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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Holických listů jsem nám všem
přál, aby při čtení tohoto čísla byla již síla jara
znát. Ale zima se své vlády
rozhodla jen tak nevzdat
a opět dokázala překvapit.
Tak jen doufám a věřím, že to byla poslední nadílka mrazivého počasí a sněhu a že další bude
až příští zimu.
Jistě však čekáte i na aktuální informace.
Březnové zasedání zastupitelstva města projednávalo tři důležité body a to kapitálový
rozpočet města na rok 2013, rozdělení finanční
podpory z rozpočtu města na činnost občanských sdružení a spolků a postup prodeje bytů
ve II. etapě.
Kapitálový rozpočet města ve výši 17 mil. Kč
zahrnuje spoluúčast města na akcích zateplení
budov MŠ Staroholická (1 800 tisíc Kč), ZŠ
Komenského 100 (3 131 tisíc Kč), financování
projektů zateplení budov MŠ Pardubická a MŠ
Holubova (2 × 200 tisíc Kč, realizace v roce
2014), projekt a realizaci rekonstrukce rozvodů
ve Školní jídelně Holice (1 060 tisíc Kč), hrací
prvky u kulturního domu (140 tisíc Kč), hřiště
v MŠ Staroholická (60 tisíc Kč), odkoupení pozemků pod Sokolským parkem a pod částí hřiště
„na lipáku“ do majetku města (515 tisíc Kč),
rekonstrukci veřejného osvětlení (500 tisíc Kč),
opravu hlediště u šaten na stadionu (500 tisíc
Kč) a celou řadu oprav chodníků i rozšíření kamerového systému města.
Zastupitelé rovněž definitivně schválili
rozdělení financí na podporu činnosti občanských sdružení, na podporu sportu 1 042 tisíc
Kč. Největšími příjemci dotací jsou BVK Holice a SK Holice, kteří mají nejvíce mládežnických družstev. Ostatní zájmová činnost byla
podpořena částkou 460 tisíc Kč a neziskové
organizace se sociálním zaměřením částkou
56 tisíc Kč.
Postup prodeje bytů byl projednáván za přítomnosti některých zájemců o koupi bytu. Zastupitelstvo města uložilo zpracovat „Prohlášení vlastníka“ na byty a společné prostory
včetně příslušných pozemků a uložilo seznámit
nájemníky příslušných bytů s postupem prodeje.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem příjemné prožití velikonočních svátků za snad už
opravdu jarního počasí.

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Výstavba nové budovy ZUŠ zahájena

Zastupitelé města v loňském roce rozhodli o výstavbě nové budovy základní umělecké
školy. Po 60 letech trvání výuky uměleckých
oborů v Holicích žáci a učitelé získají prostory
odpovídající tradici a úrovni této školy. Pro občany města a všechny městské organizace bude
k dispozici víceúčelový společenský sál s kapacitou 250 návštěvníků.
Základní umělecká škola bude kulturním
centrem, ve kterém se budou vzdělávat děti
v hudebních, tanečních a výtvarných oborech
a také místem, kde se bude setkávat široká veřejnost. Víceúčelový sál je navržen nejen pro
pořádání tradičních společenských akcí města, ale také pro konání konferencí, přednášek
a vzdělávacích programů.
Novostavba základní umělecké školy
v Holicích architektonicky vědomě navazuje
na okolní architekturu. Stavba má obdélníkový
půdorys o rozměrech asi 34 × 17 metru. Objekt
bude mít tři nadzemní podlaží a pultovou stře-

chu s dvěma úrovněmi vestavby krovu a výšku
horní hrany střechy 17 metrů nad úrovní prvního nadzemního podlaží.
Dispoziční řešení spočívá v maximálním
zjednodušení přístupu do nejvíce užívaných
prostor. Proto jsou místnosti základní umělecké školy situovány v prvním a druhém
nadzemním podlaží a méně využívaný víceúčelový sál v podlaží třetím, galerie a strojovny ve vestavbě podkroví. Foyer prochází
všemi podlažími budovy, bude zároveň výstavní síní, společenským prostorem a místem pobytu dětí a rodičů. Budova by měla být
dokončena v srpnu 2014 a bude stát na prostorách bývalého školního políčka v Holubově ulici.
Na obrázku měly být bagry a čilý stavební
ruch, staveniště je připravené, smlouvy jsou
podepsány, ale bohužel nám vše přikryl sníh,
přestože je dnes 20. 3. a první jarní den k tomu!
Vítězslav Vondrouš

Pozvánka na čarodějnice 30. dubna 2013
18.30 – Diskotéka před kulturním domem
19.30 – Odchod lampionového průvodu s dechovou hudbou
20.00 – Zapálení ohně na stadionu SK Holice
20.15 – Diskotéka
Občerstvení SK Holice, skákací hrad, skluzavka
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 4. března 2013

Usnesení č. 62 RM doporučuje Zastupitelstvu
města Holic schválit kapitálový rozpočet města
na rok 2013 dle předloženého návrhu v objemu
výdajů 17 027 513 Kč. Č. 63 RM doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozdělení finanční
podpory z rozpočtu města na rok 2013 dle předloženého návrhu. Č. 64 RM schvaluje na základě výběrové řízení jako zhotovitele technického
dozoru na akci „Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice, Holubova 39“ firmu
Ingeniring Krkonoše, a.s. Pražská 135, 541 01
Trutnov. Č. 65 RM schvaluje na základě výběrové řízení jako zhotovitele technického dozoru
na akci „Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení
objektu MŠ Holice, Pardubická 992“ firmu IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad
Orlicí. Č. 66 RM schvaluje na základě výběrové řízení jako zhotovitele technického dozoru
na akci „ Zateplení a výměna oken MŠ Holice,
Staroholická 236“ firmu IRBOS s.r.o., Čestice
115, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Č. 67 RM
schvaluje na základě výběrové řízení jako zhotovitele technického dozoru na akci „Zateplení
a výměna oken ZŠ Komenského č.p. 100 v Holicích“ firmu IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41
Kostelec nad Orlicí. Č. 68 RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v č.p. 19, náměstí T. G. Masaryka,
Holice od 1. 4. 2013, dle pořadníku schváleného
na I. čtvrtletí roku 2013. Č. 69 RM bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města
Holic dne 18. 3. 2013. Č. 70 RM schvaluje
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí
České republiky na výstavbu nové základní umělecké školy. Č. 71 RM zamítá udělení výjimky
na průjezd vozidel nad 3,5 t centrem města firmě
Pacific Direct s.r.o., Podlesí 53, Holice. Č. 72
RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o., Stará 24, 463 03 Stráž
nad Nisou na umístění kontejnerů na textil.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 18. března 2013

Usnesení č. 73 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit: a) celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2012 bez výhrad;
b) účetní závěrku města za rok 2012. Č. 74
RM: a) odvolává Liběnu Stárkovou ke dni
31. 3. 2013 jako zástupce zřizovatele ve Školské
radě Základní školy Holubova ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu; b)
jmenuje Ing. Evu Vorlovou zástupcem zřizovatele ve Školské radě Základní školy Holubova
s platností od 1. 4. 2013. Č. 75 RM schvaluje
4. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok
2013. Č. 76 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit 3. rozpočtovou změnu v rozpočtu
města na rok 2013. Č. 77 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2013 k nebytovým
prostorám v čp. 29 nám. T. G. Masaryka v Holicích – ambulance klinické logopedie z fyzické osoby Mgr. Světly Koubkové na společnost
Centrum logopedie, s.r.o. se sídlem Kunětická
106, Cihelna, 530 09 Pardubice, zastoupenou
jednatelkou společnosti Světlou Koubkovou,
v rozsahu a za podmínek stávající nájemní
smlouvy. Č. 78 RM schvaluje na základě výběrové řízení jako zhotovitele restaurování sochy
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Dr. Emila Holuba ak. soch. Kateřinu Amortovou. Č. 79 RM schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje a doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej části pozemku p. č. 3472/6,
výměra cca 30 m2, místní část Koudelka, k.ú.
Holice v Čechách z majetku města Ing. Lubošovi a Mgr. Kateřině Valentovým, bytem Hanzlova
124, Holice a Týnec 17, Dobrovice. Č. 80 RM
schvaluje zveřejnění záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků p.č. 3403/1, výměra 846 m2, p.č.
3403/2, výměra 134 m2 a p.č. 3273/1, výměra 79
m2, celkem 1059 m2, ul. K Zastávce, k.ú. Holice
v Čechách z majetku města Přemyslu a Marcele
Pitrovým, bytem Holice, K Zastávce 455 s podmínkou, že kupující předloží před sepsáním
kupní smlouvy uzavřené smlouvy o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene na vedení stávajících inženýrských sítí. Č. 81 RM bere
na vědomí informaci o rozdělení pozemků určených k prodeji bytových domů čp. 731, 743,
744, 728 v ul. Tyršova a čp. 745, 734, 735, 736,
746 v ul. Holubova, čp. 107 v ul. Hradecká. Č.
82 RM: a) neschvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 557, ul. Hradecká v k.ú.
Holice v Čechách v šíři cca 2,5 m pro možnost
uložení přípojek inženýrských sítí pro plánovaný rodinný dům na pozemku p.č. 533, k.ú. Holice v Čechách ve vlastnictví PhDr. Miroslavy
Vrbické; b) neschvaluje směnu pozemku p.č.
557, ul. Hradecká, k.ú. Holice v Čechách o výměře 1353 m2 ve vlastnictví města Holice za pozemek p.č. 6417/7, k.ú. Holice v Čechách o výměře 11846 m2 (hřiště na Krasku) ve vlastnictví
Ing. Karla Vrbického. Č. 83 RM doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřízení věcného
břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého
napětí (knn) na pozemcích města p.č. 2428/15,
ul. Puškinova a p.č. 1624/1, ul. Revoluční vše
k.ú. Holice v Čechách, pro ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady. Č. 84 RM ruší své usnesení č. 362 ze dne
19. 11. 2012 (pronájem pozemků místní část
Podhráz). Č. 85 RM zamítá návrh školní jídelny na snížení ceny obědů pro klienty Oblastní
charity Pardubice ve Školní jídelně Holice. Č.
86 RM schvaluje likvidaci movitého majetku
města dle předloženého návrhu komise pro zvelebení města a nakládání s jeho majetkem ze dne
6. 3. 2012. Č. 87 RM schvaluje poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 Kč/m2/započatý den společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
za užívání veřejného prostranství v souvislosti
se stavbou vodovodu v ulicích Pardubická, Komenského a Dudychova, Holice.

Zastupitelstvo města Holic schválilo
na svém zasedání 18. března 2013
rozdělení finanční podpory z rozpočtu
města na rok 2013 takto:

MAS Holicko 20 000 Kč, TJ Sokol Holice
135 500 Kč, SK Holice 355 500 Kč, TJ Jiskra
Holice 187 000 Kč, BVK Holice 341 500 Kč,
TK Holice 34 000 Kč, OLD BIKERS Holice
4 000 Kč, Horolezecký klub Holice 4 000 Kč,
RADOST CZECH REPUBLIC o.s. Horní Jelení 50 000 Kč, DTJ Holice 22 000 Kč, Junák
– svaz skautů a skautek Holice 15 000 Kč, Ta-

neční skupina Apel Holice 30 000 Kč, Taneční
klub Tancklub Holice 30 000 Kč, Pohybové studio ENERGY, o. s. Holice 10 000 Kč, Občanské
sdružení Kultura pro město Holice 15 000 Kč,
Radioklub OK1 KHL Holice 5 000 Kč, Římskokatolická farnost Holice 90 000 Kč, Gymnázium Dr. E. Holuba Holice 5 000 Kč, Oldřich
Jelínek Holice 10 000 Kč, ČKS, Základní kynologická organizace Holice 5 000 Kč, Český
zahrádkářský svaz Holice 6 000 Kč, Myslivecké
sdružení Holice 5 000 Kč, ZO svaz včelařů Holice 5 000 Kč; ZO Český svaz chovatelů Holice
20 000 Kč, Automotoklub Holice 90 000 Kč,
Oblastní charita Pardubice 25 000 Kč, Farní
charita Litomyšl 7 560 Kč, Berenika o.s. Vysoké Mýto 18 000 Kč, Mateřská, základní a střední škola Daneta Hradec Králové 5 000 Kč.

ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY –
– kde se přihlásit o práci
Nejnovější informace od majitele firmy K2 invest s.r.o., která provádí náročnou přestavbu bývalého skladu léčiv na Zařízení pro seniory, kde
má být umístěno cca 204 hlavně nemocných
a také i ležících seniorů a kde by mělo vzniknout 70–80 pracovních míst je, že je již vybrána
firma, která by měla toto zařízení provozovat.
Touto firmou je SANATORIUM TOPAS s.r.o.
Vaše nabídky na pracovní pozici zasílejte pouze
mailem na adresu alexander.kucera@sanatorium-topas.cz, případně telefonicky nebo osobně
přímo na staveništi u pana Plíška, který má číslo mobilu 739 339 961 a na stavbě v Holicích
v Husově ulici bývá většinou od pondělí do pátku mezi 8.00 hod. a 15.00 hod. V případě osobní návštěvy vezměte s sebou životopis.
Předpoklad převzetí pronájemcem je pravděpodobně červen–červenec 2013. Práce probíhají
velice úspěšně a všichni se můžeme těšit na velmi pěkné, účelné a nanejvýš potřebné zařízení.
Pokud budou nové aktuální informace, tak je
zveřejníme v dalších číslech těchto novin.
Dr. V. Vojtěch a P. Bajer

Nabídka podnikatelům
Na internetových stránkách města je k dispozici Databáze organizací obsahující informace
o firmách a službách v našem městě. Nabízíme podnikatelům možnost aktualizace nebo
doplnění údajů. Firmy, které v databázi dosud
nejsou zařazeny, se mohou jednoduchým způsobem zapsat.
Pro přidání vaší firmy do databáze organizací ve městě navštivte naše internetové stránky http://www.holice.eu/prakticke-informace/
databaze-subjekt. Na záložce „Praktické informace“ klikněte odkaz „Databáze subjektů“. Zde pak použijte volbu „Přidat záznam“.
Vyplníte připravený formulář, který bude odeslán ke schválení správci databáze, kterým je
město Holice. Po odeslání formuláře již nelze
údaje měnit. Pro jakékoli změny, úpravy
a rušení záznamů kontaktujte správce databáze e-mailem: holice@mestoholice.cz nebo
telefonicky: 466 741 211
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Svoz biologického odpadu
v Holicích

V září minulého roku jsme Vás informovali
o svozu biologického odpadu. Protože se nepodařilo tuto akci připravit v průběhu září 2012,
zahájíme tento svoz počátkem května 2013.
Svoz bioodpadů připravuje Městský úřad Holice
spolu s Technickými službami Holice a ve spolupráci s firmou Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí.
Jedná se o oddělený sběr bioodpadů ze zahrádek i z domácností. Chceme tak po vzoru jiných
měst (např. Horní Jelení i Pardubice) zajistit
v předstihu (od roku 2014 to už bude pro města
povinnost ze zákona) rozšíření služby ve sběru
odpadů v Holicích, chceme vytřídit z komunálního odpadu další složku, která nyní končí
na skládce a konečně i více využít možnosti
a kapacitu našeho moderně zařízeného sběrného
dvora, resp. jeho kompostárny. Nádoby na bioodpad umožní občanům třídění bioodpadu přímo u domu a při správném třídění dalších využitelných složek komunálních odpadu, které náš
systém už umožňuje, tj. papíru, skla, plastů i stavebních a nebezpečných odpadů, tak minimalizovat množství zbytkového domovního odpadu.
Do těchto nádob se bude odkládat veškerý odpad, který je možné zpracovat kompostováním,
například posečenou trávu, listí, plevele i dřevní
hmotu ze zahrádek, ale i zbytky ovoce a zeleniny, popř. některé zbytky jídel z domácností.
Podrobný seznam a instrukce budou na letáku,
seznam bioodpadů je i na vlastní nádobě.
V součastné době je už vytipována část města,
ve které budou domácnostem zapůjčeny specielní hnědé popelnice a vlastní svoz bioodpadu
bude probíhat ve 14 denních intervalech, tj. jeden týden se bude svážet běžný komunální odpad a druhý týden budou sváženy hnědé nádoby
s bioodpadem.
Na základě jednání s firmou „Odeko“ už byla
upřesněna „svozová lokalita“. Bude se jednat
o ulice, které se sváží pravidelně ve čtvrtek,
rozšířené o „květnové“ ulice.
V nejbližších dnech budou příslušné domác-

nosti osloveny letákem s konkrétními informacemi, součástí letáku bude formulář – zápůjční
protokol na hnědou popelnic. Popelnici bude
možno vyzvednout proti podepsanému zápůjčního protokolu na Technických službách nebo
bude možno domluvit dovoz technickými službami až do domu.
Po základních zkušenostech se zavedením
tohoto systému v první části města, chceme
v podzimních měsících rozšířit sběr bioodpadů
i na další území města Holic.

Osvobození od místního poplatku
za komunální odpad v roce 2013

V obecně závazné vyhlášce č. 4/2012 jsme využili novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, podle kterého se stávají
poplatníky poplatku za odpad i vlastníci nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen. Po obeslání poplatníků složenkami jsme se setkali
s mnoha stížnostmi holických vlastníků „druhých domů“, že jejich dům je neobýván, odpad
tedy neprodukují a že by logicky platit neměli,
tak jako majitelé chat od „Hlubáku“, kteří jsou
a i dříve byli od poplatku osvobozeni. Jako nápravu tohoto stavu přijalo zastupitelstvo města
Holic dne 18. 3. 2013 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, která mění příslušné ustanovení
v původní vyhlášce 4/2012.
Konkrétně se změnil příslušný bod v článku
o úlevách a osvobozeních, který zní:
e) od poplatku stanoveného dle čl. 2 odst. 1
písm. b) jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se
na území města Holic, určenou k individuální
rekreaci, byt nebo dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zároveň
mají všichni vlastníci pobyt ve městě Holice.
Nutno poznamenat, že osvobození je podle daňového řádu platné až od března 2013, takže
za tyto dva měsíce obdrží vlastníci neobydlených nemovitostí nové předpisy – složenky.
Konkrétně to znamená, že holičtí vlastníci
„neobydlených“domů, kteří v únoru obdrželi
složenky na zaplacení poplatku ve výši 600 Kč
(vlastníci nad 75 let 300Kč) obdrží novou složenku ve výši 100Kč (popř. 50Kč) se splatností
do 30. 6. 2013.
Těm, kteří tento poplatek již zaplatili, bude
na základě žádosti o vrácení, příslušná část poplatku vrácena.

Upozornění pro držitele
a průvodce psů

V poslední době se začínají množit stížnosti občanů na volné pobíhání psů, proto touto cestou
upozorňujeme na některé povinnosti držitelů
nebo průvodců psů.
Volný pohyb psů
Kromě vlastních pozemků a prostor, které nejsou přístupné každému bez omezení, je volný
pohyb psů povolen p o u z e na těchto místech:
• polní cesta u regulační plynové stanice (pozemek parc. č. 2056/20) – druhá odbočka vlevo
v ul. Pardubická ve směru z Holic za MŠ Pardubická,
• polní cesta vedoucí od sběrného dvora
HOLICKÉ LISTY

v Puškinově ul. směrem ke Kamenci (pozemek parc. č. 2347/58),
• prostranství v lokalitě rybníka „Hluboký“,
používané pro výcvik psů (pozemek parc. č.
6992/16),
a to v souladu se zněním obecně závazné vyhlášky města Holic č. 6/2005 o veřejném pořádku na katastrálním území Holice v Čechách,
ve znění obecně závazné vyhlášky města Holic
č. 10/2005.
Venčení psů
Zároveň upozorňujeme držitele, příp. průvodce
psů na povinnost úklidu exkrementů venčených
psů na veřejném prostranství. Nedodržení výše
uvedených povinností může mít za následek
uložení pokuty podle příslušných ustanovení
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů až do výše 30 000 Kč nebo
pořádkové pokuty dle ustanovení § 247–249
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, až do výše 50 000 Kč.
Ohlašovací a poplatková povinnost
Dále chceme držitele psů touto cestou upozornit
na nutnost plnění ohlašovací a následně i poplatkové povinnosti u psů starších 3 měsíců.
Tato povinnost vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holic č.
7/2003 o místních poplatků ze psů, ve znění
obecně závazných vyhlášek města Holic č.
5/2004 a č. 5/2010. V případě neplnění ohlašovací nebo poplatkové povinnosti lze nezaplacený poplatek nebo zaplacený poplatek, ale
v nesprávné výši, vyměřit platebním výměrem
s možností jeho navýšení až na trojnásobek.
V případě jakýchkoli nejasností se lze obrátit
na správní nebo finanční odbor Městského úřadu Holice.

Společenská kronika
Vítání občánků 9. 3. 2013
Richard Hojka
Nikola Kučerová
Valerie Němcová
Kateřina Pavelková
Aneta Zdražilová
Jakub Bartizal
Nikol Růžková
Lea Pirklová
Liliána Abelová
Anežka Blažejová
Gabriel Klouček

Staroholická 236
K Zastávce 372
Bratří Čapků 61
Husova 696
Na Mušce 1030
Husova 533
Staroholická 431
Šafaříkova 682
Podlesí 104
Hradecká 107
Husova 480

Oznámení kanceláře Strany
soukromníků České republiky
Pro velký zájem veřejnosti bude v kanceláři
SsČR na nám. T. G. Masaryka č.p. 24 od měsíce dubna 2013 prodloužena provozní doba.
Pro veřejnost bude otevřena každý čtvrtek od
13.00 do 18.00 hod. Poté od 19.00 do 20.00 zde
budou přítomni naši (SsČR) zastupitelé města,
kteří s vámi rádi zkonzultují připomínky, rady
a vaše podněty rádi použijí pro práci zastupitelstva města.
Kancelář SsČR
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KULTURA V HOLICÍCH

datum
5. 4.
pátek

13. 4.
sobota

16. 4.
úterý
19. 4.
pátek
datum
9. 4.
úterý

16. 4.
úterý
23. 4.
úterý

datum
26. 4.
pátek

Kulturní kalendář na měsíc duben 2013

Posezení s písničkou

KULTURNÍ AKCE, PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY

Město Holice a Klub důchodců v Holicích vás
srdečně zvou na letošní „Posezení s písničkou“,
které se bude konat v pátek 26. dubna od 18.00
hodin v klubovnách Kulturního domu města Holic. Přijeďte si poslechnout hudbu různého stáří,
přesto stále mladou, zazpívat si, případně podle
chuti a možností zatančit nebo jen posedět s přáteli a zapomenout na starosti. Na každého čeká
malé pohoštění. Vstupné je dobrovolné.
Zdeňka Hejlová

hodina program
vstupné
19.30 Jablkoň
Koncert známé rock folkové hudební skupiny, která spolupracovala s houslistou J. Svěceným i Filmovým symfonickým orchestrem. V současnosti skupinu
tvoří: Michal Němec, Martin Carvan, Johnny Jůdl, Petr Chlouba a host Anna
Duchaňová.
150 Kč
19.30 W. Kohlhaas – R. Zimmerová: Ryba ve čtyřech
Černá komedie o třech bohatých svobodných sestrách a jejich oddaném sluhovi
Rudolfovi. Ten se rozhodne, že je načase dostat za všechny roky příkoří slibovanou odměnu.
Bonus pro diváky, kteří chodí do divadla včas – od 19.15 hodin v hale KD.
Režie: Jitka Juračková.
Hrají: Ivana Vondroušová, Iva Skálová, Lída Voříšková a Petr Hlavatý.
Divadelní soubor KD Holice – zařazeno v předplatném.
100 Kč
10.00 Řecké báje
Eva Hrušková a Jan Přeučil zábavně rozehrávají řecké antické báje.
40 Kč
19.30 Jiří Stivín v doprovodu Factorial! Orchestra
Generálním partnerem akce je firma Erwin Junker Holice.
150Kč

KINO

hodina program
vstupné
19.30 Sedm psychopatů
Marty píše nový scénář, ale chybí mu nápady. Díky známým se připlete ke zločinu. Kamarádi totiž chtějí unést psa, který patří gangsterovi se vznětlivou povahou.
Režie: Martin McDonagh.
Hrají: Collin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Christopher Walken.
Žánr: Komedie-kriminální. Délka 109 min.
70 Kč
17.00 Kamarádi z televize
Filmové pásmo z večerníků pro potěšení: Z deníku opičáka Maka, Velryba Decimálka, Kosí bratři, Sněžný muž Hugo, O hajném Robátkovi, Jája a Pája.
Žánr: Pásmo animovaných filmů, Délka 66 min.
40 Kč
19.30 Atlas mraků
Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida Mitchela vypráví šest odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po budoucnost. Zobrazuje myšlenku propojenosti napříč časem a prostorem.
Režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski, Tom Tykwer.
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Grant, Susan Sarandon a další.
Žánr: Fantasy-dobrodružný. Délka 164 min.
75 Kč
hodina program
vstupné
20.00 Rockový večer
50 Kč
Slamer Banger – Pardubice * Sešlost – Sezemice * Whatrock – Jaroměř.

datum hodina
23. 4.
16.00
úterý
2. 4.–26. 4.
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KLUB U HOLUBA

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Vyprávění o životě
přednáška Jana Kačera
Výstava: Josef Sodomka – Dřevěné plastiky
Prodejní výstava v Galerii kulturního domu.

vstupné
30 Kč

Humanitární sbírka
Ve dnech 10. až 12. dubna od 15.00 do 17.00 hodin proběhne na faře v Holicích v zahradním altánu (vchod vedle fary) humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Sbírat se bude veškeré oblečení,
lůžkoviny, přikrývky, nepoškozená obuv svázaná
v párech, černé i bílé nepoškozené nádobí. Prosíme dárce, aby vše zabalili do igelitových pytlů
nebo krabic.
MUDr. Hana Bažantová

Zimní akce v ZŠ Komenského
V únoru na 1. stupni Základní školy Komenského v Holicích proběhla soutěž v přeskoku přes
švihadlo. Někteří žáci se v kategorii na výdrž
dostali téměř až k hranici 400 přeskoků.
V březnu proběhla recitační soutěž. Kromě kategorie, kde recitují žáci básně různých autorů,
byla otevřena soutěž i pro recitátory s vlastní
tvorbou. Některé básně nám připomínaly svým
obsahem, že už se blíží jaro.
V tom samém týdnu byli prvňáčci naší školy
pasováni na čtenáře. Z tohoto setkání, kde každý žáček předvedl, co už umí přečíst, si odnášely děti jako dárek knihu.
Všemi těmito akcemi nás provázel dětský pěvecký sbor Motýlek pod vedením Petry Křížové.

Ve středu 10. 4. 2013 otevíráme

nové potraviny „TYTY“
v Holubově ulici 846.
Nabízíme produkty z farmářských
trhů, kvalitní potraviny
a smíšené zboží.
Těšíme se na Vás.
Můžete si u nás koupit i nové
elektrokolo dobré značky Guewer.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Konec zimy na Holubovce

Rodinné centrum Holoubek vítá jaro
I když to za okny ještě někdy po ránu nevypadá, jaro je
už tady. A co pro Vás RVC Holoubek v měsíci dubnu
připravuje? Výzdoba Holoubka nyní připomíná Velikonoce, které se letos slaví opravdu brzy, již 1. dubna.
Pro maminky máme jistě příjemnou novinku, neboť
děti, které nechodí do mateřské školy, mohou 2× týdně v úterý a ve čtvrtek zůstávat v Holoubku přes oběd a účastnit se odpoledních aktivit. Stačí jen donést si z domova nějakou dobrůtku na oběd
a spací pytel. Při čtení pohádky paní učitelkou se dětem hezky usíná.
Těšíme se i na vás, dospěláky. Při našich čtvrtečních zpívánkách od 17.45
hodin za doprovodu paní profesorky Janečkové na vás čeká široký repertoár písní, dobrý čaj i nálada.
Blíží se i druhé narozeniny našeho Holoubka, který vzlétl 13. 4. 2011.
Naše narozeniny oslavíme společně s dětmi i veřejností 15. dubna.
Od 15.30 hodin bude na děti čekat pohádka a nebude ani chybět narozeninový dort pro děti.

Závěr dlouhé a převážně zamračené zimy se na naší škole nesl v duchu
školních a okresních kol soutěží rozličného druhu: angličtináři vyrazili do Pardubic na již tradiční olympiádu a soutěž Basiclingua. Přestože
na medailová místa Daniel Horák ze 7. A, ani Táňa Maršálková z 9. A nedosáhli, byla to pro ně dobrá a cenná zkušenost. Velmi pěkných výsledků
v okresním kole zeměpisné olympiády dosáhli ve svých kategoriích Matěj Blažej (6. místo) a Daniel Horák (9. místo). Za velký úspěch lze jistě
považovat i umístění žáků 9. A v soutěži „Hledáme nejlepšího mladého
chemika“. Za svůj projekt získali v konkurenci 108 škol z pěti krajů ČR
velmi pěkné 8. místo.
Ale nebyly to jen soutěže, čím jsme žili. Nového vybavení se dočkalo
III. oddělení školní družiny. Do čerstvě vymalované učebny byl zakoupen
nový nábytek a prostředí družinky se tak vylepšilo a zútulnilo. Kromě toho
škola obdržela řadu poděkování za spolupráci při realizaci veřejných sbírek. Tyto a další informace o aktuálním dění na Holubovce najdete na webu
školy www.zsholubova.cz, kde lze najít nové sekce a také odkaz na výstupy
projektu s Polskem. Pokud Vás tedy zajímá, jak projekt žáků 9. A pokračuje
a co všechno jsme už vytvořili, navštivte naše stránky a podělte se s námi
o vaše dojmy a názory.
Mgr. Pavlína Trpková

První vzdělávací cyklus projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 skončil závěrečnou konferencí. Účastnice hodnotily kurzy jako velmi přínosné, zde citace jedné z nich. „Účast v projektu pro mě znamenala získání mnoha nových poznatků a dovedností, prohloubení sebepoznání a v neposlední řadě navázání spousty
nových přátelství s dalšími účastnicemi. Doporučuji a děkuji.“
Druhý z celkem 7 vzdělávacích cyklů proběhne v měsících duben, květen
a červen 2013. „Zájem veřejnosti o tyto kurzy nás velmi těší, na pozdější
cykly je možné přihlašovat se průběžně. Evidujeme již přihlášky i na rok
2015.“ říká koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková.
Tento projekt RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice je financován
z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, pro účastníky
jsou tedy všechny aktivity zdarma.
Bližší informace najdete na www.matape.cz nebo na tel. 603 566 141
a další podrobnosti získáte na www.pardubice.charita.cz/holoubek.
Helena Bendová

Výprava Lišek Bystroušek do Přelouče

Green – Sporty – Healthy

Dne 25. 1. 2013 jsme se sešly před klubovnami, kde začala naše cesta
za Aslanovým posláním.
První část úkolu se odehrála v holické knihovně. Musely jsme rozluštit
vzkaz od Aslana a následně v knihovně vysvobodit knižní skřítky, kteří
nám za odměnu dali další instrukce k cestě. Podle nich jsme došly až
na nádraží a vyjely směr Přelouč. Tam jsme sice dorazily až za tmy, to ale
nikomu nevadilo.
Klubovny jsme si ihned zamilovaly a po celý zbytek večera jsme z nich
nevylezly ani na krok.
Ráno jsme se musely „vypořádat“ s první pomocí. Ukázaly jsme si, co
umíme a naučily se novým věcem. Abychom však neseděly celý den
v klubovně, vyrazily jsme ven a uspořádaly pořádnou zimní koulovanou,
která nebrala konce. Bohužel skončit však musela a my se vrátily k plnění
Aslanova poslání.
Luštily jsme šifry a luštily, a dokonce i vyluštily. A to i přes to, že ne všechny byly jednoduché, my se však nevzdaly a všechny vyluštily do konce.
Aslan byl spokojený, a tak jsme si vyrazily na procházku a řekli si něco
málo o vzteklině a první pomoci při pokousání zvířetem nakaženým vzteklinou. Závěr dne jsme trávily v klubovně, kde jsme si zahrály na detektivy
a řešily detektivní zápletky. A jak se říká: „vše jednou končí“ přiblížil se
i neodvratně bohužel konec naší výpravy a následovala cesta domů.
Pavlína Novotná

Žáci ZŠ Komenského pokračují v aktivitách spojených s projektem
Comenius, která je hrazena z prostředků EU. Součástí projektu jsou společné schůzky členských škol. První se uskutečnila v únoru ve španělské
Gironě. Já a moje kamarádka Dáda jsme společně s našimi učitelkami
odjely do této pro nás trochu exotické země.
Odlétaly jsme v pondělí 25. února z Prahy. Vše pro nás bylo nové a zajímavé,
dvouhodinový pobyt na letišti i let samotný stejně dlouhý let do Barcelony,
kde bohužel nebylo počasí tak nádherné, jak jsem si vysnila. Než jsme dojely
do Girony, kde jsme měly být ubytovány a kde se nachází i naše partnerská
škola, byly jsme docela unavené. Následující den jsme jely na výlet do Barcelony. Viděly jsme většinu Gaudího staveb, včetně chrámu Sagrada Familia,
prošly se po třídě La Rambla a prohlédly si gotickou čtvrť. Po návratu nás
čekala společná večeře s partnerskými školami. Španělé mají jiné stravovací
návyky a velmi jsme se divily, že se večeře podávala až v deset hodin. Večeře je zde nejdůležitějším jídlem, trvala až do půlnoci a my nesměly odejít
od stolu, dokud jsme vše neochutnaly. Všichni účastníci byli milí a stále si
s námi chtěli povídat. Většinou jsem jejich rychlé angličtině nerozuměla, ale
byla to pro mě zajímavá zkušenost a motivace pro další studium.
Středu jsme strávily v gironské škole, nejprve jsme si prohlédly budovu
a potom navštívily hodinu matematiky a hudební výchovy. Hodinu katalánštiny jsme raději odmítly. Pro děti ve škole jsme byly velkou senzací,
měnily jsme si e-mailové adresy a získaly nové přátele.
V pátek jsme se vracely. Najednou jsme byly zase v Holicích a zbyly nám
jen krásné vzpomínky. Dalším místem určeným pro schůzku škol je Anglie. Opět budou vybráni dva žáci, kteří úspěšně pracují v našem školním
klubu Comenius. Kdo to asi bude?
Markéta Nešetřilová – žákyně 9. třídy

PRODÁM BYT 2 + 1 V HOLICÍCH, NA MUŠCE, OV, 55m2.
PLAST. OKNA, KOMORA, SKLEP, DŮM PO REKONSTRUKCI.
ZATEPLEN, 898 000 Kč, tel.: 608 240 252 RK NE
HOLICKÉ LISTY

HOLICKÉ LISTY • 3

5

Z HOLICKÝCH ŠKOL

JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLUBOVA
Úvodem malé ohlédnutí za Holickou Mateřinkou, která se konala 7. března v Kulturním domě města Holic. V programu Holické Mateřinky se
představilo patnáct mateřských škol z celého regionu a bylo se na co dívat.
Jednotlivá vystoupení byla velice poutavá, a tak porota, která bude vybírat
ta nejlepší do celostátního kola, nebude mít lehkou úlohu. Reportáž z Holické Mateřinky byla k vidění také v regionální televizi V1. Závěrem je
třeba poděkovat sponzorům, bez nichž by se Mateřinka jen těžko obešla.
Velmi tedy děkujeme Městu Holice, cukrárně Valma a firmám BV Elektronik s.r.o, Feifer kovovýroba s.r.o., Voda topení plyn Jiří Kamenický.

A co nás čeká v prvním jarním měsíci: Každou středu pokračujeme
v kurzech plavání ve Vysokém Mýtě a 9. dubna čeká děti setkání s pejsky
v programu Interhaf.
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: PŘIHLÁŠKY PRO ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDOU VYDÁVAT
VE DNECH 15. A 16. DUBNA V DOBĚ OD 8.00 DO 15.00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY BUDOU PŘIJÍMÁNY DO 3. 5. 2013.
Lenka Chotěnovská

DDM informuje
Protože únor je měsíc karnevalů, rozhodli jsme se, že i u nás v DDM
Holice jeden uspořádáme. Stalo se tak ve středu 27. 2. 2013, kdy se scházíme s Radovánkem. Děti se převlékly za zvířátka, princezny, vodníky a jiné
pohádkové postavičky. Dopoledne si děti užily tancováním a soutěžením.
Každý si z karnevalu odnesl malé překvapení, diplom a spoustu zážitků.
Ve středu 6. 3. 2013 jsme se rozhodli, že si program v Radovánku zpestříme výletem. Vydali jsme se do Hradce Králové do zábavního centra Tongo.
Zde na nás čekala spousta atrakcí: prolézačky, trampolíny, koloběžky, motorky a skákací hrady. Užívali si jak děti, tak i mamky a tatínkové. Dopoledne
bylo tak příjemné, že bylo všem líto, jak rychle uteklo. Tuto akci zopakujeme
v červnu. Sledujte stránky DDM Holice, kde najdete nabídku nejen na tuto
akci, ale i na spoustu jiných činností pořádaných DDM Holice.
Ve dnech 11. 3. až 14. 3. 2013 proběhla v DDM Holice „Soutěž technické tvořivosti dětí a mládeže“. V letošním roce se výstavy zúčastnili
žáci ZŠ Holubova, ZŠ Komenského, Gymnázia Holice, děti z MŠ Holubova, MŠ Pardubická a děti z DD Holice. Všem moc děkujeme za krásné
výrobky, z nichž bylo oceněno 6 jednotlivců a 4 práce kolektivů. Výstavu
jste mohli shlédnout během čtyř dnů. Návštěvníků bylo 193, což je o proti
minulým létům strašně málo. Mrzí nás, že ani školy nepřišly ocenit práci
svých žáků, nebo alespoň načerpat inspirace pro vlastní tvorbu.
Zájezd do Aquacentra Hradec Králové – 8. 5. 2013 – více informací:
www.holice.cz/ddm.
Hana Stárková

Letní tábory
DDM Holice pořádá příměstské letní tábory určené pro děti z 1. až 5. tříd.
Starší zájemci budou zařazeni v případě volné kapacity. Tábory probíhají
v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin. Více informací na: 466 682 162
nebo 734 318 890.
Bc. Milena Hüblová
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Mateřská škola Pardubická

za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
(Jiří Žáček – Jarní říkadlo)
V naší mateřské škole se už všichni těšíme na konec zimy a začátek jara, proto
si čekání vyplňujeme spoustou činností. Kromě stálé práce podle Vzdělávacího programu jsme se pustili do jarní výzdoby školy i tříd, stále pokračujeme
v saunování, malé děti mohou navštěvovat „Středeční hrátky“, a tím se připravovat a zvykat si na mateřskou školu. Naše školkové děti navštívily 5. 3.
divadelní představení Malované písničky a 6. 3. pohádku O Lesněnce.
Dne 7. 3. se měly děti z motýlkové třídy zúčastnit holické Mateřinky. Velká nemocnost a malý počet docházejících dětí jim nácvik i samotné vystoupení překazily. Přesto jsme se do KD vydali a alespoň jako diváci fandili ostatním vystupujícím. Předškoláci se byli podívat v knihovně, kde
pro ně byl připravený zajímavý a poutavý program, prohlédli si spoustu
dětských knih a těšili se, až si již za rok sami nějaké vypůjčí a přečtou.
Protože už se těšíme na barevné jaro, uspořádali jsme si v MŠ v předstihu
BAREVNÝ TÝDEN. Zapojily se společně všechny třídy, celá škola se
každý den v týdnu rozzářila stejnou barvou oblečení dětí i pí učitelek, povídali jsme si o barvách, malovali a začali se připravovat na Velikonoce.
Dne 21. 3. jsme měli na zahradě MŠ odborný výcvik dravců a i jiná volně
žijící zvířátka. Dne 4. 4. se těšíme na hudební představení Ptačí svatba
a 19. 4. na Pasáčka a jeho flétničku.
Všechny vás zveme na ŠKOLNÍ AKADEMII s názvem „Prostřeno pro
maminky“ dne 25. dubna 2013 v 16 hodin v KD Holice.
Bc. Dagmar Kulhavá, ředitelka školy
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPORT, KULTURA

Vyhlášení sportovní osobnosti roku 2012

Komise pro školství, mládež a tělovýchovu Rady města Holic pod záštitou starosty města Mgr. Ladislava Effenberka Vyhlásila sportovní osobnosti roku 2012.
Akce se konala s doprovodným programem v Městské sportovní hale
v Holicích v sobotu dne 16. března 2013. V programu vystoupili členové TKApel, Tancklubu, mladí florbalisté, děti z MŠ Holubova, členové
oddílu stolního tenisu, členové Klubu historických kol, dívky z ASPV –
aerobic, k poslechu hrála BaŠaPa.
OCENĚNÍ SPORTOVCI:
Kategorie Sportovní osobnost 2012:
Kateřina Johanidesová, Martin Svatoň – TK Tancklub Holice
Pavla Bačinová, Lucie Bačinová – TJ Jiskra Holice, oddíl stolního tenisu
František Voženílek – DTJ Holice, cykloturistika
Marek Půlpán, Radovan Mrázek – BVK Holice
Josef Zeman, Ondřej Machatý – SK Holice
Vladimír Třasák – TJ Jiskra Holice-Klub českých turistů
Renata Valentová, Jiří Valenta – TJ Sokol Holice, oddíl historických kol
Dušan Tichý, Michal Votroubek – AMK Holice v AČR
Viktorie Lohniská – BV Racing Team Holice
Adam Kovařík – TJ Sokol Holice-ASPV Florbal
Kategorie mimořádná:
Mimořádný sportovní výkon – jednotlivci 2012:
Viktor Půlpán, Marek Welsch, Adam Horký, Tomáš Dvořák – BVK Holice
Mimořádný sportovní výkon – družstva 2012:
BVK Holice – starší žáci do 15 let
SK Holice – tým ,,A“ mužstvo SK
Kategorie nejlepší trenér:
Milena Vohralíková – Tenisový klub Holice
Tomáš Formánek, Karel Richter, Dis. – Taneční klub APEL Holice
Legenda holického sportu:
Jaroslav Tošovský – SK Holice
Všem oceněným sportovcům přejeme hodně sportovních úspěchů.
Mgr. Zdeňka Krátká – předsedkyně komise,
foto: Ladislav Formánek

Duben v Holicích měsícem hudby
Duben ještě tam (za kamny) budem? Chyba! Pro čtvrtý kalendářní měsíc
roku 2013 připravil Kulturní dům města Holic ve spolupráci se svými
ansámbly, JG Dix a Factorial! Orchestra, pro příznivce kvalitní muziky
trojlístek zajímavých koncertů, který uspokojí poptávku po nejrůznějších
hudebních stylech.
Jablkoň na úvod
Vše odstartuje v pátek 5. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále KD Holice
vystoupením pražské kapely Jablkoň, která vznikla již v roce 1977. Hudební publicista Jiří Černý o této formaci uvedl, že představuje „setkání
Georga Friedricha Händela s pračlověkem“. Styl této skupiny je opravdu
obtížně uchopitelný. Za svou uměleckou dráhu vystoupila na řadě festivalů nejrůznějších hudebních žánrů, včetně jazzových a folkových. Ovšem spolupracovala rovněž s několika symfonickými orchestry, komorními tělesy, jazzovými bandy, sbory nebo sólisty jako např. houslistou
Jaroslavem Svěceným, flétnistou Jiřím Stivínem, trumpetistou Jaromírem
Hniličkou i zpěvačkami Ivou Bitovou či Radúzou. Ve své sbírce různých
ocenění se může pyšnit také hudební cenou Anděl. Neobvyklý název, ne
zcela tradiční hudební obsazení a žánr pohybující se mezi moderní vážnou
hudbou a popem – na to vše se mohou těšit návštěvníci tohoto koncertu.
Tradiční Jazzové Velikonoce s JG Dix v netradičním termínu
Po roční odmlce se na holickou scénu vrací oblíbený hudební pořad
Jazzové Velikonoce s JG Dix. Tentokrát pořadatelé akce zvolili jako
termín konání, a sice sobotu 6. dubna od 18.00 hodin v aule Gymnázia Dr. Emila Holuba. „Vycházíme tím vstříc přáním našich příznivců, kteří tráví velikonoční svátky mimo Holice. Věřím, že díky tomuto
kroku bude letos gymnaziální aula zcela zaplněná.“ vyslovil své přání
saxofonista Roman Pulkrábek. Na návštěvníky koncertu čeká několik
novinek. Kapela JG Dix by se měla před svým domácím publikem poprvé představit s novým bubeníkem. Posluchači se mohou dále těšit
na zajímavého hosta, kterým bude Saxtet, saxofonový soubor ZUŠ Střezina Hradec Králové, který vede renomovaný východočeský saxofonista
Tomáš Antonín Mucha.
Svátek jazzu s Jiřím Stivínem
Vše vyvrcholí v pátek 19. dubna v 19.00 hodin ve velkém sále holického
kulturního domu: do našeho města totiž zavítá jeden z nejznámějších současných českých jazzmanů Jiří Stivín, který vystoupí společně se zdejším
Factorial! Orchestra. „Když jsme zhruba před půl rokem přišli s myšlenkou uspořádat vystoupení se známou osobností, uvažovali jsme o řadě
zvučných jmen. Nakonec jsme se rozhodli pro Jiřího Stivína, protože si
myslíme, že jeho nejen hudební image nejlépe odpovídá stylu našeho bigbandu.“ objasnil vznik pořadu Jan Polák, zakladatel Factorial! Orchestra.
V rámci koncertu se představí oba účinkující odděleně, aby na závěr spojili své síly v několika známých skladbách. V programu nebudou scházet písně v podání Factorial! Orchestra a jeho sólistů, které si posluchači
za téměř čtyřletou existenci tohoto tělesa nejvíce oblíbili, ani show, při
které Jiří Stivín nenechá nikoho na pochybách o své virtuozitě na tradiční
i naprosto neobvyklé hudební nástroje. Zkrátka to nejlepší na konec! Partnerem pořadu je Erwin Junker Grinding Technology, a.s.

Dubnová Jarní akce

Platnost od 1.4.2013 do 31.5.2013

➢

Akční ceny dílů na podvozkové části zn. FEBI a BILSTEIN

➢

Kontrola podvozku,výfukového systému a test tlumičů

150 Kč

(doporučení případné opravy a konzultace se zákazníkem)

➢

Akční ceny výfukových dílů zn. BOSAL a POLMOSTROW

➢

Přezutí 4 pneumatik

440 Kč

(uvedená cena platí pro osobní vozidla mimo runflat, neplatí pro užitková a nákladní vozidla)

➢

od 660 Kč

Nové letní pneumatiky BARUM
(pro cenu pneu na Vaše konkrétní vozidlo nás kontaktujte, rádi Vám přesnou cenu sdělíme)

mob.: 466 009 311 info@tomservice.cz www.tomservice.cz uvedené ceny jsou včetně DPH
PO-PÁ od 7.00 do 17.00 SO od 8.00 do 11.00 dle tel. domluvy
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Východočeská liga mužů:
Sokol Nová Paka – BVK Holice
96 : 89 (25:10 45:41 66:56)
Petružálek 21, Bulušek 15, Tylchrt 11, Oliva 9,
Welsch Michal, Trojan a Jelínek po 7, Hlaváček
a Tušl po 6
TJ Turnov – BVK Holice
75 : 73 (18:22 33:32 53:52)
Šrámek 24, Hlaváček 16, Bulušek 12, Tylchrt 9,
Tušl a Jelínek po 4, Oliva 3, Trojan 1
BVK Holice – BC Darren Chrudim
72 : 46 (21:7 35:17 61:32)
Tylchrt 15, Trojan 14, Oliva 13, Petružálek a Šrámek po 10, Welsch Michal 6, Jelínek 4
BC Darren Chrudim – BVK Holice
47 : 56 (15:20 31:31 42:41)
Tylchrt 15, Petružálek 12, Trojan 9, Oliva 8, Tušl
6, Šrámek 3, Diepold 2, Jelínek 1
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice – BSK Jičín
69 : 60 (20:10 34:38 53:49)
Bahník 31, Pataj 21, Jechura 12, Chlubna 4, Havelka 1
64 : 77 (19:22 36:41 50:59)
Chlubna 17, Jechura 14, Pataj 13, Kulhavý 12,
Říha 5, Havelka 3
BC Darren Chrudim – BVK Holice
65 : 42 (16:15 34:26 49:36)
Chlubna 14, Bahník 11, Jechura 9, Kašpar 4, Pataj
a Michálek po 2
68 : 60 (21:17 36:34 49:48)
Chlubna 22, Jechura a Bahník po 14, Pataj 4,
Kašpar, Michálek a Kulhavý po 2
Extraliga žáků U15:
Levharti Chomutov – BVK Holice
62 : 42 (Beránek 15, Horký Adam 10, Zeman 9,
Hloušek 4, Janoš a Mycak po 2
Slavoj BK Litoměřice – BVK Holice
76 : 49 (14:11 42:23 60:32)
Horký Adam 20, Beránek 13, Zeman a Mycak
po 6, Janoš a Kašpar po 2
BVK Holice – Sršni Sokol Písek
59 : 111 (10:36 27:56 41:89)
Horký Adam 27, Zeman 17, Welsch Marek 9, Mycak 4, Janoš 2
BVK Holice – USK Praha
47 : 85 (10:20 23:41 39:67)
Welsch Marek 20, Horký Adam 15, Zeman 8, Ja-

noš 3, Hloušek 1
Oblastní přebor mladších žáků U14:
Kara Trutnov – BVK Holice
56 : 34 (11:12 22:22 35:24)
Štěpánek 12, Hloušek 10, Šenk 6, Maršálek 6
45 : 37 (12:11 28:17 37:30)
Štěpánek 15, Maršálek 9, Hloušek a Šenk po 4,
Pařízek a Bartošek po 2, Vlasák 1
TJ Basketbal Svitavy – BVK Holice
36 : 72 (14:19 20:37 24:53)
Hloušek 26, Štěpánek 21, Šenk 13, Maršálek 8,
Vlasák a Pařízek po 2
42 : 45 (12:18 29:26 33:39)
Hloušek 13, Štěpánek 11, Šenka Maršálek po 9,
Pařízek 4
BVK Holice – TJ Svitavy
67 : 25 (16:6 33:1348:17)
Hloušek 25, Štěpánek 20, Maršálek 16, Svatoš 6
49 : 44 (22:9 33:18 43:39)
Štěpánek 16, Hloušek 14, Svatoš 12, Pařízek
a Maršálek po 4
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
BVK Holice – BK Studánka Pardubice
42 : 81 (11:12 15:39 27:55)
Kačírek 21, Tran Hai Son a Chmelík po 6, Mrázek
5, Půlpán 4
45 : 95 (20:13 25:46 43:61)
Tran Hai Son 18, Kačírek 12, Půlpán 7, Mrázek
6, Chmelík 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BK Pardubice – BVK Holice
77 : 49 (17:11 40:22 60:31)
Dvořák 14, Půlpán 12, Trai Han Son 9, Mergl 5,
Mrázek 3, Chmelík 2
86 : 48 (16:19 40:24 62:33)
Trai Nan Son a Chmelík po 13, Dvořák 11, Mrázek 7, Půlpán 3, Štěrovský 1
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
1 : 143 (0:41 1:79 1:115)
Dvořák 46, Mrázek 24, Půlpán 19, Trai Han Son
15, Štěrovský 11, Horký Filip a Cmelík po 10,
Mergl 6, Sušil 2
5 : 184 (1:50 1:86 3:144)
Dvořák 56, Půlpán 31, Trai Han Son 23, Chmelík
20, Mrázek 19, Štěrovský 15, Mergl 13, Voříšek 2,
Sušil 4, Yurkiv 1
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách soutěží můžete sledovat na: http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká
basketbalová federace (ligové a extraligové
soutěže).
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inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

HOLICE v Čechách

www.thenz.cz

OBKLADY již od 100 Kč za m2

Jaroslav Tošovský

Jaroslav Tošovský patří právem mezi legendy holického sportu. S fotbalem začínal v žácích roku
1958 ještě na starém hřišti SK Holice u tratě. Jako
dorostenec měl úraz a nemohl hrát fotbal ze zdravotních důvodů. Přesto se k oblíbenému sportu
po svém návratu do Holic vrátil. V Holicích se
tvořilo nové mladé mužstvo, které v roce 1973 postoupilo do krajského přeboru. J. Tošovský svým
výkonem k postupu také nemalým dílem přispěl.
Jeho fotbalovou dráhu však opět přerušil úraz
a jeho následky z mládí. Přesto u aktivního fotbalu zůstává až do roku 1979 (jak u ,,A“ mužstva
i u ,,B“ mužstva). Ve 32 letech byl však pro přetrvávající zdravotní důvody nucen aktivní kariéru
ukončit. U svého oblíbeného sportu dále zůstává
jako trenér mládeže a dospělých v Holicích, s výjimkou ročního působení v Horním Jelení. Po dalších zdravotních problémech a dvou operacích
páteře byl v letech 1989 a 1996 zvolen předsedou
oddílu. Svoji funkci předsedy plní zodpovědně
ve svém volném čase a přispívá k rozvoji tohoto
sportu v Holicích.
Mgr. Zdeňka Krátká

Fotbalové informace
Velice dobře si vedla obě mužstva mužů v zimních
turnajích. Holické „áčko“ vyhrálo s patnácti body
a skóre 25 : 7 turnaj v Chocni. Naši hráči postupně porazili týmy Horního Jelení, České Třebové,
Zámrsku, Žamberka, Doudleb a nestačili pouze
na domácí fotbalisty.
Podobně se dařilo i záloze prvního mužstva na turnaji Pamako Pardubice. Tým trenérů Jílka a Matlase pět zápasů vyhrál, ve dvou remizoval a se ziskem čtrnácti bodů obsadil první místo.
Nejbližší domácí zápasy
Divize:
6. 4. 16.30 hodin
SK Holice – Svitavy
20. 4. 17.00 hodin
SK Holice – Dobrovice
5. 5. 17.00 hodin
SK Holice – Lhota pod
Libčany
1. B Třída:
30. 3. 15.00 hodin
SK Holice B – Sezemice
13. 4. 16.30 hodin
SK Holice B – Prosetín
28. 4. 17.00 hodin
SK Holice B – Řečany
nad Labem
Krajský přebor – dorost:
6. 4. 14.15 hodin
SK Holice – Lanškroun
20. 4. 14.45 hodin
SK Holice – Heřmanův
Městec
4. 5. 14.45 hodin
SK Holice – Moravská
Třebová
Petr Kačer
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