Patří mezi ně Imexpen Třešť, Tronic, s.r.o., Pacifi c Direct Holice, 
Feifer – kovovýroba Holice, Generali Pojišťovna, a.s. pobočka Holice, 
sdružení Josef Juza Rotava, Dašicke sklepy, Maxim Holice a další.

Mgr. Hana Vostrovská

Opět králičí hop

Tříkrálová sbírka 2013

Skautské medaile

TJ Jiskra Holice, oddíl ASPV

Prodám osobní vůz Škoda Fabia Choice, r. v. 2004
140 000 km najeto, první majitel, tel.: 732 213 258

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
pořádají při příležitosti 

 
„Světového dne vody“ 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 
v sobotu 23. března 2013 

v čistírně odpadních vod Holice 
ulice bratří Čapků 1093 

 
-zde bude poskytnut odborný výklad 

 o čištění odpadních vod z města Holice 
prohlídka začíná v: 

9:00h.,10:00h. a 11:00h. 
poslední prohlídka končí ve 12:00h. 

Bližší informace na tel.:466 798 491  
e-mail:ales.hudec@vakpce.cz 

  

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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ZŠ Komenského je zapojena do programu EU Comenius zaměřeného 
na školní vzdělávání s projektem. Cílem programu je rozvíjet porozumění 
mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si 
základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich 
budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Ne-
dílnou součástí projektu jsou výměny žáků mezi partnerskými školami 
v rámci daného projektu. Učitelka ZŠ Komenského – Mgr. Blanka Mál-
ková – nám zaslala příspěvek o aktuálním průběhu spolupráce v rámci 
projektu Green-Sporty-Healthy:
Milí čtenáři, jistě jste zvědavi, jak pokračuje spolupráce žáků základní 
školy v Komenského ulici s partnerskými školami v rámci projektu Come-
nius. Tady jsou čerstvé novinky.
Po odeslání vánočních přání a drobných dárečků partnerským školám členo-
vé Comenius klubu trpělivě čekali na odpovědi. Dočkali se až v lednu. Z Pol-
ska také přicestoval StanleyFlat, což je plochý papírový panáček. Cestuje 
od jedné školy ke druhé společně s deníkem. Jezdí s žáky na výlety a děti jeho 
ústy popisují, co s nimi prožil. Vyprávění je doplněno fotografi emi. Naši žáci 
vzali Stanleyho na zimní kurz do Příchovic. Snad se mu tam líbilo!
Členové Comenius klubu založili blog, vytvořili logo projektu a v partner-
ských zemích si našli přátele k dopisování. V únoru pojedou dvě nejak-
tivnější členky do Španělska Příští měsíc se s vámi podělí o svoje zážitky.

Mgr. Blanka Málková
První týden v březnu se těšíme na setkání s kamarády z mateřských 
škol, kteří přijedou vystupovat na 13. ročník oblastního kola Holic-
ké Mateřinky, kterou naše škola pořádá. Celkem vystoupí 17 mateř-
ských škol. Přijedou děti z Rychnova nad Kněžnou, Luže, Přelouče, 
Lukavice, Sezemic, Pardubic a samozřejmě budou vystupovat místní 
mateřské školy. Srdečně Vás zveme 7. března 2013 v 9.00 hod. do-
poledne a v 15.00 hod. odpoledne do Kulturního domu v Holicích 
na zajímavá taneční, sportovní a dramatická vystoupení. Některá vy-
stoupení, která vybere porota, postoupí do celostátního kola v Nym-
burce. 18. ročník proběhne ve Sportovním centru dne 3. a 4. května 
2013. Dne 8. března nás čeká zajímavé fotografování ve stylu retro. 
Dne 11. března některé děti odjedou na na hory na týdenní pobyt 
do Deštného v Orlických horách na chatu Jedlová. Po návratu z hor 
budou děti z kroužku muzikoterapie vystupovat na Sportovci roku 
ve Sportovní hale v Holicích. Dne 21. března je pro děti připravena 
ukázka výcviku dravců na školní zahradě. Nadále budeme pokračovat 
v plaveckém výcviku ve Vysokém Mýtě. 25. 3.–29. 3. připravujeme 
týden otevřených dveří. Přijďte navštívit společně s dětmi naši školu 
v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Na závěr důležitá informace pro rodiče. Přihlášky do mateřské školy pro 
školní rok 2013–14 si můžete vyzvednout 15. a 16. dubna v mateřské 
škole. Lenka Chotěnovská

na místní přehlídku výrobků „Soutěže technické tvořivosti dětí a mlá-
deže“ v roce 2013, která proběhne v budově DDM od 11. 3. do 14. 3. 
2013 (pondělí–čtvrtek) vždy od 8.00 do 15.00 hod. Přehlídky se zúčastní 
děti základních škol, mateřských škol. Představí se se svými výrobky.
Soutěžní kategorie:
Technika – modelářství, bytové doplňky, hračky, oděvy…
Přírodověda – botanické, zoologické a minerální sbírky
Jiné – fi latelistické sbírky…
Přijďte se podívat, srdečně vás zveme.

Hana Stárková, DDM Holice

Projekt Comenius – GREEN – SPORTY – HEALTHYBřezen v Mateřské škole Holice Holubova

DDM Holice Vás zve

V tomto školním roce probíhá na Základní škole Komenského projekt 
na zvýšení čtenářské gramotnosti žáků. Je to projekt, který se zabývá 
rozvojem čtenářských dovedností a rozvojem čtenářských strategií. Práce 
s knihou začíná už v prvním ročníku, kde se vyučuje čtení a psaní pomocí 
genetické metody. Snažíme se podporovat samostatné čtení knih a proto 
děti už od nejnižšího ročníku pracují se čtenářským deníkem, který pou-
žívají i jako pracovní sešit.
Do vyučovacích hodin zařazujeme poslech knih, projektové dny, samo-
statné čtení vlastních knih. Na prvním stupni mají děti svůj den s kni-
hou a mají jeden den v týdnu, kdy ostatní spolužáky seznamují s tím, 
co za týden přečetly. Průměrný počet knih přečtených za první pololetí 
na jedno dítě je 5.
Na podzim naší školu navštívil spisovatel Jan Sviták, který píše knihy pro 
děti s čertovskou tématikou. 
Věříme, že práce s knihami a texty pomůže zlepšit školní výsledky dětí 
i v jiných předmětech.

Helena Žižková, Základní škola Komenského

Projekt čtenářské gramotnosti

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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První vzdělávací cyklus projektu MAMI, 
TATI, PEČUJ, PRACUJ (MATAPE) 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je právě ve své polovině, 
účastnice pokračují v kurzech angličtiny a zároveň 
se ponořily do tajů počítačových dovedností. Spo-
kojenost účastnic s kvalitou kurzů a jejich osobní 
doporučení zvýšilo zájem veřejnosti. V následují-
cím cyklu, který potrvá od dubna do června 2013 zbývají poslední volná 
místa. Vzdělávání zahrnuje kurzy angličtiny, počítačových dovedností 
a osobního rozvoje, které probíhají v RVC Holoubek. Součástí vzdělá-
vání jsou i dva výkendové pobyty v rakreačních zařízeních. O prvním 
z nich účastnice říká „Za nejpřínosnější považuji uvědomění si toho, jaké 
jsou ve mně hodnoty a schopnosti, které lze snadno prodat a využít v za-
městnání“

Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, proto jsou kurzy pro účastníky 
zdarma včetně zajištěného hlídaní dětí. Přijďte se dozvědět více o tom, 
co účast v projektu MATAPE přináší na informativní schůzku, která pro-
běhne 6. 3. 2013 od 16.30 hod. v prostorách RVC Holoubek, Dudychova 
782, Holice. Pro více informací navštivte www. MATAPE.cz nebo volejte 
na tel. 603 566 141.

V Rodinném centru Holoubek je stále živo. Od pondělí do pátku se 
při nabízených programech setkávají v centru všechny věkové skupiny. 
Pro děti jsou přitažlivé výtvarné, pěvecké činnosti, pohádková odpoledne 
a také program Montessori. Zájem je i o kurzy Už vím proč, kde děti zís-
kávají cenné informace o okolním světě. Po plánovaném rozšíření progra-
mové nabídky mají děti možnost docházet do našeho centra každý den, 
v úterý a čtvrtek včetně odpoledního odpočinku a odpoledních aktivit. 
Za dohledu odborných lektorek získávají znalosti a dovednosti ve všech 
vzdělávacích oblastech . Děti mohou navštěvovat tyto programy s rodiči 
bez omezení věku a bez přítomnosti rodičů od od 3 let věku dítěte.

Rozvíjí se i zájem maminek dětí kojeneckého věku, kde si maminky 
v rámci Baby studia vyměňují zkušenosti a pod vedením odborné porodní 
asistentky si z každého setkání odnesou i cenné rady. Baby studio je kaž-
dé liché úterý od 14 do 16 hodin.

Zveme také veřejnost na společné zpívání pro dospělé, které pod ve-
dením profesorky J. Janečkové každý čtvrtek od 17.45 rozezpívá našeho 
Holoubka. O všech aktivitách a dalších podrobnostech se můžete dočíst 
na www.pardubice.charita.cz/holoubek. Informace lze případně získat 
i na tel. čísle 733 141 960.

Milena Vohralíková

Holoubek informuje

V sobotu 23. března od 8.30 hodin pořádá Klub českých turistů Holice 
v Kulturním domě města Holic Zahájení turistické sezony. Ofi ciální za-
hájení akce s kulturním programem proběhne od 9.30 hodin. Návštěvníci 
akce budou mimo jiné svědky promenády historických kol a budou moci 
zdarma navštívit Africké muzeum Dr. Emila Holuba. 

Zahájení turistické sezony

Smutné řádky

Je řada věcí, které nedělám rád. Jednou z nich je psát o ně-
kom, že už není mezi námi. Leč takový je život a já musím 
napsat, že 30. ledna 2013 brzy ráno ve věku 83 let zemřel Mi-
loslav Kment. Velký holický patriot, kulturní a veřejný činitel, 
městský kronikář, novinář a publicista. Jenom tato jedna věta 
svědčí o jeho rozsáhlé práci. A k tomu přidejme, že v mládí byl 
úspěšným hudebníkem a později ochotníkem i ústřední duší es-
trádního souboru, v němž se uplatnil nejen jako autor a režisér, 
ale i jako herec a zpěvák. 

Při podobných příležitostech se obyčejně píše o hlavních mo-
mentech v životě zesnulého. Neučiním výjimku, a tak alespoň 
„letecky“ zaznamenejme jeho aktivní účast v květnovém povstání 
1945 (za což byl vyznamenán), jeho rozhodující zásluhu na po-
stavení kulturního domu, kterému pak úspěšně velel v šedesátých 
letech (za což vyznamenán nebyl, ale naopak s nástupem normali-
zace poslán do „kupeckého vyhnanství“ v Pardubicích), jeho veřej-
nou činnost hlavního představitele Občanského fóra po listopadu 
1989, jeho bohatou publikační činnost, díky níž čtenáři v širokém 
regionu věděli, co se v Holicích děje. Nebyly to však jen Pardubic-
ké noviny, Pernštejn, či Patriot (do roku 1970 též Zář a Pochodeň), 
ale byly to hlavně Holické ozvěny a později Holické listy, v nichž 
bohatě uplatnil nejen své novinářské, ale i organizační schopnosti.

Osobně jsem se s Miloslavem Kmentem začal setkávat od se-
dmdesátých let a nebyla to setkání marná. Vždy jsem se dozvěděl 
řadu zajímavostí a drobností z nedávné historie Holic, později i po-
znatků a nápadů na zlepšení stavu věcí veřejných. V řadě věcí jsme 
spolu nebyli zajedno, ale to nám nevadilo, abychom se zase příště 
rádi sešli. Naposledy před Vánoci, kdy to vypadalo, že jeho těžká 
nemoc nemusí být ta nejtěžší. Bohužel optimismus někdy klame 
a k velikonočnímu popovídání už nedojde.

Loučíme se s Miloslavem Kmentem i jako čtenáři Holických 
listů, jejichž sedmá strana patřila k těm nejvyhledávanějším. Milý 
Mílo, už tě sice nepotkáme, ale budeš tu s námi ve vzpomínkách 
i díky svému rozsáhlému dílu, kterým sis zajistil místo na Holickém 
Slavínu. Nechť je ti na něm napořád dobře, protože ti jistě bude ale-
spoň občas dopřáno lahodného moravského a Satchmovy trumpety!

Pavel Hladík

                    PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA 
                                                                 dveře, fasády a zimní zahrady 
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Východočeská liga mužů:
BK Vysoké Mýto – BVK Holice
49 : 63 (16:15 3:33 38:52)
Trojan 11, Tylchrt a Bulušek po 10, Kolář Oliva 
po 8, Welsch Michal 6, Šrámek, Jelínek a Holec po 2
TJ Svitavy C – BVK Holice
65 : 100 (16:24 27:45 47:66)
Kolář 31, Tylchrt 20, Petružálek 19, Trojan 
a Bulušek po 8, Oliva 6, Welsch Michal 5, Je-
línek 3
BVK Holice – Jiskra Hořice
80 : 52 (25:10 40:26 67:35)
Bulušek 19, Hlaváček 11, Oliva a Tylchrt po 10, 
Trojan 7, Kolář a Jelínek po 6, šrámek 5, Petu-
žálek 4, Welsch 2 
BVK Holice – TJ Sokol Josefov
68 : 53 (15:11 29:25 44:38)
Hlaváček 19, Bulušek 14, Tylchrt 12, Oliva 9, 
Petružálek 8, Trojan 4, Kolář 2

Oblastní přebor juniorů U19:
Tesla Pardubice – BVK Holice
63 : 70 (22:14 50:32 59:45)
Jechura 21, Pocházka 13, Chlubna 12, Michá-
lek 9, Pataj 7, Kašpar 6, Kulhavý 2

79 : 52 (26:5 43:13 64:31)
Jechura 20, Pataj 14, Procházka 12, Michálek 
5, Kašpar 1

Extraliga žáků U15:
BVK Holice – Jiskra Kyjov
73 : 71 (19:19 34:34 61:53)
Samoel 19, Welsch Marek 16, Zeman 15, Berá-
nek 13, Horký Adam 10 
BVK Holice – SAM BŠM Brno
53 : 78 (18:24 26:36 38:54)
Horký Adam 22, Samoel 12, Welsch Marek 11, 
Beránek a Zeman po 3
BK TOROLA Snakes Ostrava – BVK Holice
70 : 54 (16:18 32:29 54:37)
Welsch 20, Samoel a Beránek po 10, Zeman 9, 
Horký 5 
Slavia Kroměříž – BVK Holice
71 : 47 (16:7 31:17 47:33)
Horký Adam 18, Beránek 14, Zeman 11, Samo-
el a Janoš po 2

Oblastní přebor mladších žáků U14:
BVK Holice – BK Pardubice
75 : 33 (24:4 42:14 58:19)
Horký Adam 32, Welsch Marek 24, Štěpánek 
10, Hloušek 7, Vlasák 2
81 : 33 (22:8 43:14 67:25)
Horký Adam 28, Welsch Marek 22, Štěpánek 
15, Hloušek 8, Svatoš 6, Pařízek 2

Oblastní přebor mladších minižáků U12:
BVK Holice – Spartak Choceň
69 : 90 (20:18 40:38 54:71)
Dvořák 32, Trai Han Son 13, Mrázek 12, Půl-
pán 11, Štěrovský 1
63 : 88 (13:25 27:52 40:72)
Dvořák 28, Trai Han Son 9, Chmelík 7, Půlpán 
6, Mrázek a Horký Filip po 5, Mergl 3
BVK Holice – SK Botas Skuteč
84 : 55 (20:16 43:30 65:38)
Dvořák 26, Mrázek a Půlpán po 15, Trai Han 
Son 14, Chmelík 10, Mergl 4
71 : 55 (25:4 36:24 51:43)
Dvořák 20, Půlpán 17, Trai Han Son 14, Mrá-
zek 11, Chmelík 5, Mergl 4
BK Přelouč – BVK Holice
38 : 67 (9:21 17:37 30:45)
Půlpán 20, Chmelík 19, Dvořák 18, Mrázek 8, 
Mergl 2
31 : 72 (7:27 19:42 27:62)
Dvořák 39, Půlpán 12, Mrázek 11, Chmelík 8, 
Štěrovský 2

Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
Jiskra Heřmanův Městec – BVK Holice
9 : 145 (5:22 7:57 9:93)
Dvořák 32, Mrázek 31, Půlpán 28, Trai Han 
Son 22, Chmelík 16, Štěrovský 8, Horký Filip 
6, Mergl 2
6 : 132 (2:31 4:61 6:97)
Dvořák 38, Půlpán 24, Mrázek 18, Chmelík 16, 
Trai Han Son 12, Mergl a Štěrovský po 10, Hor-
ký Filip 4
BVK Holice – TJ Svitavy
117 : 18 (29:6 53:8 85:14)
Dvořák 46, Půlpán 25, Chmelík 20, Horký 12, 
Mergl 6, Štěrovský a Sušil po 4
105 : 19 (24:5 52:5 77:13)
Dvořák 52, Půlpán 26, Sušil a Chmelík po 8, 
Štěrovský 7, Horký 4

Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže)
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží 

Krajský sportovec roku

Část holických amatérských motokrosařů z BV 
Racing Teamu se v roce 2012 zúčastnila seri-
álu závodů Meteor AR Cup, který pořádá již 
několik let pan Pavel Malý jako přebor Jihomo-
ravského kraje. Jednalo se o celkem 12 závodů 
na různých závodních tratích v ČR.
Slavnostní vyhlášení výsledků se již tradičně 
uskutečnilo v Kulturním domě ve Stařeči, v so-
botu 9. února. Asi 300 účastníků tohoto vyhlá-
šení ocenilo potleskem vítěze v celkem 14 kate-

goriích. Z holických jezdců dosáhla nejlepšího 
umístění dvanáctiletá Viktorie Lohniská, která 
hned při svém prvním startu v kategorii MMČR 
žen – 2T (kategorie žen byla jediná, která se jela 
jako mistrovství republiky), jako nejmladší v dva-
náctičlenném startovním poli, obsadila 5. místo. 
V kategorii Veteráni do 40. let se na velmi dobrém 
8. místě (z 80 startujících) umístil Tomáš Kučera 
a v kategorii Elite na 18. místě (z 59 startujících) 
Lukáš Nespěchal. J. Lohniský

V pondělí 11. března od 18.00 hodin budou 
v Kulturním domě města Holic vyhlášeny vý-
sledky desátého ročníku ankety Nejúspěšnější 
sportovec Pardubického kraje za rok 2012. 
Mezi jednotlivci budou vyhlášeni nejlepší ve-
teráni, dospělí, mládež, hendikepovaní spor-
tovci a trenéři. Dále bude oceněn mimořád-
ný výkon a v kategorii „krajánek“ převezme 
cenu sportovec, který vyrůstal v Pardubickém 
kraji a v současné době působí mimo region. 
U kolektivů budou oceněna družstva dospě-
lých a mládeže. Síň slávy se rozroste o dal-
šího člena.

Redakce

Výsledky holických motokrosařů v sezóně 2012
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