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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
hovory o počasí patří
ke každodenním tématům
v běžné konverzaci. Letošní
leden zatím částečně plní
svou úlohu zimního měsíce.
My si přejeme, aby v počasí
nenastávaly prudké změny
a výkyvy teplot, protože ty
vyvolávají zvýšenou aktivitu technických služeb
a s tím jsou zase spojené vyšší náklady města
na údržbu komunikací. Ale zase jen v době mrazů
je možné zajistit přírodní ledovou plochu v areálu
stadionu (viz fotografie dole).
Od počasí se vrátím zpět na radnici. Rada města Holic na svém prvním zasedání v letošním roce
mimo jiné projednávala návrh oprav a údržby bytových a nebytových domů v majetku města, budov
příspěvkových organizací města, rovněž místních
komunikací a zeleně. K větším akcím bude patřit
výměna oken v č.p. 9 a 19 na náměstí T. G. Masaryka, v bytovém domě U kapličky 1042 a rekonstrukce
kotelny v č.p. 61 v ulici Bratří Čapků. Co se týká
budov příspěvkových organizací bude provedeno
statické zajištění učebního pavilonu v MŠ Pardubická a budovy v Růžičkově ulici č.p. 673. Dále bude
provedena výměna žlabů a svodů na nové budově
v ZŠ Holubova, výměna oken na východní straně
budovy ZŠ Komenského v Holubově ulici č.p. 500.
U místních komunikací je plánována pozimní
údržba, rekonstrukce chodníků v ulicích Růžičkově, Bratří Čapků (okolí prodejny Vitamína), Staroholické (naproti parku) a Pardubické (na straně
od „Špice“).
Místní zeleň bude podrobena pravidelné údržbě,
nová výsadba bude v Růžičkově ulici a Nádražní ulici po levé straně směrem k přejezdu.
Druhé zasedání rady města bylo ve znamení
projednávání příprav ke schválení zadávací dokumentace na zateplení budov ZŠ Komenského 100
a MŠ Staroholická. Rada schválila dodavatele
projektové dokumentace na zateplení budov Mateřských škol Holubova a Pardubická, které bude
realizováno v roce 2014.
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města
Holic byla podána informace o úspěšném zařazení města do pilotního programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na zpracování dokumentu „Program rozvoje města Holic“. Město tak získá zdarma aktualizovaný rozvojový dokument (původní je
z roku 2006) k tomu byl na radě města 21. 1. 2013
předložen návrh dotazníku týkající se tohoto tématu pro občany města. Dotazník je přílohou únorového vydání Holických listů. Vyplněním dotazníku
se aktivně zapojíte do tvorby nejdůležitějšího dokumentu týkajícího se rozvoje našeho města.
Tento únorový sloupek končím s přáním ať se
nám společná práce na „Programu rozvoje města
Holic“ daří a ať už je jaro na dohled.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Program rozvoje města Holic

Vážení spoluobčané, na prosincovém zasedání zastupitelstva města zastupitelé schválili zpracování Programu rozvoje města Holic
(usnesení č. 279).
Oprávněně se ptáte, k čemu bude sloužit?
Hlavním smyslem dokumentu je, abychom
my, občané Holic, určili, jakým směrem se má
naše město rozvíjet.
Je v zájmu nás všech, aby se nám podařilo
vytvořit kvalitní plán rozvoje s jasnými a konkrétními cíli pro období příštích deseti až dvaceti let. Proto byla vytvořena plánovací rada
a jednotlivé pracovní skupiny. Hlavními tématy, která budou předložena k diskuzi s občany,

jsou: majetek města, školství, sociální služby,
bezpečnost ve městě, podpora aktivit občanů
města, kvalita životního prostředí a spolupráce s podnikatelským sektorem. Dílčí návrhy
k těmto tématům rozvoje města budou projednány s veřejností na březnovém a červnovém
setkání občanů v kulturním domě. Celkový
návrh bude předložen na zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva. Veřejnost bude
o všem průběžně informována na stránkách
Holických listů.
Případné dotazy, připomínky a podněty adresujte na tuto e-mailovou adresu: rozvojmesta@
mestoholice.cz.

VYPRACUJME SPOLEČNĚ STRATEGII ROZVOJE MĚSTA HOLIC

V příloze tohoto vydání Holických listů vám předkládáme na toto téma dotazník, který můžete
vyplnit, a tak aktivně přispět svým názorem k budoucímu rozvoji HOLIC.
Sběrná místa pro vyplněné dotazníky: Městský úřad Holice – vestibul, kulturní dům, Základní
škola Komenského I. a II. stupeň, Základní škola Holubova, Mateřská škola Pardubická, Mateřská škola Holubova, Mateřská škola Staroholická a půjčovna kostýmů ve Starých Holicích.
Dotazník můžete zaslat i prostřednictvím dětí do škol. Dotazník je možno také vyplnit a odeslat
přes www.holice.eu.
Uzávěrka ankety je 18. února 2013.
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 17. prosince 2012

Usnesení č. 389 RM schvaluje 17. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č.
390 RM schvaluje zveřejnění záměru darování
a doporučuje zastupitelstvu města schválit darování pozemků dotčených stavbou obchvatu
I/35 Holice – cyklostezka Ostřetín – Holice p.č.
2150/2, výměra 11 m2 a p.č. 2150/6, výměra 40
m2, v k.ú. Ostřetín, Dobrovolnému svazku obcí
Holicka. Č. 391 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit ceník pozemků pro výkup
a odprodej pozemků pro rok 2013. Č. 392 RM
a) doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků p.č. 1725/2, výměra: 2908 m2, p.č. 1725/4, výměra: 1302 m2
a p.č. 1725/5, výměra 734 m2 do majetku města včetně omezujících podmínek; b) schvaluje
výpůjčku výše zmiňovaných pozemků. Č. 393
RM bere na vědomí zprávu o prověření žádosti paní Hany Juračkové. Č. 394 RM schvaluje
Ivetě a Jiřímu Němcovým, Kosmonautů 1580,
Chotěboř provozování trhů v Holubově ulici
na rok 2013 dle předloženého návrhu. Č. 395
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
k bytu č. 11 v domě č.p. 1103 Na Mušce, Holice ke dni 31. 1. 2013. Č. 396 RM schvaluje: a)
ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
– jedné poloviny dvojgaráže o velikosti 15, 41
m2 v č.p. 1103 Na Mušce, Holice ke dni 31. 1.
2013; b) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – jedné poloviny dvojgaráže o velikosti 15,41 m2, v č.p. 1103 Na Mušce Holice.
Č. 397 RM schvaluje zrušení úhrad za vybavení bytu z měsíčního nájemného u všech
městských bytů s účinností od 1. 1. 2013. Č.
398 RM schvaluje pořadníky na přidělení bytů
v bytovém domě U Kapličky 1042 a v Domě
s pečovatelskou službou Palackého 1131 , Holice na I. čtvrtletí roku 2013. Č. 399 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu
Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Technických
služeb Holice. Č. 400 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o výpůjčce Mateřské školy Pardubická. Č. 401
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště.
Č. 402 RM schvaluje podání žádosti o mimořádnou dotaci na Ministerstvo financí České
republiky na financování rekonstrukce ZŠ Holubova. Č. 403 RM zamítá žádost nájemců nebytových prostor v č.p. 29 (budova bývalé polikliniky) Holice, na zachování výše nájmů roku
2012 i pro rok 2013. Č. 404 RM doporučuje
zastupitelstvu města neschválit finanční příspěvek ve výši 16 800 Kč za rok 2012 pro TJ Jiskra
Holice. Č. 405 RM a) bere na vědomí vyjádření ředitelky školní jídelny k podaným stížnostem na kvalitu obědů; b) ukládá starostovi svolat schůzku zástupců škol, rodičů a stravovací
komise s ředitelkou školní jídelny. T: 31. 1. Z:
starosta Č. 406 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit zpracování Programu rozvoje
města. Č. 407 RM schvaluje aktualizaci smluv
o rozúčtování nákladů na teplo a vodu u bytových objektů náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,
2, 9, 18, 19, Bratří Čapků 61, Palackého 1131
a U Kapličky 1042. Č. 408 RM schvaluje prodloužení smlouvy „Zajištění servisních úkonů
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(opravy, údržba, revize) zdravotechniky, ústředního topení a plynu“ s firmou Sdružení Dvořák-Karlík, Dudychova 298, Holice na rok 2013.
Č. 409 RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit 18. rozpočtovou změnu v rozpočtu
města na rok 2012. Č. 410 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled
města na roky 2013–2015.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
HOLIC ZE DNE 17. prosince 2012

Usnesení č. 260 ZM schvaluje postup Rady
města Holic dle přednesené zprávy ze schůzí
rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 5. listopadu 2012. Č. 261 ZM a)
schvaluje rozpočet města na rok 2013 v objemu příjmů 106 313 400 Kč a v objemu výdajů
103 313 400 Kč s financováním – 3 000 000 Kč;
b) deleguje pravomoc k provádění rozpočtových změn na RM v rozsahu schválených
provozních výdajů v rozpočtu města na rok
2013. Č. 262 ZM schvaluje 16. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 263
ZM schvaluje jednorázové splacení úvěru
města u Komerční banky Pardubice ve výši
3 000 000 Kč – spolufinancování rekonstrukce
Památníku Dr. E. Holuba. Č. 264 ZM schvaluje rozpočtový výhled města na rok 2013–2015.
Č. 265 ZM schvaluje odprodej volné bytové
jednotky č. 6, umístěné ve II. nadzemním podlaží domu o velikosti 1 + 1 v domě č.p. 345
v ulici Smetanova v Holicích o celkové podlahové ploše bytu 51,24 m2 postavené na stavební parcele st.p.č. 960, katastrální území Holice
v Čechách z majetku města nejvyšší cenové
nabídce ve výši 761 000 Kč, panu Kamilu Štěrbovi, Holubova 959, Holice. Č. 266 ZM neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části
pozemku p.č. 2020/66 o výměře cca 40 m2, ul.
Na Mušce, Holice k. ú. Holice v Čechách z majetku města. Č. 267 ZM schvaluje 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 za 200 Kč/
m2 manželům Aleně a Jiřímu Krpatovým, Staroholická 407, Holice. Č. 268 ZM schvaluje
odprodej 320/767 pozemku p. č. 551 o celkové
výměře 6834 m2, k.ú. Bělečko z majetku města
za 11 Kč/m2, Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno s.r.o., Soběslavova 82, Vysoké Chvojno. Č.
269 ZM schvaluje zřízení věcného břemene
za účelem uložení plynovodního potrubí na pozemku p.č. 2176/3, ul. Zahradní, pro VČP Net,
s.r.o. Hradec Králové, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/bm + DPH. Č.
270 ZM schvaluje ceník pozemků pro výkup
a odprodej pozemků do a z majetku města pro
rok 2013. Č. 271 ZM schvaluje bezúplatný
převod pozemků p.č. 1725/2, výměra: 2908 m2,
p.č. 1725/4, výměra: 1302 m2 a p.č. 1725/5, výměra: 734 m2, zapsaných na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Holice v Čechách
a obec Holice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj
s omezujícími podmínkami. Č. 272 ZM schvaluje, vzhledem k charakteru pozemku (pozemek je zatížen navážkou), snížení kupní ceny
pozemku p.č. 3832/9, výměra 244 m2, místní
část Koudelka, k.ú. Holice v Čechách za cenu

150 Kč/m2. Č. 273 ZM schvaluje plán práce
zastupitelstva a rady města na I. pololetí roku
2013. Č. 274 ZM bere na vědomí vyhodnocení projektu rekonstrukce Památníku Dr. Emila
Holuba. Č. 275 ZM zamítá žádost TJ Jiskra
Holice o finanční příspěvek na úhradu nájemného v sokolovně za rok 2012. Č. 276 ZM schvaluje změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Technických služeb Holice. Č. 277 ZM schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce Mateřské
školy Holice, Pardubická 992. Č. 278 ZM
schvaluje 18. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2012. Č. 279 ZM schvaluje:
a) zpracování Programu rozvoje města Holic;
b) zpracovatelský tým ve složení zastupitelé:
Mgr. Ladislav Effenberk, Mgr. Lukáš Frolík,
Lukáš Horský, Ing. Miloslav Jirsa, Ing. Karel
Král, Mgr. Roman Matoušek, PaedDr. Václav
Vojtěch, Ing. Vítězslav Vondrouš a zaměstnanci
úřadu Ing. Jana Faltusová a Stanislav Novák. Č.
280 ZM bere na vědomí informace o reklamním poutači, který by měl být umístěn na kruhové křižovatce obchvatu Holic.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 7. ledna 2013

Usnesení č. 1 RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací
města na rok 2013. Č. 2 RM bere na vědomí
výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města za rok 2012. Č. 3 RM
schvaluje na základě poptávkového řízení jako
dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce kotelny Bratří Čapků 61, Holice firmu
PPP s.r.o. Pardubice. Č. 4 RM schvaluje předložený plán oprav a údržby na rok 2013. Č. 5
RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje:
Obsazené bytové jednotky č. 6 stávajícím nájemníkem umístěné ve II. nadzemním podlaží
domu o velikosti 3 + 1 v domě čp. 1091 v ulici
Na Mušce v Holicích, o celkové podlahové ploše bytu 73,65 m2, postavené na stavební parcele
st.p.č. 2020/52, katastrální území Holice v Čechách za cenu zjištěnou znaleckým posudkem
ve výši 1 143 260 Kč. Obsazené bytové jednotky č. 5 stávajícím nájemníkem umístěné ve II.
nadzemním podlaží domu o velikosti 3+1,v
domě čp. 407 v ulici Pardubická v Holicích
o celkové podlahové ploše bytu 85,71 m2, postavené na stavební parcele st.p.č. 2065 a přilehlé pozemkové parcele parc.č. 2066/3, katastrální území Holice v Čechách za cenu zjištěnou
znaleckým posudkem ve výši 840 130 Kč. Č.
6 RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu
k bytu č. 10 v domě č.p. 46 v Holubově ulici,
Holice ke dni 28. 2. 2013. Č. 7 RM schvaluje:
a) ukončení nájemní smlouvy kanceláře č. 209
v č.p. 38, Palackého ul., Holice JUDr. Miroslavu Antlovi dohodou ke dni 31. 1. 2013; b) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
kanceláře č. 209 o velikosti 14,28 m2 v domě
č.p. 38 Palackého ulice v Holicích. Č. 8 RM
schvaluje trasu kabelového vedení NN AYKY
3 x 240 + 120 mm2 pro napojení nového odběru
pro objekt nové základní umělecké školy. Č. 9
RM schvaluje převod finanční částky ve výši
115 000 Kč z rezervního do investičního fondu
Základní umělecké školy Holice z důvodu nákupu nového piana.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2013
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém
prosincovém jednání obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za odpad.
Poplatek pro rok 2013 se bude platit ve výši
600 Kč na osobu a rok. Poplatek byl navýšen
hlavně z důvodu stále se zvyšujících nákladů
města na svoz a likvidaci odpadů. Pro informaci, jen náklady na jednoho občana, které
město vynakládá na likvidaci komunálního
odpadu jsou už téměř 700 Kč, k tomu je nutno
připočítat náklady na likvidaci separovaných
složek odpadů ve výši cca 140 Kč a 280 Kč
jsou potom náklady na provoz sběrného dvora. Proti tomu jsou příjmy z poplatku ve výši
600 Kč a přepočtené odměny za separaci asi
130 Kč za občana. Porovnáním výdajů a příjmů dojdeme k tomu, že město ročně dotuje
každého občana v oblasti odpadů částkou téměř 400 Kč (v rozpočtu města to potom celkem dělá 2,5 mil. Kč).
Vyhláška č. 4/2012, která vychází z novely zákona o místních poplatcích zavádí nově i poplatek pro vlastníky domů a bytů, ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, ve výši
jednoho poplatku.
Složenky na placení poplatku za odpad budeme do domácností rozesílat v průběhu února
a března 2013, přičemž poplatek bude možno
zaplatit na poště, dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v hotovosti v pokladně
radnice. Splatnost poplatku je jednorázově k 30. červnu 2013, při pozdější platbě
může správce poplatek navýšit až na trojnásobek.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ, elektronické znění je na internetové
stránce www.holice.eu.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k pod-

nikání mají možnost se připojit k holickému
systému pro nakládání s komunálním odpadem
na základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko z Týniště nad Orlicí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“. Kontakt: ODEKO s.r.o., Smetanova 395,
517 21 Týniště nad Orlicí, tel, 494 371 003.

Odbor ŽP a SÚ upozorňuje
Podnikatele a firmy, kteří za rok 2012 vyprodukovali více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 t ostatních odpadů, mají
povinnost podat Hlášení o produkci a nakládání
s odpady za rok 2012. Tato povinnost se splní
zasláním hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
– ISPOP www.ispop.cz elektronicky v platném Datovém standardu MŽP MZP_ODPADY_20011_A_S (viz www.mzp.cz) v termínu
do 15. 2. 2013.
Pro splnění povinnosti prostřednictvím ISPOP
musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován (dle zákona č. 25/2008 Sb.). Bez registrace není možné hlášení podat. Způsob registrace
je uveden na stránkách www.ispop.cz.
Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů
nebo pomocí tzv. webových formulářů, které
naleznete mimo jiné na těchto internetových
stránkách:
http://hlaseni.inisoft.cz
http://odpady.inisoft.cz
Všechny potřebné informace (včetně provozní
podpory) najdete na webových stránkách ISPOP.
Nadále již není možné podávat hlášení v listinné podobě ani zasílat elektronicky přímo
na Městský úřad Holice!!!

Volba prezidenta republiky
Přestože v době vydání únorových Holických
listů bude už zvolen nový prezident republiky,
vracíme se ve výsledcích k uskutečněnému
1. kolu volby, která proběhla ve dnech 11. a
12. ledna. V Holicích se volilo v 9 volebních
okrscích a v obvyklých volebních místnostech,
volební účast 64,98% byla mírně nad republikovém průměrem (61,31%). Nejvyšší účast
74,58% byla ve volebních okrsku č. 8 na Podlesí, nejmenší 54,78% byla ve volebním okrsku
č. 1 v KD (voliči z ul. Husova, Holubova atd.).
Ve volebních okrscích č. 2 (gymnazium) a č. 5
(ZŠ Komenského) voliči dali na 1. místo Karla
Schwarzebergera, v ostatních okrscích „zvítězil“ Miloš Zeman. Podrobná data o volbách najdete na stránce www.volby.cz.
Výsledky hlasování v 1. kole v Holicích
Voličů v seznamu
Hlasovalo
účast v %
Platné hlasy
% platných hlasů

Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

název

5 245
3 408
64,98
3 399
99,79

Platné hlasy
celkem v %

Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

148
603
87
96
106
825
246
602
686

4,35
17,74
2,55
2,82
3,11
24,27
7,23
17,71
20,18

ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY
Po návštěvě staveniště a konzultaci s majitelem firmy K2 invest podáváme, zejména zájemcům o práci v nově vznikajícím Zařízení
pro seniory, tuto aktuální zprávu. Informace
je i pro všechny Holičáky, kteří se zajímají
o své město.
Při pohledu od potoka budeme popisovat
levou část objektu jako budovu A a pravou
část jako budovu B, i když dohromady budovy tvoří jeden propojený celek.
Budova A, na níž je vybudováno lešení,
je zčásti pokryta zateplením. Protože nyní
klimatické podmínky nedovolují pokračovat
v zateplování, bude s největší patrností ohrožen termín dokončení v březnu. Aktuálnější
termín je duben 2013. V této budově je již
elektroinstalace a nyní se osazuje radiátory.
Nové schodiště, které muselo vzniknout z hlediska přísných norem pro takováto zařízení,
HOLICKÉ LISTY

je osazováno zábradlím. Výtahová šachta je
připravována pro vybavení dvěma novými,
moderními výtahy.
Budova B je na tom výrazně lépe. Je již
opatřena zateplením vnějšího pláště. Dokončuje se topení a probíhá tlaková zkouška.
Horní dvě patra jsou již naštukována a tím už
jednotlivé místnosti nabírají pomalu konečný
ráz. Vše se připravuje na pokládání linolea
a vinilových obkladů, což by údajně mělo být
snažší a také rychlejší. U této budovy je vybudován nový vchod do severní části pozemku, kde je sad, který projde úpravami, aby zde
vznikla klidová venkovní zóna pro seniory.
Tato budova v horních patrech by měla sloužit
především ležícím seniorům. Proto je v ní také
budována velká koupelna, do které bude možné zajet s pojízdnými vozíky. Ve spodní části
budovy je budována nová kanalizace.

Obě budovy jsou již osazeny novými plastovými okny a zbývá vyměnit staré a nefunkční dveře u bývalé rampy, aby celý objekt byl
jednotný, moderní a funkční. V okolí obou
budov byly prořezány stromy.
Pro zájemce o práci sdělujeme, že informace o zaměstnání v novém zařízení
budou poskytovány pouze autory tohoto
článku. Taková je dohoda s majitelem firmy K2 invest. Jakmile bude cokoliv známo o nájemci, který bude provozovat toto
zařízení, budeme neprodleně informovat
všemi dostupnými prostředky veřejnost.
Je tedy zbytečné zatím nás i stavbyvedoucího kontaktovat. Přejme si společně, aby
byla stavba co nejdříve dokončena a aby 70
až 80 nových pracovních míst v Holicích
vzniklo.
Dr. Václav Vojtěch a Petr Bajer
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KULTURA V HOLICÍCH

V muzeu zněly koledy

Kulturní kalendář na měsíc únor 2013
KULTURNÍ AKCE A PŘEDSTAVENÍ

datum hodina program
vstupné
14. 2. 8.30+10 O Červené Karkulce
čtvrtek
Známá pohádka o cestě plné nástrah. Naše Karkulka je veselá, nosí červené
kraťasy a jezdí na koloběžce. Představení pro školy.
Divadlo Duha Polná.
35 Kč
22. 2.
19.30 Pavol Weiss Nejlepší kamarádky
pátek
Hra s humorem a neotřelou upřímností líčí svět zklamaných žen bojujících se
světem mužů. Mohou být ženy vůbec přítelkyněmi, když „to hlavní, o co jde je
chlap“?
Hrají: Sandra Pogodová, Martina Randová a Pavel Nečas.
Režie: Juraj Deák.
Divadlo Na Fidlovačce Praha – zařazeno v předplatném.
260–240–220 Kč
2. 3.
18.00 Lucerna ze mlejna
sobota
Repríza úspěšné pohádkové hry „Lucerna“ v úpravě Pavla Hladíka.
Divadelní soubor KD Holice.
50 Kč

datum
5. 2.
úterý

KINO

19. 2.
úterý

hodina program
vstupné
17.00 Kaštanka
Pásmo filmů pro děti: Dášenka, Kaštanka, Krtek a raketa, Čarovná rybí
kostička, Všude dobře, doma nejlépe.
Žánr: Krátké hrané i animované filmy. Délka: 68 min.
40 Kč
19.30 Twillight sága: Rozbřesk – 2. část
Napínavé a romantické pokračování. Závěrečná část světoznámé ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o lásku, ale i o vlastní životy.
Režie: Bill Condon.
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Maggie Grace.
Žánr: Fantasy romance. Délka 115 min.
70 Kč

datum
1. 2.
pátek
8. 2.
pátek

hodina program
Grónsko: za polárním kruhem
Petr Jan Juračka v zemi sněhu a ledu
Rockový večer
Conspiration theory, Nothing I.M.C., Basic Experience

datum
26. 2.
úterý

hodina program
vstupné
18.00 Divoký Madagaskar
Filmová live diashow o cestě Madagaskarem – Kateřina a Miloš Motani
100 Kč

KLUB U HOLUBA

vstupné
30 Kč
50 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

Trochu netradiční prohlídka Afrického muzea Dr. Emila Holuba se podařila. Na Štědrý
den mezi 13.00 a 15.00 hodinou se v něm vystřídalo 243 návštěvníků, od těch nejmenších
(ti si odnesli i malé dárečky) po ty dříve narozené. Prostřednictvím Holických listů bych
chtěl poděkovat Báře Vohralíkové za skvělou
přípravu a její čas, všem 17 vystupujícím žákům Základní umělecké školy Holice za kvalitně provedené vánoční koledy, řediteli
ZUŠ Holice Mgr. art. Františku Machačovi
a pedagogům ZUŠ Holice Blance Růžkové
a Jiřímu Růžkovi. Doufám, že jsme položili
základ nové tradice, vždyť muzeum nemusí
žít pouze v sezoně.
Petr Kačer

Poděkování
V pátek 18. ledna 2013 se v Party Hall Maxim Holice uskutečnil třetí Hasičský ples
Sboru dobrovolných hasičů Holice. Sbor
tímto děkuje za přízeň všem, kteří jakkoli
podpořili uspořádání plesu, zejména všem
dárcům a sponzorům, kteří svými dary přispěli do plesové tomboly. Vřele děkujeme!
Sbor dobrovolných hasičů Holice

Velká zimní akce!
KOUPELNY KUCHYNĚ

Obklady různé barevné odstíny:

JIŽ za 149 Kč

Dlažba venkovní, vnitřní 330x330:

JIŽ za 199 Kč

Kuchyňské linky - foliovaná dvířka:

JIŽ od 10 tis. Kč

Při realizaci koupelny a kuchyně sleva

15 % na montážní práce
Návrhy koupelen a kuchyní ZDARMA!

Thenz Holice

4

Pardubická ul.

www.thenz.cz

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Rodinné centrum Holoubek Vás zahřeje na těle i na duši
Přijďte se v zimních měsících ohřát, pohrát si a odpočinout do Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek. Rodiny s dětmi mohou i v roce 2013 využít vyzdobené a útulné prostory volné herny, tvořivé dílny a Montessori
pracovny. V kuchyňce přibyla perníková chaloupka, kterou vyráběly děti
s rodiči společně s králem perníku, panem Janošem. Pan Janoš navštívil
Holoubka před Vánocemi. Díky této vzácné návštěvě proběhlo v centru
v pořadí již 3. veřejné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Pan
Janoš přečetl pohádku O perníkové chaloupce a poté se již válelo těsto,
vykrajovalo, peklo a zdobilo. Ještě v lednu jsme na tuto příjemnou akci
pro rodiče s dětmi vzpomínali.
Pravidelný program Holoubka pro veřejnost je v novém roce obohacen
o středeční dopolední hrátky s Helenou a volnou hernu. Didaktickou hru či

Pozvánka do tanečních

Taneční studio Hany Flekrové zve mladé dámy a mladé muže do 19. ročníku kurzu společenského tance a společenského chování.
Kurz bude zahajen v pátek 20 září a nekončí pouze Věnečkem (jako jiné
kurzy), ale závěrečným Plesem mladých 14 prosince 2013.
Běžné lekce budou probíhat v Horních Ředicích v sále U Červinků každý
pátek od 20 do 22.30 hodin. Prodloužená a ples se uskuteční v sobotních
termínech v kulturním domě v Býšti.
Kromě výuky všech společenských tanců a společenského chování (nevyjímaje políbení ruky), bude program doplňovat oblíbená maškarní lekce,
mikulášská nadílka a taneční soutěž pro absolventy kurzu. Některé lekce
budou on-line přenášeny na internet!
Přihlášky se přijímají od 1. února 2013.
Kontakt: mobil: 608 14 19 20, e-mail: h.flekrova@seznam.cz
Přihlášky a celý rozpis kurzu a další informace na WWW.TSHF.CZ

Pro radost, krásu a užitek

puzzle si návštěvníci mohou zapůjčit v rámci
Holoubkovy půjčovny každý čtvrtek. Podrobný program rodinného centra je možné shlédnout na www.pardubice.charita.cz/holoubek.
V plánu je i celodenní úterní program pro děti
bez rodičů s možností poledního odpočinku.
Velmi chceme poděkovat všem dětem a dospělým za nadšení a chuť zapojit se do tříkrálového koledování. Všem lidem dobré vůle
děkujeme za jejich finanční příspěvky v Tříkrálové sbírce 2013.
V upravených půdních prostorách je od začátku nového roku rušno. První
účastnice projektu MATAPE se účastnily kurzů osobního rozvoje a angličtiny. O prvním víkendovém vzdělávání účastnice říkají: „Za nejpřínosnější považuji uvědomění si toho, jaké jsou ve mně hodnoty a schopnosti, které lze „snadno“ prodat a využít v zaměstnání“. „Děvčata, jste
perfektní. Vždycky jsem se podobných aktivit bála, měla jsem strach se
projevovat před ostatními, sdílení pro mě dosud bylo postrachem. Ale
vedete kurz tak, že jsem se cítila naprosto přirozeně a obavy mě postupně opouštějí a do budoucna snad už budou zbytečné.“ Pro další zájemce
o účast v tříměsíčním vzdělávání zdarma (osobnostní rozvoj, angličtina, počítače) jsou připraveny informace na www.matape.cz nebo volejte
603 566 141. Zájem je také o tzv. otevřené kurzy – přihlásit se můžete
na výše zmíněném webu projektu MATAPE.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice vám
přeje v roce 2013 hodně vzájemné lásky a úcty v rodinných, přátelských
i pracovních vztazích.
Monika Pavlisová

Skautský nový rok
Skauti v Holicích vkročili do nového roku 2013 s nadšením a spoustou skvělých plánů. Po úspěšném prosinci, v němž jsme zakončili starý
rok skautskou besídkou pro rodiče a rozdáváním Betlémského světýlka
v kostele sv. Martina, přichází nové období plné příprav.
Nečeká nás toho málo – již teď v lednu se malí skauti a skautky vydají
na své první novoroční výpravy. Starší budou mít příležitost ukázat svoji
kondičku na skautském sportovním turnaji a v únoru všichni společně
vyrazí do Pardubic na skautský ples.
Také se, ač je do prázdnin ještě relativně daleko, rozbíhají přípravy
na naše tradiční letní tábory. Letos naše středisko pořádá dokonce tři –
jeden pro naše nejmladší světlušky a vlčata, jeden pro skauty a skautky
a jeden roverský tábor pro ty nejstarší – od patnácti výše. Ačkoliv více táborů znamená i více starostí s přípravami, vrháme se do nich s radostí a už
teď se těšíme na léto a doufáme, že nový rok zase pro nás bude o kousek
úspěšnější, než ten minulý.
Martina Horáková

Základní organizace českého svazu chovatelů Holice bude pořádat v letošním roce již druhou celostátní výstavu. Tentokrát to bude již 23. ročník MISTROVSTVÍ KLUBU MASNÝCH PLEMEN KRÁLÍKŮ ČECH
A MORAVY s mezinárodní účastí chovatelů SRN a SR. Výstava bude
otevřena pro veřejnost v sobotu 16. února od 8.00 do 15.00 hodin. Téměř 100 chovatelů bude vystavovat 600 kusů králíků šesti plemen a bude
soutěžit o poháry, čestné ceny a tituly mistrů ČR klubu masných plemen králíků. Tato výstava je prodejní a vystavovatelé nabídnou k prodeji
do chovu i na křížení celou polovinu vystavených králíků. Chovatelé tohoto klubu mají v Holicích zázemí již 30 let a každoročně pořádají v kulturním domě výroční členské schůze, na nichž zhodnocují činnost klubu
za uplynulé období a hodnotí nejlepší chovatele jednotlivých plemen králíků. Tato výstava je generálkou na plánovanou středoevropskou výstavu
těchto plemen, která se uskuteční v Holicích v únoru 2014. Věříme, že
tuto akci navštívíte a odnesete si z výstavy buď nějakého králíka do svého
chovu, nebo pěkný zážitek z prohlídky vystavených exponátů.
Za ČSCH Ladislav Kašpar, předseda ZO Holice
HOLICKÉ LISTY
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Lednové dění na Holubovce

DDM v Děstném
Nový kalendářní rok jsme v Domu dětí a mládeže Holice zahájili víkendovým
pobytem pro rodiče s dětmi v Deštném v Orlických horách na chatě Satelit.
I přes nepřízeň počasí jsme si zimních radovánek užili až až. Lyžovali jsme,
bobovali a chodili na vycházky. Podvečerní vyrábění a hraní na chaloupce
utužilo přátelství jak mezi dětmi, tak i mezi dospělými. Myslím, že tato akce
byla pěkným ukončením vánočních prázdnin i pěkným zahájením roku 2013,
proto plánujeme, že i příští rok si první víkend v lednu opět užijeme na horách.
Děkuji všem účastníkům za společně prožité dny.
Stárková Hana

Mateřská škola Holubova

Vánoční prázdniny utekly jako voda a než jsme se nadáli, byli jsme zase
všichni zpátky ve třídách. Lednový návrat do školy se u nás nesl tak trochu
v duchu „rozbalení opožděného vánočního dárku“ v podobě zbrusu nové
multimediální jazykové laboratoře, která splňuje vše, co se dnes po moderní jazykové učebně žádá. Počítačem řízená přepojovací jednotka umožňuje
efektivnější práci učitele i žáků. Ti používají k poslechům i ke vzájemné
komunikaci sluchátka s mikrofony. Připojení na internet a nová interaktivní
tabule pak násobí možnosti úspěšně zavádět do vyučování nové, moderní
přístupy tak, aby byla výuka pro děti co nejzajímavější a motivující. Jednou
z prvních zatěžkávacích zkoušek učebny bylo i školní kole soutěže v anglickém jazyce Basiclingua, které se uskutečnilo v polovině ledna.
Ale nebyla to jen nová „jazykovka“, čím naše škola v lednu žila.
Uskutečnila se poslední dílna pro předškoláky, děti za deštivého počasí
vyráběly sněhuláky z papíru, zpívaly zimní písničky, nacvičovaly lyžování i bruslení. Možná to byli právě předškoláci, kdo přivolal opravdovou
zimu, protože k zápisu do prvních tříd, který se konal 17. a 18. ledna, už
se dalo jet i na sáňkách.
A plány únorové? Za vysvědčení čeká naše žáky zasloužená odměna
v podobě pololetních a jarních prázdnin. A hned po nich hurá na hory.
Vyrážíme totiž na tradiční lyžařský kurz!
Mgr. Pavlína Trpková

Prodám osobní vůz Škoda Felicia Choice, r. v. 2004
140 000 km najeto, první majitel, tel.: 73202130258

Jaké akce nás čekají v mateřské škole v druhém měsíci roku 2013? Starší
děti začnou jezdit na plavecký výcvik do Vysokého Mýta, čeká je deset
lekcí. Ve čtvrtek 14. února navštíví všechny děti kulturní dům, kde uvidí
pohádku O Červené Karkulce.
V mateřské škole vrcholí přípravy na Holickou Mateřinku, kterou naše
škola pořádá. Holická Mateřinka je přehlídkou vystoupení mateřských škol
a uskuteční se 7. března v Kulturním domě města Holic. Některá vystoupení pak postoupí do celostátního kola, které se bude konat v květnu ve sportovní hale v Nymburce. Která vystoupení to budou, posoudí nymburská
porota. V příštím čísle vás budeme informovat o přehlídce podrobněji.
Přejeme všem dětem příjemné prožití jarních prázdnin.
Lenka Chotěnovská

MAMI, TATI POJEĎ SI SE MNOU HRÁT
Kam?
Hradec Králové, rodinný zábavný park TONGO
Kdy?
Středa 6. 3. 2013
Odjezd:
v 8.30 hod. od DDM Holice – autobusem (sraz v 8.15 hodin)
– v areálu budeme asi 2 hodinky (spousta atrakcí pro malinké, větší a velké děti a samozřejmě i pro rodiče) občerstvení je přímo v areálu, více
na www.tongohradec.cz
Příjezd:
mezi 11.30 až 12.00 hod. k DDM Holice
Cena:
70 Kč/dítě do 5 let – doprava, vstup zdarma
140 Kč/dítě nad 5 let nebo dospělí – doprava i vstup
Pozor:
Zájemci se musí přihlásit nejpozději do 1. 3. 2013 v DDM Holice nebo
na tel. 732 967 202 (p. Stárková) a zaplatit poplatek za tuto akci
Výlet se uskuteční pouze při naplnění autobusu. Bližší informace na telefonu: 732 967 202.

Maturitní ples
V pátek 15. 2. 2013 se koná v Sezemicích již 58. maturitní ples Gymnázia
Dr. Emila Holuba. Začátek je v 19.15 hodin a koná se v sále Sezemického
domu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Ples se koná pod patronací
SRPDŠ.

MT-TOUR, cestovní kancelář …tradice od roku 1997
Karla IV. 493, 500 02 Hradec Králové

Tel: 495 531 188, e-mail: mttour@volny.cz www.mttour.cz

JEDNODENNÍ VÝLETY, bus HOLIC!!!
TROPICAL ISLANDS-koupání pro celou rodinu
23.03.2013
BERLÍN
18.05.2013
ORLÍ HNÍZDO+SOLNÉ DOLY+BERCHTESGADEN 25.05.2013

890 Kč
1090 Kč
1090 Kč

Cena zahrnuje: bus HK, Holice, Pardubice (Praha) průvodce;

ZÁMKY LUDVÍKA II. + MNICHOV

14.-16.06.2013 2890 Kč

(1x ubytování se snídaní, bus z HK a Holic, služby průvodce)
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Věkový rozdíl 65 let

VII. FOTBALOVÝ PLES
SK Holice zve všechny spoluobčany
na společenský ples, který se uskuteční
v pátek 15. února od 20.00 hodin v sále
Restaurace Na Trandě. K tanci a poslechu
hraje skupina Express, předprodej místenek

probíhá v prodejně hraček (bývalé Quelle)
v Palackého ulici. Místenky lze zakoupit
i před začátkem plesu, bohatá tombola, výtěžek plesu bude využit ve prospěch mládeže SK Holice.

Vánoční basketbal

Vyznavači cyklistiky se scházejí pravidelně
předposlední den v roce v Poběžovicích u Holic na svém posledním závodním klání na tak
zvaném Posledním kopci. Takřka osmdesát závodníků muselo vyjet 320 metrů dlouhý a velmi prudký kopec v co nejkratším čase. Letos
poprvé pořádal tuto akci Klub turistů Holice,
pořadatelé vycházeli z tradic minulých závodů
a již 17. ročník proběhl ve stejném duchu jako
minulé ročníky. Po zakončení závodu čekal
účastníky vyhřátý sál místní restaurace, kde si
každý mohl vybrat něco ze zabíjačkových specialit a zatančit si v rytmu country.
Starosta Holic Mgr. Ladislav Effenberk předal
putovní pohár nejrychlejšímu ze všech. Za čas
49,18 s. jej získal Robert Matoušek. Velkou
zajímavostí bylo, že pořadatel ocenil i nejmladšího a nejstaršího závodníka. Vilém Vosáhlo
z Holic ročník 2010 byl ten nejmladší. Pan
Josef Ptáček z Dobrušky, ročník 1945, byl tím
nejstarším. Při uvedeném věkovém rozdílu 65
let, je patrné, že tento závod je určen pro všechny generace. Cyklistická sezóna roku 2013 je
na dohled, ale už nyní se všichni opět těší na setkání na Posledním kopci 30. 12. 2013.
L. Formánek

V tradičním termínu, 25. prosince, se konal
32. ročník „Vánočního turnaje“ v basketbalu.
Pořadatelem byl Basketbalový všesportovní
klub Holice.
V tomto ročníku hrála čtyři družstva a součástí
turnaje byly vložené zápasy basketbalových nadějí a veteránů.
Zápas veteránů se hrál na 2 x 10 minut. Zúčastnilo se ho 10 hráčů, kteří v minulosti hráli
v basketbalovém týmu za Holice nebo hráli jen
tak pro zábavu a v minulosti se zúčastňovali
oblíbených vánočních turnajů. Od roku 2011
je vánoční turnaj okořeněn vloženým zápasem
veteránů. Letošní zápas byl velice dramatický.
Červení postupně vedli a v závěrečné fázi byl
stav 15:11. Ovšem modří zvládli konec výborně, dostali se sice do vedení, ale červeným
se povedlo nakonec vyrovnat na 17:17. Tak
se modří a červení rozešli smírně a mohli tak
po zápasu zavzpomínat na dřívější dobu basketbalovou. O výsledek vůbec nešlo.
Připomeňme, že před 40 lety postupně začala
basketmánie v Holicích. Tehdy Mgr. Luboš
Svoboda a dr. Václav Vojtěch postupně přitáhli
ke cvičení poměrně značný počet dorostenců
a později i mužů. V další fázi vynikl hráč a později trenér Pavel Welsch spolu s dalšími pomocníky a basketbal začal mít svůj řád a hlavně
úspěchy. Holice se mohou například pochlubit

tím, že zde začínali 2 vynikající hráči světového basketu Jiří Welsch (USA, Slovinsko, Španělsko, Belgie), nyní hráč BK Nymburk a Petr
Welsch (Polsko).
Je proto velkou zásluhou všech kolem basketbalu, že se v Holicích daří i úspěšně pracovat
s malými dětmi a mládeží.

HOLICKÝ MASOPUST 2013

Sbor dobrovolných hasičů Holice a Občanské sdružení Kultura pro město
ve spolupráci s Městem Holice a Kulturním domem města Holic
zvou nejrůznější maškary,
jakož i zvědavé přihlížející

Sobota 16. února 2013
parkoviště na Náměstí
T. G. Masaryka
www.kulturapromesto.cz
www.facebook.com/KulturaProMesto

Kulečník
V úterý 25. prosince se v budově bývalé školy
na Starých Holicích uskutečnil 16. ročník Vánočního turnaje v karambolu – trojbandu. Turnaj pořádal holický klub DTJ.
Konečné pořadí: 1. Michal Syrový 11 bodů,
2. Miloš Hájek 10, 3. Karel Kačírek 10, Jakub
Hendrych 6, 5. Josef Sedlák 6, 6. Martin Syrový 6, 7. Petr Kras 5, 8. Vrbický 2.
Michal Syrový
HOLICKÉ LISTY

9:00
ZAHÁJENÍ MASOPUSTU (povolení od starosty města)
9:00 - 9:30 REJ MAŠKAR
od 9:00
VEPŘOVÉ HODY - prodej zabíjačkových pochoutek (ovar, jitrnice kroupy, prejt, tlačenka, polévka a další do vyprodání
zásob) v Restauraci Pod kaštanem
9:30 - 15:00 PRŮVOD MAŠKAR MĚSTEM - náměstí, Staré Holice směr „květnové“ ulice, Tyršova, Husova, Havlíčkova, Komenského zpět
14:00 - 15:30 DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE - soutěže o ceny (cena herního pasu 30 Kč), vyhlášení nejlepší dětské masky,
kulturní program, jízda v kočáře) - masopustní občerstvení, domácí koblihy
15:30
ODPRAVENÍ KOMINÍKA (zakončení masopustu)

HOLICKÉ LISTY • 3
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Východočeská liga mužů:
BVK Holice–BK Spartak Rychnov nad Kněžnou
97 : 55 (31:19 53:22 76:32)
Šrámek 22, Kolář 18, Hlaváček 14, Tylchrt 12,
Tušl a Bulušek po 11, Welsch Michal 5, Oliva 4
BVK Holice–TJ SPŠS Náchod
71 : 65 (12:22 29:37 56:50)
Kolář 15, Oliva 13, Tylchrt a Šrámek po 10,
Hlaváček 9, Bulušek 8, Petružálek 4, Tušl 2
BVK Holice–BK Pardubice B
94 : 72 (20:12 51:27 72:49)
Šrámek 22, Trojan 16, Kolář 15, Tušl 11, Oliva
a Petružálek po 9, Bulušek 6, Diepold, Tylchrt
a Welsch Michal po 2
BVK Holice–BC Darren Chrudim B
74 : 65 (22:17 38:33 63:41)
Kolář 14, Oliva 13, Tylchrt a Petružálek po 10,
Trojan 9, Tušl 6, Bulušek 5, Welsch Michal 4,
Diepold 3
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice–Jiskra Havlíčkův Brod
73 : 64 (19:12 40:27 56:47)
Jechura 26, Nechvíle 19, Chlubna 10, Kašpar 8,
Havelka 7, Kulhavý 2
68 : 63 (22:20 37:37 45:47)
Jechura 21, Nechvíle 18, Chlubna 14, Kašpar
11, Kulhavý a Havelka po 2
Celostátní liga žáků U15:
BVK Holice–BA Sparta Praha
Hosté se k utkání nedostavili. Bude se dohrávat
v úterý 19. února 2013.
BVK Holice–BK Brandýs nad Labem
105 : 56 (31:14 51:31 73:44)
Horký Adam 35, Welsch Marek 16, Samoel
15, Zeman 14, Janoš 10, Beránek a Válek po 4,
Kašpar 3, Mycak 2
Vítězstvím na Brandýsem n/L si holičtí žáci zajistili konečné čtvrté místo ve své skupině a postoupili do Extraligové soutěže mezi nejlepších
dvanáct týmů České republiky v této věkové
kategorii. Nesehraný zápas se Spartou Praha,
která nepřijela k utkání z důvodu totálního náledí v Praze už nemá na tento historický úspěch
holického basketbalu žádný vliv.
Extraliga žáků U15:
USK Praha–BVK Holice
81 : 39 (21:8 43:14 60:31)
Samoel 12, Welsch Marek 8, Beránek a Zeman
po 6, Mycak 3, Janoš a Válek po 2
Sokol Sršni Písek–BVK Holice
86 : 59 (34:14 52:29 72:42)
Beránek 17, Welsch Marek 12, Mycak 10, Samoel 9, Janoš 5, Kašpar a Hloušek po 2, Válek 1
Historická první dvě utkání holických basketbalistu v extralize sehráli holičtí žáci na hřištích soupeřů bez nemocného Adama Horkého,
který patří do základní sestavu týmu a je jeho

nejlepším střelcem. Adamova neúčast byla znát
zejména v našich útočných činnostech o čemž
svědčí nízký počet nastřílených bodů. Přes
vysoké porážky však holičtí minižáci podali
bojovný výkon a potvrdili, že patří do nejlepší
dvanáctky týmu ČR.
Oblastní přebor mladších žáků U14:
BKP Pardubice–BVK Holice
36 : 78 (17:18 25:36 32:63)
Horký Adam 47, Štěpánek 14, Šenk 12,
Hloušek 4, Svatoš 1
51 : 75 (10:21 14:46 30:56)
Horký Adam 48, Štěpánek 12, Hloušek 6, Šenk
4, Vlasák 3, Bartošek 2
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
Jiskra Havlíčkův Brod–BVK Holice

63 : 89 (14:21 25:40 44:63)
Dvořák 26, Mrázek 21, Tran Hai Son 16,
Chmelík 15, Štěrovský 4, Horký Filip 3, Půlpán
a Mergl po 2
51 : 89 (10:25 22:50 40:73)
Dvořák 27, Chmelík 26, Mrázek 14, Tran Hai
Son 8, Půlpán 10, Štěrovský 4, Horký Filip 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
SŠB Pardubice–BVK Holice
30 : 92 (7:24 8:52 19:71)
Dvořák 33, Chmelík 29, Mrázek 10, Horký Filip 8, Tran Hai Son 6, Štěrovský 4, Půlpán 2
36 : 83 (6:24 18:45 28:65)
Dvořák 25, Trai Han Son 17, Chmelík 13, Půlpán 11, Štěrovský 7, Mrázek 6, Horký Filip
a Mergl po 2
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