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Vážení spoluobčané!
Ve chvílích, kdy čtete 

lednové „Slovo starosty“, 
máme možná podstatnou 
část vánočních svátků 
za sebou a chystáme se 
do roku 2013. Ovšem aby 
nebylo mýlky, podle znalců 
svátky vánoční a novoroč-

ní začínají příchodem adventu a končí u Tří 
králů 6. ledna. Pro vás však budu psát o rámco-
vých plánech holické samosprávy pro rok 2013.

Opěrným bodem činnosti pro nový rok je 
městský rozpočet. Ten byl zhruba v obvyklém 
rozsahu jako rozpočet vyrovnaný předjednán 
na sezení rady za účasti zastupitelů a poté 
schválen na prosincovém zasedání zastupitelů 
města 17. prosince. S čísly včetně rozpočtu ka-
pitálového vás seznámíme v dalších měsících. 
Nejde o žádnou liknavost, nýbrž o to, že naše 
současná vláda „rozpočtové odpovědnosti“ 
přichází neustále s novými změnami, které 
v mnoha případech mění i fi nanční situaci. Ni-
kdo v kraji ani obcích netuší, co – především 
„díky prozřetelnosti“ ministra fi nancí Kalouska 
– co za změny se objeví ze dne na den.

Mohu vám však sdělit, jaké investiční a or-
ganizační akce chceme rozhodně realizovat. 
Jedná se o dokončení úprav v budově tzv. po-
likliniky, spočívající v rekonstrukci hlavních 
vchodů a v zajištění bezabariérovosti v celém 
objektu. Dále počítáme se zateplením některých 
dalších školních budov, a to Mateřské školy Sta-
roholická a Základní školy Komenského, budovy 
Komenského 100. Pokračovat budeme v úpra-
vách dopravních tras včetně dokončení značení 
a bezbariérové úpravy některých užívaných cest. 
Akcí většího rozsahu bude položení chodníku 
na úseku nově upravené silnice I/36 na konci 
Staroholické ulice při výjezdu z města. V nepo-
slední řadě to bude pokračování na přípravách 
a zahájení výstavby základní umělecké školy 
včetně výstavby veřejného společenského sálu. 
Tolik k našim plánům, jejichž uskutečnění sou-
visí s chystanými změnami ve fi nancování obcí.

Dnes se patrně chystáte na silvestrovský 
večer a na rozloučení se starým rokem. Ov-
šem nový rok je za dveřmi a já vás chci pozvat 
na tradiční novoroční setkání občanů. Uskuteč-
ní se v úterý 1. ledna na fotbalovém stadionu se 
začátkem v 18 hodin. Zakončeno bude zdravi-
cí starosty a velkým slavnostním ohňostrojem. 
I tak vám již dnes chci popřát do nového roku 
dobré zdraví, dostatek klidu a mnoho úspěchů 
v zaměstnání i v osobním životě.

Ladislav Effenberk, starosta města

Lucerna ze mlejna

„Neznám čarovnější a čestnější hru, než 
je Lucerna. Každá věta v ní je jako lípa, keř 
nebo kvítek vyrostlý z české země, až po tu 
mateřídoušku. Je v ní tolik poezie, lidové 
moudrosti i humoru, tolik národní hrdosti, 
že se stala milovanou hrou našeho lidu. Jirá-
sek byl skromný, vděčný autor. Málomluvný, 
podmračený až přísný člověk, ale stačilo, aby 
promluvil, a každé jeho slovo hřálo.“ tolik 
o Lucerně a Jiráskovi vynikající český herec 
Zdeněk Štěpánek.

Když v roce 1905 Alois Jirásek napsal 
a 17. listopadu téhož roku poprvé uvedlo Ná-
rodní divadlo v Praze v režii Jaroslava Kvapila 
hru Lucerna, určitě její autor netušil, že o více 
jak století později další renomovaný režisér Pa-
vel Hladík jeho dílo trochu předělá.

V sobotu 15. prosince jsme tedy mohli shléd-
nout klasické dílo trochu přizpůsobené době 
a holickým ochotníkům, kteří se představili 
v téměř kompletním složení a jako tradičně ne-
zklamali. Velice slušně zaplněný velký sál kul-
turního domu byl toho důkazem. Nechci a ani 
nemohu hodnotit výkony jednotlivých prota-
gonistů, bylo by to ode mne odvážné, přesněji 
řečeno drzé a rozhodně nekompetentní. Jedno 
je ale jisté, diváci se dobře bavili, o přestávce 
jsme nemuseli zamykat hlavní dveře a rajčata 
ani vajíčka jsme z jeviště uklízet nemuseli.

Závěrem mám jednu radu pro ty, co si ve vá-
nočním shonu nenašli čas na návštěvu divadla: 
zkuste si ho najít v pátek 11. ledna. Repríza ně-
kdy bývá ještě lepší než premiéra. 

Petr Kačer

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2013 V 18 HODIN

NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
V AREÁLU FOTBALOVÉHO STADIONU

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 19. listopadu 2012
Usnesení č. 356 RM: a) bere na vědomí 1. ná-
vrh rozpočtu města na rok 2013; b) ukládá ná-
vrh rozpočtu na rok 2013 zveřejnit. T: 28. 11. 
2012. Z: M. Welschová. Č. 357 RM schvalu-
je 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu města 
na rok 2013 mimo položky 1.108. Č. 358 RM 
k zajištění inventarizace majetku města v r. 
2012: 1) vyhlašuje termín provedení inventa-
rizace majetku k 31. 12. 2012; 2) schvaluje: a) 
hlavní inventarizační komisi ve složení: předse-
da Bc. D. Kulhavá, členové Ing. V. Branda, L. 
Kšádová, A. Václavíková, R. Kašpar, M. Wel-
schová; b) harmonogram provádění inventari-
začních prací v r. 2012. Č. 359 RM neschvalu-
je zveřejnění záměru odprodeje a nedoporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej části 
pozemku p.č. 2020/66 o výměře cca 40 m2, ul. 
Na Mušce, Holice k.ú. Holice v Čechách z ma-
jetku města. Č. 360 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit odprodej pozemků p.č. 3222/2, 
3222/5 a 3222/8, o celkové výměře 369 m2, ul. 
Staroholická, Holice, k.ú. Holice v Čechách 
z majetku města. Č. 361 RM schvaluje zveřej-
nění záměru odprodeje a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit odprodej 320/767 pozemku 
p.č. 551 o celkové výměře 6834 m2, k.ú. Bě-
lečko z majetku města. Č. 362 RM schvaluje 
pronájem pozemků p.č. 827/10, výměra 428 
m2 a p.č. 833/4, výměra 29 m2, celkem 457 
m2, místní část Podhráz, k.ú. Holice v Čechách 
p. Jiřímu Štrosovi za maximální cenu 75 Kč/
m2/rok. Č. 363 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit zřízení věcného břemene za úče-
lem uložení plynovodního potrubí na pozemku 
p.č. 2176/3, ul. Zahradní, pro VČP Net, s.r.o. 
Hradec Králové, za úplatu formou jednorázo-
vé náhrady ve výši 200 Kč/bm + DPH. Č. 364 
RM bere na vědomí přehled o dlužnících 
na nájemném z bytových a nebytových prostor 
města. Č. 365 RM schvaluje zveřejnění zámě-
ru pronájmu části pozemku p.č. 2393/1 o cel-

kové výměře 4414 m2 a pozemku p.č. 2393/5 
o celkové výměře 441 m2, ulice Holubova, k.ú. 
Holice v Čechách k provozování trhů v roce 
2013. Č. 366 RM schvaluje snížení nájemného 
o 300 Kč měsíčně pro paní L. Strakovou a M. 
Pulpitovou, bytem Bratří Čapků 61, Holice 
z důvodu zazdění jižních oken bytů při rekon-
strukci radnice a pro pana Petra Neumanna, by-
tem náměstí T.G. Masaryka 2, Holice z důvodu 
umístění hodinového stroje městských hodin 
v jeho bytě. Č. 367 RM bere na vědomí žádost 
Mateřské školy Holubova 39, Holice. Č. 368 
RM schvaluje změnu typu skleněných výpl-
ní určených oken v objektu U Kapličky 1042, 
Holice, dle předloženého návrhu. Č. 369 RM 
schvaluje členy a náhradníky hodnotící komi-
se nabídek na poskytnutí dlouhodobého úvěru 
města v tomto složení: Mgr. L. Effenberk (R. 
Chotěnovský), Ing. V. Vondrouš (Bc. D. Kulha-
vá), Mgr. R. Matoušek. (Bc. Z. Krátká), L. Hor-
ský (Ing. K. Král) a PaedDr. V. Vojtěch, CSc., 
(Ing. M. Jirsa). Č. 370 RM schvaluje vypsání 
výběrového řízení na statické zajištění budov 
Mateřské školy v Pardubické ulici a budovy 
bývalé opatrovny v Růžičkově ulici v Holicích.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 3. prosince 2012
Usnesení č. 371 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit rozpočet města na rok 2013 v ob-
jemu příjmů 106 313 400 Kč a v objemu výdajů 
103 313 400 Kč s fi nancováním – 3 000 000 Kč. 
Č. 372 RM schvaluje 15. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 373 RM 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků Pardubické-
ho kraje – Požární ochrana. Č. 374 RM bere 
na vědomí peněžní dar BW Stavitelství s.r.o. 
Holice pro holické mateřské školy, základní 
školy a Dům dětí a mládeže. Č. 375 RM schva-
luje prominutí nájemného nájemníkům, kteří si 
zakoupili městské byty. Č. 376 RM schvaluje 
kvalifi kační dokumentaci a kritéria hodnocení 
nabídek pro realizaci energetických úsporných 
opatření metodou EPC na objektech města Ho-

lic. Č. 377 RM doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit plán práce rady a zastupitelstva města 
na I. pololetí roku 2013 včetně změn navrže-
ných radou města. Č. 378 RM bere na vědomí 
přípravu zasedání zastupitelstva města dne 17. 
12. 2012. Č. 379 RM schvaluje na základě vý-
běru ze 2 nabídek, nákup 2 kusů radarových mě-
řičů rychlosti od fi rmy Jiří Darebníček – DAS, 
Němčice u Holešova. Č. 380 RM schvaluje 
jako koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci investora na akci „Základní umělec-
ká škola v pasivním standardu“ fi rmu TURKE 
CZ s.r.o., Vortová 37, 539 61 Vortová. Č. 381 
RM schvaluje bezplatný pronájem veřejného 
prostranství na náměstí T.G. Masaryka (část 
parkoviště u křížku) pro Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno za účelem prodeje vánočních stromků 
dne 10. 12. 2012 v době od 9 do 14 hodin a pro-
deje vánočních kaprů dne 22. 12. 2012 v době 
od 9.00 do 14.00 hod. Č.  382 RM bere na vě-
domí žádost ředitelky Školní jídelny Holice. 
Č. 383 RM schvaluje převod členského podílu 
v DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ BYTŮ V HOLI-
CÍCH z Jana Pavliska, Na Mušce 1120, Holice 
na Venuši Dvořákovou, bytem Tylova 926, Ho-
lice. Č. 384 RM bere na vědomí přehled nákla-
dů a dotací Rekonstrukce Památníku Dr. Emila 
Holuba. Č. 385 RM bere na vědomí stížnosti 
paní Lucie Jílkové a Jany Žákové. Č. 386 RM 
schvaluje bezplatný pronájem pozemků v ma-
jetku města k umístění bezpečnostně – infor-
mačních tabulí fi rmy SAVE OUTDOOR S. 
R.O., Šmeralova 390/15, Praha 7. Č. 387 RM 
schvaluje pronájem kanceláře č. 208 v Palacké-
ho ul. 38, Holice na dva dny v týdnu pro MAS 
Holicko o.p.s., Holubova 1, Holice za nájemné 
6 465 Kč /rok + zálohy za služby s platností 
od 1. 1. 2013. Č. 388 RM schvaluje podání od-
volání na odbor životního prostředí Krajského 
úřadu Pardubice proti rozhodnutí Městského 
úřadu Holice – odboru životního prostředí a sta-
vebního úřadu pod č.j. MUHO 15574/2012/SÚ/
Po, týkající se pokácení 3 ks stromů na parcele 
594 v Růžičkově ulici.

Přejeme Vám
krásné prožití vánočních svátků

a úspěšný nový rok 2013

Město Holice

Redakce „Holických listů“ Vám přeje klidné svátky vánoční a hodně zdraví a úspěchů v roce 2013.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Sociální odbor k výměně parkova-
cích průkazů
Žádáme občany, kteří si ještě nestihli vymě-
nit označení O1 (znak vozíčkáře do vozidla) 
za nové označení O7 (parkovací průkaz pro 
osoby se zdravotním postižením), aby tak co 
nejdříve učinili.
Od 1. 1. 2013 budou již staré průkazy neplatné. 
Výměnu lze učinit nejpozději do 31. 12. 2012 
na Městském úřadě Holice, sociálním odboru, 
přízemí, kancelář č. 119 u Bc. Edity Moučkové. 
Doporučujeme výměnu neodkládat.
Co k výměně potřebujete?
- Občanský průkaz
- Přiznaný průkaz ZTP či ZTP/P
- Staré označení vozíčkáře do vozidla
- 1 x fotografi e
-  Osobní přítomnost osoby zdravotně postižené 

při podepsání parkovací karty
Vystavení nového parkovacího průkazu je 
zdarma.

Obecní živnostenský úřad infor-
muje podnikatele v dopravě
Podle novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě (zákon č. 119/2012 Sb.) 
Podnikatel v dopravě velkými vozidly (nad 
3,5 t nebo více než 9 osob) musí do 3. 6. 2013 
požádat obecní živnostenský úřad o změnu 
rozsahu předmětu podnikání a připojit:
•  Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné-

ho zástupce (dopravní úřad vyměňuje osvěd-
čení za nový typ na základě žádosti jejich 
vlastníka, předložení stávajícího osvědčení 
a občanského průkazu, lhůta do 2. 6. 2014)

•  Doklad osvědčující právní důvod užívání 
prostor sídla či místa podnikání (např. smlou-
va o pronájmu, smlouva o zápůjčce), kromě 
případu, kdy je podnikatel v dopravě zapsán 
v katastru nemovitostí jako osoba oprávněná 
užívat nemovitost, v níž je sídlo či místo pod-
nikání, nebo je zapsán jako její vlastník

•  Osvědčení o fi nanční způsobilosti na přísluš-
ný kalendářní rok

•  Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zá-
stupci, pokud ji má (např. pracovní smlouva), 
kromě případu, kdy tato vazba vyplývá z úda-
jů zapsaných ve veřejně dostupných registrech 
(např. status jednatele společnosti)

•  Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živno-
stenský úřad omezí podnikateli rozsah 

oprávnění na provozování silniční motoro-
vé dopravy pouze malými vozidly

Odpovědný zástupce
•  Povinné ustanovení pro dopravu velkými 

vozidly (fyzická osoba může ustanovit sama 
sebe)

•  Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 pod-
nikatele v dopravě, včetně sebe

•  Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 
vozidel, pokud nemá k podnikateli skutečnou 
vazbu (např. zaměstnanec, jednatel společ-
nosti)

Doplňující informace ke změnám v silniční do-
pravě provozované velkými vozidly Vám podají 
pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje 
– odboru dopravy, silničního hospodářství a in-
vestic, paní Lucie Čiháková, tel. 466 026 362 
nebo pan Ing. Miloš Klouček, tel. 466 026 141.

Jedním z důvodů opravy Růžičkovy ulice 
bylo zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
v této ulici, kde se ve zvýšené míře pohybují 
hlavně děti. Proto byly na této ulici v rámci 
celkové opravy, která proběhla koncem roku 
2012, nově vybudovány dva zvýšené bezba-
riérové přechody, došlo k lokálnímu zúžení 
vozovky a komunikace byla po opravě ozna-
čena jako jednosměrná ve směru od pošty k 
ulici Dukelské. Rekonstruováno bylo i veřej-
né osvětlení a jak je vidět na obrázku, osvět-
lení bylo před svátky doplněno také vánoční 
výzdobou.
Projektovou část provedl Ing. A. Jebavý – Al-
ternativní dopravní studio Brno a celou stavbu 
zrealizovaly Technické služby Holice.
Prostřednictvím Nadace Partnerství požádalo 
město Holice o grant „S Allianz bezpečně na 
cestách“. Nadační fond Allianz žádost podpořil 
a schválil příspěvek ve výši 300 000 Kč. Akci 
se podařilo zdárně dokončit a provedené úpra-
vy v  Růžičkově ulici mohou již  sloužit svém 
účelu.
Navíc byl položen nový povrch chodníku při 
Sokolském parku, přemístěna autobusová za-
stávka ze směru od Starých Holic před prodejnu 
Jednotu a zároveň i odvodněna část ulice.
Nutno podotknout, že v plně kráse se ulice 
předvede v jarních měsících, kdy bude prove-
dena plánovaná výsadba cca. 60 hlohů a keřová 
dosadba.

Akce je první částí generelu bezbariérových 
tras na území města Holic. Cílem je odstranit 
bariéry v pohybu nejenom osob se zdravot-
ním postižením, ale i seniorů, těhotných žen, 
rodičů s kočárky, lidí s těžkými zavazadly atd. 
Druhou akcí byly stavební úpravy stávajících 

vchodových dveří z náměstí do průchodu smě-
rem k poliklinice. Dveře byly nahrazeny za 
automaticky posuvné na fotobuňku a osazeny 
orientačním hlasovým majáčkem – pro pohyb 
nevidomých.

V roce 2013 bude provedena další část staveb-
ních úprav polikliniky. Budou vyměněny dvo-
je ručně otevírané dveře z nádvoří do přízemí 
polikliniky za automaticky otevírané dveře na 
fotobuňku s orientačním hlasovým majáčkem.

Oprava Růžičkovy ulice – první část generelu bezbariérových tras

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

Úřední hodiny Městského úřadu 
Holice na konci roku 2012
Z důvodu nařízeného čerpání dovolených 
budou zrušeny úřední hodiny v pondělí 
31. prosince 2012 a městský úřad bude tento 
den uzavřen.

„S Allianz bezpečně na cestách“

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C4

Kulturní kalendář na měsíc leden 2013 Muzeum Dr. Emila Holuba

Klub U Holuba

Poděkování

Jen málokdy a málo komu se stane, že na-
píše článek, dopis, povídku, prostě cokoliv 
a neudělá chybu. Chybujeme prostě všichni 
a aby se těch chyb co nejméně dostalo až 
k vám, tak s tím nám pomáhá pan Luboš 
Kalousek. Pane Kalousku, moc děkujeme 
za spolupráci, přejeme příjemné prožití 
konce roku, pohodový rok 2013 a těšíme se 
na další spolupráci. 

Redakce HL

V minulém čísle Holických listů jsme infor-
movali, že Africké muzeum Dr. Emila Holuba 
připravilo zajímavou akci. Našim čtenářům ješ-
tě jednou připomínáme, že na Štědrý den bude 
otevřeno od 13.00 do 15.00 hodin. Netradiční 
prohlídku doplní vánoční koledy a ti nejmenší 
možná pod stromečkem najdou i malý dárek. 
Přijďte si zkrátit čekání na štědrovečerní večeři 
do muzea, vstupné je 10 Kč pro děti od 1 roku 
do 99 let.

V úterý 25. 12. 
od 20.00 hodin se 
uskuteční tradiční 
akce Rockové Vá-
noce. Tentokráte 
vystoupí domácí 
kapely, a to Gua-

pa Fea, Eye for an Eye a The Compromise. 
Po dvou měsících se do Holic vrací i zpěvač-
ka Viki. Přijďte se přesvědčit, že i v Holicích 
máme dobré muzikanty.

KULTURNÍ AKCE A PŘEDSTAVENÍ
datum hodina program vstupné
11. 1. 19.30 Lucerna ze mlejna
pátek  Repríza hry na motivy Aloise Jiráska „Lucerna“ v úpravě Pavla Hladíka.
  Režie Pavel Hladík.
  Divadelní soubor KD Holice. 90 Kč
18. 1. 19.30 A. S. Puškin Evžen Oněgin
pátek  Dramatizace Puškinova románu ve verších o velké lásce a pomíjivosti života.
  Hrají: Petr Mikeska, Svatava Milková, Ivo Theimer, Anna Suchánková.
  Režie: Pavel Khek.
  Divadlo ANFAS Praha. 180 Kč
20. 1. 15.00 Václav Čtvrtek – Petr Slunečko Křemílek a Vochomůrka
neděle  Čtyři známé pohádky z pařezové chaloupky v mechu a kapradí.
  Divadlo ANFAS Praha. 60 Kč
25. 1. 8.30+10 O pračlovíčkovi
pátek  Báječný výlet do světa ptakoještěrů a dinosaurů – školní představení.
  Divadlo Tramtárie Olomouc. 50 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
22. 1. 19.30 Útěk z MS-1
úterý   Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci.Ti nejhorší jsou drženi 

mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru.
  Režie: James Mather, Stephen St. Leger.
  Hrají: Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Vincent Regan
  Žánr: Akční sci-fi . Délka 95 min. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
22. 1. 16.00 Jóga pro každého
úterý  Přednáší Jiří Novák. 30 Kč

VÝSTAVA
                                                                                                                                                           
  Před měsícem – Jiří David 

KULTURA V HOLICÍCH
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V rámci programu Comenius proběhl 30. listopadu na základní škole 
v Komenského ulici první projektový den. Veškeré aktivity byly zamě-
řeny na výrobu vánočních přání pro sedm partnerských škol a přípravu 
adventní výzdoby školy. Školní třídy se na celé dopoledne proměnily 
v dílny. Při výrobě přání i dekorací jsme se snažili využít materiály určené 
k recyklaci, například novinový papír, zbytky vánočního balicího papíru, 
víčka od jogurtů, sáčky od čaje, obaly od mléka a hodil se i starý telefonní 
seznam. Tyto suroviny se proměnily ve vánoční hvězdy, stromky, svícny 
a jiné drobné ozdůbky. Přání byla odeslána a všichni budeme netrpělivě 
očekávat podobné zásilky z partnerských škol.
Tvůrčí pracovní postupy, při nichž je třeba zapojit fantazii, zaujaly ne-
jen žáky, ale nadchly i učitele, a proto se vyučující pracovních činností 
a výtvarné výchovy rozhodli v této aktivitě pokračovat a naše výrobky 
nabídnout 19. prosince rodičům na předvánočním jarmarku.

Blanka Málková

V neděli 20. ledna 2013 o 9. hodině si při bohoslužbách v Puškinově ulici 
č. 719 připomeneme 55. výročí otevření a posvěcení tohoto sboru.
Bohoslužby vykoná královéhradecký biskup Štěpán Klásek. V tomto 
sboru jsme prožili mnoho krásných chvil za které jsme Bohu vděčni 
a budeme za ně děkovat. Mnozí z vás jste zde byli pokřtěni. Při těchto 
bohoslužbách budeme vzpomínat i zemřelých členů naší náboženské 
obce. Ze známých holických občanů si můžeme připomenout kapelní-
ka Jana Holuba, fotografa Jiřího Platenku, Františka Bednáře-Ježíška 
a Dr. Vlastimila Zachariáše, který byl až do své smrti předsedou naší 
Rady starších. 
Srdečně zveme mezi nás každého, kdo chce prožít neděli slavnostně, 
i když není členem naší církve. Po bohoslužbách bude občerstvení. Sbor 
je vytápěný.  ThMgr. Helena Salfi cká, farářka

Zasněžený adventní čas jsme v naší MŠ prožívali radovánkami se sně-
hem, koulováním a bobováním. Nejprve jsme na počest sv. Martina na-
pekli martinské rohlíčky. Děti se aktivně účastnily vyzdobení svých tříd 
i celé naší školy. Také proběhlo fotografování dětí s vánoční tématikou. 
A pak nás již čekaly samé pohádky a hudební vystoupení. 4. prosince 
jsme přinesli do našich tříd větvičky „barborek“ a pozorovali, co s nimi 
voda, teplo a světlo udělá. Také nás navštívilo maňáskové divadlo se třemi 
pohádkami. 5. prosince jsme se převlékli za čerty, zatancovali si na čer-
tovské diskotéce a pak už přišel Mikuláš s čertem a andělem, děti dostaly 
sladkou nadílku. 6. prosince jsme s p. Helligerovou zpívali koledy v jejím 
hudebním pořadu „Půjdem spolu do Betléma“. 7. prosince šly děti ze 
všech tříd do KD Holice na „Tři pohádky na Vánoce“, kde se některé děti 
mohly zúčastnit i živého betlému s herci. Celá MŠ také navštívila kouzel-
nou vánoční výstavu v KD.
12. prosince jsme společně s rodiči i prarodiči oslavili Vánoce na „Za-
hradní slavnosti“. V programu vystoupily děti z MŠ a naši hosté – žáci 
ZUŠ Holice. Pro všechny bylo nachystáno vánoční pohoštění, každá třída 
si vypustila lampion štěstí s přáním Ježíškovi, děti dostaly svítící náramky 
a prskavky. A pak přišlo velké překvapení, během noci přišel do MŠ Ježí-
šek s dárky, které pod stromečky ve třídách ráno čekaly na děti. 13. pro-
since děti zaujala pohádka „Jak chtěl rarášek odnést Bětku do pekla“. 
A u pekla jsme ještě zůstali, 17. prosince jely třídy sluníčková, motýlková 
a kytičková do Pardubic na výstavu PEKLO. 18. prosince nás prvňáčci ze 
ZŠ Komenského pozvali na svoji vánoční besídku.
Ve školce jsme si pak celý čas hráli s novými hračkami, vyráběli vánoční 
přáníčka a u voňavého cukroví se těšili na nadílku doma.
Všem čtenářům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí a lásky 
v celém novém roce. Bc. Dagmar Kulhavá

Green – Sporty – Healthly

Oznámení náboženské obce
Církve československé husitské v Holicích

Adventní čas v MŠ Pardubická

Hudební skupina Kapky
(Hradec Králové)

DJ Lukáš Mercl
(Radio Černá Hora) 

K tanci a poslechu hraje:

18.ledna 2013

předtančení - TK Apel Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Předvánoční čas na l. stupni začal už 23. 11. pě-
veckou soutěží ZŠ Komenského hledá Superstar. 
V každém ročníku se nám ji zatím podařilo najít. 
V 1. ročníku Štěpán Študent, ve 2. ročníku Lucinka 
Píšová, ve 3. ročníku Zuzka Šafrová, ve 4. ročníku 
Adéla Moučková a v 5. ročníku Lukáš Picek.
Další pátek navštívili druháci Hrádek u Necha-
nic, kde se děti dozvěděly nové informace o pů-
vodu vánočního stromečku či barvách svíček 
na adventním věnci.
V neděli se pěvecký sbor 1. stupně Motýlek zú-
častnil zahájení adventu na náměstí, kde zazpí-
val netradiční vánoční písně.
Mikulášský a čertovský týden začal 2. hodinou 
pro předškoláky, kteří si vyrobili svého anděla 
a čerta a prohlédli si naši vánočně vyzdobenou 
školu i školní družinu.
Ve středu 5. 12. jsme všichni v rámci projektu 
Comenius vyráběli vánoční přání, které doletí 
až do Španělska, Irska nebo Polska.
Předposlední prosincový týden jsme zase všich-
ni pekli, lepili, máčeli a dalšími způsoby vyráběli 
vánoční cukroví, kterým jsme pohostili návštěvu – 
děti z holických mateřských školek. Těm naši prv-
ňáčci a druháci předvedli, jak umí recitovat nebo 
zpívat. Se zpěvem jim pomohl náš sbor Motýlek. 
Vánoční těšení ukončili prvňáčci výletem do Per-
níkové chaloupky. Mgr. Olga Jiroutová

Není tomu tak dávno, co jsme tzv. „rozjíždě-
li“ nový školní rok a za pár dní jsou tu Váno-
ce a Nový rok. Ztichnou školní třídy a chodby 
a my můžeme rekapitulovat uběhlé měsíce. 
Normálně se pracovalo a učilo, normálně se 
dětem moc učit nechtělo, normálně se zlobi-
lo. Takže vlastně nic nového pod sluncem. Ale 
přece jenom proběhlo několik akcí, které stojí 
za zmínku. Při dnech otevřených dveří navštívi-
lo školu přes 50 rodičů, při dílnách pro předško-
láky nám málem nestačila jedna třída pro tolik 
malých dětí.
Za uskutečnění projektových dnů na 2. stupni 
pod vedením studentů Univerzity v Hradci Krá-
lové, jsme obdrželi nové učebnice občanské vý-
chovy a několik fotografi ckých aparátů. S další 

vysokou školou, tentokrát s Fakultou tělesné 
kultury Olomouc, jsou žáci zapojeni do výzku-
mu a měření pohybové aktivity akcelerometrem 
a krokoměrem a své údaje zapisují do interne-
tového systému Indares.com, který je fakultou 
zaštítěn. Metodika výkumu byla již ověřena 
na mnohých školách v zahraničí.
Žáci 9. ročníku pracují na projektu s polským 
městem Strzelce Opolskie. Pro své nové kama-
rády vytvořili prezentace školy, České republi-
ky i našeho města a v lednu je čeká první on-
-line videokonference.
Zároveň na škole proběhly Olympiády v děje-
pise a v českém a anglickém jazyce, ve školní 
družině oslavili Halloween, tančili na čertovské 
diskotéce a spolu s rodiči tvořili vánoční cuk-
roví. Ze sportovních soutěží jsme přivezli pár 
dobrých umístění, 3. místa v minikopané a vy-
bíjené a 3. a 1. místo v basketbalu. Netradiční 
a velmi úspěšnou akcí byla školní výstava vá-
nočních výrobků v 1. adventní neděli. Příspěv-
ky pro SPŠ poslouží na cestovné dětí a ceny 
do soutěží. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem spon-
zorům, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají 
škole. Žákům, učitelům současným i bývalým, 
rodičům a celé holické veřejnosti přeji krásné 
a klidné Vánoce a pevné zdraví v novém roce. 
 Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

Po vánočních svátcích se mohou děti těšit 
na příchod Tří králů, kteří naši školu navštěvují 
každý rok. Děti si budou připravovat karnevalo-
vé masky a pokud bude dostatek sněhu, uspořá-
dáme i závody v bobování. V pondělí 14. ledna 
shlédneme v mateřské škole pohádku Obušku 
z pytle ven a 25. ledna navštívíme kulturní dům 
města Holic kde uvede divadlo Tramtárie Olo-
mouc pohádku O pračlovíčkovi. I nadále bude-
me navštěvovat solnou jeskyni v Holicích.
Přejeme všem čtenářům úspěšný rok 2013.

Lenka Chotěnovská

Slavnostním zahájením provozu 14. ledna 1983 
byla předána do užívání v hodnotě 5,5 mil. Kč 
nová školní jídelna. Za uplynulých třicet let se 
nám podařilo ve školní jídelně vytvořit moderní 
technicky vybavené prostředí, kde se připravují 
obědy nejen pro děti holických škol, ale i pro 
ostatní strávníky.
Co tedy popřát jídelně k tomuto výročí do dal-
ších let? Hodně spokojených strávníků.
A všem pak klidné prožití vánočních svátků 
a do příštího roku 2013 hodně zdraví, lásky 
a spokojenosti.
Za celý kolektiv školní jídelny

Věra Pamánková, ředitelka školní jídelny

ZŠ Komenského

Podzim na Holubovce

Školní jídelna slaví 30 let

Jak přivítáme rok 2013
v MŠ Holubova

Na vánoční svátky se těší všichni, malí i do-
spělí. Předvánoční období patří v naší mateřské 
škole k těm nejkrásnějším. Pečou se perníčky, 
suší se jablíčka, pomeranče, společně recituje-
me básničky, učíme se nové tanečky, veršované 
pohádky. Celou školu také krásně vyzdobíme, 
rozsvítíme i stromeček. Veškeré úsilí směřuje 
k tomu, abychom advent, prosinec a vánoční 
svátky prožili co nejlépe. Vyvrcholením našeho 
snažení je pak společné rozsvícení vánočního 
stromu v areálu školy. K programu již tradičně 

patří vystoupení našich dětí, koledy Barevné 
muziky, slovo starosty města Mgr. Ladislava 
Effenberka. Děkujeme všem za účast a Vám 
všem přejeme ,,Šťastné a veselé Vánoce“ a klid-
ný nový rok.

Bc. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ
Foto: Ladislav Formánek

Rozsvícení vánočního stromu
v MŠ Staroholická

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Seriál o starých kalendářích končí některými 
zvláštnostmi křestních jmen a příjmení.

O křestních jménech už bylo cosi napsáno, 
ale opomenul jsem ještě uvést jejich početnost 
a zvláštnosti. U žen převažuje v adresáři Marie 
v neuvěřitelném počtu 569! Nechala za sebou 
nemálo se vyskytujících jmen, mezi nimiž pře-
važují Anna, Antonie, Božena, Emilie, Františka 
a Růžena. Zcela ojedinělá jsou jména Adelhaida, 
Berta, Celina, Hermína, Jenovefa, Rosálie a Sali. 
U mužů stojí na prvním místě František v počtu 
442. S určitým odstupem následují Antonín, Jan, 
Jaroslav, Josef, Karel a Václav. Dost výjimečná 
jsou jména James, Vilém, Vincenc a Zikmund.

Nyní přikročíme ku příjmením, která nám po-
dávají zajímavý obrázek. Nejdřív vezmeme živo-
čišnou říši. Možná se budete divit, co tvorstva se 
mezi občany objevuje. Vezměme v potaz ptactvo 
a zvěř. V kategorii opeřenců nalezneme v adresáři 
Bukače, Čermáka, Čížka, Dudka, Holuba, Hrdlič-
ku a Jeřábka. Následují Kačer, Kačírek, Kalous, 
Kapoun, Kohout a Kohoutek, Kos, Křepelka, Sla-
vík, Stehlík a Špaček. A jsme u zvěře, kde je se-
znam trochu menší: Beran, Beránek, Ježek, Liška, 
Samec, Vlček a Zajíček. Malou zahrádečku nalez-
neme v říši rostlinné. Je tam Březina, Hájek, Jed-
lička, Růžička, Smrček a Šípek. Ovšem mnohem 
početnější je říše řemeslníků. Není divu, vzpomeň-
te na obsáhlý výčet všech možných řemesel, které 
vypočítává adresář z roku 1926. Hodně řemesel 
svá pojmenování přeneslo mezi občanská jména. 
V adresáři se objevuje Bača, Bednář, Císař, Chme-
lař, Klempíř, Kočí, Krčmář, Krejčí, Kuchař, násle-
dují Mládek, Páral, Provazník, Řezníček, Sedlák, 
Sklenář, Stárek, Švec, Tesař, Uhlíř, Vápeník, Vinař. 
Avšak adresář také říká, jaké charakterové vlast-
nosti lze ve jménech objevit. Přesvědčí nás o tom 
Hloupý, Holý, Hrdý, Hrubý, Konečný, Kumpán, 
Pospíšil, Srazil, Teplý, Veselý, Zbořil a Železný.

A konec! Doufám, že seriál vám přinesl ne-
zvyklý pohled na téměř devadesát let vzdálenou 
situaci v Holicích. Miloslav Kment

Může vzniknout dojem, že píši o minulosti. 
Nikoliv, podle znalců a historiků svátky vánoč-
ní svým duchem začínají s příchodem adventu 
a končí až u svátku Tří králů, kteří jsou součástí 
svátečního dění. A pochopitelně další podstatnou 

součástí jsou vánoční stromy. Rok od roku více 
přibývají, už se objevily na nádvořích některých 
fi rem a institucí a nemálo jich nalezneme na za-
hrádkách soukromníků. Ovšem dominantou jsou 
městské vánoční stromy, jak nám je připomíná 
na svých fotografi ích Vladislav Branda. Ten hlav-
ní, centrální, stojí vedle sochy Panny Marie na ná-
městí T. G. Masaryka, ten druhý, jakoby pomoc-
ník, stojí vedle silnice na podhůří Orlických hor 
ve Starých Holicích „U křížku“. (mkm)

Rok 2013 začíná a s ním přicházejí na svět 
různá jubilea. U nás se to týká i pozoruhodných 
událostí i osobností. Právě jim je věnována rubrika 
„Holický Slavín“. Jak to tedy v lednu 2013 u osob 
již nežijících vypadá? „Třináctka“ je na kulatá 
jubilea opatrná. Nahlédnutím do holického „His-
torického lexikonu“ nenalezneme žádného „kula-
tého“ jubilanta. Zkusme si však připomenout ně-
které osobnosti, které se narodily v lednu.

Abecedně seřazen je to František Bednář (* 27. 
1. 1919), zakladatel a organizátor proslulých holic-
kých motokrosových závodů, též čestný občan města 

Holic, akad. architekt Karel Dudych (* 19. 1. 1904), 
architekt, projektant, malíř a grafi k, MUDr. Franti-
šek Formánek (* 6. 1. 1840), c. a k. generální štáb-
ní lékař, Čeněk Holub (* 6. 1. 1856), učitel hudby, 
sbormistr, kapelník ve své době v Čechách známé 
holické dechové hudby, Jan Jaro (* 9. 1.1870). učitel 
a předčasně zesnulý nadějný mladý básník, Otakar 
Novotný (* 11. 1. 1880), významný český architekt 
a urbanista, autor návrhu na holickou sokolovnu 
a čp. 24, František Karel Rosůlek (* 20. 1. 1859). 
učitel a ředitel škol, spisovatel, redaktor monografi e 
Pardubicko-Holicko-Přeloučsko. (mkm)

Leden je na pranostiky jedním z nejbohatších 
měsíců. Již úvodní celoměsíční rčení nám posky-
tují několik uvěřitelných citací. Vezměme to popo-
řádku: „V lednu za pec si sednu“, „V lednu mráz 
– těší nás, v lednu voda – věčná škoda“, „Ve dne 
jas, v noci mráz“ či „Roste den, roste i zima“. Dvě 
pořekadla z prvních lednových dnů nám dávají 
víru v prodlužující se den. „Na Nový rok o slepičí 
krok“ a „Na Tři krále o skok dále“. Zůstaneme-li 
u Třech králů (6. ledna), lze věřit tomu, že „Na Tři 
krále zima stále“. Následuje série výroků svatých 
– 8. 1. Erhart, 9. 1. Bazilis, 11. 1. Higin, 14. 1. 
Hilarius, 15. 1. Pavel poustevník. O věrohodnosti 
jejich pranostik lze oprávněně pochybovat. Snad 
lze brát v potaz 16. ledna: „Na svatého Marcela 
zima leze do těla“ či 19. ledna „Na svatého Knuta 
přichází zima krutá“. Z poslední dekády bych dal 
na váhu Anežku Římskou (21. ledna) se rčením 
„O svaté Anežce od kamen se nechce“ a Vincen-
ce (22. ledna) „Na svatého Vincence seď doma 
u pece“. Leden uzavírá František Saleský (29. 
ledna) tvrzením „Na svatého Saleského Františka 
meluzína si často píská“. (mkm)

Jde o události od roku 1493, zachycené v kro-
nikách. Znalec historie namítne, že zde nejsou 
uvedeny všechny významné události. Je to možné, 
poněvadž kronikáři ne vždy stačili zachytit veškeré 
dění toho kterého desítiletí. – Roku 1493 (12. ledna) 
udělil držitel a pán města Holic Neptalim z Frimbur-
ka Ondřejovi právo svobodné dědičné rychty. – 12. 
ledna 1754 byl zahájen provoz na holické poštovní 
stanici. – Roku 1862 došlo v lednu k velké oble-
vě a povodni, které padlo za oběť mnoho domů. – 
18.ledna 1880 byl založen samostatný Sbor dobro-
volných hasičů. – 1. ledna 1901 byla založena místní 
organizace Českoslovanské sociálně demokratické 
strany. – 10. ledna 1917 byly vojenskou správou re-
kvírovány dva zvony kostela sv. Martina. – 10. ledna 
1931 zastupitelstvo schválilo návrh na přejmenová-
ní města na České Holice. Návrh ministerstvo vnitra 
zamítlo. – 24. ledna 1945 s ustupující německou 
armádou se ve městě objevilo 200 ruských zajatců, 
v dalších měsících prošlo směrem ku Praze 50 000 
ruských, amerických, kanadských a anglických 
zajatců. – 1. ledna 1949 vstoupilo v platnost nové 
územní uspořádání republiky a v Holicích vznikl 
okres. – 1. ledna 1955 byly osady Staré a Nové Ro-
veňsko sloučeny a vzniklá osada Roveňsko se stala 
součástí Holic. (mkm)

Ze starých městských adresářů (6)

Fotofejeton z loňských Vánoc

Pranostiky v lednuLednové události v historii 
města Holic

Lednový „Holický Slavín“

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC



Východočeská liga mužů:
BVK Holice - SK Týniště nad Orlicí
80: 58 (19:23 40:42 60:51)
Kolář a Oliva po 16, Tylchrt a Tušl po 12, Wel-
sch Michal 10, Diepold 6, Petružálek 6, Bulu-
šek 2
SK Týniště nad Orlicí - BVK Holice
56 : 73 (21:14 43:36 58:55)
Kolář a Tylchrt po 11, Tušl 9, Oliva a Bulušek 
po 8, Welsch Michal 5, Jelínek 4
Oblastní přebor juniorů U19:
TJ Turnov - BVK Holice
57 : 54 (6:16 22:34 44:43)
Chlubna 16, Bahník 11, Jechura 13, Kašpar 6, 
Procházka 5
58 : 81 (12:21 23:47 44:58) 
Bahník 32, Jechura 27, Chlebna 10, Procházka 
8, Kašpar 2, Kulhavý 2
Celostátní liga žáků U15:
BCM Nymburk - BVK Holice
70: 53 (21:14, 37:27 54:45)
Horký Adam 15, Beránek 14, Zeman 11, My-

cak 7, Welsch Marek 6
Sokol Hradec Králové - BVK Holice
72 : 54 (22:14 37:24 56:40)
Welsch Marek 20, Zeman 13, Horký Adam 10, 
Válek a Mycak po 4, Janoš 1
Oblastní přebor mladších žáků U14:
Kara Trutnov - BVK Holice
33 : 56 (12:11 22:33 32:48)
Welsch Marek 29, Hloušek a Štěpánek po 11, 
Vrbický a Šenk po 2, Vlasák 1
48 : 59 (15:15 24:37 36:49)
Welsch marek 37, Štěpánek 8, Vrbický 6, 
Hloušek, Svatoš, Pařízek a Šenk po 2
BVK Holice - TJ Svitavy 
84 : 32 (26:8 44:14 68:16)
Horký Adam 26, Štěpánek 17, Welsch Marek 
14, Vrbický a Šenk po 8, Hloušek 7, Štěrovský 
Jakub a Pařízek po 2
101 : 27 (24:0 43:6 72:14)
Horký Adam 42, Welsch Marek 24, Hloušek 
12, Štěpánek 9, Šenk 6, Pařízek 4, Vrbický 
a Svatoš po 2
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
BVK Holice - TJ Jiskra Litomyšl
108 : 34 (34:4 65:13 92:24)
Dvořák 37, Mrázek 20, Půlpám 15, Chmelík 12, 
Tran Hai Son 8, Štěrovský Patrik 4, Zurkiv 1

91 : 15 (26:2 54:5 72:9)
Dvořák 27, Tran Hai Son 22, Mrázek 18, 
Chmelík 10, Mergl 5, Půlpán 4, Štěrovský Pat-
rik a Horký Filip po 2, Valenta 1
BVK Holice - BK Pardubice
30 : 85 (8:14 20:30 20:58)
Tran Hai Son 8, Mrázek a Dvořák po 6, Půlpán 
4, Chmelík, Štěrovský Patrik a Horký Filip po 2 
40 : 84 (11:19 19:42 34:56)
Trai Han Son 12, Dvořák 7, Horký Filip a Půl-
pán po 6, Mrázek 5, Chmelík 4
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
Jiskra Litomyšl - BVK Holice
23 : 75 (12:21 12:45 17:63)
Dvořák 28, Chmelík 14, Mrázek 12, Půlpán 8, 
Tran Hai Son 6, Mergl 4, Horký Filip 2, Ště-
rovský 1
26 : 91 (8:15 16:42 21:67)
Dvořák 41, Chmelík 13, Mrázek12, Půlpán 9, 
Tran Hai Son a Mergl po 6, Štěrovský 4
BVK Holice přeje všem holickým občanům 
hezké prožití vánočních svátků a úspěšný 
rok 2013, ve kterém Vás budeme opět pra-
videlně informovat o výsledcích našich druž-
stev v basketbalových mistrovských soutěží 
na palubovkách celé České republiky.

Pavel Welsch

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Bran-
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Vychází měsíčně. Uzávěrka únorového vydání je 21. ledna 2013. Distribuce zdarma.

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

MAS Holicko o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
1. Číslo výzvy MAS Holicko: 5
•  Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013/ Evrop-

ský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
•  Osa: IV. Leader
•  Opatření: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identifi kace MAS
•  Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s., 
•  Strategický plán Leader (SPL):
5P Holicka: Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Pro-
sperující
Registrační číslo a sídlo MAS: 08/005/41100/453/000157
MAS Holicko, o.p.s, Holubova 1,534 14 Holice
Kompletní znění výzvy: http://www.holicko.cz, předpokládaná aloko-
vaná částka: 3.622.000,-  Kč
Alokované částky pro jednotlivé Fiche:
•  Fiche 1 – Volný čas aktivně: 1.254.000,- Kč
•  Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele: 1.184.000,- Kč
•  Fiche 4 – Venkov – balzám pro města: 1.184.000,- Kč
V případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, rozhodne Správní rada 
o převodu těchto fi nančních prostředků na ostatní vyhlášené Fiche s ne-
dostatkem fi nančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce 
konečných žadatelů.
Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF:
18. kolo PRV

3. Termíny a příjem výzvy, způsob podání
Vyhlášení výzvy: 6. prosinec 2012
Příjem žádostí: od 10. prosince 2012 od 8.00 hodin do 18. ledna 2013 
do 12.00 hodin v sídle MAS Holicko, o.p.s., MěÚ Holice, Holubova 1, 

534 14 Holice, v kanceláři pana starosty Mgr. Ladislava Effenberka.
Způsob podání: Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního 
zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti) žádost 
o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh do sídla MAS 
Holicko, o.p.s.: MěÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, a to do rukou 
Ing. Michaeli Kovářové – ředitelky MAS po předchozí domluvě na te-
lefonu 775 302 057 nebo do rukou Bc. Jany Červinkové – manažerky 
MAS po předchozí domluvě na telefonu 775 590 949. Všechny neúpl-
né žádosti nebo žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky 
vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů 
rozhoduje také datum a čas podání žádosti.
Seminář: Školení předkladatelů projektu proběhne dne 17. prosince 
2012 od 15.00 hodin na Obecním úřadě ve Chvojenci a 8. ledna 2013 
od 15.00 hodin na Obecním úřadě v Dolní Rovni. Potenciální předkla-
datelé projektů budou seznámeni se základními požadavky a specifi ky 
předkládání projektů.

V rámci 5. výzvy pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro 
následující tři Fiche:
1 – Volný čas aktivně
2 – Zelená pro mikropodnikatele
4 – Venkov – balzám pro města

Kompletní informace o výzvě včetně Interního předpisu – Administra-
ce a výběr projektů z PRV LEADER jsou k dispozici na internetových 
stránkách: http://www.holicko.cz.
Průběžné informace poskytuje ředitelka MAS Ing. Michaela Ková-
řová, kontaktní telefon: 775 302 057, kontaktní e-mail: mas.holicko@
seznam.cz, michaela.kovarova@institutpr.eu nebo manažerka pro rea-
lizaci SPL Bc. Jana Červinková, kontaktní telefon: 775 590949, kon-
taktní e-mail: mas.holicko@seznam.cz, jana.cervinkova@institutpr.eu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

 
                                          
 

 
 
 

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


