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Hodně zajímavý životní příběh má za sebou spiso-
vatel Vítězslav Welsch. V Holicích sice již nežije, 
stále se sem ale vrací, a tak jsem byl rád, že mé 
pozvání na kávu neodmítl.
Pozvání na kávu potěší, zvláště pak v rodném městě. 
Vracím se do Holic vždycky rád, mám tu rodiče, se-
stru s rodinou a také kamarády a kamarádky z jeslí, 
školky i školy. Doma můžete být skoro všude, ale 
místo kde prožijete (se vším, co k tomu patří) prvních 
dvacet roků života, je jenom jedno. Na to se nezapo-
míná...
Víťo, kdy tě vlastně napadlo, že by jsi mohl být 
spisovatelem?
Asi nechceš slyšet konkrétní datum (smích). Kníž-
ky mne bavily už jako vášnivého čtenáře. Četl jsem 
hodně a občas napsal básničku nebo krátký příběh..., 
pro sebe, slečnám, které jsem měl rád nebo jen tak 
do šuplíku. Ale troufnout si na knížku? To až po ne-
moci, která mi obrátila život naruby. Ze dne na den. 
Bylo mi třiačtyřicet a kupovat si boty na další zimu by 
byly vyhozené peníze. Potkal jsem ale výborné lékaře 
a vhodný dárce kostní dřeně se našel ještě včas. Než 
se tak stalo, měl jsem hodně času na přemýšlení. Jen 
těch nocí pod stropem nemocničního pokoje...
Mimochodem, víš, kdy se člověk stane spisovatelem? 
Když ti někdo řekne „... líbila (případně nelíbila) se 
mi tvoje knížka“. A ty se zeptáš „...která?“
Jsi známý především jako autor detektivek. Kde 
čerpáš náměty?
Svět kolem nás je plný veselých i smutných námětů. 
A detektivky jsou vlastně pohádky pro dospělé. Jen 

občas nekončí dobře. Já mám rád na příbězích jejich 
„uvěřitelnost“. Žádní superhrdinové, ale normální 
lidé se svými radostmi i starostmi. Aby čtenáře nej-
více vystrašilo, že něco takového by mohlo klidně 
potkat i jeho.
Říkal jsi mi, že pracuješ i na jiných tématech. Mů-
žeš prozradit jakých?
Jenom bych podotkl, že psaní je moje hobby, ale 
není na prvním místě. Jako „muž v domácnosti“ 
mám i praktičtější úkoly, než sedět u počítače. A co 
se týká témat..., můj záběr je docela široký. Od poví-
dek, pohádek, a beletrie až po literaturu faktu. Před 
měsícem jsem například dokončil rukopis o náletu 
na Drážďany v únoru 1945, podle vyprávění tehdy 
dvaadvacetileté dívky, kterou zastihlo bombardování 
právě v tomto městě.
Spisovatel na volné noze, pokud se nejmenuje 
Michal Vieweg, to zřejmě nemá lehké. Milionář 
z tebe asi nebude?
Já jsem především invalidní důchodce a až potom 
spisovatel. Má to paradoxně několik výhod. Jednak 
mě knížky neživí (těch vyvolených je opravdu jen 
pár), psaní mne stále ještě baví a nemusím se bez-
výhradně podřizovat trhu či vkusu nakladatele. Což 
ovšem nese riziko, že si už žádnou moji knížku ne-
přečteš. Dnes paradoxně vychází spousta knih, je ale 
otázka, kolik z nich má větší cenu, než je hodnota 
spotřebovaného papíru či elektronického úložiště, 
pokud se jedná o e-book. Pro budoucí literáty mám 
proto jedno varování. Přežít jako autor z nakladatel-
ských honorářů se dá pouze ve stavu plné hybernace.

Dá se psaní naučit nebo to musí mít, jak se říká, 
„člověk v sobě“?
To je stejné, jako třeba jezdit autem. Točit volantem 
umí každý, stejně jako číst a psát. Ale umět dobře jez-
dit..., nebo třeba zaparkovat kamion i s přívěsem..., 
to už musíš mít trochu v sobě. A s psaním je to úpl-
ně stejné. Mně třeba hodně pomáhá, že situace tzv. 
vidím a pak je „jenom“ hodím na papír. V praxi to 
ale takhle jednoduché samozřejmě není. Přesto všem 
říkám..., pište, pište, pište..., šmarja..., neřekl něco 
podobného už jeden s bradkou? A nevystavují ho do-
dneška za trest v nějakém Mauzoleu?

 Děkuji za hodně zajímavé odpovědi, Petr Kačer

V pondělí 16. března 
zasedala Rada města 
Holic a po té i zastu-
pitelstvo. Krom jiné-
ho se všichni přítomní 
mohli seznámit s vý-
sledkem hospodaření 
za rok 2014. Moje 
první otázka, vlastně 
dvě otázky na sta-
rostu, zněly: Jaký je 
závěrečný účet města 

a jaké jsou nejzajímavější položky ve schvále-
ném kapitálovém rozpočtu? 
„Závěrečný účet města Holic za rok 2014 dopadl 
velmi dobře. Na všech účtech města bylo k 31. 12. 
2014 cca 47 mil. Kč, na druhé straně město splá-
cí úvěr ve výši 28 mil. Kč, kterým se fi nancovala 
výstavba budovy ZUŠ Karla Malicha. Na dobrém 
výsledku se podílely tři skutečnosti. V první řadě 
to jsou vyšší daňové příjmy města, které má město 
od roku 2013, kdy proběhla změna zákona o roz-
počtovém určení daní. V r. 2014 dosáhl daňový 
příjem na jednoho obyvatele města cca 13 tisíc 
Kč. Byly doby, kdy se toto číslo pohybovalo oko-
lo 9 tisíc Kč na obyvatele. Za druhé se podařilo 

získat dotace na všechny 3 akce zateplení a re-
konstrukce objektů ZŠ Holubova, MŠ Holubova 
a MŠ Pardubická. Třetím důvodem pak je úsporně 
nastavený provozní rozpočet města. Zastupitel-
stvo tak mohlo schválit kapitálový rozpočet města 
na rok 2015 ve výši cca 22 mil. Kč a do Fondu 
rozvoje města Holic bude převedeno dalších cca 
23 mil. Kč, připravených na spolufi nancování 
projektů města. Jedná se o akce rekonstrukce stá-
vajících sportovišť a příprava výstavby nových, 
zateplení a výměna oken ve školní jídelně, výmě-
na střešní krytiny budovy ZŠ Komenského 100. 
Všechny navržené položky, o kterých jsem psal 
v minulém čísle Holických listů, byly zastupitel-
stvem schváleny (tabulka s kapitálový rozpočtem 
je přiložena dále). Převažují projektové dokumen-
tace, abychom byli připraveni na vyhlašované 
dotační výzvy.
Zastupitelstvo rovněž schválilo nákup nové hasicí 
stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Holice za cca 7 mil. Kč. Hasiči letos slaví 140 let 
od svého založení a budou mít v celé své dlouhé 
historii poprvé zcela nové auto. Za své spolehlivé 
služby pro občany našeho města v době mimořád-
ných událostí si ho jistě zaslouží. Bližší informace 
na jiném místě těchto listů.“

Když se bavíme o penězích, jak pro letošek vy-
padá rozdělení fi nanční podpory města? 
„I toto bylo dalším důležitým bodem jednání. 
Schvalovala se fi nanční podpora spolků, klubů 
a občanských sdružení působících v Holicích 
na poli sportovním, kulturním a společenském.
Celková částka k rozdělení činí cca 1,5 mil. Kč 
a podpory jsou pro jednotlivá uskupení zhruba 
ve stejné výši jako vloni. Přesný přehled fi nanč-
ních podpor najdete na následující stránce listů 
v příslušném usnesení ZM. Ještě bych chtěl upo-
zornit na, že zastupitelstvo 16. 3. 2015 schválilo 
uvolnění částky 150 tisíc Kč na uspořádání akce 
„Čarodějnice s rádiem Blaník“ , která proběhne 
30. dubna 2015 na fotbalovém stadionu.
Nyní již dost práce. Blíží se Velikonoce, jak je 
trávíš? Klasicky s pomlázkou nebo, jak tě zná-
me ve sportovním?
Na Velikonoce se těším. Poslední léta je netrá-
vím s pomlázkou v ruce, ale využívám volný čas 
na sportování. Stejně tak tomu bude i letos. V zá-
vislosti na počasí si buď vyšlápnu pěšky, nebo po-
jedu na kole do krásné jarní přírody. Vřele tento 
způsob oslav velikonoc doporučuji všem spoluob-
čanům.

Zaznamenal Petr Kačer

Pár otázek pro starostu

Posezení u kávy
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Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic
dne 16. března 2015
Na této stránce byly vždy informace z minulých zasedání zastupitelstva nebo 
rady města. V dnešním čísle budeme reagovat na poslední jednání městských 
zastupitelů v pondělí 16. března 2015. Na programu tohoto jednání byly vlast-
ně shrnuty výsledky jednání rady města v únoru a březnu 2015 a zastupi-
telstvo projednalo a schválilo kapitálový rozpočet na rok 2015. Výsledkem 
jednání zastupitelstva bylo i rozdělení a schválení fi nanční podpory města 
spolkům a organizacím, které v termínu o podporu požádali. Proti zveřejně-
nému návrhu kapitálového rozpočtu byl nově zařazen investiční transfer Ra-
dioklubu OK1 KHL na pořízení nového anténního stožáru ve výši 45 tis. Kč.
O některých položkách se zmiňuje ve svém příspěvku na první straně starosta 
města, některé jsou podrobněji popsány v „Komentáři…“ radního PaedDr. 
Vojtěcha, Csc. 

Pro rozdělení � nanční podpory města bylo schváleno 
zastupitelstvem následující usnesení č. 36 
Zastupitelstvo města Holic schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu města ve výši 1 568 500 Kč na rok 2015 takto: Ros-
tislav Kalousek 500 Kč, Oldřich Jelínek 20 000 Kč, Taneční klub Tancklub 
30 000 Kč, občanské sdružení Sportisio 20 000 Kč, Myslivecké sdružení Holi-
ce 15 000 Kč, Chovatelská stanice de Vill – pí Knappová 5 000 Kč, Pohybové 
studio Energy 10 000 Kč, Taneční klub Apel Holice 30 000 Kč, Český zahrád-
kářský svaz 6 000 Kč, Český svaz chovatelů 35 000 Kč,
Občanské sdružení Kultura pro město 30 000 Kč, Oblastní charita Pardubice 
60 000 Kč, Gymnázium Dr. E. Holuba 10 000 Kč, TK Holice 80 000 Kč, BVK 
Holice 402 000 Kč, TJ Jiskra Holice 200 000 Kč, TJ Sokol Holice 50 000 Kč, 
HC Laviny Holice 40 000 Kč, Bike Freaks Holice 80 000 Kč, Automotoklub 
Holice 30 000 Kč, Radioklub OK1 KHL 5 000 Kč, DTJ Holice 28 000 Kč, 
Horolezecký a turistický klub 4 000 Kč, Old bikers klub 4 000 Kč, SK Holice 
354 000 Kč, Junák Svaz skautů a skautek Holice 20 000 Kč.

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO
Dobrovolní hasiči z Holic mají ve své výbavě již 29 let starou CAS 25 LIAZ 
(cisternová automobilová stříkačka). Roky jsou na tomto automobilu velice 
znát (značné opotřebení některých částí, značná koroze apod.). Samospráva 
města proto na tento neuspokojivý stav CAS reaguje. Po zvážení všech mož-
ností zastupitelstvo odsouhlasilo nákup nové hasičské cisternové stříkačky 
formou úvěru, kde zjištěné úrokové sazby se pohybují okolo 1,05 % ročně při 
tříletém splácení celé částky. Je to při této mimořádně výhodné úrokové sazbě 
lepší varianta, než jednorázově vydat 7 milionů z rozpočtu města. Znamená 
to, že za relativně minimální úrok se podaří získat poprvé ve své existenci 
nové vozidlo CAS, které bude efektivně sloužit pro záchranu osob a majetku.

ZADÁNA STUDIE PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
Parkování ve městě se na schůzích rady města řeší často. S parkováním jsou 
někdy nemalé problémy. Proto byla vybrána fi rma, která provede kompletní 
studii parkování ve městě. Studie bude mít několik etap:
1.  monitoring momentálního stavu parkování ve městě,
2.  zpracování dokumentace,
3.  předání řešení městu.
Bude proveden nezávislý odborný průzkum, který by měl vyústit v návrhy 
pro město: jak parkovat, kde parkovat, kde parkovat placeně, kde parkovat 
neplaceně, kde vybudovat eventuálně nové parkovací plochy a další návrhy 
pro zlepšení situace parkování ve městě.

AUTOBUS NA KOUDELKU
V novém jízdním řádu byl pardubickým krajským úřadem (KÚ) zrušen auto-
busový spoj na Koudelku z Holic v 9.46 hodin. Na základě připomínek ob-
čanů jednali zástupci města s KÚ a tak se tento spoj opět vrátil od 1. 3. 2015 
do jízdního řádu. Protože „kraj“ vyčíslil již dříve doplatek na tzv. skrytou 
městskou dopravu ve výši 200 tis. Kč, proto město pro zachování tohoto spoje 
a spojů se zastávkami na Podlesí, zaplatí v letošním roce Pardubickému kraji 
částku 235 000 Kč.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Město chce, aby byla stávající dětská hřiště nejen provozována, ale také 
modernizována. Proto v rámci kapitálového rozpočtu byla schválena částka 
na dovybavení některých dětských hřišť ve městě. Jedná se o dovybavení dět-
ského hřiště v areálu mateřské školy Staroholická a na sídlišti Muška, dojde 
i k úpravě povrchu hřiště v ulici Mládežnická. Zvažuje se vybudování dalších 
dětských hřišť ve městě na základě využití dotací.

ČARODĚJNICE S RÁDIEM BLANÍK
Zastupitelstvo města dne 16. 3. 2015 odsouhlasilo nabídku rádia Blaník 
na uspořádání akce „ČARODĚJNICE S RÁDIEM BLANÍK“ dne 30. dubna 
2015 v čase od 17.00 hodin do 22.00 hodin na stadionu SK Holice. Jedná 
se o výjimečnou akci, kterou rádio Blaník pořádá vždy v jednom vybraném 
kraji ČR. Většinou se jednalo o takovéto akce ve velkých městech. Poprvé se 
jedná o uspořádání akce v malém městě. Svým rozsahem se jedná o velkou 
mimořádnou kulturní akci s velkou reklamou pro Holice. Tohoto momentu 
musí město dobře využít. V minulosti přišlo na tyto akce 3 000 až 5 000 lidí.
Proč se takováto návštěvnost daří? Pro návštěvníky akce je totiž rádiem Bla-
ník zajištěn velmi bohatý program. Jsou např. osloveni zpěváci jako je Janek 
Ledecký, Petr Kolář, Petra Černocká a další. Součástí má být vystoupení kou-
zelníka, hry pro malé a velké a tradiční ohňová show.
Rádio Blaník se postará i o bohatý doprovodný program. Bude zde rovněž 
zajištěno občerstvení.
Udělejte si vykřičník do kalendáře a přijďte se svými dětmi na tuto svými 
rozměry nevídanou akci. 

PaedDr. Václav Vojtěch,CSc. (člen rady města)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v r.2015 (v Kč) 22 293 944,32
1. Dokončení a dofinancování kapitálových akcí v r.2014 1 371 000,00

2. Nové kapitálové výdaje v r.2015 20 922 944,32
Parkoviště Vitamína – Projektová dokumentace - PD 245 000,00
čp.501 (šatlava) – demolice objektu  - PD 50 000,00
čp. 1021 - Školní jídelna - rekonstrukce venkovního výtahu - PD 50 000,00
čp. 1021 - Školní jídelna - rekonstrukce sociálního zařízení - PD 100 000,00
čp.1037 - Sportovní hala - rekonstrukce sociálního zařízení+šatny - PD 200 000,00
Rekonstrukce areálu městského stadionu - PD 1 250 000,00
Revitalizace Sokolského parku - PD 150 000,00
Chodník Podhráz hospoda-Ředice (pravá strana směr Ředice) - PD 25 000,00
Bytový dům čp.2 - zdravotechnika a odvětrávání - PD 50 000,00
Dům čp. 38 - rekonstrukce kotelny - PD 55 000,00
Ubytovna - PD 200 000,00

Studie parkování ve městě 250 000,00
Školní jídelna - výměna oken + zateplení - příprava pro žádost na dotaci 
 

250 000,00

Dům U Kapličky čp. 1042 - rekonstrukce balkonů - PD + realizace 750 000,00
MŠ Holubova - rekonstrukce sociálních zařízení - PD + realizace 1 000 000,00
čp.1037 - Sportovní hala - rekonstrukce střechy - PD + realizace 1 500 000,00
Letní kino u nové ZUŚ - promítací zařízení - PD + realizace 250 000,00
Letní kino - videoprojektor 300 000,00
Bytový dům Holubova čp.749 - rekonstrukce elektro rozvodů - 5 bytů 380 000,00
Bytový dům Holubova čp.761 - rekonstrukce elektro rozvodů - 5 bytů 380 000,00

Investiční transfér TS Holice - Chodník Podhráz hospoda-Ředice (pravá 
strana směr Ředice) - realizace 

110 000,00

Investiční transfér TS Holice - Veřejné osvětlení Zahradní ulice - realizace 340 000,00
Investiční transfér TS Holice - Dětské hřiště Muška - nové hrací prvky 500 000,00
Investiční transfér TS Holice - Dětské hřiště Mládežnická - umělý povrch 400 000,00
Investiční transfér TS Holice - Dětské hřiště Staroholická 400 000,00
Investiční transfér TS Holice - Mobilní podium 700 000,00
Investiční transfér KD Holice - osvětlení velkého sálu a mobilní ozvučení 135 000,00
JSDH - demontovatelná vestavba do hasičského auta 100 000,00
Kruhový objezd - poutač 100 000,00
Výkup pozemků (stadion, chodník Pod Homolí-Podlesí) 580 000,00
Kamerový systém (modernizace) 300 000,00
Nákup požárního automobilu - CAS 7 100 000,00
Investiční transfer Radioklub – anténní stožár 45 000,00
Kapitálová rezerva 2 527 944,32

SALDO (příjmy mínus výdaje) -13 443 944,32

FINANCOVÁNÍ 13 443 944,32
Z výsledku hospodaření za r.2014 13 443 944,32
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Svoz biologického odpadu v Holicích 
již od 1. dubna 2015 
Připomínáme, že se do hnědých „popelnic“ má 
odkládat veškerý odpad, který je možné zpra-
covat kompostováním, například posečenou 
trávu, listí, plevele i dřevní hmotu ze zahrádek 
ale i zbytky ovoce a zeleniny, popřípadě někte-
ré zbytky jídel z domácností. Podrobný seznam 
bioodpadů je i na vlastní nádobě. 
Svoz bude opět prováděn souběžně s komunálním 
odpadem a v obvyklých svozových dnech. Záro-
veň žádáme občany, aby nádoby ke svozu připra-
vovali včas (nejlépe večer před dnem svozu).
Občané, kteří se do tohoto sběru ještě ne-
zapojili, si stále mohou bezplatně nádobu 
vyzvednout (proti podepsanému zápůjčního 
protokolu) na TS Holice, Vysokomýtská 635 
v pracovních dnech v době od 7 do 11hodin 
a od 12.30 do 15.30 hodin. K vyzvednutí nádo-
by bude vždy potřebný vyplněný zápůjční pro-
tokol a pro případ kontroly i občanský průkaz.

Rekonstrukce elektrických rozvodů 
v Holicích 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. připravuje 
na letošní léto ( předpoklad od 1. 7. 2015) akci 
„rekonstrukce sítě nízkého napětí (nn) a kabe-
lových rozvodů nízkého napětí (knn), součástí 
které bude oprava obrubníků a povrchů chod-
níků.
Město Holice upozorňuje majitele nemovitostí 
v ulici Růžičkova, Dukelská, Žižkova a Jirás-
kova na zahájení oprav chodníků – výškové 
vyrovnání a výměnu obrubníků. Akce bude 
probíhat postupně ve výše jmenovaných ulicích 
v termínu od 1. dubna 2015, zhotovitelem bu-
dou Technické služby Holice. 
Prosíme občany o trpělivost, protože výměna 
obrubníků musí být zhotovena v předstihu před 
vlastním uložením vrchního vedení do země. 
Teprve poté budou chodníky nově zadlážděny 
(na náklady ČEZ Distribuce, a.s.), fi rmou, která 
bude zajišťovat uložení sítí do chodníků.
Příjezd a příchod k Vašim objektům budou 
zajišťovat po celou dobu provádění oprav 
realizační fi rmy.
V případě dotazů kontaktujte buď správce ve-
řejných komunikací p. Petra Voženílka tel. 
466 741 234, případně přímo prováděcí fi rmu 
– Technické služby Holice, stavbyvedoucího 
p. Otakara Šrámka na tel. čísle 777 90 94 00. 

Sportovní areál gymnázia otevřen 
od 20. dubna pro veřejnost
Od 20.dubna do konce října 2015 bude otevřen 
sportovní areál Gymnazia Dr.E.Holuba i pro 
veřejnost.
V areálu jsou k dispozici hřiště na míčové hry, 
dále dva kurty na tenis a běžecký ovál. Po ce-
lou otevírací dobu bude přítomen správce spor-
toviště, který bude koordinovat sportovní dění 
v areálu, na správce se můžete obracet v pří-
padě jakýkoliv informací nebo rezervací kurtů 
a hřišť.
Provozní doba je stanovena ve všední dny 

od 16.00 do 19.00 hodin, ve volných dnech 
(o víkendech a o prázdninách) od 8.00 do 12.00 
a odpoledne od 13.00 do 19.00 hodin. 
V případě nepříznivých klimatických podmí-
nek (např. déšť, nedostatečná viditelnost) bude 
areál uzavřen. Provozovatel (gymnazium) je 
oprávněn ze závažných důvodů uzavřít část 
nebo celý areál, popřípadě ukončit probíhají-
cí akci. Správce sportoviště má právo vykázat 
z areálu osoby, které porušují provozní řád 
a svým chováním ohrožují zdraví a bezpečnost 
ostatních. 
Důležité upozornění: BĚŽECKÁ DRÁHA JE 
Z DŮVODU BEZPEČNOSTI AŽ DO OD-
VOLÁNÍ MIMO PROVOZ. Telefonní číslo 
správce: 725 984 308.

Ondřej Dobrovolský, ředitel TS Holice

Technické služby Holice – informace 
k městskému hřbitovu
V roce 2012 proběhly změny týkající se poplat-
ků za nájem hrobového místa, jen pro připome-
nutí sazba činí 55 Kč za 1 m2 krát rok. V praxi 
to znamená, že klasický „jednohrob“ o rozmě-
rech 2,25 m2 pronajatý na 11 let odlehčí Vaši 
peněženku o 1 362 Kč. Dále vznikla občanům 
povinnost hlásit správci hřbitova ukládání uren 
a jakékoliv úpravy hrobového příslušenství. 
Pokud hodláte budovat nový hrob či provádět 
přestavby stávajících hrobů, je nutné v kance-
láři TS Holice vyplnit žádost včetně rozsahu 
prací, které na hrobovém místě proběhnou, a je 
nutné nahlásit fi rmu, jež bude práce provádět. 
Je důležité upozornit, že v současné době se 
množí fi rmy nabízející levné dovozové desky, 
které ovšem nemají standardní rozměry a tudíž 
nemůžeme občanům vždy vyhovět a výstavbu 
povolit, a to z důvodu předepsaných rozměrů 
hrobových míst na našem pohřebišti, aby byl 
zachován ráz a úhlednost hřbitova. Proto do-
poručujeme před uzavřením dohody s prodej-
cem, domluvit se přímo se správcem hřbitova 
(p. Forman), který je kompetentní podat po-
třebné informace. Poslední upozornění se týká 
legislativy. Každý občan, který je nájemcem 
hrobového místa, by se ve svém zájmu měl sta-
rat o řádné placení, v opačném případě se hrob 
považuje za opuštěný a podle toho s ním může 
být nakládáno. Proto je důležité hlásit změny 
adres a úmrtí nájemců. Z tohoto titulu bychom 
Vás rádi upozornili, že v současné době se stává 
hrob předmětem dědického řízení. Pokud chce-
te předejít nákladům s tím spojených, je lepší 
na toto pamatovat a vyřídit převedení nájem-
ních vztahů na následující generaci včas. 

Technické služby Holice, správa hřbitova

Snížení ceny za pronájem velkého 
sálu v ZUŠ Karla Malicha
Rada města, na základě dohody s ředitelem 
ZUŠ, projednala výši nájmu pro plesy a po-
dobné akce, které se pořádají ve velkém sále 
základní umělecké školy a schválila pro holické 
neziskové organizace snížení ceny pronájmu 
sálu na 3 tis. Kč /den. 

Nový červený kontejner na oblečení
Oblastní charita Pardubice provozuje sociální šat-
ník pro lidi v nouzi, shromažďuje oblečení a obuv 
pro dospělé i děti, lůžkoviny a ručníky. Získané 
oblečení se nikomu neprodává, ale slouží výhrad-
ně sociálně znevýhodněným lidem na Pardubic-
ku, nejen klientům Charity v rámci služeb pro 
seniory a pro rodiny s dětmi, ale také k dalším 
organizacím, které pomáhají potřebným. 

V průběhu března byl červený kontejner s lo-
gem Charity instalován v Holicích v Palackého 
ulici naproti záchranné službě. Do kontejnerů 
prosím vkládejte pouze nepoškozené čisté ob-
lečení a spárované boty, vše zabalené v igelito-
vém pytli nebo tašce. Nenechávejte žádné věci 
vně kontejneru. Obsah kontejnerů se bude pra-
videlně odvážet. Pokud přesto narazíte na plný 
kontejner, budeme rádi, pokud tuto informaci 
předáte koordinátorce sociálního šatníku (tel.: 
775 294 843).
Bližší informace o fungování sociálního šatní-
ku naleznete na webu www.pardubice.charita.
cz/socialni-satnik.

Kontejnery na použitý textil
v Holicích
V návaznosti na informaci z minulého čísla 
o novém žlutém kontejneru na použitý textil, 
který byl instalován na prostranství proti auto-
busovému nádraží (vedle prodejny Vitamína) 
a předešlé informaci Oblastní charity Pardubice 
upozorňujeme, že na dvoře městského úřadu byl 
umístěn další bílý kontejner na textil od fi rmy 
DIMATEX. Pro přehled uvádím, že kromě těch-
to tří zmíněných kontejnerů na textil jsou další 
4 rozmístěny takto: ulice Holubova u vchodu 
na stadion, Na Mušce na parkovišti u panelo-
vých domů, v ul. Mládežnické u výrobny VAL-
MA, v ul. Staroholické u hospody U Novotných.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 7. 3. 2015

Anna Holmanová, Holubova 746
Šimon Koubek, Staroholická 338
Adam Včelák, Ve Drahách 214
Jakub Fuksa, Na Mušce 1031
Kristýna Fuksová, Na Mušce 1031
Jindřich Schejbal, Husova 780
Anna Hendrychová, Šrámkova 295
Viktorie Kubášková, Puškinova 723
Ella Korunková, Mládežnická 956
Eliška Tykalová, Staroholická 337
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Holice se mohou pyšnit tím, že zde vznik-
la v rámci České republiky první velká veřejná 
stavba v pasivním standardu. Bylo to na zá-
kladě velmi dobré spolupráce arch. D. Borá-
ka z centra Dobrý dům v Brně, který vytvořil 
projekt, ing. M. Bakeše a fi rmy BW stavitelství 
v Holicích, jako realizátora stavby, ředitele 
ZUŠ, který dával připomínky k vnitřnímu vy-
bavení a městem, které bylo investorem a koor-
dinátorem celé akce. Zde je třeba vyzdvihnout 
práci bývalého místostarosty ing. V. Vondrouše, 
který velmi úzce spolupracoval s realizátory. 
Tato slova chvály zazněla z úst jak architekta, 
tak i stavební fi rmy na semináři k problematice 
pasivních budov, který se konal 10. 3. 2015 prá-
vě v nové budově ZUŠ. Akce byla organizována 
fi rmou BW stavitelství za podpory města Holice 
a Pardubického kraje. Dopolední seminář, který 
zahájil starosta města Mgr. Ladislav Effenberk, 
byl pro vedení měst a obcí a provozovatele ve-
řejných budov. Smyslem celé akce bylo, aby se 
účastníci dozvěděli více o problematice budov 
v pasivním standardu z hlediska velkých ener-
getických úspor. Tyto budovy spotřebují totiž 
10× méně energie než běžné budovy škol apod. 
Takže při stejné vstupní investici jsou potom 
náklady na provoz výrazně nižší. Také je třeba 
mít na paměti, že energetické zdroje na země-

kouli pomalu docházejí a že energetické zdroje 
pocházejí také z oblastí válečných konfl iktů. 
Na semináři bylo vysvětleno jak pracuje tech-
nologické zařízení, které udržuje v budově stále 
čerstvý vzduch, bylo rozebráno tzv. desatero 
pasivního domu, byly nastíněny problémy ko-
lem schvalovacího řízení apod.

Tato dopolední akce byla hojně navštívena. 
Zde byl arch. D. Borákem ze studia Dobrý dům 
předán ing. M. Bakešovi z BW stavitelství cer-
tifi kát, že holická fi rma se stává členem centra 
pasivního domu (na fotu je vlevo Ing. M. Bakeš 
jak přebírá od arch. D. Boráka certifi kát). Fir-
ma BW stavitelství chce na základě tohoto 

členství, jako první fi rma v Čechách, vybudo-
vat v Holicích PORADENSKÉ MÍSTO CEN-
TRA PASIVNÍHO DOMU. Centrum by mělo 
být spojením poradenského místa, vzorkovou 
síní výrobků, konstrukcí a materiálů s prodej-
nou specifi ckých dílů stavby pasivních domů. 
Zde by zájemce mimo odborných informací 
mohl vidět reálná technologická zařízení, která 
jsou u těchto staveb nutná.

Odpoledne bylo pokračování tohoto semi-
náře pro holickou veřejnost. Tato akce byla 
avizována velkou pozvánkou v březnovém 
čísle Holických listů. Je škoda, že na tuto část 
přišlo pouze 5 lidí. Přesto oba přednášející se 
těmto lidem 2 hodiny věnovali a vysvětlovali 
zákonitosti pasivních staveb a energetických 
úspor. Na závěr byl promítnut fi lm, jak pro-
bíhala výstavba ZUŠ. Byla to velmi zajímavá 
akce, která se opět uskuteční v ZUŠ v Holicích 
14. dubna 2015. Doporučuji tedy těm, kteří 
uvažují o stavbě rodinného domu, aby si při-
šli vyslechnout sice odbornou přednášku, ale 
díky protagonistům ve velmi srozumitelné řeči. 
Finanční stránka provozu je dnes totiž jednou 
z rozhodujících veličin.

Na závěr popřejme naší ZUŠ v pasivním stan-
dardu, aby naplánované úspory byly realitou. 

PaedDr. Václav Vojtěch,CSc.

ZUŠ KARLA MALICHA HOLICE JE PRVNÍ VELKOU VEŘEJNOU STAVBOU V PASIVNÍM STANDARDU V ČR

Hasiči na jedničku
Měli jsme vám takový problém a nevěděli jsme co s ním. Kdo znáte prostředí Kulturního domu města Holic, určitě víte, jak vysoko je strop ve velkém 
sále. No a na tom stropě nezaháleli pavouci a postupem času tam vyrobili celkem velké množství pavučin. Oslovili jsem několik fi rem i jednotlivců, 
zda by nám nepomohli se této nechtěné výzdoby zbavit – bezvýsledně. Jak se lidově říká, trn z paty nám vytáhli až holičtí dobrovolní hasiči. Všechno 
vymyslel pan Zdeněk Meliš a společně s Davidem Čížkem a Martinem Valentou nás pavučin zbavili. Nebudu vám popisovat, jak to udělali (zvažujeme 
podání patentu), chci jenom upozornit na skvělou spolupráci (nebylo to poprvé, vlastně to bylo pokaždé, když jsem je o něco požádal).
Jeden obchodní řetězec má slogan: Tady je svět ještě v pořádku. No nevím, nechci s nimi o tom polemizovat, ale co vím určitě je to, že se zmiňovaný 
slogan hodí stoprocentně na SDH Holice. Takže pánové velké díky a vám ostatním, až navštívíte velký sál v kulturním domě, podívejte se krom jiného 
i na strop, nyní se už za něj nestydím.  Petr Kačer

  BW Stavitelství pořádá:
„Norsko – Velká cesta za polární 
kruh“
Atraktivní poznávací zájezd míří 
do překrásné norské přírody. Hlavním 
cílem této cesty je překonání severního 
polárního kruhu, pobyt na souostroví 
Lofoty a okruh po centrálním Norsku.
Termín: 17. července až 2. srpna
Cena: 10 600 Kč (autobusová dopra-
va a trajekty) + 1 000 NOK (kempy 
a vstupy)
Přihlášky: vždy písemně s uvedením 
jména, rodného čísla, bydliště a telefonu
Kontakt: Cestovní kancelář Jan Totter, 
Ke Stínadlům 557, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou
tel: 736 736 359 
e-mail: jan.totter@seznam.cz
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Kulturní dům města Holic kromě zajišťování 
kulturních a společenských akcí nabízí tyto 
služby: barevné i černobílé kopírování, tisk 
a výrobu plakátů, skenování, laminování – vše 
do formátu A3, kroužkovou vazbu do formátu 
A4, výrobu butonů (placek) o průměru 37 mi-
limetrů.
Více informací na: 466 920 476 nebo www.ho-
lice.eu sekce kulturní dům.

Ceník služeb
Skenování od 2,50 Kč podle formátu
Kopírování černobílé
 od 2,50 Kč podle formátu
Kopírování barevné
 od 12 Kč podle formátu
Kopírování na barevný papír
 od 3,60 Kč podle formátu
Laminování 12 Kč formát A4
 24 Kč formát A3
Kroužková vazba 1 Kč  1 list formátu A4
Výroba butonů (placek)
 12 Kč průměr 37 mm 
(nezapočítáno zpracování předlohy)

Setkání
harmonikářů a heligonkářů

Poděkování

Kulturní kalendář na měsíc duben 2015

V loni se setkání harmonikářů velmi vydařilo. 
„Tranda“ praskala ve švech, někteří se tam ani ne-
dostali a museli odejít. Přítomno bylo 27 harmoni-
kářů a jedna interpretka z TV Šlágr. 
Vážení přátelé a příznivci českých a moravských 
písniček, dovolujeme si Vás pozvat na 2. setkání 
harmonikářů, které se uskuteční v sobotu 11. dubna 
2015 od 14 hodin v restauraci Na Trandě. Tato akce 
je pod patronátem Města Holice, Kulturního domu 
města Holic a sponzorem je fi rma Feifer Holice. 
Znovu jednáme s interpretem z TV Šlágr.
Přijďte si zpříjemnit odpoledne, zazpívat si nebo 
jen poslouchat hezké písničky, které hrají na TV 
Šlágr a v rádiu. Věříme, že budete odcházet s dob-
rým pocitem, stejně jako tomu bylo vloni.
Restaurace Na Trandě bude otevřena od 12.30 ho-
din. V případě, že budou vstupenky vyprodány, re-
staurace se uzavře. 

Antonín Janeba, tel. 775 122 915

Kulturní dům nabízí

Děkujeme všem za účast na Mysliveckém plese, 
který se konal 7. března na sále v restauraci Na 
Trandě, děkujeme skvělé kapele a především dě-
kujeme sponzorům, bez kterých bychom ples ne-
mohli realizovat.

Myslivecké sdružení Holice

Paní Dita Valachová, dobrovolnice Oblastní cha-
rity Pardubice, uspěla v 7. ročníku celostátní fo-
tosoutěže Můj svět. Soutěž nedávno uspořádala 
opavská Charita. Fotografi i paní Valachové ze 
střediska Odlehčovacích služeb Červánky v Tře-
bosicích u Pardubic přisoudila odborná porota 
krásné 2. místo v kategorii Život kolem nás.

Pardubická Charita zabodovala
ve fotosoutěži Můj svět

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČNSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
11. 4. 14.00  Setkání harmonikářů
sobota   II. ročník setkání harmonikářů, pořádaný pod záštitou Města Holic, se uskuteční 

opět v restauraci „Na Trandě“ v Holicích. 50 Kč
18. 4. 19.30  Bengt Ahlfors – Poslední doutník
sobota    Úspěšná komedie fi nského dramatika dokládá, že láska kvete v každém věku. 

Komorní příběh se odehrává během jednoho výjimečného dne, kdy se tajný 
vášnivý kuřák Ragnar rozhodne pro svůj „poslední doutník“.

   Režie: Jitka Juračková. 120 Kč
   Divadelní soubor Kulturního domu Holice – Zařazeno v divadelním předplatné.  
24. 4. 19.30  Bengt Ahlfors – Poslední doutník 
pátek   Repríza představení Divadelního souboru KD Holice. 100 Kč
25. 4. 19.30  Travesti show Kočky – Hvězdy padají vzhůru
sobota   Celovečerní show pořádá skupina Travesti show Kočky Praha. 220 Kč
30. 4. 9+10.30  Čarodějná pohádka 
čtvrtek   Na motivy českých pohádek uvádí Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod. 40 Kč
6. 5. 19.30  Miroslav Donutil – Cestou necestou 
středa   Oblíbená one man show předního českého herce, komika a moderátora.
   Pro všechny, kteří milují dobrý humor, jsme připravili opravdovou lahůdku.
 270 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
14. 4. 19.30  Andělé všedního dne
úterý   Podle románu Michala Viewegha. Hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život 

prokluzovat mezi prsty. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich 
podoba a názory vás asi zaskočí, ale ono to je vzájemné.

  Režie: Alice Nellis.
   Hrají: M. Labuda, V. Dyk, V. Javorský, E. Křenková, B. Polívka, Z. Bydžovská.
   Žánr: Drama, tragikomedie. Délka 97 minut. 70 Kč
21. 4. 19.30  Fair Play
úterý   Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna se stává členkou 

Střediska vrcholového sportu. Všichni doufají, že postoupí na olympijské hry 
a tak jí začnou bez jejího vědomí podávat anabolické steroidy.

  Režie: Andrea Sedláčková.
   Hrají: J. Bárdos, A. Geislerová, E. Josefi ková, R. Luknár, O. Novák, O. Malý.
   Žánr: Drama, sportovní. Délka 100 minut. 70 Kč
28. 4. 17.00  Garfi eldův festival humoru 
úterý   Garfi eld je již dlouho šampionem ve světovém festivalu humoru. Tentokrát 

nebojuje jen o prvenství v talentové soutěži, ale také o srdce své milované 
Arlene.

   Žánr: Animovaná komedie. Délka: 79 minut. 50 Kč
5. 5. 19.30  Běž, chlapče, běž
úterý   Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. Dojemný 

a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce, který musel rychle dospět, 
aby přežil.

   Žánr: Drama, válečný. Délka 112 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
21. 4. 16.30 Historie Východních Čech
úterý  Přednáška Mgr. Jitky Rychlíkové, ředitelky Východočeského muzea Pardubice.
 30 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
17. 4. 18.00 Florida – Kristýna Vavřinová dobrovolné
24. 4. 18.00 Hawaii – Kristýna Vavřinová dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
  
1. 4.–29. 4.  Jiří Toman – Fotografi e
  Vernisáž ve středu 1. dubna od 17 hodin – PhDr. Hana Řeháková

KULTURA
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice 
vás srdečně zve na oslavu 4. narozenin, 
která se uskuteční 14. dubna v 15.30 hodin 
v herně Holoubka.
Pohádky pro nejmenší nám zahrají děti 
z dramatického kroužku pod vedením Jitky 
Juračkové, u klavíru si zazpíváme písničky, 
zatancujeme oblíbené dětské tanečky, za-
cvičíme, zručné malířky vám zkrášlí obličej 
a na závěr nás čeká narozeninový dort a jeho ochutnávka.
Baby studio má novou lektorku, zdravotní sestřičku s dlouholetou pra-
xí a zkušenostmi, paní Danu Kačírkovou. Společně se můžete setkávat 
od 7. dubna každé liché úterý mezi 15.30 a 17.00 hodinou.
V úterý 28. dubna v 16.30 pokračují Tvořivé hrátky na téma Čaroděj-
nické čarování. Uvaříme si lektvar z pravých čarodějnických bylinek, 
naučíme se tajná zaklínadla, ponoříme se do světa magie a kouzel. Tvo-
řivé hrátky jsou každé sudé úterý od 16.30 do 17.30 hodin a programem 
vás provází Radka. Hrátky jsou vhodné pro děti od 4 let.

Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/sluz-
by-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek.

Napsali o projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ
„Z projektu MATAPE jsem nadšená. Měla jsem možnost seznámit se 
s ním jako lektorka i jako ředitelka spolupracující organizace, která re-
alizovala podobný projekt. Práci týmu MATAPE vnímám jako velmi 
poctivou, precizní a smysluplnou – nejdou jen po naplnění počtu a spl-
nění podmínek výzvy, ale po celou dobu realizace pracují s vizí – co 
má projekt komu přinést a proč. A tak jsou vidět výsledky pro všechny 
zúčastněné – ženy udělaly krok v práci na sobě samé, tým vnitřně vy-
rostl a společnost a fi rmy se prostřednictvím fi lmu a výstupů mohly do-
zvědět o problematice návratu žen po „dovolené“ do práce. Jako člověk, 
kterému je tato oblast blízká, bych chtěla kolegyním poděkovat za kus 
práce, který nás posunuje správným směrem.“ Mgr. Monika Čuhelová, 
psycholožka a ředitelka Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, 
z.s.
Poslední tříměsíční vzdělávání v projektu MATAPE bylo ukončeno 30. 3. 
2015 závěrečnou konferencí. Do června 2015 proběhnou poslední semi-
náře pro veřejnost. Podrobnosti o seminářích jsou uveřejněny na strán-
kách www.MATAPE.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je 
fi nancován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. 
Místo realizace je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudycho-
va 782, Holice. Projekt je realizován do června 2015. Kontakty: mobil 
603 566 141, e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

jm

HOLOUBEK SLAVÍ ČTVRTÉ NAROZENINY

Ve středu 1. dubna od 17.00 hodin proběhne v Kulturním domě města Ho-
lic vernisáž k výstavě významného pardubického fotografa Jiřího Toma-
na. Jiří Toman se narodil 22. března 1924 v Pardubicích a zemřel o 51 let 
později v Hradci Králové. Tento pravděpodobně nejbližší žák a přítel le-
gendy české fotografi e Josefa Sudka vytvořil osobité fotografi cké dílo, 
které jej řadí k nejvýznamnějším tvůrcům české fotografi e 50. a 60. let 
20 století. Jeho práci charakterizuje smysl pro ozvláštňující výtvarný hu-
mor, hru a experiment.
Výstava je složena z nových zvětšenin zhotovených fotografem Luďkem 
Vojtěchovským. Na vernisáži promluví ředitelka Východočeské galerie 
Pardubice PhDr. Hana Řeháková a o hudební doprovod se postarají žáci 
ZUŠ Karla Malicha Holice. Výstava potrvá do 29. dubna.

Jiří Toman – Fotogra� e

Masopust je pryč. Ať žije Masopust příští
Letošní sobota 14. února přinesla proměnlivé počasí. Komu střídání tep-
lého svitu sluníčka s chladnějším větříčkem nevadilo, vypravil se oslavit 
masopust. V ranních hodinách se do ulic našeho města vydal masopustní 
maškarní průvod. Již po jedenácté ho uspořádali členové Sboru dobro-
volných hasičů. S kapelou v čele prošly masky tradiční „štace“ ve Sta-
rých Holicích, ale neopomněly ani centrum města a v jeho blízkém okolí 
dokonce trasu rozšířily o dvě ulice. Porážka medvěda, který musel svoji 
hlavu obětovat na místo kominíka, jenž se patrně zalekl svých nekalých 
skutků a k soudními líčení se vůbec nedostavil, pak Holický masopust 
2015 zakončila. Ještě předtím si ale malí i velcí mohli na náměstí zasoutě-
žit, povozit se koňským spřežením a pobavit v programu, který připravilo 
občanské sdružení Kultura pro město. Je tedy na místě zvolat: Masopust 
2015 skončil, ať žije Masopust 2016! Jaký bude se uvidí napřesrok. Ať tak 
či onak, po jedenácti dlouhých letech už maškarní průvod nevyrazí do ulic 
z hasičárny. „Rozhodli jsme se, že se nadále budeme věnovat jiným akti-
vitám. Tímto děkujeme všem, kteří nám při masopustu pomáhali a všem, 
kteří nás přivítali ve svých domovech, pohostili nás a užili si s námi spo-
lečně trochu toho obveselení,“ říká starosta holického sboru dobrovolných 
hasičů Vít Binko, který pomyslnou štafetu v pořádání masopustního reje 
předal občanskému sdružení Kultura pro město, které se na společném 
pořádání Holického masopustu podílelo letos již pátým rokem.

Lukáš Peška

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Základní umělecká škola Karla 
Malicha v uplynulých dnech 
úspěšně reprezentovala Holice 
při soutěžích, které vypisuje 
Ministerstvo školství mlá-
deže a tělovýchovy. V tomto 

školním roce byla soutěž vypsána pro obor hra 
na dechové nástroje, zpěv, taneční obory a smyč-
cové orchestry. Okresních kol se celkem zúčast-
nilo 36 žáků ZUŠ Karla Malicha a získali jsme 
7 třetích, 16 druhých a 13 prvních cen, z toho 
10 s postupem do krajského kola. Super soutěžní 
týden odstartoval 10. února 2015 okresním kolem 
v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Pardubice, 
Havlíčkova, kde naši školu reprezentovalo celkem 
8 žáků a ve velké konkurenci si vedli velice dobře:
Kategorie 0.
Kateřina Šandová – 2. cena
pedagogické vedení – Magdalena Vlasáková
Natálie Kozáková – 3. cena 
pedagogické vedení – Jan Jiráček
Kategorie I.
Sára Klasovitá – 3. cena
pedagogické vedení – Magdalena Vlasáková
Anastasija Myronchuk – 3. cena
pedagogické vedení – Jan Jiráček
Kategorie II.
Monika Formánková – 2. cena
Vendula Novotná – 3. cena
pedagogické vedení – Magdalena Vlasáková
Kategorie V. a
Anna Prouzová – 2. cena
pedagogické vedení – Magdalena Vlasáková
Kategorie VI. a
Alžběta Frošová – 1. cena s postupem do kraj-
ského kola
pedagogické vedení – Magdalena Vlasáková

Hned druhý den 11. února pokračovala soutěž 
ve hře na dřevěné dechové nástroje v ZUŠ Přelouč 
a této soutěže se zúčastnili tři naši studenti s těmi-
to výsledky.
Kategorie II.
Jiří Málek (saxofon) – 2. cena
pedagogické vedení – Jiří Růžek
Kategorie IV.
Kateřina Černá (saxofon) – 3. cena
pedagogické vedení – Jiří Růžek
Kategorie V.
Jiří Zběhlík (saxofon) – 2. cena
pedagogické vedení – Jiří Růžek

Další den ve čtvrtek 12. února hostila soutěž ZUŠ 
Pardubice – Polabiny a tentokrát své síly poměřili 
hráči na zobcovou a příčnou fl étnu. Naši školu zde 
reprezentovalo celkem 5 žáků.
Kategorie II.
Nela Holubová (zobcová fl étna) – 2. cena
Kategorie I.
Klára Bartošková(fl étna) – 2. cena
Kategorie II.
Adéla Trochtová(fl étna) – 2. cena
Kategorie VII.
Kateřina Bečková (fl étna) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
Kategorie VIII.
Klára Nováková (fl étna) – 1. cena s postupem 
do krajského kola 
všichni žáci jsou ze třídy Blanky Růžkové
Celý soutěžní týden byl završen v pátek 13. února 
v Holicích, kdy naše ZUŠ Karla Malicha pořádala 
soutěž ve hře na dechové nástroje žesťové. Naše 
škola do soutěže poslala celkem 20 soutěžících, 
což je mimochodem ze všech zúčastněných škol 

největší počet a je nutno podotknout, že hájili do-
mácí „arénu“ bez ostychu.
Kategorie 0.
Petr Slezák (trubka) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
Pavel Slezák (tenor) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
Pavel Slezák (trombon) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
Ondřej Hloušek (trubka) – 2. cena
Julie Kindová (lesní roh) – 2. cena
Vojtěch Takáč (tenor) – 2. cena
všichni pod pedagogickým vedením Františka Ma-
chače
Kategorie I.
Eliška Kopová (lesní roh) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
pedagogické vedení – František Machač
Václav Lhoták (tuba) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
pedagogické vedení – Ondřej Lisý
Iveta Honzů (lesní roh) – 1. cena
pedagogické vedení – František Machač
Lucie Slezáková (baryton) – 1. cena
pedagogické vedení – František Machač
Adrian Mareček(trubka) – 2. cena
pedagogické vedení – Ondřej Lisý
Michaela Hrochová (lesní roh) – 2. cena
pedagogické vedení – František Machač
David Kudrna (baryton) – 2. cena
pedagogické vedení – Ondřej Lisý
Filip Metelka (trubka) – 3. cena
pedagogické vedení – František Machač
Kategorie II.
Tomáš Šimon (tuba) – 1. cena s postupem 
do krajského kola (horní foto)
pedagogické vedení – Ondřej Lisý
Ondřej Shejbal (trombon) – 2. cena
pedagogické vedení – František Machač
Kategorie III.
Ondřej Shejbal (baryton) – 2. cena
pedagogické vedení – František Machač
Vítek Jančík (trubka) – 3. cena
pedagogické vedení – František Machač
Kategorie IV.
Vojtěch Kopa(trubka) – 1. cena s postupem 
do krajského kola
pedagogické vedení – František Machač
Kategorie V.
Petr Malý (trombon) – 1. cena (dolní foto)
pedagogické vedení – František Machač

Zvláštní ocenění:
Pavel Slezák – trombon (ZUŠ Karla Malicha, Ho-
lice) – cena za mimořádný hudební výkon
František Machač (ZUŠ Karla Malicha, Holice) 
– cena za pedagogickou činnost
Na tomto místě je třeba poděkovat nejen peda-
gogům, kteří se podíleli na přípravě našich žáků, 
ale i korepetitorům, kteří vždy ochotně podpořili 
výkony našich žáků klavírním doprovodem. Jme-
novitě Bc. Martin Beran, Mgr. Marie Lápková, 
Mgr. Pavel Kupčák, Petra Machačová a Bc. Ka-
mila Šedajová. Další soutěž, které se žáci ZUŠ 
Karla Malicha zúčastnili, bylo okresní kolo taneč-
ních oborů. Jak dobře víte, 1. 9. 2014 byl znovu 
otevřen taneční obor na naší škole a za tak krátkou 
dobu dokázala naše děvčata pod vedením Jany Rá-
cové důstojně reprezentovat tento obor v okresní 
konkurenci.

Druhý, tentokrát březnový týden, byl věnován 
krajským kolům. Ve středu 11. března proběhlo 
v ZUŠ Pardubice, Havlíčkova krajské kolo v só-

lovém a komorním zpěvu. Naše žačka Alžběta 
Frošová zde obsadila 3. místo a potvrdila tím 
svoje velké předpoklady, které bude moci rozvíjet 
v příštím školním roce na pražské konzervatoři, 
kde letos úspěšně vykonala přijímací zkoušky.
Ve čtvrtek 12. března pokračovalo krajské kolo 
ve hře na dřevěné dechové nástroje v ZUŠ Vyso-
ké Mýto. Naše dvě fl étnistky Kateřina Bečková 
a Klára Nováková získaly shodně 2. cenu, což 
v krajské konkurenci znamená obrovský úspěch. 
Opět pátek 13., tentokrát března, byl soutěžním 
dnem pro hráče na dechové nástroje žesťové a stej-
ně jako o den dříve soutěž pořádala ZUŠ Vysoké 
Mýto. Našich „sedm statečných“ si v krajské kon-
kurenci počínalo znamenitě a udělalo nám obrov-
skou radost. Jejich šest prvních, jedno druhé místo 
a další zvláštní ocenění hovoří za vše.

Kategorie 0.
Petr Slezák (trubka) – 1. cena 
Pavel Slezák (tenor) – 1. cena 
Pavel Slezák (trombon) – 1. cena 
Kategorie I.
Eliška Kopová (lesní roh) – 1. cena
všichni pedagogické vedení – František Machač
Václav Lhoták (tuba) – 2. cena 
pedagogické vedení – Ondřej Lisý
Kategorie II.
Tomáš Šimon (tuba) – 1. cena 
pedagogické vedení – Ondřej Lisý
Kategorie IV.
Vojtěch Kopa (trubka) – 1. cena 
Zvláštní ocenění:
Petr Slezák (trubka) – cena za mimořádný hu-
dební výkon
Tomáš Šimon (tuba) – cena za mimořádný hu-
dební výkon + konzultace na konzervatoři Par-
dubice
František Machač (ZUŠ Karla Malicha, Holice) 
– cena za pedagogickou činnost
Všem soutěžícím, jejich pedagogům a korepetito-
rům patří velké díky za vzornou reprezentaci naší 
školy a je vidět, že ZUŠ Karla Malicha je velice 
významnou institucí, která nereprezentuje Holice 
pouze novou budovou, ale především svými výko-
ny a je konkurenceschopnou nejen na okresní, ale 
i krajské úrovni.

Mgr. art. František Machač

Základní umělecká škola Karla Malicha slaví soutěžní úspěchy

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Měsíce únor a březen se v našem gymnáziu nesly ve znamení spoluprá-
ce se základními školami holického regionu. Pozvání k nám přijali žáci 
a učitelé obou holických základních škol a dále ZŠ z Dolní Rovně, Hor-
ního Jelení a Borohrádku.
Naši studenti a učitelé pro ně připravili projektový den, který se konal 
pod záštitou Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. 
Cílem projektu bylo oživit historii, představit osobu J. A. Komenského, 
jeho dílo, myšlenky i jazyk, ve kterém psal. To vše především názornou 
a praktickou činností, přesně podle zásad J. A. Komenského. Připrave-
ny byly tři hodinové workshopy: literární, zeměpisný a latina. Literární 
workshop přiblížil formou divadelních výstupů a prostřednictvím růz-
ných her a kvízů život J. A. Komenského a jeho základní literární tvorbu 
a myšlenku pansofi e. Zeměpisný workshop představil méně známou část 
Komenského díla – dílo kartografi cké. Žáci si také vyzkoušeli tvorbu tzv. 
mentální mapy a seznámili se s latinským jazykem, ve kterém Komenský 
psal některá svá díla. Při vyplňování připravených pracovních listů vy-
cházeli z vlastních zkušeností i ze znalostí a srovnávání slov z ostatních 
jazyků.
Celého projektu se ve dvou dnech (27. 2. 2015 a 6. 3. 2015) zúčastnilo 
celkem 160 žáků. O tom, že akce byla úspěšná a splnila své vytyčené 
cíle, není pochyb. Žáci pracovali většinou se zájmem a nadšením, a tak 
si kromě vyplněného pracovního sešitu z latiny odnesli spousty nových 
poznatků a dojmů z nevšední zážitkové výuky.
Menšího rozsahu byla akce Prima je PRIMA!, v rámci níž k nám 5. 3. 
2015 zavítali rodiče současných primánů a rovněž rodiče žáků čtvrtých 
a pátých tříd základních škol, kteří uvažují o studiu v naší škole v rámci 
osmiletého studijního programu.
Další zpráva se týká úspěšného zapojení našeho gymnázia do Výzvy 
č. 51. Jedná se o roční projekt, díky kterému jsme pro školu získali dvacet 
tabletů. Ty jsou primárně určeny pro vzdělávání pedagogů v oblasti ICT 
kompetencí a výhledově dojde k jejich začlenění do výuky. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim studentům za vzornou repre-
zentaci školy v soutěžích. Ve výtvarné soutěži Zdravá nemocná příroda 
Pardubického kraje jsou svěřenci naší výtvarnice, akademické malířky 
Věry Zahradníkové, každoročně těmi, kdo se umísťují na předních mís-
tech dvou vyhlašovaných kategorií: věková skupina 11–15 let a kategorie 
střední školy. Letos tomu nebylo jinak! Michaela Hatlová obsadila ve své 
kategorii 1. místo, a navíc jí byla udělena zvláštní cena – Cena hejtmana 
Pardubického kraje. Velké gratulace patří rovněž Nataly Schättingerové, 
jež se v téže kategorii umístila hned na druhé příčce za Míšou. Ani Nata-
ly neodešla pouze s jedním oceněním, stala se ve své kategorii vítězkou 
internetového hlasování veřejnosti. V regionálním kole v sudoku skonči-
lo naše gymnázium celkově na druhém místě (nejlépe se umístili Adam 
Kačírek, Vojtěch Felcman, Michaela Bromová, Linda Pětioká a Sabina 
Marvanová), své zástupce jsme měli v krajských kolech olympiád z an-
gličtiny, matematiky i českého jazyka. V současnosti se naši studenti 
účastní vědomostní soutěže Objev Makedonii a jejich cílem je získat prv-
ní cenu – sedmidenní zájezd do Makedonie zcela zdarma! Držíme jim 
všichni pěsti!

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Zprávy z gymnázia

Na začátku března byl na Základní škole Komenského v Holicích vyhlá-
šen už 2. ročník literární soutěže „Píšu, píšeš, píšeme“. Děti soutěžily 
ve třech věkových kategoriích. Mohly se přihlásit s povídkou, pohádkou 
nebo básničkou. Na vítěze čekaly koncem března krásné ceny.
26. března proběhlo v prostorách Kulturního domu v Holicích pasování 
prvňáčků na čtenáře. Děti se předvedly, jak už se naučily číst. Byla to 
pro ně významná událost, kterou jim bude připomínat pohádková kniha 
s věnováním.
Protože v dětských knihách je spousta básniček, je škoda si je nezareci-
tovat. Koncem března už tradičně na naší škole proběhla recitační soutěž. 
Těší nás, že do soutěže přicházejí i ty děti, které mají básničky vlastní. 

Mgr. Helena Žižková

Na konci února a počátkem března se žáci naší školy zúčastnili několika 
soutěží. Úspěšná byla Kateřina Thérová, žákyně šesté třídy, která skončila 
v okresním kole zeměpisné olympiády na krásném čtvrtém místě.
Kolektiv žáků, kteří se připravovali na soutěž vědy a techniky pro mlá-
dež AMAVET, se vydal dne 26. 2. vybaven pečlivě vytvořenými postery, 
notebooky a dalšími pomůckami do pardubického Ideonu. Naše škola 
se účastní této soutěže každým rokem a projekty našich žáků mají vždy 
vysokou úroveň. Také letos postoupilo pět projektů do krajského kola, 
které proběhne opět v Ideonu v Pardubicích ve dnech 19. a 20. března. 
Prezentace projektů je veřejná. Zajímá vás problematika přírodních lepi-
del? Nikola Bajerová a Lucie Vohralíková vám podají odborný výklad. 
Chcete-li se dovědět více o medu, Hana Schejbalová a Denisa Štěrbová 
pro vás mají cenné informace. Anička Turková ví mnoho o kávě, Tereza 
Nováková a Kristýna Veselá zase o mýdlech. Nikola Horáková vás poučí, 
jak získávat elektřinu z přírodních materiálů. Přijeďte podpořit naše žáky! 
Ondřej Štěpánek z 9. A a Vojtěch Petzný z 8. B se zúčastnili soutěže v an-
glickém jazyce AGYSLINGUA, kterou pořádalo Anglické gymnázium 
Pardubice.
Ve středu 1. 4. má celá škola velikonoční projektový den. Žáci budou 
vyrábět drobné předměty a jarní dekorace, které budeme odpoledne pro-
dávat na velikonočním jarmarku v budově prvního stupně. Přijďte se po-
dívat!

Blanka Málková

V nadpisu tohoto příspěvku jsem si dovolila vypůjčit název vynikajícího 
pořadu M. Donutila. Nejspíš tak vtipná jako on nebudu, ale s tím, co se 
u nás děje, vás ráda seznámím.
Krátký měsíc únor sice neslibuje velké množství akcí, ale přesto se pár 
dobrých uskutečnilo. Klasikou v životě školy je jistě lyžařský kurz. Pro-
běhl zdárně, bez problémů, bez zranění, při krásném počasí a v dobré 
náladě. Další zdařilou sportovní akcí bylo bruslení. Počasí nám nedovo-
lilo bruslit v Holicích, a proto jsme vyrazili na dvě odpoledne na zimní 
stadion do Chocně. 
Ve školní družině uspořádali již klasický karneval, pracovali se stavebnicí 
Geomag, navštívili saunu a městskou knihovnu.
Sedmá třída v pardubické galerii pracovala ve výtvarné dílně, osmé třídy 
se aktivně zúčastnily projektu o Janu Amosi Komenském na holickém 
gymnáziu.
Přínosem pro výuku anglického jazyka se stala studentka z Ghany, Mar-
cia, která si chodí „popovídat“ se žáky do hodin angličtiny.
A co nás čeká? Tak určitě soutěže. V krajském kole olympiády v dějepise 
máme velkou naději na dobré umístění v osobě Honzy Pavliska a nej-
spíš se neztratíme ani v okresní soutěži ve zpěvu a recitaci v angličtině 
a němčině.
A nakonec mám pro vás jednu pozvánku. V týdnu před Velikonocemi 
uspořádá naše škola pro holickou veřejnost velikonoční jarmark výrobků 
našich žáků a učitelů. Součástí oslav jara bude i „Barevný den“, který si 
organizuje školní klub předsedů. Jste srdečně zváni.

Mgr. M. Myslivcová

ZŠ HOLICE, HOLUBOVA

VELIKONOČNÍ JARMARK
Žáci a učitelé základní školy si vás dovolují pozvat

na velikonoční jarmark,
který se koná ve dnech

30. 3. a 31. 3. 2015 od 10.00 do 17.00
1. 4. 2015 od 8.00 do 10.00

Doufáme, že se přijdete podívat.
Přejeme vám krásné a slunečné jaro.

Pořád se něco děje…

Březen, měsíc knihy na naší škole

Novinky ze ZŠ Komenského

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Duben je především měsíc svátků jara Velikonoc. Na děti ale i jejich rodiče 
tak čeká výroba velikonočních výrobků na již tradičních velikonočních 
dílničkách. Zajímavou akcí, která děti čeká 29. dubna, bude společné tan-
cování s Hanou Flekrovou u příležitosti Světového dne tance. V měsíci 
dubnu nás také čeká první lekce plavání ve Vysokém Mýtě. Celkem navští-
víme bazén ve Vysokém Mýtě desetkrát. Ve čtvrtek 30. dubna se potkáme 
s čarodějnicí v Kulturním domě v Holicích. Rodičům, kteří chtějí, aby je-
jich děti chodily od září do naší mateřské školy, připomínáme, že přihlášku 
je nutno podat nejpozději do pátku 10. dubna do 15.00 hodin. Přihlášku 
a podrobné informace k zápisu najdete na našich internetových stránkách 
www.msholubova.cz. Lenka Chotěnovská

Aprílový měsíc v Mateřské škole Holubova

JARO PŘIŠLO, UŽ JE TADY,
SLUNCE SVÍTÍ DO ZAHRADY….
Jaro zaťukalo na vrátka a nám s příchodem teplých dnů ožila celá škol-
ka. Těšíme se na velikonoční svátky a tak zdobíme celou školku, třídy, 
venkovní prostory. S dětmi zasejeme obilí do donesených misek, vytvá-
říme papírové květinky, zvířátka, malujeme vajíčka. Koncem března se 
uskutečnil Den otevřených dveří naší školky, který jsme si náramně užily. 
Přišli kamarádi, rodiče dětí, kteří mají zájem o docházku na naše zařízen 
Všechny výrobky paní učitelky naaranžovaly v prostorách školy. Také si 
užíváme prvních jarních slunných dnů k dlouhým vycházkám a pozoro-
vání přírody.
A jaké akce plánujeme na duben?
Zápis do MŠ, divadelní představení na naši MŠ, divadelní představení 
v KD Holice, oslavu Velikonočních svátků, ,,Žlutý den v MŠ“ (děti při-
jdou ve žlutém oblečení do školky), zahradní slavnost ,,Čarodějnický rej“ 
a fotografování, pobyt v solné jeskyni.

ČARODĚJNICKÝ DEN NA MŠ STAROHOLICKÁ
29. dubna od 9 hodin

Dopolední program na zahradě MŠ
Tanečky, hry, soutěže, průvod čarodějnic…

Prosíme rodiče, aby přivedli děti do MŠ v kostýmu.

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠJiž od podzimu jsme se těšili, že nám zima přinese spoustu sněhu a s ním 
spojené radovánky. Letos tomu tak opravdu nebylo, přesto jsme ve dru-
žině nezaháleli.
K tomuto období tradičně patří karneval. Letos poprvé jsme museli při-
pravit dva, protože máme 120 dětí a naše tělocvična není zrovna největší.
 Na mladší děti čekal opravdový klaun Bumbác, který je celým karneva-
lem provázel, bavil je a tančil s nimi. Nechyběla ani řada soutěží z cir-
kusového prostředí. Děti jako cvičení lvi proskakovaly „hořící“ obručí, 
dokázaly se pořádně opičit a svoji šikovnost a obratnost prokázaly i v dal-
ších disciplínách.
Karneval starších dětí se nesl v duchu párty celebrit, které se vydaly 
na cestu výletním parníkem. Tělocvična se proměnila v jeho palubu. 
Celebrity slavnostně nastoupily v týmech herců, zpěváků, bodyguardů, 
sportovců, modelek a tanečníků. Při plavbě na děti čekalo několik zastá-
vek, při kterých mohly změřit své síly fyzické i duševní. Lovily ztracené 
prsteny, pomáhaly rybám z mělčiny zpět do moře, prošly se po molu jako 
modelky nebo poznávaly vůně koření a potravin z dalekých cest. 
Technickou zdatnost děti uplatnily při konstruování z magnetické sta-
vebnice Geomag, která patří mezi dětmi k velmi oblíbeným. Děti tvořily 
podle plánků nebo i vlastní fantazie, a že se jim díla opravdu povedla!
V březnu všechna oddělení navštívila městskou knihovnu, kde si paní 
knihovnice pro děti připravila poutavý program. Četla dětem úryvky 
z knížek o skřítcích a strašidlech a seznámila je s jejich autory. Prvňáci se 
zaposlouchali do jarních veršů Jindřicha Balíka a s velkou chutí některé 
básničky přečetli sami.
A co nás čeká v období jara? Velikonoční jarmark, na Poběžovice se za-
jdeme podívat na malá kůzlátka a ke konci dubna určitě nastartujeme koš-
ťata a sejdeme se na čarodějnickém reji.

Marcela Zindulková

I v tomto měsíci otevíráme okénko naší MŠ a chceme se s vámi podě-
lit o vše, co už umíme a co jsme se naučili. Srdečně vás všechny zve-
me na naši Akademii s názvem „Voda kolem nás“, která se bude konat 
ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 16 hod. v KD Holice.
Naši předškoláci z kytičkové třídy si své vystoupení zkusili již na Holické 
Mateřince, kde nás 19. 3. reprezentovali.
V týdnu od 23. do 27. 3. proběhlo „Velikonoční tvoření s rodiči“, které se 
konalo v odpoledních hodinách. Rodiče si spolu se svými dětmi vyrobili 
spoustu velikonočních doplňků. Tento týden byl rovněž ve znamení duhy. 
Každý den jsme si hráli s jednou ze základních barev duhy a strojili se do je-
jich odstínů... Na foto se můžete podívat na našich webových stránkách.
A jaké akce nás čekají v měsíci dubnu?
Dne 7. dubna bude dětem vyšetřen zrak, ve středu 8. dubna proběhne 
beseda se spisovatelkou knihy „O Květušce“ a den poté 9. dubna je při-
praven výukový program „Pejsci“. Tečkou za akcemi a odměnou pro děti 
bude dne 15. dubna pohádka v naší tělocvičně „Kocour v botách“.
Připomínáme, že každou středu probíhají v beruškové třídě Středeční 
hrátky pro rodiče s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují.
Zavíráme naše okénko a ještě jednou vás zveme na Akademii, která bude 
„plná vody“ :)
Přejeme všem čtenářům hodně sluníčka a krásnou jarní náladu.

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

MŠ STAROHOLICKAOhlédnutí za zimou
ve školní družině na Holubovce

MŠ Pardubická informuje

Nerozlučná dvojka

Získejte dva páry 
multifokálních brýlových skel 
Varilux® za cenu jednoho.
Nabídka platí na progresivní
brýlové čočky Varilux do 30. 6. 2015

Pouze u nás 3D měření zraku pro 5x přesnější brýle!

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Dneska se naposledy vrátíme do ledna 1991 a projdeme se zbývající částí 
města. Posledně jsme se rozloučili naproti kostelu, a tak se přesuňme do Par-
dubické ulice a naše putování začněme na jejím západním konci. Nejprve 
se zastavíme u mateřské školy a nákupního střediska Jednoty. To ještě voní 
novotou, vždyť bylo otevřeno na konci roku 1989. Celé ulici vévodí areál 
podniku TOS (Továrny obráběcích strojů) Holice. V jeho blízkosti najde-
me plicní oddělení OÚNZ – Polikliniky Holice a ordinace závodních léka-
řů – praktického a zubního. Na rohu se Smetanovou ulicí stojí restaurace 
„Na Špici“ s tanečním sálem. 

Odbočíme do Smetanovy ulice, kde je v její horní části sklad krajské sek-
ce velkokuchyní, velkoprádelen, elektrospotřebičů a plynospotřebičů. V dol-
ní části, na konci ulice při cestě do místní části Roveňsko, sídlí obvodní 
služebna Východočeských energetických závodů. 

Vrátíme se zpátky a projdeme se Vysokomýtskou ulicí. Hned kousek 
za náměstím je prodejna s obuví, punčochami a koženou galanterií. V jejím 
sousedství má podnik Potraviny prodejnu masa a uzenin. Na druhé straně uli-
ce je jedna z provozoven Podniku služeb, a sice čistírna a žehlení prádla. Před 
železničním přejezdem na levé straně se rozkládá areál druhého největšího 
strojírenského závodu v Holicích – závodu TMS (Továrny mlýnských strojů) 
Pardubice. Na druhé straně za přejezdem je areál Technických služeb města 
Holic. Po pravé straně při výjezdu z Holic nabízí své služby čerpací stanice 
Benzina. O areálu Okresního stavebního podniku jsme se již zmínili dříve. 
Odbočíme-li z Vysokomýtské ulice do ulice Zahradní, najdeme zde velké 
zahradnictví, jednu z dalších provozoven Podniku služeb.

Opustíme tuto část města a vrátíme se na křižovatku „U Černého koně“. 
Tentokrát se vydáme východním směrem Nádražní ulicí. O školní jídelně jsme 
se již také zmínili a vedle ní najdeme nákupní středisko Jednoty. Naproti přes 
ulici sídlí Automotoklub Holice, který mimo jiné provozuje také autokempink 
u rybníku Hluboký. Cestou k nádraží půjdeme kolem Středního odborného 
učiliště dopravního Holice s domovem mládeže. Zároveň zde působí také 
technický a zásobovací závod ČSAD Hradec Králové. Ještě před přejezdem 
mají Potraviny prodejnu masa z nuceného výseku, těsně za přejezdem si mů-
žeme dopřát malé občerstvení v hostinci „Na Hrázi“ (foto1). 

A už jsme v Puškinově ulici. Strategickým bodem této ulice je železniční 
nádraží ČSD. Ještě před ním je středisko s výstavní halou Českého svazu 
chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Na pravé straně (v bývalé Jo-
nášově vile) jsou jesle. Po pravé straně se nacházejí dílny podniku Pragoděv 
Holice a naproti má Jednota velkoobchodní sklad. Na pravém konci ulice 
před potokem najdeme Farní úřad s modlitebnou církve Československé hu-
sitské. Přejdeme Ředičku a postupně mineme výkupnu Sběrných surovin, 
uhelné sklady (tehdy Východočeský obchod palivy) a skončíme u prodeje 
stavebnin družstva Jednota. Z „květnovek“ nás zajímá jen ulice 6. května, 
ve které má Jednota prodejnu potravin (foto2). 

Pojďme dále, a sice do místní části Staré Holice. Hlavní tepnou je zde 
Staroholická ulice. „Bránou“ do Starých Holic je restaurace „Na Trandě“. 
V části blíže středu města můžeme najít prodejnu potravin a také řeznictví 

Zemědělského družstva Dolní Ředice, jakož i provozovnu Dřevotvaru Pardu-
bice. Trošku bokem je šlechtitelská stanice Sempry Hradec Králové. Mine-
me sklad a výkup podniku Zelenina a přibližně uprostřed ulice máme sídlo 
Zemědělského družstva Holice. Dále se ve Staroholické ulici nachází Dětský 
domov pro děti do 3 let, samoobsluha podniku Potraviny a hostinec. Ten má 
v té době označení „Staré Holice“, ale všichni stejně říkají dále „U Novot-
ných“. Na levé straně je poměrně velký areál základní školy, nedaleko na pra-
vé straně je v soukromém objektu (u Vitínů) mateřská škola. 

Úředně do Staroholické ulice patří také cihelna podniku Later Chrudim 
(dříve Východočeské cihelny), středisko Zemědělského družstva Choltice 
– kooperace na výrobu drůbežího masa a vajec, a středisko Agropodniku 
Pardubice. Ústřední sklad náhradních dílů podniku Mototechna patří úředně 
do Hanzlovy ulice. 

Podívejme se ještě do dalších místních částí. V místní části Podlesí je 
další průmyslový závod v Holicích, a to provoz Orličanu Choceň. V této části 
je také prodejna podniku Potraviny a stejná obchodní organizace má prodej-
nu také v místní části Roveňsko. V místní části Podhráz provozuje prodejnu 
potravin a hostinec Jednota. V místní části Koudelka je prodejna v námi sle-
dované době momentálně uzavřená. 

Skončilo naše putování po Holicích v lednovém dnu roku 1991. Jak jsme 
již na začátku uvedli, za chvíli vypukne naplno privatizace a všechno se ve-
lice rychle změní. Na závěr dovolte, abych uvedl průkopníky poskytování 
soukromých služeb, kteří jsou zachyceni v onom lednu 1991. Jan Novotný 
z Husovy ulice prováděl opravy elektromotorů, Jiří Erben ze Staroholické 
ulice soustružnické práce, provádění obkladů a dlažeb, jakož i pokládání 
a svařování PVC nabízeli Václav Pražák z Holubovy ulice a Stanislav Vaněk 
z Dukelské ulice. Práce malířské a natěračské jste si mohli objednat u Fran-
tiška Bezdíčka z Koudelky a Bedřicha Sigmunda z Hradecké ulice. Jind-
řich Šlesinger z Revoluční ulice prováděl opravy televizorů a Jiří Žemlička 
z ulice Bratří Čapků práce pokrývačské, klempířské a opravy komínů. Ivana 
Michálková ze Starých Holic poskytovala služby z oboru dámského krej-
čovství. Vojtěch Horák z Komenského ulice vyráběl náhradní díly a opravy 
krouhaček na řepu, jeho snacha Alena Horáková si otevřela cestovní kance-
lář, dodnes známou pod jménem Apollo. Pokud se podíváme na seznam o rok 
později, již by zabral celu stranu Holických listů. 

Snad vás naše procházka počátkem roku 1991 neunavila a možná se 
na nějakou podobnou vydáme i někdy příště. A to bychom zabrousili ještě 
do starší doby.

Pavel Hladík

HISTORIE NE TAK DÁVNÁ III.

     104,7FM/102,4FM/101,0FM/98,6FM

S Halinou na větvi je název nového pořadu, 
který uslyšíte každé druhé pondělí v měsíci. 

Vysíláme ho v přímém přenosu z Lázní Bělohrad, vždy od 18. hodin. Do po-
řadu si spisovatelka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlowská pozve 
vždy dva hosty. Součástí pořadu bude také živý hudební doprovod. 
Další novinkou jsou Zálety Aleny Zárybnické. Ta je nejen známou meteo-
roložkou České televize, ale od ledna i moderátorkou ČRo. Naši posluchači 
ji nově potkají každou neděli po 9. hodině v povídání se zajímavými hosty 
s vazbou na východní Čechy. 
Mezi nebem a zemí je magazín o víře a spiritualitě v souvislostech. Tento 
pořad každý týden nabízí aktuální informace s důrazem na dění v jednotli-
vých regionech České republiky, rozhovory s významnými osobnostmi o té-
matech souvisejících s duchovním životem i příspěvky s naučnou tématikou. 
Pořad si každou sobotu od 9.04 hodin můžete naladit na všech regionálních 
stanicích Českého rozhlasu

Romana Oulická, manažer komunikace Český rozhlas Pardubice

Nové pořady regionální stanice
Českého rozhlasu

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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Obsazujeme novou pracovní pozici 
na Obchodním klientském místě 
v Holicích.
Náplň: péče o klienta, práce na OSVČ 
 =  fi xní část platu + provize.

Kontakt: Jan Procházka, tel:  725383452,
 e-mail: jan.prochazka@obchod.csobpoj.cz

www.csobpoj.cz

solár •  voda  •  topení  •  plyn •  koupelny

Nabídka platí pro kamenný obchod.

Dudychova 298, (provozovna Bří. Čapků), Holice v Čechách, 
email: info@dvorak-karlik.cz, tel.: 466 923 141, mobil: 602 272 619

Otevírací doba
Po–Pá: 7:00 – 17:00
So: 8:00 – 11:00

1 797,-
Cena v Kč vč. DPH

2 298,-
Cena v Kč vč. DPH

2 723,-
Cena v Kč vč. DPH

2 481,-
Cena v Kč vč. DPH

I-A. Sestava revizní 
šachty DN 315  
-  PP šachtové dno přímé 

DN 315/160
-  šachtová roura hladká, 

bez hrdla (KG PVC) DN 315/1000
-  poklop PP A15 (1,5 t) 

pochůzný DN 315
- celková výška je cca 1,25 m

II-B. Sestava revizní 
šachty DN 400  
-  PP šachtové dno přímé 

DN 400/160
-  šachtová roura hladká, bez 

hrdla (KG PVC) DN 400/1000
-  plastový poklop A15 (1,5 t) 

pochůzný DN 400
-  celková výška je cca 1,2 m

IV-E. Sestava revizní 
šachty DN 400
-  PP šachtové dno přímé 

DN 400/160
-  šachtová roura hladká, bez 

hrdla (KG PVC) DN 400/1500
-  plastový poklop A15 (1,5 t) 

pochůzný DN 400
-  celková výška je cca 1,7 m

III-D. Sestava revizní 
šachty DN 400 
-  PP šachtové dno sběrné 

DN 400/160
-  šachtová roura hladká, bez 

hrdla (KG PVC) DN 400/1000
-  plastový poklop A15 (1,5 t) 

pochůzný DN 400 
-  celková výška je cca 1,2 m

REVIZNÍ ŠACHTY ZA VÝHODNOU CENU

bez hrdla (KG PVC) DN 315/1000

šachty DN 400 
-  PP šachtové dno sběrné 

DN 400/160
-  šachtová roura hladká, bez 

hrdla (KG PVC) DN 400/1000
-  plastový poklop A15 (1,5 t) 

pochůzný DN 400 
-  celková výška je cca 1,2 m

IV-E. Sestava revizní IV-E. Sestava revizní 
šachty DN 400šachty DN 400šachty DN 400
-  PP šachtové dno přímé -  PP šachtové dno přímé -  PP šachtové dno přímé -  PP šachtové dno přímé 

-  šachtová roura hladká, bez 

-  plastový poklop A15 (1,5 t) 

-  celková výška je cca 1,7 m

II-B. Sestava revizní 
šachty DN 400  
-  PP šachtové dno přímé 

DN 400/160
-  šachtová roura hladká, bez 

hrdla (KG PVC) DN 400/1000
-  plastový poklop A15 (1,5 t) 

pochůzný DN 400
-  celková výška je cca 1,2 m

dekorka NIKOLKA 
Obchod s dekoračními předměty, textilními bytovými  

interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií

Palackého 195, Holice
Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin

eshop: dekorka-nikolka.cz

Obchod s dekoračními předměty, textilními bytovými  
interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií

Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin
Palackého 195, Holice

Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin
dekorka-nikolka.cz

Palackého 195, Holice
Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin

dekorka-nikolka.cz

interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií
Obchod s dekoračními předměty, textilními bytovými  

interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií

Palackého 195, Holice
Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin

dekorka-nikolka.cz
Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodinOtevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin

Obchod s dekoračními předměty, textilními bytovými  
interierovými doplňky, látkami a vybranou textilní galanterií

Otevírací doba:  po–pá  8–17 hodin,  so   8–11 hodin

V dubnu slavíme 

1. narozeniny 
a Vy dostáváte dárky
Po celý duben obdrží každý zákazník malý dárek.
Během dubna budeme poskytovat  
10% slevu na všechny ručníkové dorty.

          František Brandýský

             VE DVOŘE ZA FÚ HOLICE

 Nabízíme: ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY
ZAHRADNÍ TECHNIKU
SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ OREGON
VČELAŘSKÉ POTŘEBY
BAZÉNOVOU CHEMII
KRMIVA  

12:30 - 16:30
SO

  8:30 - 11:00

www.supersluzba.cz

Zahrádkářské potřeby 
PRODEJNA PŘEMÍSTĚNA ZE STARÝCH HOLIC DO NOVÝCH PROSTOR

NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 1096

Otevírací doba
PO - PA

  8:30 - 12:00

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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• Projekční kancelář – ing. Vrbický přijme projektanta po-
zemních staveb na plný či částečný úvazek.
Tel. 603 527 426, e-mail: karel.vrbicky@centrum.cz
• Projekční kancelář – ing. Vrbický pronajme 2 kanceláře 
v budově č. p. 24 na náměstí T. G. Masaryka v 2 patře (i jed-
notlivě).
Tel. 603 527 426, e-mail: karel.vrbicky@centrum.cz

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

2. liga mužů:
Sokol Kbely – BVK Holice
65 : 94 (21:29 40:50 55:76)
Trojan 17, Eichler 15, Šrámek 14, Tylchrt, 
Voráček a Joska 13, Kolář 6, Bartheldi 2, 
Welsch 1
Basket Poděbrady – BVK Holice
70 : 82 (21:23 40:37 58:55)
Joska a Trojan 16, Welsch a Eichler 12, Tylchrt 
11, Šrámek 6, Voráček 5, Kolář 4
BVK Holice – BC Benešov
64 : 92 (16:19 40:43 50:75)
Eichler 19, Kolář a Voráček 10, Šrámek 9, Tro-
jan 7, Tylchrt 5, Welsch 4
BVK Holice – Basket Košíře
55 : 84 (20:29 32:43 46:65)
Kolář 17, Eichler 14, Trojan 11, Voráček 6, Tyl-
chrt 4, Šrámek 3
BK Přelouč – BVK Holice 
62 : 60 (18:13 36:25 43:39)
Bartheldi a Tylchrt 17, Eichler 14, Joska 6, Vo-
ráček 4, Welsch 2
Tesla Pardubice – BVK Holice
70 : 78 (17:18 29:41 49:61)  
Trojan 19, Bartheldi, Eichler a Joska 14, Tyl-
chrt 11, Voráček 6
BVK Holice – Sokol Nová Paka
75 : 64 (24:11 38:3153:46)
Eichler 18, Šrámek 13, Trojan 12, Voráček 9, 
Bartheldi, Welsch a Kolář 6, Oliva 4, Tylchrt 2
BVK Holice – TJ AŠ Mladá Boleslav
63 : 55 (15:14 32:36 45:44)
Eichler a Bartheldi 15, Kolář a Voráček 7, Tyl-
chrt a Oliva 6, Trojan 5, Welsch 2
Oblastní přebor kadetů U17:
BC Darren Chrudim – BVK Holice
61 : 35 (11:1 24:12 42:21)
Janoš 15, Mycak 7, Kulhavý 5, Štěpánek a Pa-
řízek 4
v odvetě 73 : 34 (22:9 31:14 53:22)
Hloušek 10, Janoš 7, Mycak 6, Skála 5, Kulha-
vý 3, Vlasák 2, Pařízek 1
BVK Holice – Sokol Nová Paka
89 : 67 (24:16, 47:33 71:54)
Horký Adam 37, Janoš 17, Mycak 16, Kulhavý 
7, Hloušek a Šenk 4, Štěpánek a Pařízek po 2
v odvetě 74 : 57 (19:16 38:28 65:40)
Horký Adam 25, Janoš 20, Kulhavý 11, Mycak 
9, Hloušek 4, Štěpánek a Pařízek 2, Šenk 1
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
44 : 57 (12:9 20:26 27:45)
Janoš 19, Mycak 10, Pařízek 6, Kulhavý 
a Hloušek po 5, Kašpar a Štěpánek 4, 
v odvetě 48 : 58 (11:19 28:27 41:43)
Kulhavý 17, Janoš 16, Mycak 8, Štěpánek 7, 
Kašpar a Hloušek 4, Vlasák 2
SKB Česká Třebová – BVK Holice
84 : 53 (26:18 48:31 63:41)
Mycak 15, Janoš 13, Kašpar 8, Hloušek 6, Bar-
tošek a Kulhavý 3, Štěpánek 2
v odvetě 71 : 44 (17:14 31:23 58:35)
Janoš 17, Mycak 12, Kulhavý 5, Bartošek 
a Kašpar 3, Hloušek a Štěpánek 2
Oblastní přebor minižáků U13:
SŠB Pardubice – BVK Holice

30 : 75 (4:12 12:27 18:43)
Tran Hai Son 22, Dvořák 20, Filip Horký 10, 
Půlpán 8, Chmelík 6, Špaček 4, Mergl 3, Mrá-
zek 2
v odvetě 23 : 112 (4:32 7:60 13:93)
Dvořák 30, Tran Hai Son 24, Mrázek 16, Půl-
pán 13, Horký 8, Špaček a Chmelík 6, Štěrov-
ský 5
1. Kolo play off:
Jiskra Havlíčkův Brod – BVK Holice
24 : 125 (4:40 10:15:101)
Dvořák 36, Špaček 25, Půlpán 24, Horký 21, 
Chmelík 12, Mergl 7
v odvetě 44 : 114 (10:33 17:73 28:95)
Dvořák 23, Horký a Chmelík 22, Špaček 21, 
Půlpán 20, Mergl 4
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
139 : 18 (34:4 70:7 107:11)
Dvořák 42, Špaček 28, Chmelík 24, Půlpán 18, 
Horký 15, Mergl 10, Yurkiv 2
v odvetě 119 : 25 (25:8 61:18 91:25)
Dvořák 33, Špaček a Chmelík 25, Půlpán 10, 
Horký a Yurkiv 6, Mergl 5
2. kolo play off:
BK Přelouč – BVK Holice 
42 : 78 (8:17 22:45 32:60)
Špaček 26, Dvořák 17, Půlpán 12, Horký 10, 
Chmelík 9, Mergl 4
v odvetě 43 : 84 (16:19 25:44 37:66)
Dvořák 25, Špaček 23, Chmelík 14, Půlpán 10, 
Horký 8, Mergl 4
BVK Holice – BK Přelouč
73 : 52 (19:12 36:20 52:34)
Dvořák 24, Půlpán 17, Špaček 13, Chmelík 9, 
Horký 4, Mergl 5, Tran Hai Son 1
v odvetě 76 : 56 (20:19 44:31 57:45)
Dvořák 37, Špaček 12, Půlpán 10, Horký 8, 
Chmelík 5, Štěrovský 2, Mergl a Ttran Hai 
Son 1
Oblastní přebor minižáků U12:
Sokol Hradec Králové PP – BVK Holice
27 : 99 (13:33 19:56 23:79)
Horký 28, Chmelík 20, Půlpán 19, Mikuláš 10, 
Vlček a Štěrovský 8, Hanzlík 6
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
15 : 110 (4:20 9:53 13:76)
Mrázek 35, Chmelík 19, Půlpán 16, Horký 12, 
Vlček 10, Hanzlík a Brandejs 6, Štěrovský 4, 
Lhoták 2
1. kvalifi kační turnaj o postup na Mistrov-
ství ČR U12:
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
83 : 36 (25:16 48:18 65:34)
Mrázek 18, Půlpán 16, Horký 2, Kouba 10, 
Šindelář 8, Chmelík a Štěrovský 6, Lhoták 5, 
Priesnitz 2
BVK Holice – BK Pardubice
70 : 75 (25:12 38:43 55:58)
Horký 26, Chmelík 10, Mrázek 9, Kouba 8, 
Půlpán, Štěrovský a Priesnitz 5, Šindelář 2 
SŠB Pardubice – BVK Holice 
32 : 75 (8:12 14:44 22:66)
Priesnitz 17, Půlpán 13, Mrázek 10, Mikuláš 
a Chmelík 8, Kouba 7, Šindelář 6, Horký 4, 
Lhoták 

Oblastní přebor minižáků U11:
BK Studánka Pardubice – BVK Holice 
46 : 49 (11:10 23:23 36:32)
Brandejs 21, Hanzlík 19, Klouček 6, Lhoták 2, 
Kašpar 1
1. Kolo play off:
Kara Trutnov – BVK Holice
23 : 75 (5:11 7:32 17:56)
Hanzlík 26, Brandejs 25, Mikuláš 14, Lhoták 4, 
Kašpar, Klouček a Krejčík 2
v odvetě 22 : 106 (0:40 8:62 18:80)
Hanzlík 34, Brandejs 30, Lhoták 13, Mikuláš 
10, Kašpar, Klouček a Krejčík 6, Bronislav Ku-
bánek 1
BVK Holice – Kara Trutnov
78 : 27 (13:2 36:4 17:60)
Brandejs 44, Mikuláš 19, Lhoták a Klouček 4, 
Krejčík 3, Bronislav Kubánek 2,
v odvetě 87 : 34 (33:6 48:21 61:29)
Brandejs 40, Mikuláš 15, Kašpar a Lhoták 8, 
Jan Kubánek 6, Krejčík 5, Bronislav Kubánek 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže).

SK Holice „A“ krajský přebor
(vždy v sobotu v 10.15 hod.)
 21. březen  Choceň 
 4. duben  Lanškroun
 18. duben  Pardubičky
 25. duben  Žamberk
 9. květen  M. Třebová
 23. květen  Letohrad
 6. červen  Litomyšl
 21. červen  Polička

SK Holice „B“ okresní přebor
(vždy v neděli odpoledne)
 29. březen  Valy
 12. duben  Choltice
 3. květen  Nemošice
 17. květen  H. Ředice
 31. květen  Přelouč
 14. červen  Dašice

SK Holice – valná hromada
V pátek 27. února se uskutečnila v klubovně 
fotbalového klubu výroční členská schůze.
Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnos-
ti klubu, o jeho hospodaření a účetní závěrce 
za rok 2014. Volbou byl doplněn výbor SK. 
Přítomní byli seznámeni s tzv. Fotbalovou re-
volucí a s přípravou všech mužstev na nadchá-
zející jarní fotbalovou ligu. Závěrem byla člen-
ská základna informována o všech sportovních 
a kulturních akcích, které bude pořádat nebo 
spolupořádat SK Holice. Předsedou klubu bude 
i nadále Petr Bajer, místopředsedou Daniel To-
cháček a sekretářem klubu David Velínský.

Vladimír Faltys

Fotbalové jaro v Holicích
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Jarní cvičení

Jako další fotbalový tým, který je začleněn do SK Holice, vám představíme 
celek dorostenců. V rámci oddílu kopané působí hned dvě družstva. Dorost 
„A“ kope krajský přebor dorostu. Po podzimní části je na krásném 4. místě 
tabulky z 16 celků. Se skóre 36:17 ztrácí pouze 4 body na čelo tabulky. Nej-
lepší domácí střelec s 8 brankami je Lukáš Johanides. Dorost „B“, který tvoří 
na půl domácí SK a Sokol Horní Ředice hraje I. A třídu dorostu. V tabulce 
podzimu z 10 mužstev je tento celek na 5 místě. Na prvního v tabulce ztrácí 6 
bodů. A nejlepší střelec? Jakub Shejbal, který vstřelil 8 branek. Obě mužstva 
trénují pravidelně na fotbalovém stadionu v Holicích a to v pondělí, ve středu 
a ve čtvrtek, vždy od 17 hod. V zimě, v rámci jarní přípravy, všichni společně 
užívali místní sportovní halu a nějaké ty přáteláky a zimní turnaje se také na-
šly. A kdo je sportovně a metodicky vede ? Společnými silami pánové Roman 
Kupka a Jan Zirnsák (mob. 603 171 075). A co se v tomto věku od dorostenců 
očekává? Ukončil se jejich fyzický a psychický růst. Dorostenci pokračují 
ve zdokonalování techniky, zvládají velké objemové tréninkové zátěže. Mají 
zažitý nějaký určitý styl hry.
Co závěrem? Hlavním cílem v této kategorii je příprava pro mužstva dospě-
lých. V neposlední řadě je to však i zachování fotbalu jako životního koníčka. 
 Vladimír Faltys, www.skholice.com

SK Holice představuje oddíl dorostenců

V loňském roce jsme v DTJ založili oddíl, který se věnuje dětskému cvičení 
a kde je kladen důraz na sebeobranu. Cvičení probíhá v tělocvičně ZŠ Ko-
menského, dětem se velice líbí a zatím ho pravidelně (každé pondělí od 17.00 
hodin) navštěvuje asi deset dětí a další rádi přivítáme mezi námi. Vedlejší 
aktivitou oddílu, který vedou zkušení cvičitelé pánové Roček a Tlučhoř, je 
cykloturistika nebo pěší turistika. Milan Štěpánek

V posledním únorovém víkendu se hráči Martina Vašíčková, Miloš Vašíček, 
Lea Vašíčková a Mirek Pacovský zúčastnili dobře obsazeného turnaje mixu 
v hale Romana Šebrleho v Rychnově nad Kněžnou. Po předešlých dobrých 
výkonech sice tentokrát na medaile nedosáhli, ale zasluhují velikou pochvalu 
za dobrou reprezentaci našeho oddílu.
7. března se konal dětský turnaj opět v Rychnově nad Kněžnou, ale tentokrát 
v hale BR centra. Turnaje se za náš oddíl zúčastnilo devět hráček a hráčů 
rozdělených do šesti věkových kategorií. Nejlépe se vedlo v kategorii dívek 
U13 Báře Nešetřilové ,která svou kategorii zaslouženě vyhrála. Na výborném 
třetím místě v téže kategorii se umístila Adéla Kaisrlíková. I další naši hráčky 
a hráči podaly dobré výkony.
14. března jsme opět zavítali na turnaj do Rychnova nad Kněžnou, kde se ko-
nal opět dětský turnaj pořádaný oddílem Badminton Rychnov nad Kněžnou. 
Za náš oddíl nastoupilo deset hráček a hráčů. V nejmladší kategorii se nejlépe 
dařilo Anetě Vašíčkové, která obsadila vynikající druhé místo. Nejstarší ka-
tegorii opět ovládla Bára Nešetřilová. Na druhém místě se tentokrát umístila 
Kristýna Kyselová. Výborný výsledek podtrhla čtvrtým místem Adéla Kai-
srlíková. Všechny hráčky a hráči zasluhují velkou pochvalu za reprezentaci 
našeho oddílu na turnajích v Rychnově nad Kněžnou. 
Další turnaje: 5. 4. Turnaj mixu Holice, 9. 5. Dětský turnaj Holice.

Mirek Pacovský

Badminton BK DDM Holice

Dne 7. února se uskutečnil v Pardubicích zimní čtyřboj – regionální kolo. 
Co je vlastně zimní čtyřboj? Soutěž ve čtyřech disciplínách a to skok z místa, 
hod na koš, člunkový běh a šplh.
Zúčastnilo se ho celkem 8 dětí z oddílu DDM atletiky a ve své kategorii obsadili 
tato místa: Emma Kovaříková druhá, Michaela Morávková pátá, Ludmila Růžič-
ková osmá, Sára Pařízková šestá, Štěpánka Hojková první, Vojtěch Novák pátý, 
František Hojka první, Jakub Tlučhoř druhý.
7. března se konalo v Pardubicích krajské kolo, do kterého mohlo postoupit 
pouze prvních 5 nejlepších. Za DDM Holice oddíl atletiky se zúčastnili pouze 
František a Štěpánka Hojkovi a oba si nadělili po skvělých druhých místech.

DDM Holice – oddíl atletiky

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


