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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
při psaní listopadového sloupku máme
krásné „babí“ léto.
Jsem rád, že se mé
přání z minulých Holických listů vyplnilo
a přeji nám všem krásný dušičkový čas.
Rada města nezahálela ani v říjnu. Zatímco budova ZŠ Komenského u kostela a MŠ Staroholická mají nový
kabát, vrcholí přípravy na zateplování budov
MŠ Holubova a MŠ Pardubická. Do konce lis-

topadu budou na základě výběrových řízení vybráni dodavatelé zateplovacích prací. Stranou
nezůstane ani objekt ZŠ Holubova, kde město
požádá také o dotaci na zateplení . Je reálné, že
do konce roku 2014 budou budovy základních
a mateřských škol zatepleny.
Přípravné práce pokračují i na projektu
„Bezpečná doprava v centru města“. Rada
města vybrala na základě výběrového řízení jako zhotovitele projektových prací firmu
Obršál architekt s.r.o. Praha. V souvislosti
s touto akcí se hovořilo o nutnosti přestěhování sochy Dr. E. Holuba. Na schůzi rady
města dne 21. 10. 2013 bylo definitivně roz-

hodnuto o ponechání sochy na stávajícím
místě.
Rada se rovněž zabývala údržbou místních komunikací a přípravou na zimní období
a vzala na vědomí plán zimní údržby na rok
2013/2014.
Přeji nám všem poklidný i když trochu zamlžený a listím zasypaný listopad. Nezapomínám
na blížící se prosinec, čas adventní a vánoční,
a tak bych Vás rád pozval ve čtvrtek 28. listopadu v 18.00 hodin do kulturního domu na adventní koncert a v neděli 1. prosince v 16.00
hodin na náměstí k tradičnímu rozsvícení vánočního stromu a svátečního osvětlení města.

Stavba budovy Základní umělecké školy Holice
Největší investiční akcí v našem městě je momentálně stavba nové budovy Základní umělecké školy v Holubově ulici. Pomyslnou glajchu
vztyčili stavebníci v polovině října, což znamená, že vyšší už to nebude. O podrobnější informace jsme požádali autora projektu Ing. architekta Dalibora Boráka:
„Na začátku byl požadavek města postavit budovu, která nebude dražší než dříve připravovaná stavba, ale bude mít výrazně nižší provozní
náklady. Náš projektový ateliér DOBRÝ DŮM,
s. r. o. projektuje již řadu let pasivní domy,
které spotřebují ve srovnání s dosud běžnými
domy velmi málo energie, a tak jsme výzvu
rádi přijali.
Abychom splnili podmínku dodržet předpokládanou cenu kolem 40 milionů Kč, museli
jsme pečlivě analyzovat druh a spotřebu materiálů a jejich funkci v celkové koncepci domu.
Z funkčního hlediska bude nejvíce využívaná
část budovy, kde jsou učebny umělecké školy. To a skutečnost, že učebny jsou poměrně
malé a z akustických důvodů musí mít masivní stěny rozhodlo, že škola je v prvních dvou
podlažích a teprve nad nimi je „prázdný prostor“ víceúčelového sálu a s ním souvisejících
foyerů.
Jako otec tří dětí jsem strávil mnoho hodin na
chodbách základních uměleckých škol a nelíbilo se mi, že na děti, které vedu ke kultuře,
čekám v „nekulturním“ prostředí. Také zážitek ze škol v cizině, kde je kladen velký důraz
na kvalitu prostoru, ve kterém se děti pohybují,
nás vedl k tomu, že v každém podlaží školy je
prostorný a prosvětlený foyer, který budou děti
i rodiče každodenně využívat.
Konzultace se špičkovými odborníky na akustiku s firmou Soning nás přivedla k prostorovému
i technickému řešení komorního koncertního

sálku, velkého sálu pro 250 návštěvníků i zmíněných foyerů. Věříme, že v těchto profesionálně navržených a vybavených prostorách vyzní
to, co se děti naučily, skutečně důstojně.
Na nové podmínky se mohou těšit i malí tanečníci. Zkušební taneční sál bude vybaven speciální plovoucí, na laděných tlumičích uloženou,
betonovou deskou, která spolu s profesionálním tanečním povrchem, navrženým na hmotnost a menší svalovou sílu dětských tanečníků
umožní výuku těch nejsložitějších tanečních
prvků.
Zvolené technické řešení klade neobyčejné
nároky na stavební firmu, která školu staví.
Musím říci, že s odbornou znalostí a hlavně

informovaností o nejnovějších trendech ve stavebnictví to bývá v realizační fázi zlé. Tato
stavba je naprostým opakem běžných situací,
majitelé, ale i technici firmy BW Stavitelství
Holice nás svými znalostmi a návrhy neustále
podněcují k vylepšování projektu a podstatnou
měrou se přičinili o unikátnost řešení.
Rovněž osvícenost a informovanost zástupců
města, kteří formulovali zadání, zúčastnili se
diskusí při vzniku konceptu a nyní provádějí
dohled nad stavbou, je velmi inspirující a v mé
třicetileté projektové praxi nebývalá.
Jsem rád, že pro město Holice mohu pracovat
a těším se, jak stavbu přijmou děti, pro které ji
stavíme.“
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 23. září 2013

Usnesení č. 313 RM bere na vědomí činnost
komise pro zvelebení města a nakládání s jeho
majetkem. Č. 314 RM schvaluje Pořadník
uchazečů o přidělení obecního bytu na IV. čtvrtletí roku 2013. Č. 315 RM bere na vědomí plnění kapitálového rozpočtu města k 18. 9. 2013.
Č. 316 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace 3 033 Kč z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje pro KD Holice
na činnost a provoz Turistického informačního
centra Holice. Č. 317 RM vylučuje ze zadávacího výběrového řízení na zpracovatele akce
„Zateplení a výměna oken ZŠ Holubova č.p.
47 v Holicích“, (výběrové řízení na zpracování
energetického auditu, projektové dokumentace
ve stupni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu, zpracování žádosti o dotaci
a organizaci výběrového řízení na dodavatele
stavby) firmu Ing. Vrbický, Holice a Ingeniring
Krkonoše a. s., Trutnov pro nesplnění zadávacích podmínek. Č. 318 RM schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele akce
„Zateplení a výměna oken ZŠ Holubova č.p.
47 v Holicích“, (výběrové řízení na zpracování
energetického auditu, projektové dokumentace
ve stupni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu, zpracování žádosti o dotaci a organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby
) firmu Dabona s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov
nad Kněžnou. Cena dodávky činí 378 730 Kč
včetně DPH. Č. 319 RM schvaluje na základě
poptávkového řízení jako zhotovitele projektových prací akce „Bezpečná doprava v centru
města“ – bezbariérové úpravy komunikace Holubova firmu OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.,
Jana Masaryka 179/56 Praha 2, Vinohrady PSČ
120 00. Cena dodávky činí 179 080 Kč včetně
DPH. Č. 320 RM schvaluje na základě poptávkového řízení jako zhotovitele montážních
prací akce „Úprava otopného systému, výměna
termohlavic, termoventilů a izolace rozvodů
TUV, SV – Bratří Čapků č.p. 61, Holice“ firmu
Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01
Holice. Cena dodávky činí 364 328 Kč včetně
DPH. Č. 321 RM schvaluje platební kalendář
na dobu 3 měsíců na vyrovnání nedoplatku
za vyúčtování služeb za období roku 2012, nájemného za 5/2013, 6/2013 a poplatku z prodlení nájemcům bytu č. 2, nám. T. G. Masaryka čp.
2, 534 01 Holice. Č. 322 RM schvaluje změnu
nájemní smlouvy na společný nájem bytu č. 11
v domě č.p. 61 Bratří Čapků v Holicích. Č. 323
RM schvaluje změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 29 nám. T. G.Masaryka v Holicích pro nájemce firmu DERMATOLOGIE Vaicová, s.r.o. se sídlem Obědovice
č.p. 44, Chlumec nad Cidlinou od 1. ledna 2014.
Č. 324 RM schvaluje bezplatný pronájem části parkoviště (mimo vyhrazených míst a míst
podél chodníku dle přiložené situace) na náměstí T. G. Masaryka dne 17. 10. 2013 v době
od 15.00 hod. do 17.00 hod. pro předvolební
mítink ČSSD Pardubice, Češkova 1299, Pardubice. Č. 325 RM schvaluje uvolnění částky
220 tisíc Kč z investičního fondu Technických
služeb Holice za účelem nákupu 2 dodávkových
vozidel. Č. 326 RM schvaluje podání žádosti
o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost
vykonává Základní škola Holice, Holubova 47,
okres Pardubice, a to z 87 žáků na 120 žáků
s účinností od 1. 9. 2014. Č. 327 RM schva-
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luje podání žádosti o zvýšení kapacity školní
družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola
Holice, Komenského 100, okres Pardubice, a to
z 90 žáků na 120 žáků s účinností od 1. 9. 2014.
Č. 328 RM schvaluje platový výměr ředitelky
MŠ Holubova, Holice Lenky Chotěnovské, dle
předloženého návrhu s platností od 1. 9. 2013.
Č. 329 RM schvaluje dlouhodobý pronájem
školní tělocvičny ZŠ Komenského 100 v budově č.p. 500 Holubova ulice pro TJ Jiskra Holice
a TJ Sokol Holice. Č. 330 RM zamítá žádost
nájemnice bytu č. 3, Holubova 46, Holice o snížení nájemného. Č. 331 RM neschvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Rekonstrukce
balkonů v bytovém objektu Na Mušce čp. 1103
v Holicích“, s firmou Petr Soukup, K Zátiší 243,
Jenišov. Č. 332 RM schvaluje jako dodavatele
plynu pro město Holice, příspěvkové organizace
města a kotelny provozované firmou SEAM (p.
Marek) pro rok 2014 firmu Pražská Plynárenská
a.s., U Plynárny 500, Praha 4.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 7. října 2013

Usnesení č. 333 RM bere na vědomí zprávu
o činnosti komise pro školství mládež a tělovýchovu. Č. 334 RM schvaluje Pravidla
pro financování školství, kultury a tělovýchovy v roce 2014. Č. 335 RM bere na vědomí
měsíční zprávu za měsíc září 2013 na akci
Základní umělecká škola v pasivním standardu. Č. 336 RM schvaluje ukončení nájemní
smlouvy k bytu č. 4R v domě č.p. 1042 v ulici
U Kapličky, Holice ke dni 31. 10. 2013. Č. 337
RM schvaluje platební kalendář nájemci bytu
č.8 v ulici Tyršova čp. 728 na dobu 10 měsíců
k vyrovnání nedoplatku za předpis nájmu včetně záloh na služby za období 12/2012 a 4, 7,
8, 9/2013. Č. 338 RM: a) ruší své usnesení č.
256 ze dne 12. 8. 2013; b) schvaluje nájemci
bytu č. 7 v ulici Hradecká čp. 59 platební kalendář na dobu 5 měsíců k vyrovnání nedoplatku
z předpisu nájmu 6/2013 za byt č.7 a za vyúčtování služeb za období roku 2012 za byt č.5 a 7.
Č. 339 RM schvaluje nájemci bytu č. 10 v ulici
Holubova čp. 761 platební kalendář na dobu 3
měsíců k vyrovnání nedoplatku za předpis nájmu včetně záloh na služby za období 6–9/2013.
Č. 340 RM schvaluje prominutí poloviny
smluvní pokuty z částky 7 059 Kč a 624 Kč
za pozdní platbu nájemného a záloh na služby
za období 8/2013 prodejny a skladu v č.p. 2,
náměstí T. G. Masaryka, Holice. Č. 341 RM
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku p.č. 2393/1 o celkové výměře 4414
m2 a pozemku p.č. 2393/5 o celkové výměře
441 m2, ulice Holubova, k.ú. Holice v Čechách
k provozování trhů v roce 2014. Č. 342 RM
schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy
s Českou republikou – Úřadem práce České republiky a) č. 1/ÚP o nájmu nebytových prostor.
Dle čl. IV této smlouvy skončí nájem dne 30. 4.
2014. b) č. 2/ÚP o nájmu movitých věcí. Dle čl.
III této smlouvy skončí nájem dne 30. 4. 2014.
Č. 343 RM schvaluje VAK Pardubice a.s. prodloužení „Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury“ na BČOV Pardubice se
společností VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. o jeden rok, to je od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2014. Č. 344 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje JSDH v roce 2013 – „Odstraňování následků povodně v červnu 2013“
na částku 114 094 Kč. Č. 345 RM schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a městem Holice
o darování majetku – výpočetní techniky, který je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy
v souhrnné účetní hodnotě 322 304,38 Kč.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 21. říjen 2013

Usnesení č. 346 RM bere na vědomí „Plán
zimní údržby místních komunikací na období
2013/2014“, dle návrhu předloženého ředitelem
TS Holice. Č. 347 RM bere na vědomí zprávu o údržbě místních komunikací a chodníků
v roce 2013. Č. 348 RM schvaluje nájemci
bytu č. 13 v ulici Holubova čp. 761 platební
kalendář na dobu 3 měsíců k vyrovnání nedoplatku za předpis nájmu včetně záloh na služby
za období 7/2013 a již vyměřeného poplatku
z prodlení. Č. 349 RM schvaluje nájemci bytu
č. 6 v ulici Hradecká č.p. 59 platební kalendář na dobu 8 měsíců k vyrovnání nedoplatku
za předpis nájmu včetně záloh na služby za období 8/2013, vyúčtování služeb za rok 2012 a již
vyměřeného poplatku z prodlení. Č. 350 RM
schvaluje dohodu o ukončení nájmu k bytu č.
8 v domě č.p. 1042, U Kapličky, Holice ke dni
31.10.2013. Č. 351 RM schvaluje označení
bytu č. 15 U Kapličky 1042, Holice, jako byt
krizový a odnímá bytu č. 2R, U Kapličky 1042
statut krizového bytu. Č. 352 RM schvaluje aktualizovaný pořadník uchazečů o přidělení bytu
v č.p. 1042 U Kapličky a v č.p. 1131 Palackého
ulice v Holicích, schváleného sociální komisí
na IV. čtvrtletí roku 2013. Č. 353 RM schvaluje
přidělení bytu č. 4R v bytovém domě č.p. 1042
U Kapličky v Holicích, dle pořadníku schváleného sociální komisí na IV. čtvrtletí roku 2013.
Č. 354 RM schvaluje přidělení bytu č. 1R
v bytovém domě č.p. 1042 U Kapličky v Holicích, dle pořadníku schváleného sociální komisí
na IV. čtvrtletí roku 2013. Č. 355 RM schvaluje
podpis Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci
„Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická č.p.
236 v Holicích“. Č. 356 RM schvaluje podpis
Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci „Separace a svoz bioodpadů ve městě Holice“. Č. 357
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnictví bytové jednotky č. 2 v č.p. 731, Tyršova
ul., Holice. Č. 358 RM schvaluje dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo k akci: „Výměna oken bytů
a nebytových prostor T. G. Masaryka 19, Holice“, s firmou PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou.
Č. 359 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k akci: „Výměna oken a balkónových
dveří bytů a nebytových prostor T. G. Masaryka
9, Holice“, s firmou David Türke Uniwin Velim.
Č. 360 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo k akci: „Výměna oken a vchodových dveří č.p. 635, Vysokomýtská ul., Holice“ (budova
TS) s firmou PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou.
Č. 361 RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského č.p. 100
v Holicích“, s firmou Stafi finalizace s.r.o. Pardubice. Č. 362 RM schvaluje zpracování územní studie v lokalitě označené územním plánem
města Holice jako Zb4a a Zb4b. Zpracování studie zajistí předkladatel žádosti Ing. Luboš Valenta. Č. 363 RM schvaluje zveřejnění záměru
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ
odprodeje: obsazené bytové jednotky č. 345/2
stávajícím nájemníkem umístěné v II. nadzemním podlaží bytového domu v ulici Smetanova
č.p. 345 v obci a části obce Holice s dispozicí
2+1 a celkové výměre 78,7 m2, postavené na pozemku parc. č. 960 v katastrálním území Holice
v Čechách za minimální cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 537 410 Kč. Č. 364
RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje:
volné bytové jednotky č. 107/4 o velikosti 3+1,
podlahové výměře 101 m2 umístěné v II. nadzemním podlaží bytového domu čp. 107 v ulici
Hradecká v obci a části obce Holice, postavené
na pozemku p.č. 558/1 včetně podílu na přilehlých pozemcích p.č. 557 a p.č. 559 v katastrálním území Holice v Čechách za minimální cenu
zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 804 610
Kč. Č. 365 RM schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje: volné bytové jednotky č.731/7 o velikosti 2+1, podlahové výměre 79,7 m2 umístěné v II. nadzemním podlaží bytového domu čp.
731 v ulici Tyršova v obci a části obce Holice,
postavené na pozemku p.č. 1738 včetně podílu
na přilehlých pozemcích p.č. 1739/1, 1749/64
a 1744/30 v katastrálním území Holice v Čechách za minimální cenu zjištěnou znaleckým
posudkem ve výši 708 340 Kč. Č. 366 RM bere
na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva
města Holic dne 4. listopadu 2013. Č. 367 RM
schvaluje TS Holice bezplatný pronájem garáže na p.č. 132/5 u č.p. 1173 v ulici Palackého,
Holice, na dobu neurčitou. Č. 368 RM nedoporučuje zastupitelstvu města, schválit pořízení změny ÚP Holice na žádost Martina Opa,
Nová 198, Pardubice na pozemcích p.č. 2000/1
a 1997/6 v k.ú. Holice. Č. 369 RM doporučuje
ZM, schválit pořízení změny ÚP na žádost firmy BV Elektronik s.r.o., V Luhu 715/6, Praha
na pozemku p.č. 111/1. Dále RM doporučuje
ponechat pozemek p.č. 112 v ploše smíšené
obytné, městské, jak je v platném ÚP. Č. 3709
RM nedoporučuje ZM, schválit pořízení změny ÚP Holice na žádost Ing. Luboše Valenty,
Hanzlova 124, Holice a Ing. Kateřiny Valentové,
Týnec 17, Dobrovice na pozemku p.č. 3554/13.
Č. 371 RM nedoporučuje ZM, schválit pořízení změny ÚP na žádost Jaroslava Kamenického,
Kamenec 27, Holice na pozemcích p.č. 4470/6.
Č. 372 RM doporučuje ZM, schválit pořízení
změny ÚP na žádost Marie Vohralíkové, Ivany
Vohralíkové a Jana Vohralíka, Koudelka 39, Holice na pozemku p.č. 3730 s omezením na část
pozemku mimo ochranné pásmo lesa. Č. 373
RM nedoporučuje ZM, schválit pořízení změny ÚP na žádost Lidmily Doležalové, Podlesí
38, Holice na pozemku p.č. 4337/6. Č. 374 RM
nedoporučuje ZM, schválit pořízení změny ÚP
na žádost Milady Kučerové, Býšť 226 na pozemcích p.č. 3453/10, 3029/3 a 3445/32. Č. 375
RM doporučuje ZM, schválit pořízení změny
ÚP na žádost Aleny Sedláčkové, Koudelka 31,
Holice na pozemku p.č. 3729/3 s omezením
na část pozemku mimo ochranné pásmo lesa.
Č. 376 RM nedoporučuje ZM, schválit pořízení změny ÚP na žádost Ing. Jaroslava Konvaliny, Zborovská 79/56, Praha na pozemku
p.č. 2130/110. Č. 377 RM schvaluje vyznačení
dalších dvou hřišť na badminton ve sportovní
hale. Č. 378 RM schvaluje likvidaci movitého
majetku na základě předloženého návrhu komise pro zvelebení města a nakládání s jeho majetkem ze dne 15. 10. 2013.
HOLICKÉ LISTY

Správní odbor – omezení provozu
na pracovišti OP a CD

Ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2013
bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště
správního odboru pro občanské průkazy a cestovní doklady. V této kanceláři městského úřadu
proběhne během této doby a příslušného víkendu
výměna oken a následné malování, z tohoto důvodu bude částečně omezen i provoz v pondělních úředních hodinách, předpokládáme však, že
od 10 hodiny v pondělí 4. listopadu 2013 bude
toto pracoviště již občanům k dispozici.
Děkujeme za pochopení.

Ukončení svozu biologického odpadu bude 15. listopadu!!!

V aktuální informaci o odděleném svozu bioodpadů, který v Holicích probíhá od počátku letošního května nejdříve znovu apelujeme na občany, aby do hnědých popelnic odkládali pouze
biologický odpad a hlavně bez plastových sáčků
a tašek. Ke zkompostování jsou určeny pouze
sáčky rozložitelné, které jsme rozdávali na technických službách a které snad bude možno i zakoupit v některé z holických prodejen (rádi uveřejníme takovouto informaci).
Nejdůležitější informací je, že vzhledem
k průběhu letošního podzimu jsme dohodli se
svozovou firmou ODEKO, že oddělený sběr
„hnědých popelnic“ s biodpadem ukončíme až
v týdnu po svatém Martinovi, to znamená, že
poslední svoz se uskuteční v pátek 15. listopadu 2013.
A na závěr informujeme holické domácnosti,
které se do tohoto systému ještě nezapojily, že
si mohou stále ještě hnědou nádobu vyzvednout
osobně 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.

Odbor dopravy – povinné výměny
řidičských průkazů

Odbor dopravy upozorňuje řidiče, že držitelé starších typů řidičských průkazů vydaných v době
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou povinni
vyměnit tyto průkazy do 31. prosince 2013.
S sebou musíte mít občanský průkaz nebo pas,
jednu fotografii o rozměrech 3,5 × 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Průkaz
lze vyměnit na odboru dopravy. Nejpozději
do 20 dnů ode dne podání žádosti bude vydán
nový doklad. Výměna je zdarma. Další informace získáte na telefonním čísle 466 741 243
nebo na internetových stránkách Ministerstva
dopravy: www.vymentesiridicak.cz.

Odbor dopravy – objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

Nový způsob řešení neoprávněného zastavení a stání vozidel.
V letošním roce došlo k důležité změně zákona
o silničním provozu. Smyslem novely je mimo
jiné zájem na tom, aby přestupky spočívající
v nesprávném zastavení nebo stání, kterého se
dopustili na místě nezjištění řidiči, nezůstaly
nepostiženy. Prakticky to znamená, že i takto

zjištěné přestupky již mohou být nyní projednány a hlavně potrestány.
Předmětnou změnou zákona byly nově stanoveny takové podmínky, které umožňují věc
projednat zvláštním zjednodušeným způsobem,
aniž by bylo nutné zjišťovat totožnost řidiče
vozidla. Městský úřad bezodkladně po oznámení přestupku (oznámení činí městská nebo
státní policie) nebude zjišťovat, kdo přestupek
spáchal, nýbrž vyzve provozovatele vozidla, se
kterým došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení
určené finanční částky. Stanovení výše této částky upravuje zákon a v tomto případě se nastavuje ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení,
to znamená ve výši 1/4 až 1/2 z maximální částky rozpětí, které stanovuje zákon za přestupek,
řešený s řidičem v blokovém řízení.
V praxi se bude často jednat o částku ve výši
500 Kč až 1000 Kč. Může být ale i vyšší, protože blokově lze přestupek spočívající v neoprávněném zastavení nebo stání trestat pokutou až
do 2000 Kč.
Pro řidiče, který nebude reagovat na oznámení
za stěračem nebo se bude odvolávat na osobu
blízkou, by se mohlo toto jednání nepříjemně
prodražit, neboť nic nebrání tomu, aby bylo
protiprávní jednání projednáno s provozovatelem vozidla. Ten se totiž dopustí správního
deliktu tím, že nezajistí, aby při užití vozidla
na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Po předchozích zkušenostech víme, že mezi
nejčastější prohřešky v holických podmínkách
patří neoprávněné parkování na chodníku, parkování na placeném parkovišti bez zaplacení
parkovacího poplatku nebo neoprávněné parkování na vyhrazeném parkovišti. Může se také
jednat o neoprávněné zastavení a stání v místech, kde je to zakázáno dopravní značkou nebo
obecnou úpravou uvedenou v zákoně.
Pevně věříme, že takových případů bude co možná nejméně a očekáváme, že zavedením uvedeného opatření se bude jejich počet ještě snižovat.
Jsme si také vědomi, že větší část řidičů respektuje nastavená pravidla v provozu, a proto se jich
tato změna zákona vůbec nedotkne.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 4. listopadu 2013

V pondělí 4. listopadu 2013 v 17 hodin se
bude konat v klubovnách kulturního domu
zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu
města k 30. 9. 2013, schválení rozpočtové
změny a projednání změny ve zřizovacích
listinách městských příspěvkových organizací. Dále zastupitelstvo města bude schvalovat smlouvu o poskytování energetických
služeb metodou EPC, na programu bude
i jednání o změně územního plánu města
a pravidelným bodem budou převody nemovitého majetku města, sdělení starosty
města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání
holických zastupitelů 4. 11. 2013.
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KULTURA V HOLICÍCH

Holický kramflíček –
20. ročník

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2013
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY

datum hodina program
vstupné
8. 11. 9.30+11 Factorial! Orchestra
pátek
Koncert holického big bandu pro školy.
50 Kč
8. 11.
19.30 Záskok aneb Jak to bylo s Vlastou
pátek
Představení o nešťastné premiéře hry „Vlasta“ upravil a nastudoval Obnovený
ochotnický spolek Jelení v režii Josefa Kušičky.
100 Kč
10. 11.
15.00 Včelí medvídci od jara do zimy
neděle
Oblíbené představení nás opět zavede do hmyzí říše, kde s našimi čmeláky
postupně prožijeme všechna roční období. Pohádka je plná známých i nových
písniček od skladatele Petra Skoumala.
Divadlo Věž Brno.
60 Kč
20. 11.
10.15 Matylda zasahuje
středa
Neuvěřitelné příhody kachny Matyldy uvádí DAP Praha.
40 Kč
22. 11.
19.30 John Murrell Ještěrka na slunci
pátek
Komorní komediálně laděná hra zachycuje dny na sklonku života slavné herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného
muže – oddaného tajemníka George Pitoua.
Režie: Jana Kališová.
Hrají: Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský.
Divadlo v Řeznické Praha. * Zařazeno v ABO 2013/2014.
270-250-230 Kč
28. 11.
18.00 Modrá hvězda Vánoc 2013
čtvrtek
Adventní koncert, na němž se představí ansábl Blue Star Václava Marka s taneční a swingovou hudbou 30. a 40. let 20. století.
Spozorem koncertu je BW-Stavitelství s.r.o. Holice.
120 Kč
1. 12.
14.00 Pohádkové odpoledne s Mikulášem
neděle
Tradiční odpoledne s pohádkou, Mikulášem a čertem pro nejmenší.
40 Kč
datum
5. 11.
úterý

12. 11.
úterý

19. 11.
úterý

26. 11.
úterý

KINO

hodina program
vstupné
19.30 Riddick
Zrazen vlastními druhy a ponechán na pospas smrti na pusté planetě. Riddick bojuje o přežití. Rozpoutá útok pomsty před svým návratem na rodnou planetu Furya.
Režie: David Twohy.
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sachoff, Dave Bautista a další.
Žánr: Akční sci-fi. Délka: 119 minut.
75 Kč
19.30 Revival
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se v roce 1972
rozpadli. Teď se jejich světy potkávají a oni si znovu začínají užívat hudby,
kamarádství a světa na pódiu i za ním.
Režie: Alice Nellis.
Hrají: B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, M. Geišberg, Z. Bydžovská a další.
Žánr: Hudební komedie. Délka 116 minut.
80 Kč
17.00 Čtyřlístek ve službách krále
Dobrodružný příběh v podobě malého výletu do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání se lvem Bruncvíka a s císařem Rudolfem.Může získat i kámen mudrců a zachránit tak císaře a korunovační klenoty.
Režie: Michal Žabka.
Žánr: Animovaná komedie. Délka 90 minut.
70 Kč
19.30 Rivalové
Závratná rychlost, adrenalin, krásné dívky a touha po vítězství. Film vypráví skutečný příběh dvou pilotů Formule l. James Hunt je neřízená střela, playboy a brilantní řidič. Niky Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný.
Režie: Ron Howard.
Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde.
Žánr: Akční životopisné drama. Délka 123 minut.
80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum
12. 11.
úterý

hodina program

vstupné

16.00 Něco o bezpečnosti – přednáší nprap. Martin Dušek.
vrchní inspektor Policie ČR

GALERIE – VÝSTAVA

30 Kč

datum hodina program
vstupné
1.–25. 11.
PĚT TET – Výstava obrazů amatérských výtvarnic z Hradce Králové.
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Taneční klub Tancklub Holice a Taneční studio
Hany Flekrové vás zvou na jubilejní 20. ročník
celostátní soutěže ve sportovním tanci Holický
kramflíček, který se koná v neděli 17. listopadu ve sportovní hale. Soutěže začínají od 9.00
hod. Dopolední část je vyhrazena Hobby párům, tato soutěž se koná pod hlavičkou Svazu
učitelů tance České republiky. Letos poprvé
budou zařazeny soutěže v seniorských kategoriích. V odpolední části budou soutěžit páry
v postupových soutěžích pod záštitou Českého
svazu sportovního tance. Vzhledem ke kulatému jubileu je do programu odpolední části zařazeno vystoupení mistrovského páru: Holičáka
Michala Mládka s Marikou Kasalovou v show
dance. Soutěžit se bude ve těchto kategoriích:
děti, junioři, mládež a dospělí a senioři. Akce se
koná za podpory města Holice a partnerů BW
Stavitelství a firmy Monts a dalších podnikatelů. Předpokládaný závěr soutěží je v 17 hodin
Zveme všechny příznivce tanečního sportu.
Taneční pozvánka
Taneční studio Hany Flekrové Vás zve na tyto
akce a nabízí:
9. listopadu – KOTILIONOVÁ PRODLOUŽENÁ kurzu společenského tance a chování
pro mládež od 20.00 hod v sále U Červinků
Horní Ředice.
23. listopadu – SPOLEČENSKÝ VEČER –
závěr kurzu tance pro dospělé od 19.00 klubovny. Obě akce jsou přístupné veřejnosti.
5. prosince – Mikuláš k Vám domů. Mikulášská nadílka na objednávku.
Více na: WWW.TSHF.CZ

SPCCH informuje
Svaz postižených civilními chorobami (SPCCH) je samostatným nezávislým občanským
sdružením. Na základě dobrovolného členství
sdružuje postižené civilizačními chorobami,
zdravotně postižené a seniory, kteří mají zájem
o spolupráci. V Holicích již několik let působí
okresní výbor SPCCH, který spolupracuje se
ZO SPCCH Holice, Dolní Roveň, orgány státní
správy a ostatními obecně prospěšnými občanskými sdruženími. Svaz pro své členy v průběhu roku pořádá různé akce, z těch nedávných
můžeme připomenout besedu pro Klub důchodců a nově vybudované centrum pro seniory
v Holicích, výlet za památkami Třebíče, plavání
ve Vysokém Mýtě a pravidelné členské schůze.
SPCCH rád přivítá nové členy, stejně jako zajímavé náměty na kulturní akce. Neváhejte a zapojte se také.
Jiřina Brandová
BUTIK VĚRA – V Komenského ulici vedle
papírnictví jsme otevřeli prodejnu s textilní
galanterií, prádlem a ponožkami. Provádíme drobné krejčovské opravy, sortiment je
totožný s prodejnou textilu na autobusovém
nádraží. Těšíme se na vaši návštěvu.
Koupím rodinný dům se zahradou v Holicích nebo okolí. Tel: 737 261 909
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Holubovy Holice
Nejslavnější rodák našeho města se narodil 7. října 1847. Na jeho
počest se poslední roky pořádá akce nazvaná Holubovy Holice.
Nejinak tomu bylo i letos. Akce tradičně začíná položením kytice u sochy (letos zrestaurované) Dr. Emila Holuba, umístěné před
budovou Pošty (foto č. 1). Na druhém snímku Ladislava Formánka
můžete vidět část nového pamětního místa, které vzniklo na místě
rodinného domu rodičů Dr. Emila Holuba v Růžičkově ulici. Na fotografii foto č. 3 starosta města Mgr. Ladislav Effenberk slavnostně přestřihává pásku a symbolicky předává toto místo veřejnosti.

Kromě besed, výstavy, přednášky, koncertu a divadelního představení byl součástí Holubových Holic 2013 i zájezd do Vídně. Zcela
zaplněný autobus (51 účastník) se do místa posledního odpočinku
Dr. Emila Holuba vydal ve čtvrtek 3. října v 6.00 hodin. Před zraky
všech účastníků zájezdu (foto č. 4) položil věnec na vídeňský hrob
bývalý starosta Mgr. Pavel Hladík (foto č. 5). Na fotografii číslo
šest jsou zachyceny členky skupiny GRI – GRI při vystoupení nazvaném Africké rytmy.
Petr Kačer

Foto č. 3

Foto č. 1

Foto č. 2
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Foto č. 4

Foto č. 5

Foto č. 6
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Listopadové dny v Mateřské škole Holubova

Podzim na 1. stupni ZŠ Komenského

Měsíc listopad jsme zahájili v podobě strašidel a duchů, oslavili jsme Halloween. Co nás ještě čeká v měsíci listopadu? Každé pondělí opět probíhají v naší mateřské škole pondělní hrátky. Tento měsíc můžete navštívit
Krtečkovou třídu. Děti, které dovršily dvou let, si mohou za doprovodu
rodičů pohrát ve školce, je pro ně připravena nabídka různorodých aktivit.
Hrátky se uskuteční v čase od 15.15 do 16.15 hodin. Budeme pokračovat
v návštěvách solné jeskyně. Každá třída navštíví solnou jeskyni dvakrát
v měsíci. 6. listopadu se děti mohou těšit na pohádku: ,,Palečkovo dobrodružství.“ 25. listopadu nás navštíví Divadlo Víly Srdíčkové s pohádkou:
,,Čert a Káča.“ Budeme se připravovat na zahájení adventního času. Na
kroužku keramiky budou děti vytvářet vánoční dekorace. Nacvičíme krátké vánoční pásmo, děti zazpívají pod rozsvíceným adventním stromem
ve Velinách. Začneme připravovat vánoční besídky, dílničky. Děti začnou
snít o tom, co si přejí pod vánoční stromeček. Více informací o škole na:
www.msholubova.cz.
Lenka Chotěnovská

KOUZELNÝ PODZIM V MŠ STAROHOLICKÁ

Poslední zářijový den jsme věnovali sportu. V rámci projektu Comenius
jsme celé dopoledne soutěžili na hřišti gymnázia, nejprve v atletických
disciplínách. V druhé části byla soutěžící družstva sestavena ze zástupců
všech ročníků. Páťáci museli pohlídat, aby mladší děti byly stále s nimi
při přesunech po hřišti k jednotlivým disciplínám, prvňáci se zase snažili,
aby předvedli co nejlepší výkony. I když zvítězit nemohli všichni, většina
ze 169 zúčastněných žáků odcházela domů s dobrými pocity z příjemně
prožitého dopoledne.
V dalším týdnu žáci 1. až 4. ročníku vyráběli záložky do knížek pro stejně
staré děti ze ZŠ v Bratislavě. Nejstarší – čtvrťáci si s dětmi ze Slovenska
začnou psát a třeba vznikne nové česko – slovenské přátelství.
14. října se odpoledne na naší škole sešli budoucí prvňáčci, aby se seznámili se učitelkami a spolu nimi si zahráli, zazpívali a vyráběli – tentokrát
ježečka. Ve stejný čas byla pro rodiče připravena beseda s PhDr. L. Lažovou o přípravě předškoláků a rodičů na školu. Poté si všichni společně
prohlédli školu. A my – učitelky 1. a 2. tříd, se již teď těšíme na další setkání, které se uskuteční 2. prosince. Srdečně vás zveme na předvánoční
vyrábění.
Mgr. Olga Jiroutová

Přichází podzim v plné síle. A my se těšíme z darů přírody, sklízíme je a třídíme. Plody, které nejsou sklizeny, padají ze stromů, stejně tak listí, které
sbíráme a lisujeme. Při společném výletě na Vysoké Chvojno k penzionu
,,Zámeček“ a přilehlé oboře se zvířátky (jeleny, muflony, srnkami) jsme poznávali krásy okolní podzimní přírody, která se chystá k odpočinku. Velkým
zážitkem bylo krmení zvířátek kaštany, žaludy. Na podzimních procházkách
sbíráme všechny podzimní plody a přírodniny, navlékáme je a zdobíme výrobky celou školku. Z dýní, které nám přinesli rodiče, vyrábíme housenky,
panáčky, skřítky ,,Podzimníčky“, které instalujeme před vchodem do MŠ.
Vždy se těšíme na již tradiční podzimní tvoření s rodiči. Z donesených přírodnin společně vyrábíme. Všechny nás mile překvapila kreativita a nápaditost dětí a jejich rodičů. Společné tvoření provázela pohoda a dobrá nálada.
Šikovnost a fantazie rodičů i dětí nám ozdobila MŠ.
A na co se budeme těšit v listopadu? Na pohádky, fotografování, pobyt
v solné jeskyni a výlet na zámek Hrádek u Nechanic.
Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ
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Střípky ze základní školy v Komenského ulici
Po měsíci září, který usadil žáky zpět do školních lavic, to říjen na „Komenčáku“ pěkně rozpohyboval.
Vše začalo již 30. 9. sportovním dnem, v němž žáci všech tříd poměřili
své síly v různých sportovních disciplínách i znalostech o sportu. Nejlépe
se dařilo osmým třídám, zejména 8. B, která nakonec zvítězila.
Žáci školy se zúčastnili atletických závodů a fotbalový tým zvítězil v turnaji škol.
Deváté třídy podnikly výpravu do lomu na Kozákově. Domů si žáci přivezli cenné suvenýry – vlastníma rukama odhalené minerály.
Šesté třídy strávily příjemné chvíle při výukovém programu v hradecké
hvězdárně a zajímavou formou si doplnily učivo zeměpisu.
Ve všech ročnících na druhém stupni proběhly výukové programy Ekopaleta, jejichž úkolem je probudit v žácích „ekologické myšlení“ a naučit
je rozumnému chování k přírodě a životnímu prostředí. Pro osmé a deváté
třídy byla připravena beseda s psychologem.
Proběhl sběr starého papíru. Ve dnech 21. a 22. 10. měli rodiče možnost
navštívit naši školu i v době vyučování a vidět své děti přímo v akci při
dnech otevřených dveří.
Dne 14. 10. odjeli zástupci školy do Droghedy v Irsku na setkání v rámci
projektu Green-Sporty-Healthy. Zahájili tím druhou etapu této zajímavé
aktivity, o níž jsme veřejnost podrobně informovali v loňském školním
roce. To nejzajímavější a také nejnáročnější nás však ještě čeká. Již v posledním listopadovém týdnu přivítáme zástupce sedmi spřátelených škol
u nás v Holicích. Připomínám, že se jedná o školy v Itálii, Španělsku,
Německu, Polsku, Irsku a dvě školy z Velké Británie. Návštěvníci si prohlédnou naši školu, žáci budou spolupracovat a hlavně komunikovat při
společných aktivitách.
Dne 27. 11. v odpoledních hodinách se uskuteční v příjemném prostředí
budovy prvního stupně adventní jarmark. Děti společně s učiteli vyrobí
drobné předměty a vánoční dekorace nejen pro návštěvníky ze zahraničních škol, ale i pro rodiče a širokou veřejnost. Přijďte se svátečně naladit.
Srdečně vás na tuto akci zveme!

Pracovní oděvy

Gymnázium informuje

Říjen byl na holickém gymnáziu ve znamení cestování. Největší výpravu
podniklo 43 studentů se třemi pedagožkami, a to až za kanál La Manche,
aby navštívili Londýn, Oxford, Canterbury a kromě nich i paláce Hampton Court a Blenheim Palace. Čtyřdenní pobyt v hostitelských rodinách
byl pro studenty tradičním prubířským kamenem jazykových dovedností
a zdrojem mnohých zážitků nejen ve spojení s anglickou kuchyní.
Cesty studentů čtvrtých ročníků technického bloku směřovaly do nedaleké Litomyšle, kde ve společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
na vlastní oči viděli technologii výroby skleněného vlákna. Třída 7. C
navštívila pardubický pivovar a zámek.
V listopadu nás čeká den otevřených dveří (5. 11.), studentská akademie
(21. 11.) a druhý absolventský ples, který se bude konat v sobotu 30. 11.
v Kulturním domě v Holicích. Na všechny zmíněné akce vás co nejsrdečněji zveme!
Mgr. Andrea Daňková, ředitelka gymnázia

Čtyřnohý spolužák
Na našem gymnáziu můžete v tomto školním roce zažít neobvyklou věc.
Když zazvoní na konec hodiny a studenti se vyhrnou ze tříd, ze dveří
1. ročníku se mezi nimi na chodbu proplete něco hravého, plavého, s hlubokýma tmavýma očima – štěně labradora jménem Orfeus. Je to už druhý pejsek na naší škole, v září a říjnu jsme tu potkávali černého Nera.
Navštěvuje zcela pravidelně všechny hodiny výuky od pondělí do pátku.
Sedí ve třídě vedle své paničky Natálie Štrochové, pozorně naslouchá a –
jak říkají kantoři – snaží se nerušit při hodině!
Není to proto, že by naše škola dovolila volný vstup domácím mazlíčkům.
Je to budoucí asistenční pes, u něhož naše studentka, která má nevidomou
maminku, provádí tzv. předvýchovu. Štěně se učí kontaktu s člověkem,
sebeovládání a socializaci, aby později mohlo svůj život zasvětit pomoci
těm, kteří to budou potřebovat. A naopak naši studenti se učí v praxi toleranci a lásce ke všemu živému, úctě ke zvířatům, která po staletí člověku
užitečně pomáhají. Uvědomí si, že pes není jen chlupatá hračka na mazlení. A věřím, že mezi jeho dvounohými spolužáky po této zkušenosti
nebude nikdo, kdo by v budoucnu dokázal zvíře týrat.
Pravda, tenhle student asi nebude znát teorii relativity ani gramatiku, ale
snad pochopí, že vedle člověka mu může být dobře.
Václava Macků, profesorka na gymnáziu

Výroba - prodej

Ing. Eva Brychtová
Adresa: Smetanova 441, Holice, 534 01
Tel.: 466 682 086
Mobil: 737 352 016
E-mail: brychtova.eva@pracovni-konfekce.cz

www.pracovni-odevy-eva.cz
HOLICKÉ LISTY
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V Holicích vyroste jedinečná stavba
Firma Erwin Junker se v příštím roce rozroste o další budovu. Majitel firmy zde zamýšlí
uskutečnit své plány a vize.
Prvním krokem bylo 2. 10. 2013 slavnostní položení základního kamene
polyfunkční budovy, kterého se kromě majitele, pana Junkera, zúčastnil
také hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a samozřejmě
starosta Holic, Mgr. Ladislav Effenberk.
Pod názvem polyfunkční budova je skryto několik velkých projektů a myšlenek. V přízemí vyroste výrobní hala pro největší stroje, jaké kdy firma
Junker vyráběla, na nichž bude možno brousit klikové hřídele o délce až
4,5 metru. V dalších patrech potom vznikne restaurace a hotel s 25 pokoji, neboť firma chce nabídnout komfortní zázemí svým zákazníkům, kteří
přijíždějí na přejímky svých hotových strojů z celého světa. V neposlední
řadě se bude v budově nacházet internát s třiceti studentskými pokoji,
několik učeben a rozlehlá posluchárna. Vizí majitele je, do budoucna

získávat a školit vlastní odborníky tak, aby evropská technologie uspěla
ve velkém konkurenčním tlaku především z Asie. Tento projekt přivítal
i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, který je zastáncem duálního vzdělávání v České republice. „Tento projekt by mohl být
pilotním a jít příkladem i ostatním firmám a vzdělávacím subjektům“,
řekl hejtman. I starosta Holic vítá stavbu takovéto budovy, která nejen
zviditelní Holice a celý region v České republice, ale přinese příležitost
mladým lidem stát se odborníky v perspektivní firmě, která je špičkovým
výrobcem brousicí techniky, dodávající své výrobky do celého světa.
Kateřina Kuhnke
STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE
ŠKOLICÍ STŘEDISKO
NÁDRAŽNÍ 301 - 534 01 HOLICE

Školicí středisko

nabízí školení řidičů
nákladní a osobní dopravy

Přednáška
Automotoklub Holice, odbor mototuristiky, připravil pro řidiče z Holic
a okolí přednášku na téma „Co je nového v silničním provozu“. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu od 18.00 hodin v salonku
restaurace Černý kůň. Přednášet bude majitel autoškoly pan Josef Bartoníček, který zodpoví i otázky z publika. Při prezentaci se bude vybírat
symbolických 10 Kč na úhradu režijních nákladů. Těšíme se na setkání
s řidiči, kteří se chtějí zdokonalit.
Vrbický

Kurzy pravidelného školení „7 hodin“ pro držitele
Profesního průkazu způsobilosti řidiče
skupin řidičského oprávnění C1, C, C+E, D1, D, D+E
Kurz pro získání Profesního průkazu způsobilosti řidiče
pro skupiny řidičského oprávnění C1, C, C+E, D1, D
Kontakt: tel. 724 821 331
www.spsauto.cz/skoleniridicu
e-mail: skoleni@spsauto.cz

originální interiéry
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inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

HOLICE v Čechách

www.thenz.cz
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Pozor, Holoubek hlásí změny!
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice nabízí
dětem od 3 let samostatně a do 3 let s doprovodem
rodičů nebo prarodičů bohatý program. V pondělí začínáme „Výtvarným a pracovním tvořením“ s Helenou, v úterý se můžete těšit na „Hudebně pohybové
dopoledne s písničkami“ s Milenou. Ve středu Vás zavedeme do „Světa pohádek“ a najdeme i „Chvilku pro
logopedii“ a to vše s Helenou. Ve čtvrtek budeme „Poznávat svět všemi
smysly“ s Dášou a na pátek je připravené „Hravé pohybové dopoledne “
s Janou. Od listopadu začínáme s odpoledním programem: každý čtvrtek
bude probíhat „Angličtina hrou“ s Milenou od 17.00 hodin, a to pro děti
od 4 let. Je třeba se přihlásit co nejdříve. Baby studio pro miminka a jejich
maminky nebo tatínky začíná 7. 11. a bude probíhat každý lichý čtvrtek
od 14.00 do 16.00 hodin.
Večerní zpívání pro dospělé se přesunulo na čtvrtek. Úderem 18.00 hodiny se začíná zpívat pří kytaře a po půl hodině, tedy od 18.30 hodin si

zazpíváme za doprovodu piana.
Od září je opět v provozu půjčovna her a didaktických pomůcek.
Program, „Už vím proč“, který je pro děti kolem 6 let, je též po prázdninové pauze obnoven.
Pro zájemce pokračuje doučování žáku základních škol.
RVC Holoubek připravuje na prosinec vzdělávací kurzy pro seniory.
Přijďte ve středu 4. 12. 2013 v 8.30 hodin na kurz s tématem „Proč trénovat svoji paměť“, v pondělí 9. 12. od 8.30 hodin na přednášku „Nástrahy médií aneb jak na ně“ a ve čtvrtek 12. 12. 2013 od 8.30 hodin se
můžete zúčastnit „Počítačového kurzu pro úplné začátečníky“. Na každý
kurz je nutné se předem přihlásit u paní Ing. Janků na telefonním čísle
732 250 063.
Podrobnější informace o akcích RVC Holoubek získáte na telefonním
čísle 733 141 960 nebo na mailu: holoubek@charitapardubice.cz.
Ale nejlepší bude, když k nám zavítáte osobně!
Již 68 dospěláků se přišlo vzdělávat do Holoubka
V měsících říjen a listopad pokračují kurzy 3. vzdělávacího cyklu projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ. Účastnice/ci si prohlubují znalosti
angličtiny a získávají nové počítačové dovednosti, pracují také na zlepšení svých komunikačních a prezentačních dovedností, aby si zvýšili šance
na lepší pracovní uplatnění. Kurzovné je hrazeno z ESF a státního rozpočtu ČR, přihlásit se lze průběžně až do prosince 2014. Více na www.
matape.cz nebo tel. 603 566 141.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

Oblastní Charita Pardubice hledá dobrovolníky pro doučování dětí ze
ZŠ v Holicích a okolí. Doučování bude probíhat 1 × týdně (úterý nebo
čtvrtek – dle možností dobrovolníků) v RVC Holoubek. Zájemci se
mohou hlásit na tel.: 733 741 947 (Jana Dračínská).
Vrbický

HOLICKÉ LISTY
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POMOC RODINÁM V NOUZI
K základnímu poslání Oblastní charity Pardubice patří pomoc bližnímu
v nouzi, proto se od roku 2010 věnujeme také rodinám s dětmi v tíživé
životní situaci. Pomáháme jim nepříznivou situaci řešit a překonat její negativní důsledky. Více informací o sociálně aktivizační službě pro rodiny
s dětmi nám poskytla vedoucí služby Mgr. Barbora Nováková:
Kolik pracovníků tento projekt v rámci Oblastní charity Pardubice
zajišťuje?
Službu zajišťují 3 sociální pracovnice, které se věnují práci s rodinami.
Nyní pracujeme s asi 20 rodinami v oblasti Pardubic, Holic, Chrudimi
a Luže. Dlouhodobě máme navázanou dobrou spolupráci se Sociálními
odbory v Pardubicích, Holicích a Chrudimi a spolupracujeme také se školami a jinými organizacemi, které se věnují práci s dětmi a rodinou.
S jakými problémy obecně přicházíte v rodinách do kontaktu?
Každá naše rodina je individuální, proto i starosti, které řeší, jsou velmi
různé. Řešíme kupř. problematiku školy a školní docházky, vyřízení sociálních dávek, bydlení, dluhy, urovnání vztahů v rodině, péči a výchovu
dětí, vymezení pravidel a režimu pro dítě, či vzájemný respekt mezi členy
rodiny.
Co se za dobu fungování služby podařilo a jak vás vnímají rodiny,
do kterých chodíte?
Pro každou naši rodinu je úspěchem něco jiného, podle toho, jaké obtíže řešila. Jedné rodině jsme třeba pomohli upravit životní podmínky tak,
aby se mohlo vrátit dítě z dětského domova zpátky k rodičům, jinde zase
zajistit splátky dluhu a nepřijít tak o bydlení. Rodiny nás vnímají jako
pomoc k tomu, aby se jim dařilo lépe, a mnoho z nich o nás mluví i se
svou rodinou a přáteli.
Když zhodnotíte službu jako celek, naplňuje původní představy o jejím smyslu a o tom, k čemu má tento projekt sloužit?
Člověk se samozřejmě vyvíjí, má jiné představy a očekávání v průběhu
času, kdy se věnuje pomoci bližnímu. Naše služba se ale od začátku věnuje rodinám v nouzi a na tomto principu je také založená. Původní, čistě
terénní práci s rodinou jsme postupně rozšířili na pořádání případových
konferencí, nabízíme službu mediace, nově zajišťujeme rodinnou terapii.
Letos o prázdninách jsme se s dětmi a jejich rodiči vydali na dva rodinné
výlety, protože společné pozitivní zážitky dětí a rodičů jsou důležité pro
podporu vzájemných pozitivních vazeb. V průběhu školního roku zase
realizujeme projekt doučování dětí dobrovolníky, který zároveň funguje
i jako prevence problémů ve škole.
Jakým způsobem by vám mohli pomoci čtenáři Holických listů?
V tuto chvíli akutně sháníme dobrovolníky právě pro doučování dětí
a také hledáme dobrovolníky pro práci s dětmi v rodinách. Další možností pomoci jsou sbírky, které nárazově pořádáme. O prázdninách se např. uskutečnila sbírka
školních potřeb, při níž jsme dostali pro děti mnoho
pěkných věcí. Funguje také služba dárcovské SMS.
Tento projekt můžete podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo: 87777,
jednorázově ve tvaru: DMS mezeraPOMOCRODINAM, roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM. Cena DMS je 30 Kč,
Oblastní charita Pardubice obdrží 28,50 Kč. Při roční podpoře vám bude
automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Více na: wwwpardubicecharita.cz/dms.

Celoroční čištění interiérů a exteriérů vozů.
Čištění koberců, sedacích souprav, …
Úklid bytových a nebytových prostor.
Prodej náhradních dílů.
Renovace a oprava laku vozidel.
Zajištění oprav, STK a EMISE.
Holice a okolí doprava ZDARMA.
Pro bližší informace nás kontaktujte:
www.mascisteni.cz
mas.cisteni@email.cz
volejte: 733 187 660
Jsme tu pro Vás. Společně za lepší cestou.
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Studenti SŠA Holice
absolvují odborné stáže v zahraničí

Střední škola automobilní v Holicích posílá své studenty na odborné stáže
do partnerských škol a autoservisů v zahraničí. Stalo se již tradicí a pravidelně se s velkým úspěchem a zájmem studentů opakují stáže do Finska
– Poorvo, Francie – Guer a Argenteuil, Slovenska – Bratislava, Maďarska
– Gyor, Rakouska – Aggenburg a Číny – Shanghai. Stáže jsou reciproční,
studenti zahraničních partnerských škol nás navštěvují a v součinnosti se
studenty SŠA probíhají odborné praxe. Letos jsme úspěšně navázali spolupráci také v Polsku, konkrétně s partnerskou školou Zespól Szkól nr. 2
v Ostrzeszówie, kde ve dnech 15. 9. až 4. 10. skupina sedmi studentů
úspěšně absolvovala odbornou a kulturně vzdělávací stáž. A jak taková
stáž probíhá ? V rámci odborné činnosti jsou studenti aktivně zapojeni
do práce ve vybraných autoservisech. V Polsku to byl autoservis BAX
ve městě Ostrzeszów a značkový autoservis FIAT BIRAS ve městě Grabów nad Prosnou. V autoservisu BAX se studenti seznámili s přestavbami a celkovými opravami nákladních a přípojných vozidel přepravujících osobní vozidla. Měli možnost poznat pracovní postupy týkajících
se oprav, výměny jednotlivých součástí, broušení a přípravu na lakování
nákladních a přípojných vozidel. Ve značkovém servisu FIAT studenti
pronikli i do oprav dalších továrních značek osobních vozidel a se zájmem se zapojili do práce ve stanici technické kontroly.
V rámci kulturně poznávací a sportovní činnosti studenti během pobytu
navštívili polskou Wroclaw, prošli si krásné historické centrum města, obdivovali slavnou Wroclawskou univerzitu, prohlédli si instalaci Panoramy
Raclawické, moderní fotbalový stadion a nově vybudované letiště, dále
poznali krásy historických polských měst Kalisz, Ostrów Wielkopolski
a renesanční zámek v Gluchowie. Pravidelně relaxovali v plaveckém bazénu, zahráli si bowling, kulečník, vydali se na dobrodružný výlet na kajacích po řece Prosna a nadšeně závodili na motokárách.
Stáže jsou pro studenty velkým přínosem, jak po stránce odborné, tak
i kulturním zážitkem, umožňují poznat národní zvyklosti země, tradiční
jídla, naváží kontakty s vrstevníky a osvojí si cizí jazyk.
SŠA Holice – školicí středisko
Základní škola Holice, Komenského 100
Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ JARMARK
ve středu 27. 11. 2013 od 14.00 do 18.00 hodin
v budově I. st. v Holubově ul. (vedle Pošty)
Těšit se můžete na krásné výrobky dětí i učitelů, zdobení perníčků
a další tvořivé dílny.
Přijďte se potěšit čajem a cukrovím a načerpat adventní atmosféru.

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

HISTORIE MĚSTA HOLIC

HOLICKÁ SPORTOVIŠTĚ
Historie organizované tělovýchovy v Holicích se začala psát v roce
1870, kdy 11. 12. byla založena Tělocvičná jednota Sokol Holice. Po ustavení spolku se nejdříve cvičilo v sálech hostinců „Na Špici“ a „U Koníčka“, od roku 1892 pak v nově postavené škole v Holubově ulici. Školní
tělocvična však záhy nestačila vzrůstajícímu počtu cvičenců, a proto bylo
rozhodnuto postavit si vlastní budovu – sokolovnu.
Pro tento účel věnovalo město Sokolu pozemky za školou a další pozemky na venkovní cvičiště spolek zakoupil od soukromníků. Slavnostní
položení základního kamene se uskutečnilo 15. 8. 1912 a o rok později,
při sokolském župním sletu 3. 8. 1913, byla sokolovna otevřena. Stavba, provedená podle návrhu významného architekta Otakara Novotného
místním stavitelem Václavem Mandysem, je dnes zapsána na seznamu
kulturních památek. Ještě dnes je třeba hluboce smeknout před obětavostí a zápalem tehdejších holických sokolů v čele s jejich starostou
MUDr. Čeňkem Zemánkem. Škoda jen, že se nepodařilo z finančních důvodů realizovat celý Novotného návrh, který počítal ještě s objektem lázní
a divadelním a přednáškovým sálem. Místo toho byl zřízen park, původně
zvaný Fügnerovy sady, později až dodnes známý jako „sokolský“ park.
Čilý tělovýchovný ruch v nové sokolovně byl záhy přerušen první světovou válkou, kdy byla sokolovna přeměněna na vojenský lazaret. Po válce byla opět vrácena původnímu účelu a kromě toho sloužila od roku 1919
jako místní kino (bio „Sokol“), protože v té době byly kinematografické licence udělovány přednostně právě sokolům. Promítalo se v sobotu
a v neděli a o čistý výtěžek se dělil Sokol s místní skupinou Družiny československých válečných poškozenců. Kino v sokolovně skončilo až v roce
1956, kdy byl Čs. státnímu filmu přidělen sál hotelu „U Krále Jiřího“.
Proměnami prošlo i okolí sokolovny. V šedesátých letech byly postupně zbourány ochozy kolem venkovního hřiště a v roce 1967 přistavěno
nové sociální zařízení. V současné době probíhá postupná rekonstrukce
celé historické budovy, která nedávno oslavila sté jubileum.
Počátkem dvacátého století se začalo velmi intenzivně prosazovat provozování závodního charakteru tělovýchovy, tedy sportu. Jako jinde, byl
to i v Holicích především fotbal. Roku 1906 se stal dosavadní kroužek
fotbalistů sportovním odborem Sokola a v roce 1910 se osamostatnil pod
názvem Sportovní klub (SK) Holice. K tréninku i zápasům se využívalo
hřiště za sokolovnou (po první světové válce i pro další sporty v rámci SK),
ale neobešlo se to bez stálých rozporů mezi oběma spolky (nebude to v historii holického sportu poprvé a bohužel ani ne naposledy). Ty vyvrcholily
v roce 1923, kdy sokolové osázeli hřiště stromky a zakázali na něm hru
s míčem. SK Holice proto zakoupil pozemky u železniční tratě a dobrovolnou prací členů bylo postaveno hřiště s kabinami a tenisovým kurtem.
Později zde bylo zřízeno dětské hřiště a v zimě udržováno kluziště.
Existence areálu byla vážně ohrožena v době druhé světové války,
kdy se měla zvýšit válečná výroba strojírenského závodu Josefa Marka
a výstavba nové výrobní haly měla zasáhnout právě pozemky SK. A opět
nastala mela, protože město chtělo přemístit činnost SK na nový stadion Slavoje. Nechutné klima vyčistil život sám, válka se blížila ke konci a na výrobní investice už nebyly ani peníze, ani čas. Areál SK přežil
až do konce padesátých let, kdy se veškerá sportovní činnost přesunula
na nový stadion v Holubově ulici. Paradoxem je, že se tím zároveň naplnila vize z válečných let a na jeho místě se rozrostl tehdejší závod TMS.
V meziválečné době vznikla řada dalších fotbalových hřišť, neboť
velký počet hráčů si vynutil založení nových klubů. Na „farské louce“
se věnoval fotbalu klub Sparta Podlesí, hrálo se i na hřišti na Koudelce,
v Starých Holicích bylo hojně využíváno hřiště DTJ („Krasko“), zvláště
za války, kdy byla zastavena činnost Sokola a valná část sokolů se přesunula právě do DTJ.
Největším rivalem SK však byl Sportovní klub Slavoj se sídlem na Podhrázi. Za významné podpory továrníka Hendrycha a osazenstva jeho továrny byl za krátkou dobu vybudován nový stadion na obecních lukách
u Dudychovy ulice, otevřený 24. 10. 1943. Kromě fotbalového hřiště měl
i kvalitní škvárovou dráhu, na které se pořádaly atletické závody a v té době
velmi populární cyklistická plochá dráha. Stadion však neměl dlouhého
trvání a na přelomu čtyřicátých a padesátých let zanikl. Stál totiž na pozemcích, které město Slavoji jenom zapůjčilo na omezenou dobu, neboť
prostor byl vyhrazen pro stavbu nové komunikace spojující dnešní ulici
Bratří Čapků a Podhráz, jejíž stavbu odložila jen válečná doba. Že kolem
toho nastalo opět „dusno“ s osobním napadáním, netřeba dodávat.
Počátkem padesátých let byly na stole již plány na výstavbu nového
sportovního areálu na konci města za ulicemi Holubovou a Dukelskou.
HOLICKÉ LISTY

Přes několikaletou brigádnickou práci sportovců a občanů se velkoryse
pojatý projekt nepodařilo realizovat v plné šíři (pro zajímavost uveďme,
že zde měla kromě jiného být i betonová cyklistická dráha, či hřiště pro
tehdy propagovanou sovětskou hru gorodky) a vznikl areál s fotbalovým
hřištěm, dráhou a sektory pro atletiku a tenisovými kurty. Později přibylo
druhé hřiště, kluziště a budovy kabin. Nový stadion byl otevřen okresní
spartakiádou 28. 6. 1959. Svému účelu slouží dodnes a v posledních týdnech se snad definitivně stal majetkem města a po dlouholetých tahanicích o jeho vlastnictví se státem se může začít opravovat a modernizovat.
Důležitým holickým sportovištěm je také městská sportovní hala, která byla postavena na bývalém hřišti za sokolovnou (opět víceméně svépomocí) původně jako školní tělocvična (byla ve správě ZŠ Komenského).
Do užívání byla předána 27. 8. 1984 a od počátku trpěla projektovými
nedostatky. Ty se podařilo částečně odstranit při rozsáhlé rekonstrukci
před deseti lety, kdy byla uliční část rozšířena o hlediště a k zadnímu traktu přistavena herna stolního tenisu. Značných úprav doznala i sousední
venkovní hřiště na volejbal a nohejbal (lidově zvaná „Na Lipáku“). Vedle
Domu dětí a mládeže vyrostlo v nedávné době hřiště pro plážový volejbal.
K holickým sportovištím (sloužícím i veřejnosti) je dlužno ještě zaznamenat dvě malé tělocvičny základních škol, tělocvičnu a venkovní
hřiště u nového areálu gymnázia, či víceúčelová hřiště v místních částech
Roveňsko a Koudelka, jakož i řadu dětských hřišť po celém městě. Opominout bychom asi neměli ani motokrosový areál u Poběžovic, ale to už
je jiná historie. Nebo možná už jen historie …
Pavel Hladík

POZNÁTE JE ?
V roce 1927 otiskl tehdejší sportovní týdeník STAR tuto fotografii,
na které je zachyceno vynikající družstvo házenkářek SK Holice. Bohužel, jména nejsou uvedena. Protože bychom je rádi pro historii doplnili,
obracíme se na vás s prosbou, zda některou z dívek a dam náhodou neznáte. Třeba je na fotografii právě vaše babička, spíš tedy asi prababička
(odhaduji, že ta nejmladší může být ročník narození 1910). Za každou
informaci předem moc děkuji.
Pavel Hladík – piha.holice@seznam.cz

HOLICKÉ LISTY • 3

11

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
Východočeská liga mužů:
BVK Holice – BC Darren Chrudim „B“
86 : 32 (24:10 38:20 65:26)
Tylchrt 15, Voráček 12, Eichler 10, Trojan, Bartheldi a Petružálek po 9,
Oliva a Joska po 8, Šrámek 4, Kolář a Tušl po 2
Holice – Tesla Pardubice „B“
104 : 59 (32:17 62:26 82:36)
Eichler a Trojan po 16, Šrámek 14, Voráček 12, Kolář a Joska po 9, Bartheldi a Olova po 8, Tušl 6, Tylchrt 4, Petružálek 2
TJ Svitavy „C“ – BVK Holice
63 : 100 (20:25 42:41 56:66)
Eichler 26, Joska 24, Kolář 14, Šrámek 7, Bartheldi, Tylchrt a Voráček
po 6, Oliva 5, Trojan 4, Welsch 2
BK Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
60 : 109 (13:23 28:46 46:65)
Trojan 33, Voráček 17, Eichler 15, Bartheldi 12, Joska a Tylchrt po 10,
Kolář a Oliva po 5, Welsch 2
BVK Holice – Jiskra Hořice
118 : 60 (29:14 52:33 85:51)
Voráček 17, Oliva 16, Eichler 15, Tylchrt 14, Bartheldi 13, Joska 12, Petružálek 9, Kolář 7, Šrámek a Welsch po 5, Tušl 4
Liga Kadetů U17:
BVK Holice – BC Vysočina Jihlava
48 : 75 (12:13 23:32 37:53)
Welsch 23, Horký 11, Beránek 10, Janoš 4
BVK Holice – SAM BŠM Brno
54 : 57 (19:16 23:36 39:48)
Welsch 21, Samoel 17, Beránek 12, Horký 4
Oblastní přebor starších žáků U15:
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
91 – 16 (17:5 42:9 72:12)
Hloušek 36, Kašpar 18, Štěpánek 12, Svatoš 12, Šenk 6, Pařízek 3, Štěrovský 2
v odvetě 83 – 38 (20:10 40:16 61:28)
Hloušek 28, Kašpar 21, Šenk 16, Štěpánek 8
TJ Svitavy – BVK Holice

Aerobic
Kroužek aerobicu při DDM Holice pořádal soustředění v Deštném v Orlických horách. Vyjeli jsme ve čtvrtek 17.10. a hned druhý den čekal děvčata
dopoledne 2,5 hodinový trénink, a jelikož se počasí umoudřilo až navečer,
teprve pak jsme mohli vyjít na krátkou procházku. V sobotu dopoledne
byl opět 2,5hodinový trénink a odpoledne jsme vyšly na procházku trošku
delší 10 km. Výlet děvčata zvládla na jedničku, i když některé nohy bolely
přesto je večeři čekala stezka odvahy. Poslední den byl opět dopoledne
trénink, a když po výborném smaženém sýru přijeli pro děti někteří rodiče,
mohly ukázat sestavu, kterou se naučily na vánoční vystoupení. Všechny
jsme se vrátily do Holic spokojené, unavené a už se těšíme na další soustředění za rok. Moc děkuji Lucce Jílkové a Vendule Tobolkové za pomoc
při zvládání 17 holčiček.
Michaela Píšová

49 : 28 (8:5 25:11 41:18)
Hloušek 17, Kašpar 7, Bartošek a Štěrovský Jakub po 2
v odvetě 63 : 44 (19:10 29:16 40:34)
Hloušek 22, Kašpar 17, Šenk 4, Pařízek 1
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
BVK Holice – TJ Jiskra Litomyšl
62 – 38 (19:12 38:18 47:29)
Dvořák 22, Mrázek 13, Půlpán 11, Tran Hai Son 6, Horký Filip a Chmelík
po 4, Mergl 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice – TJ Basketbal Svitavy
120 : 13 (35:0 72:5 98:9)
Půlpán 38, Mrázek 31, Horký Filip 21, Chmelík 18, Štěrovský 12
SŠB Pardubice – BVK Holice
40 : 58 (8:10 17:26 25:40)
Půlpán 27, Mrázek 22, horký Filip 5, Chmelík a Štěrovský Patrik po 2
BVK Holice – Jiskra Litomyšl
84 – 40 (25:10 47:18 64:36)
BVK Holice – Jiskra Heřmanův Městec
84 : 42 (Půlpán 31, Horký Filip 20, Chmelík 14, Mrázek 9, Štěrovský
Patrik 6, Lhoták 4
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých soutěží můžete sledovat na adrese http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast
(oblastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže).
POZOR – holický basketbalový klub průběžně stále provádí nábor
mládeže do basketbalové přípravky. Zveme všechny kluky a holky
narozené v roce 2002 a mladší do svých řad. Máte-li rádi míč a sportování v kolektivu, přijďte mezi nás naučit se tuto krásnou hru. Věnujeme se i jiným sportům, zejména pak lyžování. K tomuto účelu pořádáme každoročně dvě týdenní soustředění. V zimě lyžařské a v létě
basketbalové. trénujeme každé úterý od 17.00 hod. a pátek od 16.00
hod. ve sportovní hale. Bližší informace na telefonu 603 758 254.

Biskupický kaléšek 2013
Jako každý rok nás do Biskupic u Jevíčka přišel přivítat bývalý hejtman
pardubického kraje a současný senátor Radko Martínek. V letošním roce
se sešlo 120 startujících a v tomto početném peletonu se Holičáci rozhodně neztratili. Závod měřil 4 kilometry, trasa vedla zvlněnou krajinou
a situaci závodníkům komplikoval silný protivítr. V hodnocení vysokých
kol obsadil Jiří Valenta druhé místo za mistrem světa Pepou Zimovčákem.
V plášťových kolech žen si dojela pro bronzovou medaili Květoslava Spitzerová o dvě místa za ní skončila Renata Valentová. V nejmladší kategorii nás zastupovaly Anička Valentová a Adélka Spitzerová. Úplně poslední
setkání velocipedistů bude 17. listopadu ve Ždánicích na Moravě.
Karel Spitzer
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