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Vážení spoluobčané,
hovory o počasí pa-

tří ke každodenní kon-
verzaci. Letošní leden 
zatím nesplnil úlohu 
zimního měsíce. Naším 
přáním je, aby v poča-
sí nenastávaly prudké 
změny a výkyvy teplot, 
protože by vyvolaly nut-

né zvýšení aktivity zejména technických služeb.
Hned 6. ledna zasedala rada města, kde 

mimo jiné projednala pořadník uchazečů 
o přidělení obecního bytu a seznam žadatelů 
o výměnu bytů na I. čtvrtletí roku 2014, vzala 
na vědomí měsíční zprávu za měsíc prosinec 
2013 a pololetní zprávu za období červenec – 
prosinec 2013 na akci Základní umělecká škola 
v pasivním standardu. Ze zpráv vyplynulo, že 
harmonogram stavby se plní a budova školy se 
bude moci od září 2014 užívat.

Dále rada města schválila na základě vý-
běrového řízení zpracovatele projektové doku-
mentace akce „Zateplení a výměna oken v ZŠ 
Holubova ul.“ V případě získání dotace se akce 
bude realizovat v době letošních letních prázd-
nin. Rada města schválila na základě výběrové-
ho řízení na zajištění nepřetržité havarijní služ-
by pro bytový úsek i údržbu nebytových prostor 
a příspěvkových organizací města fi rmu Voda 
– plyn – topení Holice, s.r.o. 

Druhé zasedání rady města bylo ve znamení 
projednávání výměny oken v kulturním domě, 
posledních 42 oken směrem k venkovní zahrád-
ce a zadním traktu budovy. Výměnu uskuteční  
fi rma David Türke UNIWIN, Velim za cenu cca 
600 tisíc Kč. Dále rada doporučila návrh řeše-
ní venkovních prostor u nové budovy Základní 
umělecké školy Holice, který defi nitivně schválí 
zastupitelstvo města na svém prvním letošním 
zasedání. 

V odpovědi České pošty a.s. na stížnost měs-
ta Holice, týkající se doručování Holických lis-
tů je uvedeno, že byla přijata taková administ-
rativní opatření, která povedou ke spolehlivému 
doručování listů.

Na závěr svého zasedání rada schválila slo-
žení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holi-
ce pro rok 2014.

Únorový sloupek končím s přáním, ať se 
nám naše společná práce daří a ať už je jaro 
na dohled!

MOJE HOLICE

Přesně před rokem byla zveřejněna v Holic-
kých listech na tomto místě informace o pro-
jektu: „Program rozvoje města Holic“ pod 
názvem MOJE HOLICE. Vedení města Holic 
děkuje všem spoluobčanům za aktivní zapojení 
a za množství vyplněných dotazníků. 

V tomto čísle vás chceme informovat, jak 
celá akce pokračuje. V září loňského roku 
zastupitelé schválili „Program rozvoje města 
Holic na období 2013 až 2020“. Celý tento do-
kument najdete na webových stránkách města 
(www.holice.eu) v sekci podnikatel – rozvo-
jový plán, popřípadě v kanceláři informací 
v přízemí Městského úřadu. Součástí tohoto 
dokumentu je kapitola nazvaná B3 Opatření 
a aktivity, v níž se můžete seznámit s časovým 
harmonogramem plánovaných akcí. Tento ma-

teriál bude průběžně doplňován a upravován, 
a to i na základě připomínek či požadavků ob-
čanů města.

Vedení města také reagovalo na kritiku, tý-
kající se nedostatku sportovišť. V loňském roce 
se podařilo po asi 20 letech převést pozemky 
v areálu Městského stadionu ze státu na město 
a následně vznikla studie o využití této lokali-
ty, která zahrnuje kompletní rekonstrukci. Tato 
studie bude v březnu předložena zastupitelům, 
následně zástupcům sportovních oddílů a obča-
nům. Ve stadiu příprav jsou i projekty nazvané: 
„Bezpečná doprava v centru města“ a „Revita-
lizace sokolského parku“, který je od loňského 
roku v majetku města. Na obě tyto akce byly 
podány žádosti o dotace.

(red.)

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 16. prosince 2013
Usnesení č. 446 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit 17. rozpočtovou změnu v rozpoč-
tu města na rok 2013 v objemu 5 208 684 Kč. 
Č. 447 RM schvaluje 18. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2013. Č. 448 RM do-
poručuje zastupitelstvu města schválit 19. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2013 
v objemu 1 396 776 Kč. Č. 449 RM schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prosto-
ry – místnost č. 201, o podlahové ploše 15,80 
m2 a sociální zařízení v podílu 1/6 z celkové 
plochy tj. 1 m2, nám. T. G. Masaryka, č.p. 29 
v Holicích s MUDr. Pavlou Čižinskou – kožní 
ambulance, se sídlem Mírové náměstí 88, 
Týniště nad Orlicí. Č. 450 RM bere na vědomí 
měsíční zprávu za měsíc listopad 2013 na akci 
Základní umělecká škola v pasivním standardu. 
Č. 451 RM vylučuje pro nedodržení podmí-
nek stanovených v zadávacím řízení v soutěži 
o zhotovitele akce „LHO – vypracování les-
ních hospodářských osnov“ fi rmu Lesprojekt 
Hradec Králové s. r. o. Č. 452 RM schvaluje 
na základě výběrového řízení jako zhotovitele 
akce “LHO – vypracování lesních hospodář-
ských osnov“ fi rmu Lesní taxační společnost 
s.r.o., Hradec Králové. Cena za zpracování díla 
činí 325 000 Kč včetně DPH. Č. 453 RM do-
poručuje zastupitelstvu města schválit výkup 
stavby č.p. 33, místní část Roveňsko, zem. stav, 
na pozemku p.č. 5381/2, který je zapsán na lis-
tu vlastnictví 2751 vše k.ú. Holice v Čechách 
do majetku města za 25.000Kč za podmínky 
výkupu pozemku pod stavbou čp. 33. Č. 454 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výkup části pozemku p.č. 5381/1, ostatní plo-
cha, výměra cca 630 m2 (celková výměra 1914 
m2) a pozemek p.č. 5381/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, výměra 79 m2, místní část Roveňsko, 
k.ú. Holice v Čechách, na listu vlastnictví 2751 
do majetku města za cenu 130 Kč/m2. Č. 455 
RM: a) schvaluje provedení úpravy stávajícího 
vjezdu zámkovou dlažbou v současném rozsa-
hu šíře vrat 3m x délka 6,6m na pozemku p.č. 
2176/2, výměra 149 m2, ostatní plocha, ul. Za-
hradní, k.ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 
10005. b) neschvaluje zřízení dvou nových 
vjezdů a povolení parkovacího stání na pozem-
ku p.č. 2176/2, výměra 149 m2, ostatní plocha, 
ul. Zahradní, k.ú. Holice v Čechách, zapsaný 
na LV 10005 ve vlastnictví města. Č. 456 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit ce-
ník pozemků pro výkup a odprodej pozemků 
do a z majetku města pro rok 2014 dle před-
loženého návrhu. Č. 457 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit zřízení věcného 
břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého 
napětí (knn) na pozemku města p.č. 4636/44 
v k.ú. Holice v Čechách, zapsaného v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Pardubický kraj na LV č. 10005 pro ČEZ Distri-
buce, a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 200 Kč/bm + DPH. Č. 458 RM 
bere na vědomí zpracovaný návrh územní stu-

die v lokalitě označené územním plánem města 
Holice jako Zb4a a Zb4b. Č. 459 RM schva-
luje 1. změnu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o vý-
půjčce Technických služeb Holice. Č. 460 RM 
schvaluje změnu nájemní smlouvy na společný 
nájem bytu č. 3 v domě č. p. 735 v ulici Ho-
lubova v Holicích. Č. 461 RM schvaluje uza-
vření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě na převod vlastnictví bytové jednotky 
Hradecká 107/8 v Holicích. Č. 462 RM: a) 
ruší své usnesení č. 438 ze dna 2. 12. 2013; 
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 1 a 4. Změnu přílohy ke Zřizovací 
listině Technických služeb Holice. Č. 463 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit: a) 
nákup zásahového vozidla (dodávkového vozu) 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice 
v ceně do 400 tisíc Kč; b) převod nevyčerpané 
částky v rozpočtu hasičů pro rok 2013 do kapi-
tálového rozpočtu města pro rok 2014. Č. 464 
RM schvaluje změnu textu v článku 2) usne-
sení č. 413 ze dne 18. 11. 2013 na následují-
cí znění: 2) schvaluje cenu zastání silničních 
motorových vozidel na parkovacích plochách 
na náměstí T. G. Masaryka, které vymezuje 
nařízení města Holic č. 2/2011, o placeném 
stání na místních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů: a)ve výši 5 Kč do 1/2 hodiny 
stání a 10 Kč za každou další hodinu stání; b) 
cenu parkovací karty ve výši 1800 Kč na dobu 
jednoho roku, včetně DPH; c) cena parkovací 
karty na kratší dobu je dána výpočtem 150 Kč 
krát počet měsíců plus 100 Kč – celková cena je 
včetně DPH. Č. 465 RM schvaluje vyplacení 
mimořádné odměny řediteli Domu dětí a mlá-
deže v Holicích. Č. 466 RM schvaluje nákup 
osobního automobilu Škoda Fabia 1,2 HTP 
za cenu 151 136 Kč z autobazaru Mototechna 
Group k.s., Husovo nám. 14, Hostivice. 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOLIC ZE DNE 16. prosince 
2013
Usnesení č. 370 ZM schvaluje postup RM dle 
usnesení ze schůzí rady města od posledního 
zasedání Zastupitelstva města Holic dne 4. lis-
topadu 2013. Č. 371 ZM a) schvaluje rozpočet 
města na rok 2014 v objemu příjmů 
127 816 500 Kč a v objemu výdajů 
153 914 400 Kč s fi nancováním 26 097 900 Kč; 
b) deleguje pravomoc k provádění rozpočto-
vých změn na Radu města Holic v rozsahu 
schválených provozních výdajů v rozpočtu 
města na rok 2014. Č. 372 ZM schvaluje 
17. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2013 v objemu 5 208 684 Kč. Č. 373 ZM 
schvaluje 19. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2013 v objemu 1 396 776 Kč. 
Č. 374 ZM schvaluje Dodatek č. 1 a 4. změnu 
Přílohy č.1 ke Zřizovací listině TS Holice. 
Č. 375 ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizova-
cí listině Základní školy Holice, Holubova. 
Č. 376 ZM schvaluje výkup stavby č.p. 33, 
místní část Roveňsko, zem. stav, na pozemku 
p.č. 5381/2, který je zapsán na listu vlastnictví 
2751 vše k.ú. Holice v Čechách do majetku 

města za 25 000Kč za podmínky výkupu po-
zemku pod stavbou čp. 33. Č. 377 ZM schva-
luje výkup části pozemku p.č. 5381/1, ostatní 
plocha, výměra cca 630 m2 (celková výměra 
1914 m2) a pozemek p.č. 5381/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, výměra 79 m2, místní část Ro-
veňsko, k.ú. Holice v Čechách, na listu vlast-
nictví 2751 do majetku města za cenu 130 Kč/
m2. Č. 378 ZM ruší část svého usnesení č. 348 
ze dne 9. září 2013 v odstavci pro byt č. 746/3 
v domě č.p. 746, ul. Holubova v Holicích 
na pozemku p.č. 1746 a přilehlých pozemcích 
p.č. 1739/1, p.č. 1744/30 a p.č. 1749/64, zapsa-
ných na listu vlastnictví č. 10005 katastru ne-
movitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice 
v Čechách Č. 379 ZM ruší část svého usnesení 
č. 348 ze dne 9. září 2013 v odstavci pro byt č. 
107/7 v domě č.p. 107, ul. Hradecká v Holicích 
na pozemku p.č. 558/1 a přilehlých pozemcích 
p.č. 557 a p.č. 559, zapsaných na listu vlastnic-
tví č. 10005 katastru nemovitostí pro obec Ho-
lice, v k.ú. Holice v Čechách. Č. 380 ZM ruší 
část svého usnesení č. 348 ze dne 9. září 2013 
v odstavci pro byt č. 728/8 v domě č.p. 728, ul. 
Tyršova v Holicích na pozemku p.č. 1736 a při-
lehlých pozemcích p.č. 1737/2 a p.č. 1735, za-
psaných na listu vlastnictví č. 10005 katastru 
nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 381 ZM schvaluje odprodej vol-
né bytové jednotky č. 731/7 o velikosti 2+1, 
podlahové výměře 79,7 m2 v II. nadzemním 
podlaží bytového domu čp. 731 v ulici Tyršova 
v Holicích, včetně spoluvlastnického podílu 
na pozemku p.č. 1738 výměra 316 m2 a přileh-
lých pozemkových parcelách p.č. 1739/1, vý-
měra 3213 m2, p.č. 1749/64, výměra 697m2 
a p.č. 1744/30, výměra 1194 m2 zapsaných 
na příslušném listu vlastnictví katastru nemovi-
tostí pro obec Holice, v k.ú. Holice v Čechách 
z majetku města nejvyšší cenové nabídce 
ve výši 760 000 Kč panu Daliboru Kašparovi, 
1. Máje 228, Holice. Č. 382 ZM schvaluje od-
prodej volné bytové jednotky č. 407/5, umístě-
né v II. nadzemním podlaží domu o velikosti 3 
+ 1 v domě čp. 407 v ulici Pardubická v Holi-
cích,o celkové podlahové ploše bytu 85,71 m2, 
včetně spoluvlastnického podílu na pozemku 
p.č. 2065 výměra 289 m2 a přilehlém pozemku 
p.č. 2066/3, výměra 2213 m2 zapsaných na pří-
slušném listu vlastnictví katastru nemovitostí 
pro obec Holice, v k.ú. Holice v Čechách z ma-
jetku města nejvyšší cenové nabídce ve výši 
906 000 Kč, paní Evě Izákové a panu Ondřejovi 
Welschovi, Horní Ředice 57. Č. 383 ZM 
schvaluje odprodej obsazené bytové jednotky 
č. 345/2, umístěné v II. nadzemním podlaží 
domu o velikosti 2 + 1 v domě čp. 345 v ulici 
Smetanova v Holicích, o celkové podlahové 
ploše bytu 78,7 m2, včetně spoluvlastnického 
podílu na pozemku p.č. 960, výměra 582 m2, 
zapsaném na příslušném listu vlastnictví katas-
tru nemovitostí pro obec Holice, v k.ú. Holice 
v Čechách z majetku města nejvyšší cenové na-
bídce ve výši 541 700 Kč Ivě a Petru Němco-
vým, Husova 354, Holice. Č. 384 ZM schvalu-
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je odprodej volné bytové jednotky č. 107/4 
o velikosti 3+1, podlahové výměře 101 m2 v II. 
nadzemním podlaží bytového domu čp. 107 
v ulici Hradecká v Holicích, včetně spoluvlast-
nického podílu na pozemku p.č. 558/1 výměra 
739 m2 a přilehlých pozemkových parcelách 
p.č. 559, výměra 925 m2 a p.č. 557, výměra 
1353 m2 zapsaných na příslušném listu vlast-
nictví katastru nemovitostí pro obec Holice, 
v k.ú. Holice v Čechách z majetku města nej-
vyšší cenové nabídce ve výši 825 000 Kč, Mar-
kétě Hlouškové, Na Mušce 1030 a Pavlu Blaho-
vi, Ve Drahách 208, Holice. Č. 385 ZM 
schvaluje odprodej části městského pozemku 
p.č. 3472/1, výměra 32 m2, ostatní plocha, míst-
ní část Koudelka, k.ú. Holice v Čechách z ma-
jetku města Ing. Lubošovi a Mgr. Kateřině Va-
lentovým, bytem Hanzlova 124, Holice a Týnec 
17, Dobrovice za cenu 140 Kč/m2. Č. 386 ZM 
ukládá starostovi města předložit na příštím 
zastupitelstvu města návrh na komplexní tech-
nické řešení a majetkoprávní vypořádání po-
zemků v Zahradní ulici. T: 17. 3. 2014 Č. 387 
ZM: a) ruší své usnesení č. 294 ze dne 
18.3.2013 b) schvaluje směnu pozemků p.č. 
2391/36, p.č. 2410/9, p.č. 2410/3, p.č. 2410/2, 
p.č. 2411/23, p.č. 2411/25, p.č. 2411/4, p.č. 
2411/26, p.č. 2411/30, p.č. 2411/38, p.č. 
2411/40, p.č. 2411/42, p.č. 2411/48, p.č. 
2411/39, p.č. 2411/22, p.č. 2411/36, p.č. 
2411/37, p.č. 2411/41, p.č. 2411/43, p.č. 
2411/44, p.č. 2411/46, p.č. 2411/52, p.č. 
2411/53, p.č. 2411/54, p.č. 2411/55, p.č. 
2411/56, p.č. 2044/4 o celkové výměře 7998 m2 
do majetku města za pozemky p.č. 7868/3, p.č. 
7867/29, p.č. 7867/24, p.č. 7867/2, p.č. 7867/1, 
p.č. 7866/29, p.č. 7866/23, p.č. 7866/14, p.č. 
7866/12, p.č. 7866/9, p.č. 7866/5, p.č. 7866/3, 
p.č. 7866/1, p.č. 7862/13, p.č. 7861/2, p.č. 
7860/11, p.č. 841/2, p.č. 833/6, p.č. 827/14, p.č. 
7862/1, p.č. 7862/20, p.č. 7866/21, p.č. 
7866/25, p.č. 7867/3, p.č. 7867/12, p.č. 
7868/39, p.č. 2041/31 o celkové výměře 
7998m2 z majetku města, vše v k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 388 ZM schvaluje zřízení věc-
ného břemene za účelem rozšíření kabelu níz-
kého napětí (knn) na pozemcích města p.č. 
2019/22, p.č. 2019/24, p.č. 2385/41, p.č. 
2385/42 vše k.ú. Holice v Čechách, zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, na LV č. 10005 
pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 200Kč/bm + 
DPH. Č. 389 ZM schvaluje zřízení věcného 
břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého 
napětí (knn) na pozemku města p.č. 4636/44 
v k.ú. Holice v Čechách, zapsaného v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Pardubický kraj, na LV č. 10005 pro ČEZ Dis-
tribuce, a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázo-
vé náhrady ve výši 200Kč/bm + DPH. Č. 390 
ZM schvaluje ceník pozemků pro výkup a od-
prodej pozemků do a z majetku města pro rok 
2014 dle předloženého návrhu. Č. 391 ZM ne-
schvaluje pořízení změny ÚP Holice na žádost 

Martina Opy, Nová 198, Pardubice na pozem-
cích p.č. 2000/1 a 1997/6 v k.ú. Holice v Če-
chách. Č. 392 ZM schvaluje pořízení změny 
ÚP Holice na žádost fi rmy BV Elektronik s.r.o., 
V Luhu 715/6, Praha na pozemku p.č. 111/1. 
Dále rada města doporučuje ponechat pozemek 
p.č. 112 v ploše smíšené obytné, městské, jak je 
v platném ÚP Holice (vše v k.ú. Holice v Če-
chách). Č. 393 ZM neschvaluje pořízení změ-
ny ÚP Holice na žádost Ing. Luboše Valenty, 
Hanzlova 124, Holice a Ing. Kateřiny Valento-
vé, Týnec 17, Dobrovice na pozemku p.č. 
3554/13 v k.ú. Holice v Čechách. Č. 394 ZM 
neschvaluje pořízení změny ÚP Holice na žá-
dost Jaroslava Kamenického, Kamenec 27, Ho-
lice na pozemcích p.č. 4470/6 v k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 395 ZM schvaluje pořízení 
změny ÚP Holice na žádost Marie Vohralíkové, 
Ivany Vohralíkové a Jana Vohralíka, Koudelka 
39 na pozemku p.č. 3730 v k.ú. Holice v Če-
chách s omezením na část pozemku mimo 
ochranné pásmo lesa. Č. 396 ZM neschvaluje 
pořízení změny ÚP Holice na žádost Lidmila 
Doležalová, Podlesí 38, Holice na pozemku p.č. 
4337/6 v k.ú. Holice v Čechách. Č. 397 ZM 
neschvaluje pořízení změny ÚP Holice na žá-
dost Milady Kučerová, Býšť 226 na pozemcích 
p.č. 3453/10, 3029/3 a 3445/32 v k.ú. Holice 
v Čechách. Č. 398 ZM schvaluje pořízení 
změny ÚP Holice na žádost Alena Sedláčková, 
Koudelka 31, na pozemku p.č. 3729/3 v k.ú Ho-
lice v Čechách s omezením na část pozemku 
mimo ochranné pásmo lesa. Č. 399 ZM schva-
luje plán práce ZM a RM na I. pololetí roku 
2014. Č. 400 ZM schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu. Č. 401 ZM schvaluje změnu využití 
fi nanční podpory přidělené Automotoklubu Ho-
lice pro rok 2013, na akci „Mistrovství ČR v le-
dové ploché dráze“. Č. 402 ZM bere na vědo-
mí zprávu Kontrolního výboru ZM. Č. 403 ZM 
ukládá starostovi města zařadit do kapitálové 
části rozpočtu města na rok 2014 nákup zásaho-
vého vozidla (dodávkového vozu) v ceně 
do 400 tisíc Kč pro Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů Holice. T: 17. 3. 2014. Č. 404 ZM 
schvaluje prodloužení termínu splátky půjčky 
poskytnuté městem pro TJ Sokol Holice 
do 30. 6. 2014.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 6. ledna 2014
Usnesení č. 1 RM schvaluje Pořadník uchaze-
čů o přidělení obecního bytu a seznam žadatelů 
o výměnu bytu na I. čtvrtletí roku 2014. Č. 2 
RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol 
příspěvkových organizací města na rok 2014. 
Č. 3 RM bere na vědomí výsledky veřejno-
právních kontrol příspěvkových organizací 
města za rok 2013. Č. 4 RM schvaluje uzavře-
ní nájemní smlouvy na prostory sloužící k pod-
nikání na nám. T. G. Masaryka, č.p. 29 v Ho-
licích, s novou společností NEUROLOGIE 
HOLICE s.r.o., IČ 02200139 se sídlem tř. Ed-

varda Beneše 1541/50, 500 12 Hradec Králové, 
a to v souladu s novým občanským zákoníkem 
ve stejném rozsahu jako byla uzavřena nájemní 
smlouva na nebytový prostor s MUDr. Irenou 
Vyroubalovou s tím, že smlouva bude platná 
ke dni ukončení nájmu s MUDr. Irenou Vyrou-
balovou. Č. 5 RM bere na vědomí: a) měsíční 
zprávu za měsíc prosinec 2013 na akci „Zá-
kladní umělecká škola v pasivním standardu“; 
b) pololetní zprávu za období červenec – pro-
sinec 2013 na akci „Základní umělecká škola 
v pasivním standardu“. Č. 6 RM schvaluje 
na základě poptávkového řízení na zpracovate-
le projektové dokumentace ve stupni provedení 
stavby na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Holubova č.p. 47 v Holicích fi rmu“ fi rmu Dabo-
na s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Cena dodávky 
činí 150 tisíc Kč bez DPH (181 500 Kč včetně 
DPH). Č. 7 RM: a) ruší vnitřní směrnici města 
č. 27/2013 z 15. května 2013 o zadávání veřej-
ných zakázek; b) schvaluje vnitřní směrnici 
města č. 27/2014 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu v předloženém znění. Č. 8 RM 
schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele akce „Zajištění nepřetržité havarij-
ní služby a servisních úkonů (opravy, údržba, 
revize) ZT, ÚT, plynu a nepřetržité havarijní 
služby u automatických dveří na č.p. 29, nám. 
T. G. Masaryka“ fi rmu Voda – plyn – topení Ho-
lice s.r.o. za hodinové sazby dodávky vč. DPH 
ve výši 172,50 Kč pro bytové domy a 181,50 Kč 
pro nebytové domy. Č. 9 RM schvaluje bez-
platné použití městského znaku na propagační 
materiály u příležitosti konání středoevropské 
výstavy králíků pořádané Základní organizací 
českého svazu chovatelů Holice. Č. 10 RM 
schvaluje Dobrovolnému svazku obcí Holicka 
prodloužení termínu vyúčtování účelové inves-
tiční dotace na akci „Protipovodňová opatření 
pro obce mikroregionu Holicko“ z důvodu rea-
lizace akce v roce 2014. Termín vyúčtování je 
do 30. 9. 2014.

Společenská kronika – vítání 
občánků
14. prosince 2013

Magdaléna Urbánková, Pod Homolí 1147
Petra Vosáhlová, Na Mušce 1029
Roman Hospodar, Josefská 390
Matyáš Formánek, Holubova 838
Kateřina Smolíková, Na Mušce 1031
Beáta Cablková, Mládežnická 918
Marek Kulhavý, Na Mušce 1029
Jan Kamenický, Vrchlického 192
Kateřina Konvičná, Staroholická 317
Nikola Čapková, Luční 1069
Alžběta Štejnarová, Kamenec 29
Beáta Chlubnová, Sadová 970
Lukáš Jirsa, Vysokomýtská 552
Aneta Jungová, Ottmarova 1166
Elen Caletková, Pardubická 1045
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Odbor ŽP a SÚ upozorňuje
Podnikatelům a fi rmám, kteří za rok 2013 vy-
produkovali více než 100 kg nebezpečných 
odpadů nebo více než 100 t ostatních odpadů, 
vznikla povinnost v podání Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady za rok 2013. Tato povin-
nost se splní zasláním hlášení prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností – ISPOP www.ispop.cz elektronicky 
v platném Datovém standardu MŽP MZP_OD-
PADY_20011_A_S (viz. www.mzp.cz) v termí-
nu do 15. 2. 2014.
Pro splnění povinnosti prostřednictvím ISPOP 
musí být ohlašovatel v tomto systému zaregist-
rován (dle zákona č. 25/2008 Sb.). Bez registra-
ce není možné hlášení podat. Způsob registrace 
je uveden na stránkách www.ispop.cz.

Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě po-
mocí 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 IS-
POP.
Nadále již není možné podávat hlášení v tiš-
těné/listinné podobě ani zasílat v elektronické 
podobě na Městský úřad Holice!!!

Distribuce Holických listů
V průběhu roku 2013 nebylo jediného měsíce, 
kdy by se na nás neobraceli občané Holic s tím, 

že v některých ulicích nebo domech nedostali 
Holické listy. Tyto nedostatky nám byly Českou 
poštou, jejíž holická pobočka Holické listy roz-
náší, vysvětlovány změnou organizace v rozná-
šení listovních zásilek v Holicích, ale do konce 
roku se situace nezlepšila.
Koncem roku jsme si již stěžovali dopisem 
starosty města na vedení České pošty – Re-
gion Východní Čechy. V odpovědi vedoucí 
oddělení DÚS Východní Čechy ze dne 14. 1. 
2014 nám bylo přislíbeno, že holická pošta 
přijala opatření, aby výtisky „Listů“ byly do-
ručovány k naší spokojenosti. Situaci budeme 
pečlivě sledovat a doufáme, že roznos Holic-
kých listů bude bezproblémový, alespoň jako 
před rokem 2013.

MAPA ÚZEMÍ ZNAČKY „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“
(vymezené území jednotlivými obcemi)

Značení regionálních produktů a výrobků na společném území Regionu
Kunětické hory, Bohdanečsko a Holicko STARTUJE!

Snad nejznámější fejeton Jana Nerudy se 
jmenuje Kam s ním? Dovolil jsem si tento název 
vypůjčit a trochu upravit. Proč se tedy tento kra-
tičký článek jmenuje Kam s ní? Jde nám o staré 
knihy, které by skončily ve sběrně, popelnici 
nebo ve sběrném dvoře. V plánu máme projekt 

s pracovním názvem „Pocta knize“ a k tomu 
potřebujeme větší množství již „nepotřebných“ 
knih. Na projektu se bude podílet výtvarník 
a profesor Jiří David (Neonové srdce nad Hra-
dem) a Akademický architekt Bohuslav Horák.

Máte-li tedy doma knihy, kterých jste se 

chtěli či chcete zbavit, přineste je do kulturní-
ho domu, popřípadě do sběrného dvora. Knihy 
budeme sbírat v průběhu roku 2014 a pokud 
nám bude osud nakloněn, projekt by se měl 
realizovat v roce 2015. Předem děkujeme 
za spolupráci. Petr Kačer

Kam s ní?
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PROČ SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU PODPORY ODBYTU MÍSTNÍ PRODUKCE
• Jednotná identita regionu, místních producentů a výrobců v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje. 
• Jednotný systém grafi ckého značení, podmínek výběru a udělování značení, zajišťování podmínek udržování kvality a cílené propagace produktů.
•  Přidělení certifi kátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu mezi 

místními obyvateli i návštěvníky, a tím zlepšení jeho ekonomické stability.
•  V oblasti cestovního ruchu na území České republiky se jednoznačně regionální značení stává vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turistic-

kých známek a dalších celorepublikových systémů. 
•  Regionální značky na území České republiky sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ), která zajišťuje celorepublikovou prezentaci všech 

výrobců s platným certifi kátem pro svůj výrobek (webové stránky, noviny Doma v regionech, prezentace na veletrzích a akcích cestovního ruchu, 
prezentační materiály). ARZ v současné době sdružuje již 24 regionů v ČR.

CO VÁM ZAPOJENÍ SE DO SYSTÉMU CERTIFIKACE PŘINESE
Zveřejnění v turistických novinách Doma v Kraji Pernštejnů, vytvoření katalogového listu, umístění informace na celorepublikovém výše uvedeném 
webu a na webu zapojených regionů, výhodné zajištění visaček a samolepek pro označení produktu, možnost prezentace a prodeje produktů v pro-
storách informačních center a na akcích pořádaných partnery či samotnými regiony, možnost zveřejnění ve veškerých materiálech regionů, možnost 
zapojení se do aktivit regionů, navázání komunikace a spolupráce s dalšími výrobci nejen v doma, ale i v sousedních regionech, možnost navázání 
spolupráce s místními prodejci, aj.

CERTIFIKAČNÍ KRITERIA PRO PŘIDĚLENÍ ZNAČKY „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“
A. Kritéria pro výrobce:
• Místní subjekt z území regionu, viz. mapa území s názvy obcí 
• Kvalifi kace pro příslušnou výrobu (v případě, že je třeba, ŽL není podmínkou)
• Bezdlužnost 
• Zaručení standardní kvality výroby
• Proces výroby nepoškozuje přírodu
B. Kritéria pro výrobek:
• Místní spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla 
• Zaručení standardní/odpovídající kvality
• Šetrnost k přírodě
• Jedinečnost spojená s regionem:
Tradiční místní výrobek 
Produkt z místních surovin nebo přímo místní surovina 
Ruční, řemeslná nebo duševní práce
Díla s hlavním motivem regionu / výrobky specifi cké pro region (vodní plochy, toky, díla, příroda…)
Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

1. KOLO CERTIFIKACE V ÚNORU 2014
Všechny MAS odsouhlasily podmínku, že pro 1. kolo certifi kace v únoru 2014 bude výrobcům jako bonus, že se zapojí a pomůžou při rozjezdu aktivity, 
odpuštěn poplatek 2 000 Kč za certifi kát. Výrobci v první vlně certifi kace zaplatí tudíž pouze administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč/rok. V praxi 
to znamená, že certifi kovaní výrobci zaplatí od druhé vlny certifi kace 2 000 Kč poplatek za certifi kát/za udělení regionální značky a pak ještě 1 000 Kč 
administrativní poplatek, který se platí každý rok. Vystavený certifi kát má platnost dva roky, po uplynutí dvou let je možné ho obnovit. 

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
Informace obdržíte u jednotlivých koordinátorů na území: 
MAS Holicko – Ing. Michaela Kovářová – tel.: 775 302 057, e-mail: mas.holicko@seznam.cz 
MAS Region Kunětické hory – tel.: 776 263 321, e-mail: sormova@lorys.cz 
MAS Bohdanečsko – tel.: 725 559 932, e-mail: makovska.lenka@gmail.com

ZNAČKA „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“

Značení regionálních produktů a výrobků na společném území Regionu
Kunětické hory, Bohdanečsko a Holicko – tisková zpráva

I letos, na Štědrý den 2013, proběhla již tradiční akce rozdávání Betlém-
ského světýlka i v Holicích. Je to symbol naděje, který k nám doputoval 
z Betléma. Několik dní před Vánočními svátky si jej vyzvedly roverky ze 
střediska v Pardubicích na nádraží, pak ho u sebe uchovával holický pan 
farář, za což mu děkujeme.
A na Štědrý den si pro něj chodili děti, dospělí, skauti, neskauti, důchod-
ci. Přišli s lucerničkou, v kostele se na ně usmála partička skautů a zapá-

lila i jim plamínek od velké kostelní svíce. Návštěvníci kostela si mohli 
prohlédnou krásný betlém, avšak bez malého Ježíška, ten se tam objevil 
až před půlnoční. A i když to z okna vypadalo na jarní den a po sněhu ani 
památky, vánoční atmosféra z kostela sálala.
Byla to pohodová akce, z níž každý nasál tu správnou náladu na nadchá-
zející svátky.

Skauti Holice, http://skaut-holice.webnode.cz/

Betlémské světýlko 2013 pohledem skautů
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
20. 2. 10.15 O Chytré kmotře lišce
čtvrtek  Kmotra Liška svou chytrostí i lstivostí řeší situace s důvtipem a humorem.
  Divadélko Andromeda Praha. 40 Kč
22. 2. 19.30 John Godber   Vyhazovači
sobota   Představení nejen pro mladé.Vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem klu-

bu Cinders. Komická paleta lidských charakterů ztvárněných čtyřmi zpívajícími 
herci. Energií sršící hudební komedie, v níž dominuje skvělá hudba Ondřeje 
Brzobohatého. 

  Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek a Petr Vágner.
  Režie: Marián Kleis.
  Divadlo Radka Brzobohatého Praha. *Zařazeno v předplatném*.
 290–270–250 Kč
28. 2. 10.00 Vítězslav Nezval   Manon Lescaut
pátek  Školní představení je součástí projektu „Klasická literatura do škol“.
1. 3. 19.30 Vítězslav Nezval   Manon Lescaut
sobota   Manon je láska, vášeň, pokušení a hřích. Tiberge je nevinnost, věrnost a odda-

nost. Tiberge je věčnost. Anebo je to naopak? Duval je bohatství a moc. Koho si 
zvolí mladý rytíř Des Gries?

  Hrají: Anna Suchánková, Filip Tomsa, Ivo Theimer a Petr Mikeska.
  Režie: Pavel Khek.
   Divadlo Anfas Praha. *Bonus pro předplatitele*. 120 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
4. 2. 19.30 Vejška
úterý   Volné pokračování divácky úspěšného fi lmu Gympl. Hlavní hrdinové, Petr Ko-

courek a Michal Kolman, se tentokrát potkávají s nástrahami vysokoškolského 
studia. Každý osobitě po svém.

  Režie: Tomáš Vorel st.
   Hrají: T. Vorel ml., J. Mádl, E. Josefi ková, Z. Bydžovská, J. Kohák, J. Kraus 

a další.
  Žánr: Komedie. Délka: 85 minut. 80 Kč
11. 2. 17.00 Povídání o pejskovi a kočičce 
úterý   Půvabné animované zpracování knížky českého spisovatele a malíře Josefa Čap-

ka. Šest nejznámějších příhod nerozlučných kamarádů vypráví Karel Höger.
  Žánr: Animovaný. Délka: 73 minut. 40 Kč
4. 3. 19.30 Kandidát
úterý   V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film ukazuje velkou moc 

médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh sle-
duje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta.

  Režie: Jonáš Karásek.
  Hrají: M. Majeský, R. Luknár, M. Dlouhý, M. Kubovčík, M. Hilmerová a další.
  Žánr: Černá komedie. Délka: 106 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné

25. 2. 16.00 Antonín Slavíček a Kameničky
úterý   přednáší PhDr. Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie
  v Pardubicích. 30 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné

  7. 2. 20.00 Skandinávie – přednáška
14. 2. 20.00 Koncert v klubu 50 Kč
28. 2. 20.00 Koncert v klubu 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
datum hodina program vstupné
4. 2.–28. 2.  Jan Strejcius – Dřevěné fantazie (plastiky, dřevěné obrazy, řezbářské práce)

Kulturní kalendář na měsíc únor 2014 OHLÉDNUTÍ ZA
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2014

V sobotu 4. ledna procházeli ulicemi Holic 
a okolních obcí Tříkráloví koledníci, aby přinesli 
do našich domácností radostné poselství Vánoc 
a přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi 
a psali na dveře obydlí posvěcenou křídou po-
žehnání. Pro koledníky byl v poledne připra-
ven oběd a večer závěrečná diskotéka v klubu 
MaXim. Celkem koledovalo více než 200 dětí. 
Poděkování patří koledníkům ze ZŠ Holubova, 
ZŠ Komenského, z gymnázia Dr. Emila Holuba 
v Holicích a ze ZŠ Moravany a ZŠ Dašice. 
V Holicích bylo v letošním roce vykoledováno 
celkem 71 673 Kč.
Za významnou spolupráci děkujeme fi rmám 
Pacifi c Direct (paní Janě Michkové), Tronic 
s.r.o. Holice (paní Heleně Valentové), Feifer 
s.r.o Holice, Klubu Maxim (panu Aleši Daň-
kovi), a dále Sdružení Josef Juza Rotava, panu 
Aleši Soukupovi z Čermné nad Orlicí, Dašic-
kým sklepům s.r.o. a paní učitelce Lédlové ze 
ZŠ Holubova.
VŠEM KOLEDNÍKŮM DĚKUJEME 
ZA POMOC A TĚM, KTEŘÍ PŘISPĚLI 
NA POMOC POTŘEBNÝM, DĚKUJEME 
ZA DŮVĚRU A ŠTĚDROST.

KULTURA
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Mimořádná akce ČSCH Holice RVC HOLOUBEK
Základní organizace českého svazu chovatelů v Holicích bude pořádat 
ve svém výstavním areálu v sobotu dne 22. 2. 2014 Středoevropskou vý-
stavu králíků. Jedná se o králíky masných plemen, kteří se vystavují pra-
videlně v únoru. V letošním roce bude výstava na popud chovatelů okol-
ních států obohacena o králíky chovatelů SR, SRN, Polska a Rakouska. 
Vystaveno bude okolo 700 králíků šesti plemen. Výstava bude rozložena 
na 4 dny. Ve středu 19. 2. bude přejímka králíků, ve čtvrtek posuzování 
králíků, v pátek typizace králíků a v sobotu 22. 2. 2014 bude výstava ote-
vřena pro veřejnost od 8 do 16 hodin. Od 11 hodin bude v kulturním domě 
výroční členská schůze klubu chovatelů králíků masných plemen a ná-
sledně proběhne vyhodnocení výstavy, na kterém předá vítězům výstavy 
poháry starosta města Holic Mgr. Effenberk a hejtman P.K. JUDr. Neto-
lický Ph.D. Vystavovatelé budou soutěžit o tituly Středoevropský mis-
tr, středoevropský šampion a další ceny, které jsou určeny pro 6 plemen 
králíků a kategorii mláďat a dospělých králíků. Rád bych touto cestou 
poděkoval představitelům města Holice a Pardubického kraje za podporu, 
která výrazně pomohla zabezpečit ceny na tuto akci. Budeme rádi, když 
občané našeho města navštíví tuto akci. Pro chovatele králíků vystavo-
vatelé i pořadatelé připravili na prodej velký výběr chovných králíků jak 
do zájmových chovů, tak na křížení pro masnou produkci. Věříme, že tato 
akce splní naše očekávání a společným úsilím se nám jí podaří zvládnout. 

Ladislav Kašpar – předseda ZO RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice 
zve děti a jejich rodiče, babičky nebo dědečky 
do naší herny, která je denně volně přístupná 
od 8.30 do 11.30 hodin. Mezi 9 a 10 hodinou 
je na každý den připraven zajímavý hodinový 
program s různým zaměřením:
pondělí – výtvarná a pracovní hodinka s Hele-
nou,
úterý – hudebně pohybová hodinka s písničkou s Milenou,
středa – svět pohádek a chvilka pro logopedii s Helenou,
čtvrtek – poznávání světa všemi smysly s Dášou,
pátek – hravá pohybová hodinka s Janou
Pro děti od 3 let nabízíme možnost zúčastnit se dopoledního programu 
bez doprovodu rodičů. A pro malé dětičky od 3 měsíců do 1 roku je každý 
lichý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin připraveno Baby studio se zkuše-
nou porodní asistentkou Mgr. Hanou Polákovou.
Těšíme se na Vás milé děti a rodiče.
V době jarních prázdnin od 10. 2. do 14. 2. 2013 bude v Holoubku 
provoz přerušen.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoulek@charitaparbubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek.

Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ již využilo 87 osob.
Únorové vzdělávání 4. cyklu projektu MAMI, TATI, PAČUJ, PRACUJ 
zahájil otevřený seminář EMOČNÍ INTELIGENCE. Lektorka paní 
Ing. Mgr. Marie Nováková účastnicím/kům objasnila co je emoční in-
teligence a jak jí využít ke zvládání náročných situací a k vytvoření pří-
jemného a nekonfl iktního rodinného prostředí. Další otevřené semináře 
4. cyklu zaměřené na sladění rodinného a pracovního života, proběhnou 
v březnu 2014. Přihlášky na seminář Jak se postavit genderovým stere-
otypům a seminář Pracovní právo a my naleznete na www.MATAPE.cz.
Stěžejní vzdělávání v měsíci únoru je zaměřeno na ANGLIČTINU a PO-
ČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI. Účastnice aktivně zdokonalují své doved-
nosti v programech Word, Excel, Power Point. Pro mnohé je novinkou 
práce ve sdíleném prostředí Google Apps. Účastnice též plně využívají 
poskytnutých 5 hodin osobního koučinku.
Vzdělávaní v Holoubku pokračuje až do března 2015. Kurzovné je hra-
zeno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a státního 
rozpočtu ČR. Přihlašování je možné průběžně až do prosince 2014. Více 
na www.matape.cz nebo tel.: 603 566 141.

Jana Majcová

O vánočních prázdninách se zúčastnili mladí chovatelé neofi ciálních zá-
vodů králičího hopu v Javornici u Rychnova a přivezli zlatou a stříbrnou 
medaili! V disciplíně Šikulky se probojovala na 1. místo Natálie Bezdíč-
ková. (foto). V disciplíně Frajeři se umístila na 3. místě Natálie Morav-
cová z Holic,  2. místo si uhájila Aneta Školníková z Hradce Králové, 
která je také naší členkou. Pod vedením ZO ČSCH Holice mládež pilně 
trénuje na závody v tomto roce v chovatelské hale každý čtvrtek. Dospělí 
chovatelé zase pomalu, ale jistě připravují vše na naše závody králičího 
hopu v Holicích, které se budou konat 3. května pod názvem JUNIOR 
CUP Holice.

Mladí chovatelé

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Vánoční prázdniny – ač ve své délce ty nej, nej, nej – utekly jako voda, 
a než jsme se nadáli, vrátili jsme se zase všichni zpátky do tříd, kde jsme 
nejprve provedli tradiční úklid vánoční výzdoby. „Úklidová četa“ se vrhla 
i na naši cvičnou kuchyňku, kde proběhla rekonstrukce kuchyňských li-
nek a do níž byly zakoupeny nové sporáky se sklokeramickými deskami. 
To se nám to teď bude vařit!
Nebyla to však jen úprava kuchyňky, čím naše škola v lednu žila. Uskuteč-
nila se poslední dílna pro předškoláky. Děti za téměř jarního počasí zpívaly 
a recitovaly o závějích a také vyráběly sněhuláky – symbol zimy. Ale naroz-
díl od loňského školního roku (kdy mnozí předškoláci jeli k zápisu do první 
třídy na sáňkách či bobech) se jim letos zimní počasí přivolat nepovedlo, 
a mnozí tak na cestu k letošnímu zápisu nepotřebovali ani rukavičky.
Snad se matka Příroda umoudří a brzy pošle velkou nadílku sněhu – to 
aby si naši sedmáci co nejlépe užili lyžařský kurz, který se uskuteční 
od 16. do 22. února v Příchovicích v Jizerských horách. Držíme jim palce 
– a stejně tak i všem účastníkům školních kol olympiád v českém jazyce, 
němčině, angličtině a dějepise, kteří se během února zúčastní okresních 
kol těchto soutěží. A o tom, jak dopadli, Vás budeme informovat v dalším 
čísle Holických listů. Mgr. Pavlína Novotná

V rámci projektu Leonardo da Vinci nám bylo umožněno vycestovat 
do Finska na zahraniční stáž. Odborná stáž nás lákala z mnoha důvodů: 
možnost procvičit si anglický jazyk, poznat fi nskou kulturu a zvyky, získat 
nové přátele a hlavně v neposlední řadě naučit se něco nového pro náš 
maturitní obor – Autotronik. Dne 15. 9. 2013 jsme spolu s paní učitelkou 
Klikarovou odletěli z letiště Václava Havla do hlavního města Finska – 
Helsinek. V Helsinkách na nás již čekal učitel odborných předmětů Sampo 
Vesterinen a dovezl nás do místa naší stáže, městečka Porvoo. Ubytovali 
nás v typických fi nských domcích, kde již pro nás bylo vše připraveno.
Od této chvíle nám byl k dispozici David Slovák, který již 5 let žije s ro-
diči ve Finsku. David nám byl celou dobu velkou oporou, provázel a se-
znamoval nás s fi nskými památkami a lidmi.
Během třítýdenní stáže jsme nejvíce času strávili na praxích v dílnách 
školy. V dílnách nás překvapilo hlavně to, kolik dívek je mezi studenty 
a jak jim velmi dobře „šly“ i obtížnější opravy aut. Ale stáž nebyla jen 
o práci, ale i o výletech. Mezi jeden z největších zážitků pro nás byl výlet 
několikapatrovým trajektem přes Baltské moře do Tallinnu – hlavního 
města Estonska. V Tallinnu jsme prošli mnoho pěkných míst.
Dalším nezapomenutelným výletem byly závody tuningových aut 
na okruhu a jejich výstava. 
A co nám tato stáž dala? Nejen spoustu nových přátel, zážitků a zdoko-
nalení se v anglickém jazyce, ale také spoustu zkušeností z oboru, který 
studujeme a který jsme si pro naši budoucnost vybrali…

Jan Šuhájek

V únorovém čísle Holických listů bychom vás rádi informovali o tom, co 
je u nás nového v oblasti výuky cizích jazyků. Je už tradicí naší školy, že 
nabízíme výuku pěti cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ) a dle zájmu jsme 
schopni zajistit i výuku latiny. Všechny jazyky jsou vyučovány aprobova-
ně, v tomto školním roce jsme navíc přijali posilu na výuku ruského jazy-
ka, neboť v příštích letech předpokládáme nárůst zájmu o tento předmět. 
Škola disponuje třemi jazykovými učebnami vybavenými interaktivní 
tabulí, dataprojektorem a sluchátky, navíc jedna z nich se v lednu dočkala 
kompletní modernizace.
K jazykovému vyučování neodmyslitelně patří výjezdy do zahraničí – 
na podzim se naši studenti vrátili z Anglie, v červnu plánujeme zájezd 
do Švýcarska a v září desetidenní pobyt ve Španělsku spojený s výukou. 
Naše jazykové laboratoře však nejsou prázdné ani po skončení školní-
ho vyučování. Kromě kurzů pro dospělé v nich začnou nově probíhat 
i přípravné kurzy k prestižním mezinárodním zkouškám z angličti-
ny Cambridge. Naši studenti tak budou moci díky novému partnerství 
s Cambridge English zkouškovým centrem skládat uvedené zkoušky 
za zvýhodněných fi nančních podmínek přímo ve škole.
Možná mi dáte zapravdu, že žijeme v „době projektové“ či „době granto-
vé“. Projekt či grant je často skloňovaným slovem těchto dní, a tak ani my 
nechceme zůstat pozadu. V současné době probíhá na naší škole v rámci 

aktivity E-twinning projekt „Peníze mé země“, kdy naši studenti ve spo-
lupráci se svými protějšky z Litvy, Lotyšska, Polska a Slovenska porov-
návají z různých hledisek měny jednotlivých zemí. Jazykem tohoto pro-
jektu je ruština a angličtina. V rámci nového programovacího období EU 
2014–2020 bychom pak rádi našli další strategické partnery napříč Evropou 
a společně se zapojili do některé z aktivit zaštítěné programem Erasmus+.
Na závěr ještě připojím informaci o tom, že letos poprvé, a to z iniciati-
vy školy, obdrží naši maturanti kromě maturitního vysvědčení i „dodatek 
k osvědčení“ v angličtině, jenž je ofi ciálním a mezinárodně uznávaným 
dokladem o znalostech a dovednostech maturanta z gymnázia. Dodatek 
k osvědčení spolu s jazykovým pasem, životopisem a event. i dokladem 
o mobilitě tvoří tzv. Europass, který poskytuje zaměstnavatelům a vzdě-
lávacím institucím celé EU přehledné informace o jeho držiteli. Věříme, 
že i tímto přispějeme k snazšímu vstupu našich absolventů jak do světa 
práce, tak do další etapy jejich vzdělávání.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Stáž žáků SŠA ve Finsku

Gymnázium informuje

Začátek nového roku na Holubovce

Taneční studio Hany Flekrové pořádá pro děti, mládež a dospělé:
VELKÉ PODZIMNÍ TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ: zahájení 19. září 
v novém sále ZUŠ, jubilejní 20. ročník.
TAPOZA: letní taneční tábor pro děti a mládež v Bělči nad Orlicí, 
12. ročník, od 2.–10. 8. 2014.
TANEČNÍ VÍKEND PRO STARŠÍ: 28. 2.–1. 3. v Bělči nad Orlicí, ta-
nec, zábava, relax, zaměřeno na společenské tance.
KURZ SPORTOVNÍHO TANCE PRO ŽÁKY ZŠ: zahájení pondělí 
17. února – sportovní oblečení.
CELOROČNÍ KURZY POHYBOVÉ PRŮPRAVY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ.
TANEČNÍ SKUPINA CBDS – se zaměřením na součastné moderní sty-
ly: hip hop, hype, stréét.
TANCKLUB HOLICE – klub sportovního tance se zaměřením na sou-
těžní činnost a vystupování na veřejnosti pro dětské, juniorské a dospělé 
páry.
Zveme všechny zájemce – přijďte si s námi zatančit!
Přihlášky a další informace na WWW.TSHF.CZ.

TANEČNÍ POZVÁNKA

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Co nás čeká v únoru v Mateřské škole Holubova?

MŠ STAROHOLICKÁ – CO NABÍZÍME
PŘEDŠKOLÁKŮM?

Mateřská škola Holice Pardubická informuje

V únoru budou pokračovat hrátky pro děti v doprovodu rodičů. Ponděl-
ní hrátky budou tento měsíc probíhat ve třídě Včeličkové a to od 15.15 
hod. do 16.15 hod. kromě 10. února, kdy hrátky nejsou, neboť jsou jarní 
prázdniny.
Každou středu jezdíme na plavecký výcvik do Vysokého Mýta. Pouze 
ve středu 12. února vynecháme, v době jarních prázdnin se neplave. Kon-
cem měsíce se těšíme na hory. 24. února se chystáme do Deštného v Or-
lických horách na chatu Jedlová. Děti si mohou vybrat, zda chtějí lyžovat 
či bobovat. Děti, které povezou s sebou lyže, budou zkoušet své lyžařské 
dovednosti pod dohledem instruktora. Budeme všichni doufat, že se po-
časí umoudří a napadne sníh.
Na březen připravujeme již 14. ročník Holické Mateřinky, která se usku-
teční ve čtvrtek 27. března. Podrobné informace přineseme v dalším vy-
dání Holických listů. Aktuální informace o mateřské škole najdete na in-
ternetových stránkách www.msholubova.cz.

Lenka Chotěnovská

Vánoční prázdniny utekly jako voda a už se rozhlížíme, co nás čeká v no-
vém roce. Pro předškoláky to nejdůležitější – zápis do 1.třídy. Z naší ško-
ly půjdou děti do ZŠ Holubova a ZŠ Komenského. Proto jsme navštívili 
obě školy, aby se děti seznámily s prostředím a nahlédly do vyučovacích 
hodin, kde nám prvňáčkové předvedli, co se již naučili. Zážitek to byl 
i pro školáky, kteří si tak připomněli svoji docházku do školky.
Od nového roku využíváme jedinečnost našeho zařízení, a to vlastní sau-
nu. Výchova malých saunařů má v naší školce již dlouholetou tradici. 
Saunujeme jednou týdně všechny zdravé děti. Pravidelným saunováním 
se udržuje imunitní systém ve stavu schopném vypořádat se s nemocemi. 
Otužujeme organismus, vytváříme vztah k vodě a pěstujeme saunovací 
návyky. U dětí, které se saunují pravidelně, dochází prokazatelně ke sní-
žení nemocnosti.
Už jste se někdy fotili s čápem? Naše děti si ho dokonce mohly pohladit 
a zjistit tak, jak hebounké má peří. Čáp nás společně s některými dravci 
přišel v lednu navštívit do školky.
Ve středu 19. 2. 2014 (po jarních prázdninách) zveme na Středeční hrátky 
rodiče, kteří plánují docházku svého dítěte do mateřské školy v příštím 
školním roce. V pohádkové třídě je budeme očekávat i s jejich dětmi 
každou středu od 15 hodin.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Na přelomu měsíce ledna a února se z dětí předškolního věku stanou 
,,skuteční předškoláci“.
Do školy chodí na pravidelné hrátky, možná už doma mají aktovku nebo 
alespoň penál. Jedno však mají společné: Někteří se do školy těší, jiní si 
zatím neumějí představit, co je ve škole čeká.
Proto je třeba poslední půlrok před nástupem do školy nepromarnit. ,,Pří-
prava dítěte na školu“ je důležitou součástí předškolního vzdělávání. Dítě 
má být vedeno k tomu, aby před vstupem do povinného vzdělávání bylo 
prakticky, citově i sociálně samostatné. Mělo by být schopné kontrolovat 
a řídit své chování, žít ve skupině vrstevníků, spolupracovat s nimi, ko-
munikovat, orientovat se v okolním prostředí.
Důležitý je rozvoj jazyka a řeči, výslovnost, dostatečná slovní zásobu. 
Dále by mělo mít vyhraněnou lateralitu ruky, umět správně držet tužku, 
znát a napodobovat písmena, zvládat základní myšlenkové operace, řešit 
jednoduché problémy, mít představy o číslech a číselné řadě. Důležité 
také je umět se soustředit na danou činnost a udržet pozornost.
Spolupráce naší mateřské školy se Základní školou Komenského a Zá-
kladní školou Holubova spočívá v návštěvě těchto zařízení. Děti mají 
možnost procházet třídami I. stupně, účastnit se programu, který vedou 
sami žáci. Dále se seznamují s prostředím školy, učitelkami a budoucími 
spolužáky. Děkujeme vedení škol a učitelkám za vstřícné jednání.
Velmi se také těšíme na čas masopustu a karnevalů. Ten náš se uskuteční 
5. února 2014 v dopoledních hodinách. Dříve než ho uspořádáme, vyzdo-
bíme třídy i prostory školy.
Nezbývá mi nic jiného než zakončit tento článek tradiční proklamací – 
nejlepší výchova a vzdělání patří malým dětem.

Mgr. Zdeňka Krátká, MŠ Staroholická

Dům dětí a mládeže Holice zahájil nový rok 2014 zájezdem pro rodiny 
s dětmi do Deštného v Orlických horách.
I přes nepříznivé sněhové podmínky, které panovaly v celé republice, 
jsme si užili zimních radovánek jak na lyžích, tak i menší na bobech. Při 
večerních programech se pobavily kolektivy dětí i dospělých. Pro příští 
rok počítáme opět s touto akcí, termín posouváme na konec ledna, tak 
doufáme, že i sněhové podmínky se zlepší, abychom si zimy užili naplno.

Hana Stárková

DDM Holice nabízí víkend pro rodiny s dětmi v Orlickém Záhoří.
Termín: 14.–16. března 2014. Místo: chata BVK Holice – Orlické Záhoří 
– Trčkov.
Více informací na stránkách: www.holice.cz/ddm, nebo tel. č. 732 853 644.

Pavel Hojka

Do 31. 12. 2013 využijte možnost fi nancování úvěry
se státní podporou na: 

Zvýhodněných na rekonstrukci a zateplení
rodinných či bytových domů.
Kalkulaci snížení nákladů na vytápění

a měsíčních splátek zprostředkování provádí:  Jiří Micka.

Volejte tel: 776 606 775

DDM informuje

HOLICKÝ MASOPUST 2014                 

9:00 ZAHÁJENÍ MASOPUSTU (povolení od starosty města) 9:00 -  9:30 REJ MAŠKAR 
od 9:00 VEPŘOVÉ HODY (do vyprodání zásob v Restauraci Pod kaštanem) 9:30 - 15:30 PRŮVOD MAŠKAR MĚSTEM 14:30 - 16:00 DĚTSKÉ MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE - soutěže o ceny (herní pas 20 Kč), vyhlášení nejlepší dětské masky, masopustní občerstvení 16:00  ODPRAVENÍ KOMINÍKA (zakončení masopustu)  

 

Sobota 1. března 2014 

parkoviště na náměstí  

T. G. Masaryka 

www.kulturapromesto.cz 

www.facebook.com/KulturaProMesto 

 

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V holické historii zaznamenáváme několik návštěv císařů. Při stavbě 
pevnosti v Josefově se tu několikrát zastavil císař Josef II. V roce 1833 
tu byl velkolepě přivítán císař František I. Z této návštěvy máme dodnes 
památku v podobě nejstaršího vyobrazení Holic (za jeho věrohodnost 
bych však ruku do ohně nedal). O tři roky později, při korunovační jízdě 
do Prahy, se tu zastavil císař Ferdinand, v českých dějinách označený jako 
toho jména V. a později s přídomkem Dobrotivý. Jeho návštěva je zachy-
cena i v Knize městských starých pamětí, založené v roce 1824 se zápisy 
do roku 1842. Dovolte mi tento zápis ocitovat v úplném a neupraveném 
znění. Již jako doklad, jak se tehdy psalo. Věřím, že porozumíte textu 
docela lehce, i když to není na rychločtení. Spíš pro zimní večer. 

Zastawení Jeho Maj. císaře a krále Ferdinanda I. a Její Majes. císa-
řowny a králowny Marie v Holicích.

Ni welké ni skvostné příprawy ty, které činilo městečko Holice k uwi-
tání swého zeměpána Ferdinanda. U c.k. pošty stála wítězná brána 
z chwůje; od ní v krásném pořádku stáli po obau stranách počestní pořád-
kové: řeznícký, krejčowský, šewcowský a tkalcowský se swými praporcy, 
městští střelci s hudbau, měšťané a školní mládež. Rádní dům, ano i domy 
městské byli ozdobeni a u perníkáře Faltisa stály dwe 2 Pyramídy. Čtvrt 
hodiny ¼ od Wostřetina na pomezí panstwí Pardubického stála ohromná 
18 sáhů wysoká wítězná brána s německým nápisem: „Jíž jste korunowa-
ni w srdcích wšechněch“. – Jeli totiž oba ku korunowání do Prahy, kdež-
to císař za krále toho jména V patého dne 7ého a císařowna dne 12éto 
Září 1836 korunowáni byli. – Tam jej přijali: vrchní panstwí p. Ján rytíř 
z Klanneru, kamerální rada Fišer, okolní duchowenstwo, lesní auředníci, 
rychtářowé, a weliký počet lidstwa. ¾ 12 byl zeměpán w Holicích, kde se 
mělo přepřahowati. Mezi tím wyptáwal se zeměpán zdejšího zatímního 
p. Vikáře a osobního děkana Karla Štěpánka w jazyku německém: „Kolik 
jest duší w Holicích? „ Odp. 3000. – „Kolik duchowních jest w místě?“ – 
Odp. 2. – Císař: „To je málo, zde by měli aspoň 4 být“. – Odp. „Wšecko 
se to nechá obstarati. Poněwádž bytující zde lid ještě dosti pohromadě 
jest“. – Nápotom, žeby něco poliwky rád požil, zeměpán wyjewil, načež, 
w čerstwosti to obstarati, Důstoj. p. Štěpánek se odstranil. Hned ale jinák 
rozmýsliw se zeměpán, s milenau choti swau, ruku w ruce, pěšky do fary 
se odebral, prowázen jsa toliko od hrabat Segieur, Ditrichsteina a jedné 
dworní damy. Holičtí radostí newyslownau plesajíce doprowázeli do fary 

drahé tyto rodiče, kteří přirozenau dworu Rakauskému wlídnosti bez wše-
ho odporu ruce sobě líbati nechali. We faře uhostěn byl zeměpán v pokoji 
modrém na lewo od sálu – a císařowna v pokoji ke hřbitowu, kdežto každý 
pro sebe něco howězí poliwky požil. – Před farau prowozowala hudba 
městských střelců krásnau Sonatu. Asi 25 minut zdrželi se milení rodi-
čowé naši we faře an zatim wenku schromažděný lid, srdečně „Vivat“ 
wolaje, na opětné spatření zeměpána se těšil. Wyšel z fary a došel jen 
po mydláře Kmenta, kdežto na něho státní wůz již čekal. U wozu obrátil se 
zeměpán k p. děkanowi, řka: „Děkuji jim za jejích lásku a odporaučím se 
do jejích modlitby.“ – A projedše skrze daw lidu odjižděli ku Králowému 
Hradci; lid ale ustavičně Vivat wolaje ten den až wečer domu se rozešel. 
– Tento tak radostný den byl 22 Srpen 1836. 

Tak tedy bylo zapsáno. Dodejme ještě, že erární silnici se dlouho po-
tom říkalo „korunovační“. Antonín Šafařík zaznamenal i vyprávění Jana 
Jeřábka, který vzpomínal, že při císařově odjezdu tehdejší poštmistr Josef 
Holub seděl v bílých kalhotách, vysokých botách, červeném kabátě, vy-
sokých bílých rukavicích a s napoleonským kloboukem na hlavě na pod-
sebním koni prvního páru v šestispřeží císařova kočáru. Od té doby uběh-
lo pomalu 180 let. Nemáme již císaře, nejezdíme kočáry, nechlubíme se 
poštmistry. Ještě že nám zůstala alespoň ta hovězí polévka. 

Pavel Hladík

Rok se s rokem sešel a Holice opět ožijí masopustním veselím. Sta-
ne se tak v sobotu 1. března. „V devět hodin ráno se, milí spoluobča-
né, v hojném počtu dostavte na parkoviště na Náměstí T. G. Masaryka, 
kde zahájíme letošní masopust a kde starosta města udělí maškarám po-
volení rejdit městem. Hned poté se do ulic vypraví maškarní průvod,“ 
zve na Holický masopust 2014 Vít Binko, starosta sboru dobrovolných 
hasičů, kteří tradičně průvod zajišťují. „Uvítáme každého, kdo má chuť 
se s námi jako maska vypravit do průvodu. Sraz masek bude v osm ho-
din v hasičárně v ulici Hradecká,“ říká Binko. A kde maškary potkáte? 
Po zahájení obejde průvod náměstí a přilehlé ulice okolo kostela. Pak se 
maškary přesunou na Staré Holice na prostranství mezi ulicemi Staroho-
lická a Hanzlova a vydají se na průvod směrem do města. Projdou ulicemi 
1. Máje, Nezvalova, Ve Drahách, Zástěrova, a od ulice Vrchlického budou 
pokračovat ulicí Staroholickou a Nádražní do centra města. „Půjdeme uli-
cemi Palackého, Bratří Čapků k autobusovému nádraží, Havlíčkovu a pak 
se ulicí Komenského vypravíme opět na náměstí, kde na ukončení maso-
pustu sehrajeme obřad odpravení kominíka,“ uvádí Vít Binko a dodává, 
že maškary rády navštíví každého z vás. „Zahrajeme vám písničku na přá-
ní, zatancujeme si s vámi a půjdeme zase o dům dál.“ Součástí Holického 
masopustu bude i odpolední program pro děti plný her, soutěží, hudby 
a dobrého jídla, které pořádá sdružení Kultura pro město. Dětské maso-
pustní odpoledne vypukne ve 14.30 hodin na náměstí. Převlékněte své 
ratolesti do masky, protože dojde i na vyhlášení nejhezčí dětské maškary.

Lukáš Peška, SDH Holice

POLÉVKA PRO CÍSAŘE

Masopust se blíží. Přijďte se poveselit

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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Dne 21. 12. 2013 uspořádal náš oddíl I. ročník VICTOR CUPU smíše-
ných párů v badmintonu. Turnaje se zúčastnilo 26 párů z domácího od-
dílu, Pardubic, Prahy, Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky a Chrudimi. 
Zároveň se v soutěži představil hráč z Malaisie Keysy Lima. Hrálo se 
na 4 kurtech ve 4 skupinách. Po odehrání skupin byly dvojice nasaze-
ny do „závěrečného pavouka“, ze kterého vzešel vítězně pardubický pár 
Adéla Seibertová – Tomáš Seibert. Na druhém místě se umístil pár Holá – 
Konvalina, třetí příčku obsadili Vaňásková – Jablonský a na čtvrtém místě 
se umístil pár Houdková – Lima.
Hlavním sponzorem turnaje byla fi rma VICTOR, která dodala ceny pro 

vítěze. Za krásně strávený sobotní den patří velký dík všem organizáto-
rům a sponzorům turnaje (M&M reality, Saunový ráj, Kooperativa, Solná 
jeskyně a další).
Pokud jde o naši mládež, musím říci, že také nezahálela. V ten samý den 
totiž probíhal turnaj v Hradci Králové, na kterém se představily Julie 
Kaplanová a Bára Nešetřilová. V konkurenci asi 30 děvčat se lépe dařilo 
Báře, která obsadila nádherné 3. místo. Oběma děvčatům patří velké po-
děkování za reprezentaci našeho oddílu a města Holic.
Po vánočních svátcích proběhl ve dnech 4. a 5. 1. 2014 turnaj zařazený 
do série GP o body do republikového žebříčku. Náš oddíl reprezentova-
li tito hráči: Nešetřilová, Kaplanová, Zemanová, Kyselová, Kaisrlíková, 
Roučka, Novotná, Hrdý a Šimek.
Nejlépe se opět dařilo Báře Nešetřilové, která obsadila výborné 3. až 4. 
místo.
V sobotu 11. 1. 2014 proběhl turnaj dospělých ve smíšených čtyřhrách 
v Pardubicích. Z našeho oddílu se zúčastnili Brandová – Pacovský, Vašíč-
ková – Vašíček. V konkurenci 20 párů se na 6. místě umístil pár Brandová 
– Pacovský a 12. příčku obsadili Vašíčková – Vašíček.

Mirek Pacovský

BK-DDM Holice

Holičtí amatéři rychlejší než profesionál

Předposlední den roku 2013 připomínal spíše jaro než zimní čas.
Snad právě proto přijelo v tento den do Poběžovic u Holic 88 cyklistů 
i s početným doprovodem, aby absolvovali svůj poslední závod roku, kte-
rý má název „Poslední kopec roku 2013“.
Osmnáctý ročník již podruhé pořádal Klub turistů Holice na stejné trati 
jako v minulých letech. Pro neznalé: jde o 320 metrů dlouhou trať s vel-
kým převýšením. Protože je to závod jednotlivců a je otevřený pro všech-
ny věkové i výkonnostní kategorie, byly na startu jak čtyřleté děti tak 
i osoby podstatně starší. Ve startovní listině se objevil i závodník roční-
ku 1945. Poprvé se účastnil i jeden profesionální cyklista. Velkou radost 
proto všem fandům holického sportu udělali hned dva cyklisté, kteří byli 
v cíli o pověstný chloupek dříve než jediný profesionál. Starosta města 
Holice Ladislav Effenberk předal ceny těm nejrychlejším. Na třetím mís-
tě časem 47,792 s se umístil profesionál Jan Hruška, na druhém místě 
pak Robert Matoušek časem 47,338 s. První místo a putovní pohár získal 
Michal Cimburek za čas 47,086 s. Odpoledne na účastníky čekalo boha-
té občerstvení, tradiční zabíjačkové hody a o zábavu se starala country 
kapela.
Popřejme všem cyklistům, rekreačním i závodníkům, hodně ve zdraví 
ujetých kilometrů a aby 30. prosinec 2014 byl opět ve znamení závodu 
Poslední kopec.

Foto a text Ladislav Formánek

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Východočeská liga mužů:
Jiskra Hořice – BVK Holice
67 : 91 (17:25 34:46 52:71)
Šrámek 18, Petružálek 17, Oliva 16, Michal 
Welsch 10, Trojan, Tylchrt 9, Kolář a Tušl po 6
BVK Holice – Spartak Rychnov nad Kněž-
nou
79 : 52 (24:4 42:22 61:36)
Voráček 19, Joska 15, Kolář 10, Petružálek 11, 
Šrámek 9, Tylchrt 5, Michal Welsch 4, Trojan, 
Tušl, Oliva 2
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí
75 : 44 (10:11 27:27 50:28)
Joska 25, Šrámek 13, Trojan 12, Petružálek 9, 
Tylchrt, Voráček po 5, Oliva, Michal Welsch, 
Tušl 2
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
62 : 46 (17:17 32:27 38:31)
Joska 16, Eichler a Kolář po 9, Tylchrt, Petružá-
lek 8, Trojan 7, Voráček 3, Oliva 2
Domácím utkáním s Josefovem skončila 
základní část soutěže. Holičtí muži postu-

pují do nadstavbové části východočeské 
ligy z prvního místa tabulky. Boje o postup 
do celostátní 2. ligy tedy zahajují s bilancí 16 
výher a žádné porážky.
Liga Kadetů U17:
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
54 : 86 (17:24 29:47 44:62)
Marek Welsch 21, Adam Horký 14, Beránek 
13, Kulhavý 4, Venclák 2
Sokol Hradec Kálové – BVK Holice
81 : 39 (24:8 36:17 31:65)
Beránek 13, Horký Adam 10, Marek Welsch 8, 
Kulhavý, Venclák 4
SAM BŠM Brno – BVK Holice
94 : 56 (29:8 51:25 71:40)
Adam Horký 15, Zeman 11, Beránek 9, Mycak 
6, Hloušek 5, Kašpar, Kulhavý 4, Venclák 2
BC Jihlava – BVK Holice
108 : 34 (30:4 53:16 894:19)
Adam Horký 12, Mycak 9, Beránek 6, Hloušek 
4, Zeman 3
Oblastní přebor starších žáků U15:
BVK Holice – TJ Svitavy
56 : 26 (11:6 26:6 40:18)
Adam Horký 27, Hloušek 19, Štěpánek 6, 
Šenk 4
v odvetě 38 : 55 (10:14 18:30 30:44)

Hloušek 20, Pařízek, Štěpánek 6, Šenk, Svatoš, 
Vlasák 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
TJ Svitavy – BVK Holice
24 : 119 (0:39 14:55 14:92)
Půlpán 51, Mrázek 31, Horký Filip 14, Chmelík 
13, Patrik Štěrovský 10
BVK Holice – SŠB Pardubice
69 : 44 (18:6 32:12 54:26)
Mrázek 23, Půlpán 20, Chmelík 12, Filip Horký 
10, Štěrovský 4
TJ Jiskra Heřmanův Městec – BVK Holice
52 : 81 (11:22 26:48 39:79)
Půlpán 32, Mrázek 18, Chmelík 17, Filip Horký 
10, Štěrovský 4

Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na adrese 
http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketba-
lová oblast (oblastní soutěže) nebo na adrese 
http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová fe-
derace (ligové a extraligové soutěže).

POZOR – holický basketbalový klub pořá-
dá opět společenský ples, který se uskuteční 
tradičně v kulturním domě v pátek 7. března 
2014 od 20.00 hod.

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Vánoční turnaj v basketbalu – 33. ročník Holický � orbal

Tradičně po svátečním přejídání se mnoho klu-
ků, děvčat, pánů a veteránů schází v 1.svátek 
vánoční, aby si to rozdali v krásné a inteligentní 
hře zvané basketbal nebo postaru košíková. Le-
tos již po 33. se konal ve sportovní hale v Holi-
cích vánoční turnaj.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, 2 družstva ve-
teránů a 2 družstva basketbalových nadějí.
Vloni jsem se zúčastnil jako veterán a byl nej-
starším účastníkem. Protože jsem se tohoto po-
sledního turnaje nemohl ze zdravotních důvodů 
zúčastnit, přenechal jsem prvenství nejstaršího 
účastníka panu Luboši Svobodovi, se kterým 
jsme spolu s partou dnešních basketbalových 
veteránů basket v Holicích rozjížděli. Nebyly 

to však jenom hodiny s mládeží v tělocvičně, 
ale velmi složitá jednání s tehdejším výborem 
ČSTV, který chtěl, aby „sokol“ probíhal podle 
starého, tradičního scénáře, tedy – rozcvička, 
sportovní nářadí, gymnastika apod. Ale doros-
tenci kvůli tomuto programu chodili do sokola 
stále v menším a menším počtu. Proto byla sna-
ha o zatraktivnění hodin sokola. A díky basketu 
se toto začalo dařit. Potom už byl jen krůček 
k založení oddílu basketbalu v Holicích, v čemž 
se velmi angažoval zejména pan Pavel Welsch, 
otec vynikajících ligových hráčů Jirky a Petra. 
Jirka je nadále aktivním prvoligovým hráčem 
(Nymburk) a má za sebou bohatou kariéru v za-
hraničí (USA, Slovinsko, Belgie a Španělsko). 
Potěšující byla jeho návštěva na vánočním tur-
naji v Holicích.V turnaji nešlo tolik o vítězství, 
ale o vánoční pohyb.
Jako jeden ze zakladatelů basketu v Holicích 
mám velkou radost z toho, že kdysi zasazené 
semínko se rozrostlo do pěkných rozměrů a že 
holický basket na sportovním poli něco zname-
ná. Basketbalový klub se dnes může pochlubit 
i dalšími odchovanci, kteří působí nebo působi-
li v ligových soutěžích. Jsou to Petr Welsch, Pa-
vel Harčár, Víťa Branda, Viktor Půlpán, Aneta 
Půlpánová a další.
Atmosféra basketbalového turnaje se mně vel-
mi líbila. Přeji baskeťákům v Holicích hodně 
sportovních úspěchů.

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.

Dne 30. 11. 2013 proběhl v městské hale Holice 
Penta CUP mladších žáků a elévů. V kategorii 
elévové se na prvním místě umístil team DDM 
Holice, druzí skončili reprezentanti ASPV Ho-
lice, třetí příčku získal klub SPV Pardubice. 
V kategorii mladších žáků se holickým muž-
stvům (DDM Holice ani ASPV Holice) nepo-
dařilo umístit do třetího místa.
Dne 28. 12. 2013 se konal v městské hale Vá-
noční turnaj mužů. Turnaje se zúčastnilo 8 
týmů. Družstvo ASPV Holice se na tomto tur-
naji umístilo na 3.místě,vyhrálo všechny zápasy 
kromě semifi nále, v němž se střetlo s holickým 
týmem Skoro mistři – Bejvávalo. Tento zápas 
skončil až na samostatné nájezdy v poměru 2:3. 
Skoro mistři zůstali skoro mistry a turnaj vyhrá-
la Centrifuga Mejto – Hradec.
Nejlepší hráčem byl vyhlášen Lukáš Moravec.

Tomáš Bartoníček

Foto družstev veteránů:
zleva P. Dvořák, J. Zajíc, P. Hojka, P. Pekáč, P. Půl-
pán a vítězové – M. Nágr, L. Svoboda, V. Trojan, 
L. Půlpán a M. Bahník

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


