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Vážení spoluobčané!
Na druhé stránce „lis-

tů“ najdete – jako obvykle 
– usnesení rady a zastu-
pitelstva města. Považuji 
za vhodné přidat několik 
vět komentáře k nejpod-
statnějším usnesením. 
Především byl schválen 

závěrečný účet města za rok 2010. Řeklo by se, 
že jde o formální záležitost. Důležitost usnesení 
však spočívá v tom, že zastupitelé na základě 
rozborů, stanovisek fi nančního odboru, fi nanč-
ního výboru i kontrolních orgánů s konečnou 
platností potvrzují, jak „město“ hospodařilo. 
Odpověď je zřejmá. – Podstatným bodem bylo 
též rozhodnutí o letošním kapitálovém rozpoč-
tu, neboli o částkách, které bude moci město 
investovat do vybraných akcí. Již v březnovém 
„slovu“ jsem avizoval doporučení rady, ve kte-
rém se objevila například rozsáhlá rekonstruk-
ce veřejného osvětlení, úprava parkoviště za 
hřbitovem či slibovaná oprava kaple v městské 
části Roveňsko. Domnívám se, že zastupitelstvo 
vybralo dobře. Podrobný rozpis kapitálového 
rozpočtu, který pro letošní rok překračuje část-
ku patnácti milionů korun, je uveden na dalších 
stránkách „listů“. – Tradičním rozpočtovým bo-
dem tohoto období je rozdělování fi nanční pod-
pory z rozpočtu města pro občanská sdružení, 
spolky, kluby i jednotlivce. Tyto celky již vědí, 
že mohou každý rok podat zdůvodněnou žádost 
o podporu, kterou příslušné orgány – především 
rada města – zváží a poté doporučí zastupitel-
stvu ke schválení. A vracíme se v podstatě k zá-
věrečnému účtu. Záleží totiž vždy na výsledku 
celoročního hospodaření, jaké podpůrné částky 
bude možné uvolnit, poněvadž „seshora“ nám 
na to nikdo nikdy nic nedá (podrobný rozpis 
podpory je uveden v usnesení zastupitelstva na 
straně 2). – Podstatným bodem jednání bylo též 
schválení žádostí o některé dotace. Na první 
pohled se zdá, že jde o jakousi byrokracii, zby-
tečné papírování „o ničem“. Ovšem skutečnost 
je jiná a dá se popsat průpovídkou, že „úspěch 
přeje připraveným“. V momentě, kdy stát, kraj 
či jiný celek nabídne dotace, je nezbytné mít 
podané žádosti, připravené návrhy, rozpočty… 
Byrokracie? Nikoliv. Takový je systém, a chce-
te-li mít naději na úspěch, musíte podmínky ak-
ceptovat. A my chceme zlepšit obnovu zeleně, 
dokončit úpravy dětských hřišť, zmodernizovat 
veřejné osvětlení, atd. – Píši poslední větu „slo-
va“ a sluníčko mi svítí do očí. Zdá se, že jaro je 
defi nitivně tady. Tak ať se vám líbí, ať vás ohře-
je, dobře naladí, ať se vám daří!

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Pardubický kraj vyhlásil loňského roku soutěž 
mezi městy regionu o nejlepší webové strán-
ky. Holice v té době zapracovaly na moderní 
grafi ce i celkové úpravě a obsahu stránek a do 
soutěže se přihlásilo. Nepochybným úspě-
chem všech, kteří se na nové tváři webu po-
dílejí, je výsledek soutěže: Holice se v rámci 
Pardubického kraje umístily na prvním místě 
před Vysokým Mýtem a Lanškrounem. Od-
měnou pro město kromě umístění je i plaketa 
„Zlatý erb“ a věcné ceny. Vítězství v soutěži 
pochopitelně zavazuje k tomu, aby na zdoko-
nalování webových stránek – zvláště pokud se 
jedná o aktualizaci vnitřního obsahu – bylo 
dále pracováno. (mkm)

Šestnáct let trvalo než se v Holicích opět usku-
tečnil Hasičský ples. Když se blížil večer dne 
18. února, byli jsme plni napětí, zda na obno-
vený bál místních krotitelů ohně lidé přijdou 
– a oni přišli, dokonce v počtu několika set. 
Hasičský ples tak patřil k vrcholům holické ple-
sové sezóny, byť prostředí Party Hall Maxim, 
kde se ples uskutečnil je spíše diskotékové. 
Velkou přízeň plesu také věnovali sponzoři. 
Do malé i velké tomboly nám věnovali 250 
cen. Malou tombolu návštěvníci plesu losovali 
v průběhu večera, losování té velké se stalo půl-
nočním zlatým hřebem. Hlavní cenou bylo ha-
sičské auto pro děti, ale hrálo se i o mikrovlnou 
troubu, náramkové hodinky a další hodnotné 
ceny. Náš velký dík tedy patří všem sedmdesáti 
holickým i přespolním sponzorům, a také všem, 
kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu Ha-
sičského plesu.
Že jsme po plese neusnuli na vavřínech, toho 

budiž důkazem sobota 5. března, kdy se v na-
šem městě uskutečnil Holický masopust. Jako 
hasiči jsme zůstali věrni tradici masopustní-
ho maškarního průvodu, o jehož obnovení se 
zasloužil náš dlouholetý a nedávno zesnulý 
starosta Jiří Kerouš. Síly jsme ale navíc spo-
jili s místní římskokatolickou farností a Ho-
lický masopust tak dostal nový rozměr. My 
jsme zajistili průvod městem, ke kterému nám 
dal u kostela svatého Martina svolení starosta 
města. Farníci pak ve spolupráci s Restaurací 
Zlatá koruna připravili zabíjačkové hody a od-
polední maškarní disco karneval pro děti. Jako 
na správné masopustní veselici nechyběly ani 
pravé domácí koblížky. A představte si, že těch 
obětavé ženy nasmažily skoro tři stovky. Vaše 
hojná účast a prázdné kotle, hrnce, mísy, lah-
ve a sudy svědčí o všeobecné spokojenosti. Ať 
tedy žije Holický masopust 2012.

Lukáš Peška, kulturní referent SDH Holice

Holice se staly držiteli „Zlatého erbu“

Dobrovolní hasiči se činili – obnovili ples a pořádali masopust

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 21. února 2011
Usnesení č. 55
Rada města Holic schvaluje postup komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a hodnotící ko-
mise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Rekon-
strukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená 
s vytvořením nové expozice“ dodávky interiéru 
ze dne 18. 2. 2011. Níže uvedená sdružení bu-
dou vyzvána k podání cenové nabídky. Jedná se 
o: 1. Sdružení fi rem EXPO, IGC GROUP, s.r.o., 
REVYKO spol. s r.o. a Nowatron Elektronik, 
spol. s r.o., 2. Sdružení fi rem „M plus“ spol. 
s r.o. a AV Media a.s.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 28. února 2011
Usnesení č. 56
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit kapitálovou část rozpočtu města 
na rok 2011 dle předloženého návrhu ve výši 
15 124 912 Kč.
Usnesení č. 57
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit rozdělení veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města na rok 2011 dle předlo-
ženého návrhu v celkové výši 648 000 Kč. 
Usnesení č. 58
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit závěrečný účet města za rok 2010.
Usnesení č. 59
Rada města Holic schvaluje hospodaření pří-
spěvkových organizací města za rok 2010.
Usnesení č. 60
Rada města Holic schvaluje na základě výsled-
ků hospodaření příspěvkových organizací měs-
ta za rok 2010: a) převod částky 28 257,24 Kč 
do rezervního fondu MŠ Holubova, b) převod 
částky 965,99 Kč do rezervního fondu MŠ 
Pardubická, c) převod částky 12 901,22 Kč do 
rezervního fondu ZŠ Holubova, d) převod část-
ky 276 666,76 Kč do rezervního fondu ZŠ Ko-
menského, e) převod částky 119 417,72 Kč do 
rezervního fondu ZUŠ Holice, f) převod částky 
90 532,29Kč do rezervního fondu DDM Holice, 
g) převod částky 541 971,44 Kč do rezervního 
fondu ŠJ Holice, h) převod částky 50 662,12 Kč 
do rezervního fondu KD Holice, i) převod částky 
495 358,37 Kč do rezervního fondu TS Holice.
Usnesení č. 61
Rada města Holic ukládá vrátit do rozpočtu 
města přebytky hospodaření: a) Mateřské ško-
ly Holubova ve výši 84 550,79 Kč, b) Mateř-
ské školy Staroholická ve výši 24.470,71, Ter-
mín: ihned. Zodpovídá: Lenka Chotěnovská, 
Bc. Zdeňka Krátká. 
Usnesení č. 62
Rada města Holic schvaluje výběrovou komi-
si na ředitele technických služeb ve složení: 
Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Vítězslav Vond-
rouš, Josef Bartoníček, Ing. Stanislav Zahálka 
a Josef Kozel. Tajemníkem komise jmenuje 
Ing. Vladislava Brandu.
Usnesení č. 63
Rada města Holic schvaluje odměny ředitelům 
příspěvkových organizací města za II. pololetí 
roku 2010 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 64
Rada města Holic bere na vědomí přípravu za-
sedání zastupitelstva města dne 14. 3. 2011.

Usnesení č. 65
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit výjimku z usnesení Zastupitel-
stva města č. 228 ze dne 9. 3. 2009 a to pro 
bytový dům čp. 1042 U Kapličky, Dům s pe-
čovatelskou službou čp. 1131, Palackého ulice 
a čp. 29 na náměstí T. G. Masaryka ve znění: 
DPH bude uplatňováno u zdanitelného plnění 
– úklid společných prostor v čp. 1042, čp. 1131 
a čp. 29 nejpozději od 1. 1. 2012.
Usnesení č. 66
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města: a) potvrzení zřízení fondu „Eric and Vir-
ginia Stein“, b) schválit statut fondu „Eric and 
Virginia Stein“.
Usnesení č. 67
Rada města Holic schvaluje navýšení kapacity 
Mateřské školy Staroholická na 50 dětí.
Usnesení č. 68
Rada města Holic schvaluje bezplatné použití 
znaku města Holic na webové stránky a propa-
gační materiály Rodinnému výchovnému cent-
ru Holoubek.
Usnesení č. 69
Rada města Holic bere na vědomí postup při-
dělování bytů v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Palackého ulici 1131 a v bytovém domě 
U Kapličky 1042.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 14. března 2011
Usnesení č. 70
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace. 
PU/0835/S mezi Regionální radou soudružnos-
ti Severovýchod a Městem Holice na projekt 
„Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba 
spojená s vytvořením nové expozice“.
Usnesení č. 71
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit 1. rozpočtovou změnu v rozpoč-
tu města na rok 2011.
Usnesení č. 72
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit od-
prodej části pozemku p. č. 1554/1, k.ú. Holice 
v Čechách, výměra cca 60 m2, ul. Staroholická.
Usnesení č. 73
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit zřízení věcného břemene na po-
zemcích města p. č. 2379/2, 4405/2 a 4364/1, 
k. ú. Holice v Čechách za účelem vedení veřej-
ného rozvodu elektřiny, za úplatu formou jed-
norázové náhrady.
Usnesení č. 74
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu 
města schválit podání žádosti o dotace na: 1) 
dětská hřiště, 2) obnovu a výsadbu zeleně, 3) 
úsporné veřejné osvětlení, 4) využití solární 
energie pro ohřev teplé užitkové vody.
Usnesení č. 75
Rada města Holic: a) ruší usnesení rady města 
č. 241 ze dne 4. 10. 2010, b) schvaluje splátkový 
kalendář na splácení dlužného nájemného pro 
paní Marii Leierovou dle předloženého návrhu, 
c) schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu 
s paní Leierovou, za předpokladu, že smlouva 
bude uzavřena na jeden měsíc a obnovována pro 
další měsíc jen v případě včasného uhrazení pří-
slušného nájemného a splátky dluhu.

Usnesení č. 76
Rada města Holic schvaluje splátkový kalendář 
na splácení dlužného nájemného pro paní Marii 
Hanušovou dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 77
Rada města Holic schvaluje: a) Organizační řád 
MÚ Holice s platností od 1. 4. 2011, b) maxi-
mální počet zaměstnanců Městského úřadu Ho-
lice na 56 od 1. 5. 2011.
Usnesení č. 78
Rada města Holic: a) ruší usnesení č. 67, 
b) schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity 
Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Par-
dubice na 50 dětí a ve školní jídelně Mateřské 
školy Holice, Staroholická na 50 stravovaných 
s účinností od 1. 9. 2011.
Usnesení č. 79
Rada města Holic schvaluje: a) ukončení ná-
jemní smlouvy s panem Ladislavem Němcem 
na nebytové prostory v čp. 61 ulice Bratří Čap-
ků dohodou k 31. 3. 2011, b) na základě před-
ložených nabídek pronájem nebytových prostor 
v čp. 61 ulice Bratří Čapků fi rmě Qanto CZ 
s.r.o., Bubenská 8a/943, Praha s platností od 
1. 4. 2011, za podmínek dle nabídky uchazeče.
Usnesení č. 80
Rada města Holic: a) schvaluje poskytnutí do-
tace z fondu „Eric and Virginia Stein“ dle před-
loženého návrhu správní rady fondu, b) ukládá 
vedoucí fi nančního odboru a školství vypořádat 
schválené dotace do 31. 3. 2011. Zodpovídá: 
Miroslava Welschová

Fond „Eric and Virginia Stein“

HOLICE – V rámci aktivit společnosti Ame-
rican Friends of the Czech Republic bylo naše 
město lonského roku vyzváno, aby založilo 
fond „Eric and Virginia Stein“ pro nadané stu-
denty. Je třeba poznamenat, že prof. JUDr. Erik 
Stein, diplomat a světově uznávaný znalec me-
zinárodního práva, žijící v USA, je holickým 
rodákem a čestným občanem našeho města. 
Fond založil spolu se svojí ženou, zahrnuje 
částku 10 000 dolarů a je určen studentům, 
kteří studují na holických středních školách, 
a vysokoškolským studentům včetně doktoran-
dů s trvalým bydlištěm v Holicích. Fond ob-
hospodařuje správní rada (Mgr. Pavel Hladík, 
Mgr. František Janeček a Ing. Aleš Horčička), 
která pro letošní rok posoudila došlé žádosti 
a rozhodla rozdělit necelých 180 000 Kč takto: 
Anetě Rychlíkové, fi lozofi cká fakulta Univer-
zity Palackého Olomouc, 25 000 Kč k úhradě 
části nákladů na stáž v ruské Kostromě, Zuzaně 
Majcové, Gymnázium Dr. Emila Holuba Holi-
ce, 30 550 Kč na úhradu části nákladů studij-
ního pobytu v Orewa College – Nový Zéland, 
Antonínu Vlachovi, Gymnázium Dr. Emila 
Holuba Holice, 25 000 Kč na nákup vybavení 
počítačových programů, Mgr. Petru Janu Jurač-
kovi, přírodovědecká fakulta Univerzity Karlo-
vy, 40 000 Kč na úhradu části nákladů projektu 
„Tajemná kubánská kráska – popis nového dru-
hu sladkovodního korýše“, Michalu Vostrčilovi, 
přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
Olomouc, 27 000 Kč k nákupu přístrojů pro-
jektu „Mapování a dokumentace krasu pásma 
Branné“, Gymnáziu Dr. Emila Holuba Holice, 
32 000 Kč na úhradu nákladů a materiálního 
vybavení soutěží. (mkm)
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Výstava mysliveckých trofejí
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubice 
ve spolupráci s městskými úřady Holice, Pře-
louč a pardubickým magistrátem pořádají kaž-
doroční přehlídku trofejí ulovených v honitbách 
okresu Pardubice v roce 2010.
Přehlídka se koná v prostorech Kulturního 
domu v Býšti od 29. dubna do 1. května 2011. 
Slavnostní zahájení je v pátek 29. dubna v 9 ho-
din a pro veřejnost je výstava otevřena od 10 do 
17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli 
od 9 do 14 hodin. 

Odbor dopravy – povinnosti cyk-
listů a vybavení jízdního kola
S odtáváním sněhu a teplým počasím začne 
nová cyklistická sezóna. Protože i v Holicích 
jsou problémy s chováním cyklistů na silni-
ci a také s nevybavenými  jízdními koly, bu-
dou se strážníci městské policie ve  zvýšené 
míře zaměřovat na kontroly cyklistů.  Proto 
připomeneme základních povinností každého 
cyklisty, které vycházejí ze zákona o pozem-
ních komunikacích včetně vybavení jízdního 
kola.
•  Cyklista mladší osmnácti let je povinen po-

užívat při jízdě na jízdním kole cyklistickou 
přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě. 

•  Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komu-
nikaci, což jsou komunikace v obci, a na ve-
řejně přístupné účelové komunikace, což jsou 
zase například lesní nebo polní cesty, pouze 
v doprovodu osoby starší 15 let .

•  Na jednomístném jízdním kole není dovoleno 
jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybave-
no pomocným sedadlem pro přepravu dítěte 
a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 
15 let vézt osobu mladší 7 let.

•  Při jízdě nesmí cyklista kouřit, musí se plně 
věnovat řízení.

•  POZOR NA ALKOHOL – jízda pod vlivem 
alkoholu je velice nebezpečná, a pokud je cyk-
lista přistižen, hrozí mu velmi vysoká pokuta. 
Jestliže je zjištěná hladina alkoholu v těle pod 
1 ‰ ukládá se taxativně pokuta v rozmezí od 
10 000 Kč do 20 000 Kč, v případě alkoho-
lu v hodnotě 1 ‰ a více se taxativně ukládá 
pokuta v rozmezí 25 000 Kč až 50 000 Kč. 
Jedinou útěchou takovému hříšníkovi může 
být pouze to, že mu nebudou v registru řidi-
čů zaznamenány žádné body, protože bodové 
hodnocení se týká jenom řidičů motorových 
vozidel.

•  Na jízdním kole nesmí chybět žádná součást 
povinného vybavení. Správné vybavení jízd-
ního kola podrobně popisuje vyhláška Minis-
terstva dopravy č. 341/2002 Sb., a její příloha 
č. 13, obsahuje technické požadavky na vyba-
vení jízdního kola.

•  Z povinného vybavení jízdního kola zdů-
razňujeme: 

dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední od-
razka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, 
oranžové odrazky na obou stranách pedálů, 
oranžové odrazky na paprscích kol.

•  Vybavení za snížené viditelnosti: 
vpředu světlomet bílé barvy, vzadu svítilnou 
se zadním obrysovým světlem červené barvy, 
zdroj elektrického proudu (dynamo, baterie). 
Upozorňujeme, že přerušované přední světlo 
můžeme užívat pouze při jízdě po osvětlené 
komunikaci!!! 

•  Vidět a být viděn je velice důležité, proto: 
vždy včas použij osvětlení jízdního kola, ob-
lékej pestré oblečení a používej fl uorescentní 
a refl exní doplňky.

V poslední době se objevila nová kategorie 
účastníků silničního provozu, jezdci na koleč-
kových bruslích. Z hlediska zákona o pozem-
ních komunikacích to jsou CHODCI a jejich 
povinnosti je pohybovat se pouze po chodníku 
nebo stezce pro chodce, přičemž nesmějí ohrozit 
ostatní chodce. 
Jedině, kde není chodník nebo je-li neschůdný, 
mohou užít levé krajnice, a kde není krajnice 

nebo je-li neschůdná, potom jedou co nejblíže při 
levém okraji vozovky. Povinnosti chodců upra-
vuje §53 zákona o pozemních komunikacích.

Kožní ordinace od června 2011
MUDr. Marcela Vaicová oznamuje zahájení 
provozování kožní ordinace od 1. 6. 2011 v bu-
dově polikliniky – náměstí T. G. Masaryka 29 
(ordinace po MUDr. Starém). Ordinační dny 
– středa 8.30–16.00, pátek 8.30–12.30, 13.00–
16.00 (objednaní pacienti a výkony). Tel. kon-
takt: 605 428 667.

„Čarodějnice 2011“ – ve sobotu 
30. dubna
19.30 hodin –  náměstí T. G. Masaryka – kon-

cert Dechové hudby KD Holice
20.15 hodin –  lampionový průvod z náměstí 

ke kulturnímu domu
21.30 hodin –  zapálení ohně u parkoviště kul-

turního domu
21.45 hodin –  odpálení ohňostroje
Bohaté občerstvení, živá hudba Hotovo Coun-
try, tanec, rej čarodějnic.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v r. 2011 6 000 000 Kč

Investiční transfer – Rekonstrukce muzea (podíl r. 2011) 6 000 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v r. 2011 15 124 912 Kč

1. Dokončení a dofi nancování akcí z r. 2010 1 466 500

Rekonstrukce kotelen  1 192 500
Odvodnění plochy Staroholická  204 000
Úpravy okolí panelových domů Muška – PD  70 000

2. Nové kapitálové výdaje na rok 2011  13 658 412

INVESTICE DO KOTELEN  330 000
REKONSTRUKCE MUZEA – spoluúčast k dotaci 1 000 000
KROPÍCÍ VŮZ – spoluúčast k dotaci 500 000
PARKOVIŠTĚ HŘBITOV – úprava plochy 700 000
PŘÍSTŘEŠEK u KD – odkoupení do majetku města 400 000
čp. 29 STAVEBNÍ ÚPRAVY – před rekonstrukcí kotelny 300 000
REKONSTRUKCE MUZEA – z dotace 6 000 000
VÝKUP POZEMKŮ do majetku města 200 000
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PD – Vitínovi, Jelínkovi, Šejnovi 60 000
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – Mládežnická, Koudelka 600 000
KAPLIČKA ROVEŇSKO – rekonstrukce 200 000
INVESTIČNÍ TRANSFER TS Holice – nákup sekačky 800 000
INVESTIČNÍ TRANSFER TS Holice – veřejné osvětlení 1 000 000
INVESTIČNÍ TRANSFER TS Holice – GO mycí stanice vč. lapolu 450 000
PARKOVACÍ AUTOMAT – nákup nového automatu 150 000
INVESTIČNÍ TRANSFER DSO Holicka –  protipovodňová opatř. 

– spoluúč. k dotaci 120 000
ÚPRAVY MUŠKA – umístění kontejnerů na odpad 200 000
INVESTIČNÍ TRANSFER – MŠ Staroholická, dobudování dět.hřiště u MŠ 50 000
SLUŽEBNÍ os. vůz Oktavia Combi  200 000
MĚSTSKÉ HODINY – na čp. 2 200 000
REZERVA k rozdělení 198 412

SALDO (příjmy minus výdaje) -9 124 912 Kč

FINANCOVÁNÍ z výsledku hospodaření za r. 2010 9 124 912 Kč

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC na rok 2011

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

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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V dětech ještě doznívají příjemné zážitky z Holické Mateřinky.
12. ročníku se zúčastnilo 18 souborů z 16 mateřských škol. Mateřská 
škola z Přelouče nás pozvala na palubu letadla a letěli jsme cestu kolem 
světa. Z Hostovic přijely princezny na vdávání. Zavzpomínali jsme na 
Mrazíka. Trochu jsme se báli strašidel, bubáků, ježibabiček.
Užili jsme si na Brazilské pláži. Léto nám připomenul let motýlů.
Vystoupení byla nápaditá. Okruh účastníků Holické Mateřinky se rozšířil. 
Premiéru měly děti z Hostovic a z Mateřské školy Srdíčko z Pardubic.
Děkujeme všem, kdo podpořil Holickou Mateřinku. Poděkování patří 
Městu Holice, fi rmě BV elektronik s.r.o., Cestovní agentuře Apollo, Jiří-
mu Kamenickému, Cukrárně Valma.
Co nás čeká v měsíci dubnu?
Ježibabičky se promění v čarodějnice, čeká je ČARODĚJNICKÝ DEN 
v mateřské škole.
Rodiče pozveme na VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU, z výrobků uspořádá-
me VÝSTAVU VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ. 
Začneme trénovat na ATLETICKÉ ZÁVODY.
Od 4. do 8. dubna proběhne ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. PŘIJÍ-
MACÍ ŘÍZENÍ se uskuteční 9. května 2011.
Více informací na: http//www.msholice.ic.cz

Dobrý den,
ráda bych touto formou vyjádřila své poděkování pracovnicím kulturního 
domu v Holicích, které projevily ochotu a vstřícnost při zapůjčení kos-
týmů pro děti z dětských domovů na předvánoční koncert Děti – dětem, 
který proběhl  15. prosince 2010 ve Smetanově domě v Litomyšli.
Za sebe mohu s jistotou dodat, že jsem se za své působení v charitě nesetkala 
s takovou radostí, jako právě u dětí z dětských domovů v Holicích a v Mo-
ravské Třebové.

Jana Pletněvová Music produktion

Jaký bude aprílový měsíc v Mateřské škole Holubova ?

Speciální akce od E.ON
Výhodná cena zemního plynu
a sleva na kotle
nejméně 10 500 Kč!
VODA-PLYN-TOPENÍ Holice s.r.o.   tel. 603 224 333

www.eon.cz

EON_Vaillant_polep_60x40cm:Sestava 1  17.2.2011  8:52  Stránka 1

TruhlářstvíTruhlářství  - David FilipiDavid Filipi

ke kompletní kuchyňské linceke kompletní kuchyňské lince

myčkamyčka  nebonebo  varná deska Zdarmavarná deska Zdarma

Vyrobí i navrhneVyrobí i navrhne

Kuchyňské linky  Kuchyňské linky  levné i luxusnílevné i luxusní

Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz 

Tel: 602 278 246Tel: 602 278 246    

Vest. skříně a nábytekVest. skříně a nábytek na míru na míru  
Navštivte nás ve vzorkovně DaBe Smetanova 250 Holice

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672
Kolik věcí se Vám přizpůsobí?

Nabízíme Vám čočky Transitions, které se Vám přizpůsobí.
Ušetříte až 30 %

Poděkování

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky
 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

k03-90x60_CMYK.indd   1 14.2.2011   15:12:42

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V letošním roce připadají velikonoční svátky, tedy největší a nejvýznam-
nější svátky křesťanského kalendáře, na samotný závěr měsíce dubna. Ve-
likonoce jsou svátkem pohyblivým a letošní datum je pro jejich slavení 
datem nejzazším. V neděli 17. dubna, která nese název Květná nebo paši-
jová, budeme na začátku mše svaté, tedy v 8 hodin, žehnat kočičky jako 
symbol Kristova vítězného vjezdu do Jeruzaléma. Tuto neděli současně 
vyjde letošní druhé číslo farního věstníku Svatomartinské informatori-
um, zaměřené především na celou velikonoční dobu. Dočtete se v něm 
také, co pro vás chystáme v následujících měsících. Po Květné neděli 
začne Svatý týden zakončený velikonočním triduem, tedy Zeleným čtvrt-
kem, Velkým pátkem jako dnem přísného postu, a Bílou sobotou. Obřady 
v kostele svatého Martina začnou ve čtvrtek a pátek v 19 hodin, s tím, že 
v pátek v 15 hodin bude čtena tzv. křížová cesta. O Bílé sobotě bude od 10 
do 16 hodin možnost adorace u Božího hrobu, obřady pak začnou ve 20 
hodin. Slavná mše svatá na Hod Boží velikonoční, tedy v neděli 24. dub-
na, začne úderem osmé hodiny ranní. Při mši budou žehnány pokrmy, 
takže si můžete donést pečené beránky. Ve stejnou hodinu jako v neděli 
začne bohoslužba také o velikonočním pondělí. Obřady ve všech těchto 
dnech obohatí zpěvem Svatomartinský sbor.

Lukáš Peška, regenschori u svatého Martina

Členové základní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířec-
tva pořádali dne 19. 2. 2011 poslední akci, kterou bylo Mistrovství mas-
ných plemen králíků Čech a Moravy s mezinárodní účastí. 76 chovatelů 
klubu a chovatelé SRN a SR vystavili celkem 554 kusů králíků osmi ple-
men a barevných rázů. Důkaz toho, že se tato plemena těší velké oblibě, 
byla skutečnost velkého zájmu chovatelů i běžných návštěvníků z celé 
republiky i ze zahraničí. Pořadatelé se měli co ohánět, aby zvládli nápor 
návštěvníků i kupujících, kteří čekali na otevření výstavy již hodinu před 
otevřením výstaviště! Vše se podařilo zvládnout, snad jen někteří kupující 
nebyli uspokojeni, jelikož byli prodejní králíci již v deset hodin vyprodá-
ni, i když jich bylo nabídnuto k prodeji více než dvě stovky. 

Za ZO ČSCH Holice jednatelka Olga Frymlová

Nové holické Rodinné a vzdělávací 
centrum Holoubek Oblastní charita 
Pardubice slavnostně otevře ve středu 
13. 4. 2011 ve 14.00 hodin v Dudychově 
ulici č.p. 782.
Do Holoubka srdečně zveme širokou veřej-
nost, zejména děti se svými rodiči i na ná-
sledující dva dny otevřených dveří. „Malí 
i velcí návštěvníci mohou objevovat ta-
jemství každé z místností rodinného centra 
a těšit se na zpívání u klavíru, tvoření, Montessori pomůcky, voňavé linec-
ké a perníkové holoubky na mlsání i na živé překvapení,“ uvedla ředitelka 
Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie Hubálková. Do světa pohádek se 
přeneseme příběhem O perníkové chaloupce v podání dětského dramatic-
kého kroužku při DDM. Slavnostní odpoledne uzavřou nejmladší sboristé 
ZUŠ Bonifantes zpěvem českých písní a k nebi vzlétnou poštovní holubi. 
Vstup do centra bude v těchto prvních 3 dnech 13.–15. 4. zdarma.

Program otevření:
Středa 13. 4. 2011
14.00 h –  slavnostní přestřižení pásky, pár slov k otevření RVC Holoubek, 

prohlídka domu, tvořivá dílna pro děti
15.00 h – pohádka O perníkové chaloupce
16.00 h – vypuštění balónků s přáníčkem
16.30 h – vystoupení chlapeckého dětského sboru ZUŠ Bonifantes
17.00 h – vypuštění živých poštovních holubů

Čtvrtek 14. 4. 2011
  9.00–10.00 h – zazpívejme si u klavíru
10.00–10.30 h – ručičky, nožičky, hejbejte se
10.30–12.00 h – Montessori herna 
10.30–12.00 h – tvořivá dílna pro děti
12.00–14.00 h – polední pauza
14.00–14.30 h – babička čte dětem
14.30–15.00 h – zazpívejme si u klavíru
15.00–17.00 h – tvořivá dílna pro děti
15.30–17.00 h – Montessori herna

Pátek 15. 4. 2011 
  9.00–  9.30 h – ochutnávka angličtinky pro batolata
  9.30–10.00 h – ochutnávka angličtinky pro 2–3letá dítka
10.00–10.30 h – BabySigns – znaková řeč pro batolata
10.30–11.00 h – babička čte dětem – O Smolíčkovi
10.30–12.00 h – Montessori herna a tvořivá dílna

Od pondělí 18. 4. již bude probíhat pravidelný program. Více informací 
www.pardubice.charita.cz/holoubek/.

Těšíme se na Vás!

I když do léta je ještě času dost, přesto se ve dnech 4.–6.března 2011 
konal víkendový potápěčský kurz. Kurzu se účastnilo 17 světlušek a vlčat 
z holického skautského střediska. A jak to celé probíhalo? Bohužel jen 
teoreticky, ale věřte nám – užili jsme si to!
V pátek jsme vyrazili vláčkem do krásných kluboven v Hradci Králo-
vé. Večer po motivační scénce byla v plánu výroba potápěčských přileb 
a neoprénu (posloužil k tomu toaletní papír). Nezapomněli jsme si vzít 
s sebou i kytary a zpívali jsme do noci.
Ráno nám rybáři po cestě zanechali rybičky a my pomocí těchto značek 
došli do Obřího akvária. Zde jsme všichni nadšeně pozorovali malé i vel-
ké vodní potvůrky a pozorně poslouchali výklad odborníků. Po návratu 
do klubovny jsme pomocí stop odhalili piráta a namalovali velký vodní 
svět na prostěradla. 
Po obědě jsme si všichni zasloužili odpočinek. Ten však netrval dlouho. 
Naši slavní potápěči totiž objevili podmořské město Insulo a my se ho 
vydali prozkoumat. Konkrétně jsme v několika skupinách zjišťovali na 
Velkém náměstí odpovědi na záludné otázky o městě. Odpoledne jsme se 
ještě utkali v lovu ryb a večer jsme zakončili zhlédnutím fi lmu Hledá se 
Nemo. Unavení a plní zážitků jsme zapadli do spacáků.
V neděli nás už čekal jen úklid, vyhodnocení víkendu a předání Potá-
pěčských dekretů. Myslím si, že výprava se velice povedla, počasí bylo 
úžasné, klubovny krásné a děti hodné. 

Těším se na všechny příště! Kiki

Velikonoce

Chovatelé ukončili chovatelskou sezonu

Otevření centra Holoubek

Skautské okénko o výpravě

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Dne 3. 3. 2011 navštívil Střední školu automobilní Holice náměstek 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Ladislav Němec. Pana 
náměstka doprovázel Ing. Miloš Huryta, MBA – předseda představen-
stva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a Mgr. Ladislav 
Effenberk – starosta města Holice. Pan náměstek se nejprve sešel s ře-
ditelem školy Mgr. Michalem Šedivkou. Při tomto setkání se zajímal 
o aktuální problémy odborného školství v Holicích. Dále si prohlédl 
celý areál školy, největší zájem projevil o prohlídku dílen, ve kterých 
probíhá odborný výcvik a výuka praxe. Vysoce hodnotil vybavení dílen 
moderní diagnostickou technikou.

Veronika Klikarová

Žáci a učitelé ZŠ Holubova vás všechny srdečně zvou na „Velikonoční 
prodejní výstavu“ výrobků našich žáků. Výstava se uskuteční v pondělí 
18. 4. a v úterý 19. 4. od 9 do 17 hod.
Přijďte se nechat inspirovat, nasát velikonoční atmosféru, kterou bude 
provoněna celá škola.
Uvidíte jarní dekorace všeho druhu a spoustu dalších krásných věcí.

Těšíme se na vaši návštěvu

Naše škola uspořádala v lednu sbírku 
autolékárniček pro nadaci Adra, která je 
použije pro svou nemocnici v Keni Itibo. 
Projekt to byl opravdu veliký. Podařilo se 
nám nasbírat téměř 200 autolékárniček. 
Adra nám jako poděkování zaslala dě-
kovný certifi kát. Jsme rádi, že jsme mohli 
alespoň touto cestou pomoci. Děkujeme 
všem, kteří se do sbírky zapojili.

Za ZŠ Holubova Mgr. Petra Buriánková

Na doporučení krajského úřadu bude přijímací zkouška součástí přijíma-
cího řízení u maturitních oborů, což by mělo přispět ke zvýšení kvality 
středoškolského studia. Jedná se o čtyřleté obory ukončené maturitou: 
Silniční doprava (kapacita 30 míst) a Autotronik (kapacita 30 míst). 
Uchazeči do nich budou přijímáni na základě bodového hodnocení vý-
sledků přijímací zkoušky – český jazyk, matematika a obecné studijní 
předpoklady a na základě prospěchu v posledních ročnících základní 
školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o přijímací zkoušky dělané po delší 
době, tak se mohou uchazeči o studium ve Střední škole automobilní Ho-
lice zúčastnit v sobotu 2. 4. 2011 přípravného kurzu pro úspěšné vykoná-
ní přijímacích zkoušek. Kurz bude začínat v 8.00 hodin v učebně 13.

Veronika Klikarová

Skončilo 1. pololetí, rozdalo se vysvědčení a naši žáci balili lyže a hurá 
na lyžařský kurz do Jizerek. Počasí nám přálo, parta dětí ze 7., 8. a 9.tříd 
byla fajn a vše jsme zvládli bez úrazů!
Hned po návratu z hor jsme se zúčastnili Nestlé cupu v basketbalu mlad-
ších dívek a chlapců v Moravanech. V náročné konkurenci pardubických 
basketbalových škol obsadila naše děvčata 3. místo. Chlapci byli pátí. 
Děvčata pokračovala ve svém basketbalovém tažení i v březnu, kdy jsme 
odjeli do Pardubic na okresní kolo basketbalové olympiády. Do okres-
ního kola jsme se nominovali už na podzim, kdy naše děvčata vyhrála 
okrskové kolo Holicka. Stejně, jako se nám na podzim dařilo v atletice, 
daří se děvčatům v basketbalu.
Ráda bych poděkovala Evě Dvořákové, Báře Zběhlíkové, Kristýně 
Schejbalové, Veronice Albrechtové, Martině Ročkové, Kristýně Ku-
čerové, Valče Havelkové, Lindě Pětioké, Táně Maršálkové, Kláře Mil-
faitové, i Míše Vlasákové a Nikole Krpálkové za skvělou reprezentaci 
školy a úžasné sportovní nasazení.

Mgr. Naďa Harčárová

POZVÁNKA NA VELIKONOCE VE ŠKOLE

Projekt ADRA na ZŠ Holubova

Příprava na přijímací zkoušky ve Střední škole 
automobilní Holice bude 2. 4. 2011

Sportování na Holubovce

Náměstek ministra školství v SŠA Holice

 

 

 
 
A p a r t m á n   v Deštném v Orlicích horách – ubytování  
 
Společnost BW – Stapron, s.r.o.  Vám  pro odpočinek a rekreaci nabízí ubytování pro 
6 osob v novém komfortně zařízeném apartmánu v Deštném  v Orlických horách. 
Apartmán  o velikosti 2+kk se nachází v novém zděném bytovém domě  v centru  obce, 
hned vedle kostela.  
          
Cena: 1.200 Kč / noc 
 Cena je stanovena za celý apartmán  bez ohledu na to, zda je počet ubytovaných 
  osob menší než 6  

Bližší informace podá a objednávky pobytů přijímá: 
 Hybšová Marie – tel. 721 256 866 , 466 009 259 
 Mail: bwstavebniholding@bwstavebniholding.cz 
 Kontakt na správce apartmánu: pí. Brychtová 733 762 786 

 
 

          

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Z jubilejních dat je to konstatování, že 
14. dubna 1941 (před 70 lety) byla říšsko-
německými orgány zastavena v Protektorátu 
Čech a Moravy činnost Sokola. – 1. dubna 
1951 (před 60 lety) se místní národní výbor 
přestěhoval z přechodného působiště v budo-
vě bývalé „Šikovky“ v Nádražní ulici, kde síd-
lil po zničení radnice v květnu 1945, do nové 
budovy (nynější radnice) v Holubově ulici. 
– Ovšem v dubnu nelze letos opomenout dva 
doslova „existeční“ údaje o Holicích. První 
polokulaté jubileum je opravdový „grunt“: 
9. dubna 1336 – před 675 lety – se objevuje 
v análech první písemná zmínka o Holicích, 
tehdy ještě o vsi Eklinsdorf, náležející pod 
Chvojnovské panství. Tenkrát král Jan Lu-
cemburský zastavil tvrz a městečko Chvojno 
s přilehlými vesnicemi Pertholtovi, probošto-
vi na Vyšehradě, Jindřichovi a Janovi, bratřím 
z Lipé, za 2 000 kop grošů pražských. Jak vid-

no, už tehdy byly peníze až na prvním místě. 
Ovšem jakmile byly groše na stůl vysázeny, 
budoucí Holice vešly do dějin. – Druhý údaj 
je o mnoho let mladší, avšak taktéž velmi dů-
ležitý, dá se říci, že pro renomé a další rozvoj 
obce nepostradatelný. Navíc jde o jubileum 
kulaté. Před 80 lety, 25. dubna 1931, schváli-
la ministerská rady povýšení Holic na město! 
Událost byla navíc trochu paradoxní. Holice 
totiž fi gurovaly již v roce 1849 za rakous-
kouherské říše dokonce jako okresní město. 
Tehdy se staly sídlem okresního politického 
úřadu, okresního soudu, berního úřadu. Soud 
a berní úřad nalezly útočiště v budově radni-
ce, okresní úřad působil nějaký čas v domě 
čp. 9 na náměstí, později byl pro účely této 
instituce zakoupen dům čp. 10 (viz dobová 
fotografi e), dnes působiště komerční ban-
ky. Je zcela pochopitelné, že s titulem města 
vstoupily Holice též do samostatné Českoslo-

venské republiky. Ovšem časem se zjistilo, že 
neexistuje žádné úřední rozhodnutí ani doklad 
o povýšení města a že tím pádem je označe-
ní protiprávní. Proto musela ministerská rada 
učinit zmíněné opatření. Jelikož již tehdy 
byrokracie byla velice silná a úporná, trvalo 
nějaký čas, než zcela samozřejmá záležitost 
dostala „úřední punc“. (mkm)

Sešlo se mi několik občanských připomí-
nek na téma „zeleň“. Nikoliv k jejímu rozsa-
hu či údržbě, ale k občasnému kácení stromů. 
V březnovém čísle jsem v obsáhlejším článku 
situaci popsal a pochopitelně budu i nadá-
le „koukat, abych viděl“. A pokud víte sami 
o nějakém „zeleném šlendriánu“, dejte vědět 
hlavně včas. – „Co bude s Malavi… co se tam 
děje… prý to zakoupí Vietnamci…“ Takových 

dotazů bylo habaděj, avšak zatím nebylo lze 
nic konkrétního napsat. Nyní – dle vyjádření 
starosty Effenberka – celá záležitost pokročila 
do té míry, že lze veřejnosti již něco konkrétní-
ho sdělit. Vše, co zatím lze, je obsaženo v tom-
to čísle ve stati „Osud českého obchodu s čes-
kým zbožím“. – Paní Jana Moravcová – podle 
obsahu sdělení patrně občasná návštěvnice 
města – mne „mejlem“ vyzvala, abych napsal, 

v jakém stavu jsou veřejná městská WC nebo 
abych vyzval zastupitele, aby se zašli podívat, 
„kam musí lidé chodit“. Zvolil jsem třetí al-
ternativu. Na „tiskovce“ u pana starosty jsem 
se tom zmínil a dohodli jsme se, že tam spolu 
zajdeme a poté – bude-li třeba – o tom napíši 
nebo pan starosta podnikne potřebná opatření. 
Na shledanou za měsíc.

(mkm)

V roce 1971 byla v přízemí nově postavené 
městské výškové budovy v ulici Bratří Čapků 
otevřena velkoprodejna potravinářského zboží. 
V té době pro město něco nového a též vítaného. 
Vbrzku velmi frekventovaná prodejna byla po 
roce 1990 zprivatizována společností „Malavi“. 
Ovšem relativně „zlaté časy“ vystřídalo období 
„neviditelné ruky trhu“. O soukromé parcely 
nebyla ve městě nouze, a tak se na scéně po-
stupně objevily zahraniční společnosti Penny, 
Albert a Lidl. Spotřebitel ve valné většině jásal, 
bylo mu jedno, že jde o cizí fi rmy a cizí zboží. 
Malavi-market se postupně dostával „do úz-
kých“. Pochopitelně, poněvadž i velký, ovšem 
ojedinělý objekt nemůže konkurovat maržím 
obchodních gigantů se zázemím. Šlo o bytí 
a nebytí. – „Situaci jsme měli na zřeteli, rádi 
bychom dosud oblíbenou prodejnu s převážně 
českým zbožím v městském objektu udrželi, 
ovšem možné cesty jsme vyčerpali. Jakékoliv 
výjimky v daních, poplatcích a cenách nájem-
ného si vzhledem k ostatním místním podnika-
telům nemůžeme dovolit“, uvedl k problému 
starosta Ladislav Effenberk. Společnost Malavi 
činnost musela ukončit, rada města ve výběro-
vém řízení ze dvou v úvahu přicházejících nabí-
dek (fi rmy Rosa-market Kroměříž a Qanto Pra-

ha) zvolila velkoobchodní společnost Qanto CZ 
Praha. Ta nabídla zmodernizování a zkulturnění 
obchodních místností, stavební úpravy, rozší-
ření sortimentu, zachování prodeje českých 
a regionálních výrobků, v budoucnu vybudo-
vání parkoviště, cenově odpovídající nájemné. 
Rada po zvážení všech okolností nabídku po-
tvrdila. Strany se ujistily o vzájemné spolupráci 
a urychlené realizaci dohod. Bylo to rozhodně 
k dobru věci. Samozřejmě – bude-li sortiment, 
kvalita a ceny na úrovni – bude záležet i na nás, 
zákaznících, jak nový český obchod s českým 
zbožím podpoříme.

(Z březnového vydání týdeníku Pernštejn
-mkm-)

Hrst dubnových pranostik

Kdo by neznal doslova klasickou pranos-
tiku „Březen – za kamna vlezem; duben 
– ještě tam budem“. Je nejen klasická, 
ale zvláště u pamětníků nejednou doslo-
va prožitá. Duben však naděluje i nemálo 
pranostik, které se některý rok vrchova-
tě naplní, jiný rok po nich není potuchy. 
Mezi ně například patří „Mokrý duben 
– suchý červen“, „Jaký duben – tako-
vý říjen“, „Jak prvně zahřmí, fi alka víc 
nevoní“ nebo „Je-li duben pěkný, bude 
květen ještě lepší“. Kromě těchto „mě-
síčních“ je však nutné zmínit i pranostiky 
velikonoční, pokud tyto svátky připadnou 
na duben. Ovšem právě jejich pohybli-
vost příliš důvěry v jejich opodstatněnost 
velmi zpochybňuje. Co však zpochybnit 
nelze, je svátek svatého Jiří, který připa-
dá na 24. dubna. Ke všeobecně známým 
(a očekávaným!) patří „Na svatého Jiří 
vylézají hadi a štíři“ a rovněž ta, kterou 
meteorologové uznávají i přes ojediněle 
možné sněhy či mrazíky: „Na svatého Jiří 
rodí se jaro“.

(mkm)

Co říkají historická data o měsíci dubnu?

Otázky, odpovědi, ohlasy

Osud českého obchodu s českým zbožím

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

V posledních dvou soutěžních zápasech Pardubické ligy mužů nastříleli 
holičtí fl orbalisté 19 branek a v tabulce soutěže se usadili na třetím místě. 
V sobotu 19. března na domácí půdě nejprve zdolali tým ZŠK Třemošni-
ce 11 : 8 (branky domácích: Jan Fišar 4, Lukáš Moravec 3, Dušan Bahník, 
Martin Zelinger, Tomáš Bartoníček a Tomáš Ondráček), po té si poradili 
i s družstvem Orel Přelouč B poměrem 8 : 3 (Lukáš Moravec 2, Martin 
Zelinger 2, Aleš Doubravský 2, Martin Bolehovský a Pavel Netušil).
V neděli 3. dubna se v městské hale odehrají zápasy o celkové druhé 
místo. Od 9.00 hodin nastoupí domácí celek proti hráčům z Přelouče, ve 
14.00 hodin vyzvou na souboj soupeře z TJ Lubná. 

Muži A mužstvo:
22. 1. SK Holice–Litomyšl 4 : 2  branky: Ručka 2, Černý, Pištora
29. 1. Dolní Újezd–SK Holice 3 : 5 branky: Branda 3, Černý, Ručka
  5. 2. SK Holice–Vysoké Mýto 1 : 3 branka: Kopřiva
12. 2. Dobříkov–SK Holice 2 : 2 branky: Jedlička, Molek
17. 2. SK Holice–Cerekvice 2 : 2 branky: Starý, Molek
26. 2. SK Holice–Doudleby 7 : 4  branky: Ručka 3, Starý 2, Machatý, 

vlastní
  5. 3. Choceň–SK Holice 1 : 2 branky: Ručka, Molek
  9. 3. Nový Hr. Králové–SK Holice 0 : 4  branky: Starý, Ručka, Molek Černý
12. 3. Týniště nad O.–SK Holice 1 : 3 branky: Skalický, Starý, Molek

Muži B mužstvo:
12. 2. Sezemice–SK Holice 0 : 1 branka: Kopa
19. 2. Moravany–SK Holice 1 : 11  branky: Černý 3, Skalický2, Va-

lenta 2, Lembej, Pinkas, Loužen-
ský, Řeháček

26. 2. SK Holice–Jaroslav 2 : 4 branky: Černý 2
  5. 3. Ředice–SK Holice 1 : 3 branky: Solil, Hrubý, Tošovský
12. 3. SK Holice–Ctětín 3 : 0 branky: Hrubý 2, Uhlíř
20. 3. SK Holice–Albrechtice 3 : 1 branky: Bidlo, Hrubý, Pinkas

Dorost:
23. 1. SK Holice–Litomyšl 0 : 4
13. 2. SK Holice–Kostelec n. O. 4 : 0  branky: Řeháček 2, Morávek, Faltys
20. 2. Horní Újezd–SK Holice 2 : 5  branky: Vrátil 2, Vančura, Řehá-

ček, Morávek
27. 2. Dolní Újezd–SK Holice 2 : 3 branky: Řeháček, Drahoš, Moravec
  1. 3. Choceň–SK Holice 4 : 3 branky: Řeháček 2, Morávek
12. 3. Nový Hradec–SK Holice 3 : 0 

Holičtí fotbalisté úspěšně vstoupili do jarní části Krajského přeboru. 
V sobotu 19. března porazili na domácím hřišti v 17. kole tým Sokola 
Dobříkov 3 : 0. Naši hráči nastoupili v sestavě:
Branda – Kopa (46 Strnad), Kopřiva, Pištora, Skalický – Černý, Machatý, 
J. Krpata, Starý – Molek (J. Englich), Chvála.
Branky: Kopřiva, Starý, J. Englich.
Nejbližší domácí program prvního mužstva:
  2.4. v 16.30 SK Holice - Stolany
16.4. v 17.00 SK Holice - Hlinsko
  1.5. v 17.00 SK Holice - Třemošnice

Florbalisté vítězně

Přípravné zápasy holických fotbalistů

Východočeská liga mužů:
BVK Holice – Nová Paka   71 : 61 (31 : 31)
Šrámek 16, Hlaváček 15, Tylchrt 10, Tušl 7, Michal Welsch a Kšáda po 
4, Valenta 3
BVK Holice – BK Přelouč   73 : 62 (26 : 39)
Hlaváček 28, Joska 12, Šrámek 10, Tylchrt 9, Welsch a Tušl po 7
Tesla Pardubice B – BVK Holice 50: 67 (22 : 36)
Diepold 15, Šrámek, Tušl a Joska po 12, Tylchrt a Oliva po 8

Oblastní přebor juniorů U18:
BVK Holice – Vysoké Mýto   90 : 28 (43 : 18)
Bahník 17, Jechura 16, Kašpar a Pataj po 12, Jiří Mansfeld10, Samek 
a Josef Mansfeld po 5
72 : 35 (41 : 16)
Půlpán 23, Pataj 13, Bahník 11, Samek a Mansfeld Jiří po 7, Procházka 
6, Jechura 2, Kašpar 1
Turnov – BVK Holice   54 : 58 (23 : 31)
Pataj 17, Samek, Bahník a Kašpar po 10, Jechura 9, Jiří Mansfeld 2
56 : 78 (22 : 35)
Bahník 17, Jechura a Samek po 15, Pataj 13, Kašpar 10, Jiří Mansfeld 8 
BVK Holice – Nová Paka   90 : 54 (37 : 28)
Pataj 22, Jechura 20, Jiří Mansfeld13, Bahník a Kašpar po 12, Samek 4, 
Josef Mansfeld 3, Hromek a Procházka po 2
94 : 66 (54 : 30)
Bahník 23, Pataj 22, Samek 12, Hromek 9, Jiří Mansfeld a Procházka po 
8, Kašpar 6, Josef Mansfeld 4, Jechura 2

Oblastní přebor kadetů U16:
BVK Holice – Tesla Pardubice   53 : 55 (29 : 14)
Jechura 25, Havelka 11, Michálek 7, Zahradníček 6, Hadaš 4
55 : 77 (21 : 51)
Jechura 31, Zahradníček 10, Havelka 6, Nechvíle 4, Michálek a Kulhavý po 2

Oblastní přebor žáků U14:
BVK Holice – Jilemnice   76 : 30 (42 : 14)
Horký 32, Janoš 17, Kulhavý 13, Kašpar 10, Mycak 4
92 : 37 (48 : 17)
Kulhavý 35, Horký 30, Janoš 14, Welsch 9, Kašpar 4

Oblastní přebor starších minižáků U13:
1. kolo kvalifi kace na Mistrovství České republiky U13 hráno v Pardu-
bicích:
BVK Holice – Hradec Králové   42 : 59 (18:21)
Tomášek 12, Kašpar 7, Horký a Zeman po 6, Janoš a Válek po 4, Venclák 3
BVK Holice – BK Pardubice   21 : 98 (14 : 49)
Horký 9, Kašpar a Venclák po 4, Welsch a Nechvíle po 2
2. kolo kvalifi kace na Mistrovství České republiky U13 hráno v Holicích:
BVK Holice – Hradec Králové   47 : 38 (28 : 20)
Tomášek 16, Zeman 11, Janoš 6, Welsch 5, Kašpar 4, Horký 3, Válek 2
BVK Holice – BK Pardubice   38 : 70 ( 18 : 31)
Zeman 14, Welsch 8, Kašpar 5, Tomášek a Válek po 4, Horký 2, Venclák 1

Nejmladší tým BVK Holice ve druhém kole kvalifi kace vrátil hradeckým 
minižáků porážku z turnaje v Pardubicích. To znamená, že o druhém po-
stupující za suverénními Pardubicemi rozhodne vzájemný duel s Hrad-
cem Králové na poslední turnaji, kde budou mít naši soupeři výhodu do-
mácího prostředí.

Výsledky basketbalových 
mistrovských utkání

Jeskyně
Prodám zavedenou a oblíbenou Solno-jódovou jeskyni ve Vamberku. 
Prostory recepce lze využít např. k prodeji kosmetiky, léčivých pro-
duktů, sortimentu dle vlastního uvážení, k poradenské činnosti a pod.
Důvod prodeje: péče o nemocného rodinného příslušníka.
Informace na tel: 603569948, email: kveta.vc@seznam.cz

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Městská knihovna
V Městské knihovně v Holicích se konala 
14. března 2011 milá slavnost. Byly zde 
předány ceny vítězům literární soutěže 
„Opičí král známý a neznámý“. Ve dru-
hé kategorii, 2. stupeň ZŠ a odpovídající 
třídy osmiletého gymnázia, zvítězila Kris-
týna Trpková ze ZŠ Holubova, na 2. místě 
skončila Lucie Dvořáčková a na 3. místě 
Barbora Chytková, obě z osmiletého 
gymnázia. Ve třetí kategorii, střední školy, 
zvítězil Vojtěch Vlasák, 2. místo obsadi-
la Aneta Shejbalová a 3. místo Barbora 
Chudíčková, všichni ze čtyřletého gym-
názia. Všem žákům a studentům, kteří po-
slali literární práce do soutěže touto cestou 
děkujeme a vítězům gratulujeme.
Začátkem dubna, v sobotu 2. dubna 2011, 
proběhne v městské knihovně 2. odpoled-
ne nejen s Andersenem pro žáky druhých 
tříd. Účast žáků na akci je dojednána. 
5. dubna 2011 opět zavítá do městské 
knihovny paní spisovatelka Jaroslava Paš-
tiková besedovat se žáky prvních ročníků 
ZŠ Komenského.
Na duben rovněž připravujeme již osmé pa-
sování prvňáčků na čtenáře knihovny, které 
proběhne 12. dubna 2011 pro ZŠ Holubo-
va a 14. dubna 2011 pro ZŠ Komenského 
v klubovnách kulturního domu. 
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu 
k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu.   

Anna Boříková

Jazzové Velikonoce s JG Dix
již popáté!
Ani v letošním roce nebudou příznivci 
jazzové muziky ochuzeni o tradiční po-
řad Jazzové Velikonoce s JG Dix, který se 
uskuteční v sobotu 23. dubna od 19 hodin 
v aule Gymnázia Dr. Emila Holuba. Histo-
rie těchto produkcí započala v roce 2007, 
a tak se hudebníci spolu se svými fanoušky 
sejdou letos v tento sváteční čas již popá-
té. „Když jsme poprvé přišli s myšlenkou 
pořádání těchto koncertů, byl to krok do 
neznáma. Jsme velice rádi, že si poslu-
chači tento pořad napříč generacemi oblí-
bili, a doufáme, že nám přízeň zachovají 
i tentokrát. Kvůli rekonstrukci afrického 
muzea nelze pořádat klubové akce, a pro-
to jsou Jazzové Velikonoce jednou z mála 
možností, kde si mohou lidé kapelu JG Dix 
v Holicích poslechnout“. sdělil pozounista 
Karel Král. „Pro naše publikum jsme se 
vždycky snažili připravit nějaké překva-
pení, ať už to byly pohybové kreace, zpěv 
muzikantů, propojení různých hudebních 
žánrů či jiná show. Letos jsme jako pře-
kvapení pozvali zajímavého hosta. Jeho 
jméno necháme zatím obestřeno rouškou 
tajemství, ale divákům mohu slíbit, že to 
bude stát za to.“ doplnil svého kolegu kla-
rinetista a saxofonista Jan Polák.

Karel Král

Kulturní kalendář na měsíc duben 2011

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
9. 4. 19.30 Bengt Ahlfors    Divadelní komedie
sobota  Vtipný pohled do divadelního mikrosvěta, kde jen zdánlivě platí jiná pravidla.
  Režie: Jitka Juračková
  Účinkují členové Divadelního souboru KD Holice 100 Kč
23. 4. 19.00 Jazzové Velikonoce s JGDix
sobota  aula gymnázia 80 Kč
29. 4. 19.30 Bengt Ahlfors    Divadelní komedie
pátek  Repríza představení Divadelního souboru KD Holice 90 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
5. 4. 17.00 Fimfárum – do třetice všeho dobrého
úterý  Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha.
  Režie: Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup
   Hudba: Karel Holas, Vladimír Merta, ústřední píseň Jaroslav Uhlíř a Zdeněk 

Svěrák
  Žánr: Animovaný – rodinný, délka: 75 minu 70 Kč
12. 4. 19.30 Varieté
úterý   Tess, tanečnice a majitelka divadla, musí čelit všem druhům fi nančních i umělec-

kých výzev. 
  Film získal Zlatý globus 2010 za nejlepší píseň. 
  Režie: Steve Antin
   Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Hough a další
  Žánr: Muzikál, délka: 116 minut 70 Kč
19. 4. 19.30 Černá labuť
úterý   Psychologický thriller, zasazený do prostředí newyorské baletní scény, zavádí 

na mrazivou cestu do nitra mladé baleríny. Natalie Portman získala za tuto roli 
Oscara.

  Režie: Darren Aronofsky
  Hrají: Natalie Portman, Vincenc Cassel, Mila Kunis, Wiona Ryder a další
  Žánr: Psychologické drama – nevhodné do 15 let, délka: 108 minut 70 Kč
26. 4. 17.00 Gnomeo a Julie
úterý   Komediálně – dobrodružný fi lm dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě od 

Williama Shakespeara další rozměr.
  Režie: Kelly Asbury
  Žánr: Animovaná fantasy komedie, délka: 84 minut 70 Kč
3. 5. 19.30 Králova řeč
úterý   Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce. Film 

oceněný čtyřmi Oscary, a to za nejlepší fi lm, režii, herce v hlavní roli a původní 
scénář.

  Režie: Tom Hooper
  Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rash, Helena Bonham Carter, Guy Pearce a další
  Žánr: Drama – nevhodné do 12 let, délka: 118 minut 70 Kč

VÝSTAVY
  Václava Macků, Edita Macků – Na křídlech vážky – obrazy
sobota  Galerie kulturního domu, vernisáž 2. 4. 2011 v 16.00 hodin
  Výstava potrvá do 29. 4. 2011
  Svídnická keramika – předsálí kulturního domu
  Výstava potrvá do 29.4. 2011

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
14. 4. 16.00 Dějiny templářů a templářský mýtus     prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D
čtvrtek  Přednáška předního českého medievisty. 20Kč

KULTURA V HOLICÍCH



      H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 310

MLADŠÍ ŽÁCI:
19. 3. 2011 
Pořadí turnaje: 1. Výběr OFS Ústí n/O 2000 2.  FC Olympia Hr. Král.
 3. FK Pardubice 1899 4. SK HOLICE 2000
 5. SK jičín 6. SK HOLICE 1999
 7. Výběr OFS Chrudim 2000 8. Sokol Býšť
20. 2. 2011 Moravany (ročník 1998 a mladší)
Pořadí turnaje: 1. Sokol Moravany 2. FK Pardubice C
 3. DFO Pardubice 4. SK HOLICE
 5. Spartak Slatiňany 6. SK Staré Hradiště
 7. Sparta Dašice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
30. 1. 2011 Česká Třebová (elévové ročník 2000 a mladší)
Pořadí turnaje: 1. FK Č. Třebová A 2. Sokol Čechovice
 3. FK Pardubice A 4. SK HOLICE
 5. FK Zlaté Klasy (Slovensko) 6. FO Litovel
 7. FK Česká Třebová B 8. SK Polička
5. 2. 2011 Brno (starší elévové)
Pořadí turnaje: 1. Tatran Kohoutovice 2. FŠ Třebíč
 3. FC Svratka 4. FC Zbr. Brno 2000
 5. SK HOLICE 6. FC Zbr. Brno 2001
13. 2. 2011 Jaroměř (starší elévové)
Pořadí turnaje: 1. FK Chlumec n. C. 2. TJ Svitavy
 3. TJ Jiskra Jaroměř 4. AFK Chrudim
 5. SK HOLICE 6. RSCM Roz. Č. Skalice
 7. AFK Hronov 8. SK Třebechovice p. O.
 9. FK Světlá n. Sáz. 10. TJ Slovan Broumov
20. 2. 2011 Skuteč (starší elévové)
Pořadí turnaje: 1. AFK Chrudim 2. SK HOLICE
 3. FC Junior Skuteč B 4. FC Hlinsko
 5. SK Chrudim 6. FC Junior Skuteč A

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
20. 3. 2011 Skuteč (ročník 2002 a mladší)
Pořadí turnaje: 1. SK Chrudim 2. Sparta Kutná Hora
 3. SK HOLICE 4. FC Junior Skuteč
 5. AFK Chrudim 6. FC Hlinsko
 7. Zenit Čáslav 8. FK Přelouč
22. 1. 2011 Jaroměř (ročník 2002 a mladší)
Pořadí turnaje: 1. SK Jičín 2. FK Náchod
 3. AFK Chrudim 4. FK Přelouč
 5. FC Hradec Králové 2003 6. Aritma Praha
 7. SK HOLICE 8. TJ Jiskra Jaroměř
 9. FC Spartak Rychnov n. Kn. 10. TJ Jiskra Hořice
27. 2. 2011 Moravany (mladší elévové) 
Pořadí turnaje: 1. Junior Skuteč 2. SK HOLICE
 3. Paramo Pardubice 4. FK Česká Třebová

 5. DFO Pardubice (dívky) 6. Sokol Moravany
 7. Spartak Slatiňany

MINIPŘÍPRAVKA:
12. 3. 2011 Vamberk (ročník 2003 a mladší)
Pořadí turnaje: 1. Spartak Rychnov n. Kn. 2. Baník Vamberk
 3. SK HOLICE 4. Spartak Opočno
 5. FK Česká Třebová 6. MFK Nové M. n. M.
13. 2. 2011 Holice TOJA Cup (ročník 2003 a mladší)
Pořadí turnaje: 1. SK Vysoké Mýto 2. FK Náchod
 3. TJ Jiskra Ústí n. Orl. 4. ŽSK Třemošnice
 5. AFK Chrudim 6. SK HOLICE
 7. Sokol Libchavy

Další informace o holické kopané naleznete na našich webových strán-
kách: http://www.skholice.com/sk/index.php

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY HOLKY A KLUKY (ROČNÍK NARO-
ZENÍ 2003 A MLADŠÍ), KTEŘÍ CHTĚJÍ HRÁT FOTBAL, NA TRÉ-
NINKY NAŠICH NEJMENŠÍCH FOTBALISTŮ, KTERÉ PROBÍHAJÍ 
V ZIMNÍM OBDOBÍ KAŽDÝ ČTVRTEK V DOBĚ 16.30–18.00 HO-
DIN V HALE GYMNÁZIA HOLICE.

Petr Černý, SK Holice

TAnec, POhyb, ZÁbava – tancování pro všechny!
Od 6 do 13. 8. 2011 se uskuteční 9.ročník tanečního a cyklistického tá-
bora v Bělči nad Orlicí. Nabízíme letní tábor rodinného typu se zcela 
ojedinělým zaměřením na tanec a cyklistiku, v krásném prostředí s kva-
litním ubytování a výbornou stravou, pro děti a mládež, holky i kluky, od 
7 let – věkově dále neomezeno. I letos připravujeme pestrý doplňkový 
program jako je lukostřelba, crossfi t, muzikálové hity a třeba i kulturisti-
ku. V těsném okoli lesní cyklostezky, které přímo vybízejí k vyjížďkám 
i koupání v místě. O účastníky se stará zkušený team mladých lidí s od-
borným vzděláním. Garantem a zárukou kvality je Taneční studio Hany 
Flekrové. Pojedte s námi, nezapomenutelné zážitky zaručeny!
Přihlášky naleznete na www.TSHF.cz.

SK Holice pořádá v sobotu 9. dubna svoz veškerého kovového odpadu 
a papíru z domů, sklepů, garáží, půd, hal a jiných objektů. Touto akcí 
pomůžete holickému fotbalu. 

Na faře v Holicích proběhne ve dnech 30. 3., 6. 4. a 13. 4. Humanitární 
sbírka čistého šatstva a textilu, a to vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Zvlášť 
prosím zabalit pánské prádlo, bundy a zimní boty.

Dr. Bažantová 

TAPOZÁ 2011

Svoz kovového odpadu

Humanitární sbírka

Halové turnaje mládeže SK Holice

Tým s pohárem za 2. místo na turnaji ve Skutči. TOM service s.r.o.
Nádražní 273, 534 01 Holice
tel. 466 009 311,
www.tomservice.cz

Jarní servisní akce
pro Vaše osobní a dodávková vozidla nabízíme:

• komplexní prohlídku podvozkových částí a opravy výfukových systémů
• zkušebna tlumičů, válcová zkušebna brzd, kontrola a seřízení geometrie
• diagnostika vozidel, servis elektrosystémů, seřízení světel …
• veškeré mechanické práce: rozvody, spojky, řízení, brzdy …
• opravy – sváření plastových dílů vozidel
  AKCE při výměně oleje na Vašem vozidle kosmetický přípravek ZDARMA
• PNEUSERVIS: komplexní rozsah prací + široká nabídka pneumatik
  AKCE při nákupu sady pneumatik s alu koly montáž a vyvážení ZDARMA

PO-PÁ od 7.00 do 17.00      SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, SPORT


