
1

Vážení spoluobčané,
vše nasvědčovalo 

tomu, že Vás v květ-
novém slovu budu 
moci pozdravit a při-
vítat do probuzené, 
rozkvetlé přírody, 
do jara. Zatím pře-
trvávají velké skoky 
teplot, ale věřím, že 
se máj ukáže v celé 

své kráse. Měsíc květen je měsíc řady setkání 
a akcí. Bylo by hezké, kdybyste si udělali trochu 
času a přišli vzpomenout v pondělí 5. května 
2014 ve 14.30 hodin na místní hřbitov k památ-
níku padlých na historické, ale zároveň tragické 
události v květnu 1945. Neměli bychom nikdy 
zapomínat na hrdiny „Holického povstání“ 
z řad obyvatel města a partyzánů, kteří položili 
životy za svobodu vlasti.

Rada města se na svém dubnovém zasedání 
zabývala spolu s ředitelem technických služeb 
vyhodnocením zimní údržby. Bylo konstatová-
no, že zima byla mírná a tak náklady činily cca 
255 tisíc Kč oproti loňským ve výši 1 050 tisíc 
Kč. Přesto pracovníci technických služeb muse-
li 12 vyjet, najeli celkem 678 km a spotřebovali 
k údržbě téměř 5 tun písku a 32 tun soli. Většina 
výjezdů byla z důvodu náledí.

Na zimní údržbu naváže údržba pozimní. 
Rada města vzala na vědomí, že na opravy vý-
tluků, trhlin a částečných propadů je počítáno 
s částkou 300 tisíc Kč. Dodavatel je již vybrán 
a zahájení prací je naplánováno s ohledem 
na klimatické podmínky na květen 2014. Rada 
rovněž odsouhlasila celoplošné opravy chod-
níků, které provedou technické služby. Jedná 
se o chodníky v ulici Puškinova (od křižovatky 
k domu chovatelů), v ulici Holubova (od kul-
turního domu po křižovatku s ulicí Tyršovou), 
v ulici Pardubická – Smetanova (okolo restau-
race Na Špici), zpevněna bude plocha prostor 
před novou budovou základní umělecké školy. 
Co se týká místních komunikací větší opravy 
budou probíhat v Roveňsku (po pravé straně), 
na příjezdové komunikaci ke hřbitovu, v ulici 
Smetanova (po pravé straně před horizontem 
ve směru do města). Celková částka na výše 
uvedené akce činí 1.5 mil. Kč.

Občanům bych chtěl připomenout, že je již 
pro veřejnost otevřeno venkovní sportoviště 
Gymnázia Dr. E. Holuba Holice. Je to rozhodně 
podstatný příspěvek pro všechny milovníky tělo-
výchovy, atletiky a míčových her.

Užijte si tedy jednoho z nejkrásnějších měsíců 
roku a měsíce lásky plnými doušky a ve zdraví.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města 

Tři princezny na vdávání

Jestli se Máňa, Anka či Roderyka vdaly 
nevíme, nápadníky ovšem sehnaly, a tak jak 
to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo. 
Režisérka Jitka Juračková tentokráte zvolila 
trochu jiný druh představení a kromě tradičního 
obsazení dala příležitost mladým adeptům he-
rectví a vše nechala orámovat autorskou hud-
bou Petra Sopoligy. Hudbu a zpěv obstaralo 
seskupení holických hudebníků a zpěváků.

Říká se, že každý člověk je nahraditelný. Já 
o této myšlence začínám časem čím dál více 
pochybovat. V sobotu 19. dubna bylo ve vel-
kém sále 250 diváků, ale jedem mi tam chy-
běl a bohužel bude chybět navěky. Ano, opět 
se opakuji, možná jsem s tím i trapný, ale já to 
tak cítím. Jestli něco pan Miloslav Kment uměl 
dokonale, tak to byly divadelní recenze. Převzít 

po něm štafetový kolík není jednoduché, já se 
na to necítím. Má někdo zájem? Ten kolík je 
stále volný a bohužel již dost dlouho. 

Petr Kačer, foto Ladislav Formánek
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
17. března 2014
Usnesení č. 69 RM doporučuje ZM schválit 
Závěrečný účet města Holic za rok 2013 bez 
výhrad. Č. 70 RM schvaluje 4. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014. Č. 71 
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014. Č. 72 
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014. Č. 73 
RM schvaluje: a) realizaci akce v areálu DDM 
Holice „Přístřešek nad pískoviště“; b) převod 
prostředků ve výši 94 160 Kč z rezervního 
do investičního fondu příspěvkové organizace 
DDM Holice. Č. 74 RM ukládá: a) příspěv-
kové organizaci města DDM Holice odvod 
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 94 160 Kč na fi nancování investiční 
akce v r. 2014; T: 30. 3. 2014 b) navrhnout 
realizaci akce do nejbližší rozpočtové změny 
v rozpočtu města na rok 2014; T: ihned. Č. 75 
RM schvaluje likvidaci nepotřebného majetku 
města dle návrhu schváleného komisí pro zve-
lebení města a nakládání s jeho majetkem ze 
dne 5. 3. 2014. Č. 76 RM schvaluje zveřejně-
ní 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 Če-
chách za minimální cenu zjištěnou znaleckým 
posudkem ve výši 804 610 Kč. Č. 77 RM 
schvaluje zveřejnění záměru odprodeje: Obsa-
zené bytové jednotky č. 107/7 o velikosti 3+1, 
podlahové výměře 109,6 m2 umístěné v I. nad-
zemním podlaží bytového domu čp. 107 v ulici 
Hradecká v obci a části obce Holice, postavené 
na pozemku p.č. 558/1 včetně podílu na při-
lehlých pozemcích p.č. 557 a p.č. 559 v katas-
trálním území Holice v Čechách za minimální 
cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 
861 840 Kč. Č. 78 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje: Volné bytové jednotky č. 
728/8 o velikosti 2+1, podlahové výměře 54,3 
m2 umístěné v II. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 728 v ulici Tyršova v obci a části obce 
Holice, postavené na pozemku p.č. 1736 včetně 
podílu na přilehlých pozemcích p.č. 1735 a p.č. 
1737/2 v katastrálním území Holice v Čechách 
za minimální cenu zjištěnou znaleckým posud-
kem ve výši 532 940 Kč. Č. 79 RM schvaluje 
zveřejnění záměru odprodeje: Obsazené bytové 
jednotky č. 746/3 o velikosti 2+1, podlahové vý-
měře 56,1 m² umístěná v II. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 746 v ulici Holubova v obci 
a části obce Holice, postavená na pozemku p.č. 
1746 včetně podílu na přilehlých pozemcích 
p.č. 1739/1, p.č. 1744/30 a p.č. 1749/64 v kata-
strálním území Holice v Čechách za minimální 
cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 
535 530 Kč. Č. 80 RM doporučuje ZM schvá-
lit výkup pozemku p.č. 2416/24, ostatní plocha, 
výměra 369 m2, místní část Roveňsko, k.ú. Ho-
lice v Čechách za cenu 20 Kč/m2. Č. 81 RM 
doporučuje ZM nevyužít předkupního práva 
k výkupu chaty ev.č. 79, v k.ú. Štěpánovsko 
na pozemku p.č. 394/2 v podílovém spolu-

vlastnictví (320/767). Č. 82 RM schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části pozem-
ku p.č. 2218/130, orná půda, celková výměra 
138m2, ul. Na Balkáně, k.ú. Holice v Čechách. 
Č. 83 RM doporučuje ZM schválit darova-
cí smlouvu na převod pozemků p.č. 2422/64, 
p.č. 2422/66, p.č. 2422/68, p.č. 2422/70, p.č. 
2422/72, p.č. 2422/73, p.č. 2422/74, p.č. 
2422/75, p.č. 2422/76, p.č. 2422/77, p.č. 
2422/78, p.č. 2422/79 a p.č. 2422/83, vše 
k.ú. Holice v Čechách od Pardubického kraje 
do majetku města. Č. 84 RM: a) ruší zadávací 
řízení na dodavatele akce „Bezbariérové úpra-
vy komunikace Holubova“, které bylo zrušeno 
pro nedostatečný počet nabídek k posouzení. 
b) schvaluje vypsání nového zadávacího říze-
ní na dodavatele akce „Bezbariérové úpravy 
komunikace Holubova“; c) schvaluje v rámci 
nově vypsaného zadávacího řízení na dodavate-
le akce „Bezbariérové úpravy komunikace Ho-
lubova“ složení hodnotící komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ond-
řej Dobrovolský (náhradník –Ing. Vladislav 
Branda), Petr Voženílek (náhradník – Stanislav 
Novák), Mgr. Roman Matoušek (náhradník – 
Ing. Vítězslav Vondrouš), Radek Chotěnovský 
(náhradník – Josef Bartoníček), Ing. Ludvík 
Blažek, Ingeniring Krkonoše a.s. (náhrad-
ník – Lucie Dostálová, Ingeniring Krkonoše. 
Č. 85 RM bere na vědomí Měsíční zprávu 
za měsíc únor 2014 – Základní umělecká škola 
v pasivním standardu. Č. 86 RM schvaluje 
změnu nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě č.p. 
107, ulice Hradecká v Holicích, a to převedení 
společného nájmu bytu z paní Lenky Blažejové 
a paní Michaely Leierové na jediného nájemce 
paní Lenku Blažejovou. Č. 87 RM schvalu-
je: a) na základě výběrového řízení jako zho-
tovitele automatického závlahového systému 
na hlavním fotbalovém hřišti na stadionu, fi rmu 
Meandr AZS s.r.o., Tachovská 16, 153 00 Pra-
ha; b) uvolnění částky 235 530,25 Kč z inves-
tičního fondu Technických služeb na realizaci 
automatického závlahového systému. Č. 88 
RM schvaluje na základě poptávkového říze-
ní fi rmu SK EKO Pardubice s.r.o. Průmyslová 
zóna Synthesia a.s., č.p. 134, 533 53 Pardubi-
ce, na drcení stavebních sutí ve Sběrném dvoře 
Holice za cenu 65 Kč/t bez DPH. Č. 89 RM 
doporučuje ZM uložit zpracování projekto-
vé dokumentace nového veřejného osvětlení 
v Zahradní ulici. Č. 90 RM doporučuje ZM: 
a) schválit rozšíření současného vjezdu na šířku 
7.3 m – zpevnění zámkovou dlažbou na pozem-
ku p.p.č. 2176/2 k.ú. Holice v Č. ve vlastnictví 
města; b) neschválit zřízení dvou nových vjezdů 
v šířce 5,5 a 3m v provedení zatravňovací dlaž-
ba na pozemku p.p.č. 2176/2 k.ú. Holice v Č. 
ve vlastnictví města; c) neschválit vybudování 
parkoviště o rozměrech 8,4 x 3m v provedení 
zatravňovací dlažba na pozemku p.p.č. 2176/2 
k.ú.Holice v Č. ve vlastnictví města. Č. 91 RM 
schvaluje bezplatné použití znaku města: a) 
na propagačních materiálech výstavy „Africké 
nádoby s hlasem ze SVÍTÁNÍ“ konané dne 2. 4. 
2014 v Kulturním domě města Holic, Základní 
a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenské-
ho 432, 530 03 Pardubice; b) na propagačních 
materiálech výstavy ušlechtilých morčat kona-

né 25. 5. 2014 v Kulturním domě města Holic, 
paní Heleně Knappeové, Jiráskova 642, Holice. 
Č. 92 RM doporučuje ZM schválit příspěvek 
ve výši 5 tisíc Kč u příležitosti pořádání výsta-
vy ušlechtilých morčat 25. 5. 2014 paní Heleně 
Knappeové, Jiráskova 642, Holice. Č. 93 RM 
doporučuje ZM schválit podání žádosti o do-
taci z Hasičského záchranného sboru Pardubic-
kého kraje na cisternový stříkací vůz CAS 20. 
Č. 94 RM nemá připomínek k realizaci akce 
„Bytový dům 8 PBČ Holice“ investora BV 
elektronik s.r.o., provozovna Holice a souhlasí 
s realizací záměru provozování podporovaných 
bytů. Č. 95 RM doporučuje ZM schválit dota-
ci ve výši 30 tisíc Kč Gymnaziu Dr. E. Holuba 
u příležitosti oslav 60. let založení školy. Č. 96 
RM: a) bere na vědomí konání čarodějnic 
u rybníka Hluboký; b) ukládá zařadit do nej-
bližší rozpočtové změny částku 40 tisíc Kč pro 
KD Holice na zajištění akce. Č. 97 RM schva-
luje KD Holice bezplatné umístění 2 poutačů 
na Africké muzeum Dr. E. Holuba v ulici Hra-
decká v době od 1. dubna do 31. října 2014.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 17. března 2014
Usnesení č. 413 ZM schvaluje postup RM 
dle zprávy ze schůzí RM od posledního za-
sedání ZM dne 16. prosince 2013. Č. 414 
ZM schvaluje Závěrečný účet města Holic 
za rok 2013 bez výhrad. Č. 415 ZM schva-
luje: a) použití Fondu města ve výši 10 mil. 
Kč do kapitálového rozpočtu města na rok 
2014; b) kapitálové výdaje města na rok 2014 
v objemu 26 598 379 Kč s fi nancováním 
16 598 379 Kč; c) konečný rozpočet města 
na rok 2014 v objemu příjmů 137 816 500 Kč 
v objemu výdajů 180 512 700 Kč a s fi nanco-
váním 42 696 200 Kč. Č. 416 ZM schvaluje: 
a) rozdělení fi nanční podpory z rozpočtu měs-
ta ve výši 1 505 tisíc Kč na rok 2014 takto: 
SK 445 500 Kč, BVK 280 000 Kč, TJ Jiskra 
261 500 Kč, TJ Sokol 56 000Kč, TK 67 000 Kč, 
AMK 40 000 Kč, DTJ 16 000 Kč, OLD BIC-
KERS CLUB 4 000 Kč, Horolezecký klub 
4 000 Kč, ČSCH 25 000 Kč, ČSZ 6 000 Kč, Ju-
nák 20 000 Kč, Myslivecké sdružení 10 000 Kč, 
Apel 30 000 Kč, Kynologická organizace 
10 000 Kč, Oldřich Jelínek Holice 15 000 Kč, 
Tancklub 30 000 Kč, Radioklub 40 000 Kč, 
Gymnázium 35 000 Kč, OS Kultura pro město 
20 000 Kč, ENERGY o.s. 10 000 Kč, Holoubek 
50 000 Kč, „Bike Freaks“ 4 000 Kč, škola SVÍ-
TÁNÍ 20 000 Kč, Rostislav Kalousek – meteo-
rologická stanice 1 000 Kč, Helena Knappeová 
„Výstava ušlechtilých morčat“ 5 000 Kč. b) 3. 
rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 
2014. Č. 417 ZM schvaluje: a) 2. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014 v objemu 
3 207 493 Kč, kromě položky 4.17 s částkou 70 
tisíc Kč . b) vyřazení položky 4. 17 na částku 
70 tisíc Kč (Studie řízení školských organiza-
cí) a převod této částky do provozní rezervy. 
Č. 418 ZM bere na vědomí zprávu Kontrol-
ního výboru zastupitelstva města o kontrole 
usnesení RM a ZM za rok 2013. Č. 419 ZM 
schvaluje odprodej pozemku z majetku měs-
ta p.č. 558/2, výměra 20 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. Hradecká, k.ú. Holice v Čechách 
zapsaného na listu vlastnictví 10005 paní Evě 
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Teplé, 9. května 1023, Holice za cenu 300Kč/
m2. Č. 420 ZM schvaluje odprodej pozemku 
z majetku města p.č. 558/3, výměra 20 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, ul. Hradecká, k.ú. 
Holice v Čechách zapsaného na listu vlastnictví 
10005, paní Elišce Malé, Hradecká 107, Ho-
lice za cenu 300Kč/m2. Č. 421 ZM schvaluje 
výkup pozemku do majetku města p.č. 2416/24, 
ostatní plocha, výměra 369 m2, místní část 
Roveňsko, k.ú. Holice v Čechách od Davida 
Marka, S.K. Neumanna 91, Pardubice a Leoše 
Marka, Chrudimská 831, Pardubice za cenu 20 
Kč/m2. Č. 422 ZM schvaluje nevyužít před-
kupního práva k výkupu chaty ev.č. 79, v k.ú. 
Štěpánovsko na pozemku p.č. 394/2 v podílo-
vém spoluvlastnictví (320/767). Č. 423 ZM 
schvaluje podání žádosti o dotaci z Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje na stří-
kací cisternu CAS 20. Č. 424 ZM ukládá zajis-
tit zpracování projektové dokumentace nového 
veřejného osvětlení v levé části ul. Zahradní 
ve směru od Vysokomýtské ulice; T: ihned Z: 
starosta Č. 425 ZM bere na vědomí pořádá-
ní čarodějnic Kulturním domem města Holic 
v autokempinku Hluboký. Č. 426 ZM schva-
luje pojmenování ZUŠ jménem Karla Malicha, 
čestného občana města, ve znění „Základní 
umělecká škola Karla Malicha“ od 1. září 
2014. Č. 427 ZM bere na vědomí provedení 
prací nad rámec smlouvy o dílo – „Základní 
umělecká škola v pasivním standardu“ – spe-
cifi kovaných ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 
3, č. 4, č. 6, č. 7. Č. 428 ZM schvaluje daro-
vací smlouvu na převod pozemků p.č. 2422/64, 
p.č. 2422/66, p.č. 2422/68, p.č. 2422/70, 
p.č. 2422/72, p.č. 2422/73, p.č. 2422/74, p.č. 
2422/75, p.č. 2422/76, p.č. 2422/77, p.č. 
2422/78, p.č. 2422/79 a p.č. 2422/83, vše 
k.ú. Holice v Čechách od Pardubického kraje 
do majetku města. Č. 429 ZM bere na vědomí 
informace o volbách do Evropského parlamen-
tu konaných ve dnech 23.–24. 5. 2014.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 31. března 2014
Usnesení č. 98 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociální komise za rok 2013. Č. 99 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti soci-
álního odboru Městského úřadu Holice za rok 
2013. Č. 100 RM schvaluje Pořadník ucha-
zečů o přidělení bytů v bytových domech č.p. 
1131 v Palackého ulici a č.p. 1042 U Kapličky 
schváleného sociální komisí na II. čtvrtletí roku 
2014. Č. 101 RM schvaluje Pořadník uchaze-
čů o přidělení obecního bytu na II. čtvrtletí roku 
2014. Č. 102 RM schvaluje 5. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2014. Č. 103 
RM schvaluje fi rmě David Türke - Uniwin, Ve-
lim prodloužení termínu zhotovení díla „Výmě-
na dveří objektu Na Mušce čp. 1103“ do 15. 4. 
2014. Č. 104 RM schvaluje podpis Smlouvy 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Rekonstrukce zdrojů 
tepla a zateplení objektů MŠ Holice, Holubova 
39“. Č. 105 RM schvaluje na základě poptáv-
kového řízení jako zhotovitele akce „Pozimní 
opravy místních komunikací v roce 2014“ (vy-
správky tryskovou metodou) fi rmu Jaroslav 
Zoubek, Na Valech 1031, Sadská. Cena dodáv-
ky činí 3 496,90 Kč/1 t včetně DPH. Č. 106 RM 
schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce „DDM rekonstrukce sociální-
ho zařízení“ fi rmu VODA - PLYN - TOPENÍ 
HOLICE s.r.o. Cena dodávky činí 210 237, 
50 Kč včetně DPH. Č. 107 RM schvaluje 
bezplatný pronájem městské tržnice a místní 
komunikace Havlíčkova v Holicích dne 31. 5. 
2014 od 6.00 do 21.00 hod. občanskému sdru-
žení Kultura pro město, Havlíčkova 328, Holice 
u příležitosti konání „Soutěž ve vaření kotlíko-
vých gulášů“, za podmínky doložení písemného 
souhlasu sousedů. Č. 108 RM schvaluje změ-
nu smluvních podmínek dle uvedeného návrhu, 
vyjma sníženého nájemného společnosti  T-Mo-

bile Czech Republic a.s. Č. 109 RM schvaluje 
přidělení prostor k podnikání místnost č. 218 
(dle projekt. dokumentace) o výměře 15.30 
m2 v č.p. 38, ul. Palackého, ev.č. prostoru 210 
v Holicích za nájemné ve výši 710 Kč/m2/rok 
od 1. 4. 2014 Úřadu práce ČR, Boženy Viko-
vé – Kunětická 2011, 530 02 Pardubice. Č. 
110 RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu 
k bytu č. 24 v domě č.p. 761 v ulici Holubova, 
534 01 Holice ke dni 30. 4. 2014. Č. 111 RM 
schvaluje dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 
4 v domě č.p. 2, nám. T. G. Masaryka, 534 01 
Holice ke dni 30. 4. 2014. Č. 112 RM schva-
luje přidělení bytu č. 10 v bytovém domě č.p. 
1131 Palackého ul. v Holicích, dle pořadníku 
schváleného sociální komisí na II. čtvrtletí roku 
2014. Č. 113 RM schvaluje provedení staveb-
ních úprav - zpevnění plochy na pozemcích 
města p.č. 2428/15 a 2428/7 v ulici Puškinova, 
fi rmě PENTA – servis s.r.o. Holice dle předlo-
ženého návrhu. Úpravy provede fi rma na vlastní 
náklady. Č. 114 RM schvaluje spoluúčast měs-
ta na fi nancování nákupu cisternové stříkačky 
CAS 20 do max. výše 5 mil. Kč pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Holice, za předpo-
kladu získání dotace z Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje. Č. 115 RM schva-
luje bezplatné použití znaku města, cyklistické-
mu klubu Bike Freaks Holice, na propagačních 
materiálech vydaných u příležitosti konání zá-
vodu „Holický medvěd“. Č. 116 RM schvaluje 
zveřejnění záměru odprodeje: Volné bytové jed-
notky č. 746/3 o velikosti 2+1, podlahové vý-
měře 56,1 m2 umístěná v II. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 746 v ulici Holubova v obci 
a části obce Holice, postavená na pozemku p.č. 
1746 včetně podílu na přilehlých pozemcích 
p.č. 1739/1, p.č. 1744/30 a p.č. 1749/64 v kata-
strálním území Holice v Čechách za minimální 
cenu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 
535 530 Kč. 

POSLEDNÍ ŘÁDKY PRO ING. JAROSLAVA SKÁLU
Když jsem psal do Holických listů blaho-

přání k 75. narozeninám Ing. Jaroslava Skály, 
netušil jsem, že neuplyne dlouhá doba a budu 
muset psát o jeho skonu. O skonu člověka, se 
kterým mě pojilo dlouholeté přátelství a ke kte-
rému jsem měl vždy úctu, protože to byl člověk, 
který si ji zasluhoval. 

Narodil se 18. 2. 1935 v rodině známého ho-
lického obchodníka. A ze svého rodného města 
prakticky nevytáhl paty, byť jeho pracovní čin-
nost byla spojena s jinými místy. Po absolvová-
ní vysokoškolského studia zemědělství působil 
převážně na zemědělských školách. Kostelec 
nad Orlicí, Dolní Roveň, Chrudim – to byly 
jeho pedagogické štace. Později byl jmenován 
krajským školním inspektorem, takže jeho pra-
covním místem se stal Hradec Králové. Nebylo 
to však jen povolání, které naplňovalo jeho čas. 
V roce 1964 byl poprvé zvolen členem holic-
ké městské rady a na rozvoji Holic se podílel 
plných 30 let (zatím jsem nenašel nikoho déle 
sloužícího). Byl také předsedou komisí – země-
dělské, školské a kulturní. Zvláště v posledních 
dvou jmenovaných oblastech vykonal velice 
mnoho záslužného. Vzhledem k jeho fundova-

nosti, schopnosti naslouchat druhým, lidskému 
slušnému vystupování byl jasným kandidátem 
na post prvního porevolučního starosty města. 
Tuto funkci vykonával v letech 1990–1994, kdy 
odešel do důchodu a dále již na posty v samo-
správě nekandidoval. A bez uzardění můžeme 
říci, že byl starostou dobrým, ctěným a oblíbe-
ným. V roce 2010 mu byla po zásluze za jeho 
práci v samosprávě udělena Cena města Holic. 
Poslední dobou ho trápila těžká nemoc. Již 
jednou se tak před lety stalo, a já doufal, že to 
ustojí i tentokrát. Bohužel se tak nestalo a 31. 3. 
2014 se jeho srdce zastavilo. 

Milý Jardo, už si spolu nepopovídáme, už ti 
nenapíšu ani řádek a tyhle věty jsou poslední, 
které si však už nepřečteš. Nevím, jak se máš 
tam nahoře, ale tady na tebe budeme vzpomí-
nat, protože jsi toho udělal pro Holice hodně 
a život jsi jen tak neprofl ákal. Doufám, že tě 
svatý Petr vezme občas na ryby a že tam najdeš 
někoho, s kým si popovídáš o kaktusech. Proto-
že ty nejsi z těch, kteří by jen tak seděli s ruka-
ma v klíně. Proto ses už za svého života zařadil 
mezi význačné lidi tvých milovaných Holic.

Pavel Hladík
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
města 

V pondělí 12. května 2014 v 17 hodin 
se bude konat v klubovnách kulturního 
domu zasedání Zastupitelstva města Holic. 
Na programu je projednání situace na úse-
ku veřejného pořádku a dopravy za účasti 
zástupců policie České republiky, Městské 
Policie Pardubice a zástupců hasičů. K roz-
hodnutí zastupitelů bude předložena roz-
počtová změna v rozpočtu roku 2014 a za-
stupitelstvo vybere z navržených kandidátů 
ty, kterým bude udělena Cena města Holic. 
Pravidelným bodem budou také převody 
nemovitého majetku města, sdělení staros-
ty města, popřípadě projednání připomínek 
zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jedná-
ní holických zastupitelů.

Společenská kronika
Mezi občany Holic byli dne 22. března 
2014 přivítáni:
Věra Vajčnerová, Pardubická 361
Adam Pešek, 5. května 784
Natálie Víšková, Puškinova 772
Ema Slabá, Družstevní 878
Adéla Vrátná, Na Mušce 1030
Veronika Vraná, Žižkova 580
David Bárta, Dudychova 305
Michaela Richterová, Staroholická 200 
Liliana Strnadová, Zahradní 994
Zuzana Uhlířová, Vysokomýtská 860
Vanesa Malinovská, Nádražní 254
Karel Tuček, 9. května 891
Erik Čižikov, Staroholická 369
Monika Ungrádová, Podlesí 69
Matěj Skala, Na Balkáně 421

V souvislosti s „vítáním dětí“ připomínáme, 
že se rodiče dětí, kteří mají zájem o účast 
na „vítání“ musí sami přihlásit.

***************************************************************************

HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2014
Město Holice a Svaz bojovníků za svobodu v Holicích zvou širokou holickou veřejnost na

TRADIČNÍ PIETNÍ AKT
k uctění památky holického povstání proti nacistickým okupantům ve dnech 5. a 6. května 
1945 a padlých hrdinů tohoto povstání – občanů Holic a okolí i českých a sovětských party-

zánů. Shromáždění se koná na místním hřbitově u památníku padlých.
V PONDĚLÍ 5. KVĚTNA 2014 VE 14.30 HODIN

***************************************************************************

Přijďte na Den otevřených dveří k hasičům 
16. a 17. května 2014 od 9 do 13 hodin na cent-
rální stanici v Pardubicích, Teplého 1526. Po dva 
dny je pro vás připraven bohatý program:
ukázka práce hasičské lezecké skupiny, vyproš-
tění osob z havarovaného vozidla, ukázka práce 
kynologické skupiny, ukázka výcviku jízdního 
oddílu Městské policie Pardubice, ukázka bezpi-
lotního vrtulníku (dron), hašení hořícího automo-

bilu, historická požární technika, stánek BESIP.
Den otevřených dveří se koná za účasti:
HZS Pardubického kraje, Zdravotnické zá-
chranné služby Pardubického kraje, Institutu 
ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Městské 
policie Pardubice, Kynologické brigády Pardu-
bice, SDH Pardubice, DronFilm.cz a Besip a.s.

por. Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

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

Výstava mysliveckých trofejí
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubice 
ve spolupráci s městskými úřady Holice, Pře-
louč a pardubickým magistrátem pořádají ka-
ždoroční přehlídku trofejí ulovených v honit-
bách okresu Pardubice v roce 2013.
Přehlídka se koná ve společenském sále radnice 
v Sezemicích od 16. do 18. května 2014. Slav-
nostní zahájení je v pátek 16. května v 9 hodin, 
pro veřejnost je výstava otevřena od 10 do 17 
hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 
do 14 hodin.

Přispějte na … aneb pozor na nelegál-
ní veřejné sbírky
S nadcházejícím obdobím nelze vyloučit, že 
se po Holicích budou opět pohybovat lidé, 
kteří budou provádět nějakou veřejnou sbírku. 
Abychom předešli případnému nelegálnímu 
provádění veřejných sbírek, uvádíme několik 
informací o veřejných sbírkách, jak je upravu-
je zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Veřejnou sbírku může konat pouze právnická 
osoba na základě osvědčení krajského úřadu, 
příslušného podle sídla konkrétní právnické 
osoby. Provádí-li se sbírka pokladničkami, tyto 
musí být zabezpečené a zapečetěné přísluš-
ným obecním úřadem, v Holicích nejčastěji 
Městským úřadem Holice.

Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky 
se na požádání vykáže kopií osvědčení kraj-
ského úřadu a plnou mocí právnické osoby, 
která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě též 
titul a vědeckou hodnost, datum narození, ad-
resu místa trvalého pobytu a číslo občanského 
průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické 
osoby a hlavně pak název právnické osoby, 
účel sbírky, datum a označení příslušného kraj-
ského úřadu, kterému byla sbírka oznámena 
a datum přijetí oznámení, dále území, na němž 
se sbírka bude konat a dobu, po kterou se sbírka 
bude konat.
Plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, 
podpisy statutárních orgánů právnické osoby 
a otiskem jejího razítka.
Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou oso-
bu mladší 15 let a fyzickou osobu, která není 
plně svéprávná. 
Z těchto nutných podmínek veřejných sbírek 
je vidět, že koupí plyšového zvířátka z ošatky 
většinou nepřispíváte na postižené děti nebo 
opuštěná zvířátka, ale někomu „vychytralému“ 
do jeho kapsy.
A naše rada? Připomínáme číslo 158, což je Po-
licie České republiky.

Ing. Jaroslav Frumert,
 vedoucí správního odboru

Poděkování za úklid lesa
Že lesy slouží mnohým spoluobčanům pro od-

kládání odpadů se přesvědčujeme při projížď-
ce lesem na kole nebo při houbaření . Myšlení 
těchto „pořádkumilovných“ spoluobčanů těžko 
chápeme, ale naštěstí se najdou i lidé, kteří jen 
nehudrují, ale chtějí lesu pomoci.
Tak vznikla v Holicích z iniciativy Zuzany 
Čapkové a Lindy Röslerové parta mladých 
lidí, která se rozhodla uklidit příkopy a část 
lesa za bývalou skládkou na Starých Holicích. 
Musíme zde vyzdvihnout i vstřícnost ředite-
le Technických služeb Holice pana Ondřeje 
Dobrovolského, který neváhal a na sobotu 12. 
dubna zajistil pro sběr a odvoz odpadků trak-
tor s vlekem. Během dopoledne byl pak tento 
valník zcela zaplněn pneumatikami, plastovými 
díly automobilů, „petkami“ a dalším odpadem, 
který se na sběrném dvoře technických služeb 
vyseparuje a zajistí se jeho další zpracování.
Na obrázku je parta mladých lidí, kterým by-
chom chtěli za úklid lesa poděkovat.

(red)
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, POŘADY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
9. 5. 19.30  J. B. Thomas   Charleyova teta
pátek   Hudebně zpracovaná rozpustilá komedie o dvou zamilovaných oxfordských stu-

dentech, o nápadu přestrojit se za tetu a co z toho vzejde. Jedna z nejlépe napsa-
ných komedií, která patří do „zlatého fondu“ tohoto žánru.

   Režie: Jan Bohatý.
   Spoluúčinkuje taneční skupina Jiřiny Bednářové.
   Uvádí Divadelní soubor Jirásek Týniště nad Orlicí. 100 Kč
16. 5. 19.30  Komici s.r.o.
pátek   Skvělé stand-up představení Komici s.r.o. (Ti nejlepší komici z pořadu Na sto-

jáka), ve kterém se představí Ruda z Ostravy, Miloš Knor a Lukáš Pavlásek.
   Divadelní podoba skvělé televizní stand-up comedy show. Jedná se o pásmo mnoha 

krátkých skečů herců, kteří se na pódiu různě střídají. Každý z komiků má připra-
veno několik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. Mnoho jich také průběžně 
vzniká a zaniká, takže každé představení je naprostý unikát. 290 – 270 – 250 Kč

21. 5. 10.30  Čarodějná pohádka
středa   Příběh na motivy klasických pohádek o lakomé zelinářce a králi havranů.
   Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod. 40 Kč
23. 5. 18.00 Noc v muzeu
pátek   Součástí tradiční Noci v muzeu bude od 19 hodin přednáška Tomáše Kubeše – 

cestovatele, novináře a fotografa, na téma Burkina Faso. zdarma

KINO
datum hodina program vstupné
6. 5. 19.30 3 dny za zabití
úterý   Kevin Costner v napínavém thrilleru jako agent tajné služby. Tajná služba se 

něj obrací s poslední zakázkou. Má tři dny na to, aby zneškodnil teroristickou 
organizaci a zároveň se osvědčil jako starostlivý otec.

  Režie: McG.
  Hrají: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen a další.
  Žánr: Akční, drama. Délka: 117 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné

24. 5. 7.30  Zájezd – Kutná Hora
sobota   Prohlídka pamětihodností Hor Kutných a okolí. 200 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
datum hodina program vstupné
1. 5.–1. 6.  BODA HORÁK – SKLENĚNÉ OBJEKTY A SKICI
  Vernisáž 30. dubna 2014 v 17 hodin

Kulturní kalendář na měsíc květen 2014
V loňském roce uspořádal Kulturní dům měs-
ta Holic zájezd do Vídně a protože se tato akce 
podle účastníků podařila, dočká se v letošním 
roce svoji reprízy. Zájemci se mohou přihlásit 
v kanceláři kulturního domu nebo na telefon-
ním čísle: 466 920 476, cena zájezdu je 400 Kč.
Předpokládaný program: 
Odjezd ve čtvrtek 2. října v 6.00 hodin od kul-
turního domu.
Přestávka v Mikulově (asi v 9.00 hodin).
Návštěva centrálního hřbitova ve Vídni, polože-
ní kytice k hrobu Dr. Emila Holuba a Růženy 
Holubové (asi 10.30 až 11.30 hodin).
Prohlídka centra Vídně s průvodcem (paní Irena 
Kopecká) a podle zájmu volno u katedrály sv. 
Štěpána (12.00 až 15.30 hodin).
Zastávka u novodobé památky Hundert-
wasserhausu a odjezd z Vídně (16.30 až 17.00 
hodin).
Přestávka v Mikulově a návrat do Holic.

Zájezd do Vídně

DDM Holice
Hledání perníkového srdce
Na sobotu 24. května pro vás pracovníci DDM 
připravili akci pro celou rodinu. Na značené 
trase v okolí rybníku Hluboký bude na účast-
níky čekat mnoho úkolů, které mohou plnit 
nejen děti, ale i dospělí (trasa je vhodná i pro 
rodiče s kočárky). Začátek výšlapu je mezi 9.00 
a 11.00 hodinou a start si určí každý sám. Start 
i cíl je u restaurace v kempu, děti mají účast 
zdarma, rodiče za 30 Kč. Kromě zážitků si kaž-
dý odnese malé překvapení.

Dětský den s DDM Holice
Ve středu 28. května v 15.30 hodin začíná v are-
álu Domu dětí a mládeže Holice Dětský den 
pro veřejnost. Za každou soutěž můžete získat 
penízky, za které si sami nakoupíte drobnost 
v místním obchůdku. Celý den bude završen 
opékáním toho, co si kdo donese (párky, špekáč-
ky). Pití, chléb a hořčici zajišťuje organizátor. 

Na hojnou účast se těší
 zaměstnanci DDM Holice.

V květnu oslaví šedesáté narozeniny akademic-
ký architekt Bohuslav Horák. Při této příleži-
tosti vznikla v Galerii kulturního domu výstava, 
nazvaná Skleněné světelné objekty a skici. Ho-
lický rodák i občan, absolvent VŠUPR v Pra-
ze a zakládající člen výtvarné skupiny ATIKA 
(1987), která ve své době působila na české 
scéně jako zjevení, vystavuje ve svém rodném 
městě vůbec poprvé. Všestranný umělec si pro 
Holice připravil díla z posledního období své 
tvorby, především lampy, které doplnil v Če-
chách doposud neprezentovanými skicami.
Dovoluji si za sebe, čtenáře Holických listů 
a ostatní spoluobčany popřát „Bóďovi“ hodně 
zdraví a spoustu tvůrčích úspěchů v druhé polo-
vině jeho života. Petr Kačer

Bóďa Horák
poprvé v Holicích…

KULTURA
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Po pěti letech přichází holický nadšenec Jan Polák s novým projektem, 
který tentokrát míří na příznivce říznější muziky. RoDeO neboli Rocko-
vý dechový orchestr má za cíl interpretovat známé rockové a hardrockové 
skladby v netradičních úpravách pro dechové nástroje. Zhruba tři desítky 
hudebníků od konce ledna v místním kulturním domě nacvičují skladby 
od takových velikánů světové hudby, jakými byli např. Black Sabbath, Led 
Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest, Queen, Europe či Rolling Stones. „Po-
dařilo se shromáždit skvělou partu kvalitních muzikantů z Holic i bližšího 
či vzdálenějšího okolí, se kterými je mi velkou ctí spolupracovat,“ uvedl 
Ondřej Lisý, umělecký vedoucí projektu. I když ansámbl existuje teprve tři 
měsíce, má za sebou už první úspěšné vystoupení, které proběhlo 11. dubna 
v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. „Reakce publika byla fantastická, a to 
jsme zatím nepředvedli naše nejlepší kusy. Věřím, že se nám přinejmenším 
stejně vydaří i naše další koncerty. Chtěl bych touto cestou poděkovat měs-
tu Holice, zdejšímu kulturnímu domu, všem muzikantům i jejich rodinám.“ 
uzavřel Jan Polák. Více informací naleznete na internetových stránkách 
http://www.rodeo-holice.cz/. Karel KrálHistorické německé město Koblenz leží v kraji proslulém vynikajícími 

víny na soutoku řek Rýna s Mozelou ve spolkové zemi Porýní-Falc. Prv-
ní zmínka o něm je více než 2 000 let stará a v současné době ve městě 
žije něco málo přes sto tisíc obyvatel. Kromě mnoha významných památek 
v městě naleznete i prestižní Ludwig Muzeum. Od 30. března do 25. května 
patří tento kulturní stánek Karlu Malichovi a jeho výstavě nazvané Cosmic. 
Karel Malich je prvním Čechem, který ve zdejších prostorách vystavuje. 
Tato akce vznikla ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář a na její instalaci 
se podílel známý výtvarník a žák Karla Malicha Frederico Diaz.

Výstavu před dvěma stovkami hostů v čele se zástupci Českého kon-
zulátu v Německu zahájil starosta Koblenze Joachim Hofmann Gőttig. 
Návštěvníci poté mohli obdivovat nejen proslulé Malichovy plastiky, ale 
i kresby a pastely. Tato výstava zahajuje sérii Malichových výstav nejen 
v Evropě (Finsko, Rakousko), ale například i v Číně.

Petr Kačer

Rockový dechový orchestr – nový
holický hudební projekt

Karel Malich v Koblenzi

MŠ STAROHOLICKÁ A DTJ HOLICE 
SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY DĚTI NA TRADIČNÍ 

 

DĚTSKÝ DEN 
V SOBOTU 17. KVĚTNA OD 14:00 HOD.  

VE VENKOVNÍM AREÁLU MŠ STAROHOLICKÁ 
 

TĚŠIT SE MŮŽETE NA: 

 VYSTOUPENÍ BAREVNÉ MUZIKY 
 UKÁZKU VÝCVIKU DRAVÝCH PTÁKŮ 

 IRENO BLACK – KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ 
 UKÁZKA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 UKÁZKA HASIČSKÉHO AUTA SDH HOLICE 
 SKÁKACÍ HRAD 

 MNOHO HER A SOUTĚŽÍ 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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ZUŠ Holice

ZUŠ Holice vstoupila do své druhé poloviny v rámci projektu OPVK s ná-
zvem „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“ v rámci grantu zvyšování 
kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. V první čtvrtině projektu byla 
činnost zaměřena především na výběrová řízení (hudební nástroje a výpočetní 
techniku) a na kurzy pro pedagogy ZUŠ Holice, kteří si mohli osvojit znalosti 
nových metod výuky nebo se také seznámit s notačním SW Finale. Druhá 
čtvrtina projektu byla zaměřena na tvorbu výukových materiálů, takže naši 
učitelé vytvářeli materiály do hudebních a výtvarných nauk nebo upravovali 
známé melodie pro nejrůznější seskupení, což nebylo jednoduché a během 
pěti měsíců, které strávili na tvorbě materiálů, tak vytvořili dokumenty či par-
titury, které čítají více než 3000 stran. Nejpozitivnější na celém projektu je, že 
záměr stát se „konkurence schopným“ se brzy realizoval.
O tom svědčí především výsledky našich žáků na soutěžích v okresních 
a krajských kolech a hlavně ve smyčcových nástrojích se dá mluvit o napros-
tém triumfu v mladších kategoriích. Díky nástrojovému vybavení na naší 
škole mohl také vzniknout smyčcový soubor, který byl s troškou nadsázky na-
zván „Komorní fi lharmonie Holice“, i když vzhledem k neustále se zlepšující 
úrovni a počtů žáků možná za několik let dostojí svému názvu. Dalším příno-
sem je stále se zlepšující a počtem narůstající dechový orchestr BaŠaPa, kte-
rý stihne během roku kolem 30 vystoupení a v soutěži Dechových orchestrů 
ZUŠ v krajském kole získal 3. místo. Zvuk tohoto orchestru je opět podpořen 
nákupem nových nástrojů a dalšího materiálního vybavení, za což vděčíme 
nejen projektu „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“, ale i zřizovateli, který 
se nemalou měrou podílí na obnově tohoto vybavení. 
Dalším velkým úspěchem naší školy je, že v letošním roce úspěšně vykonali 
přijímací zkoušky na pardubickou konzervatoř tito žáci: Jan Čonka – kytara 
(p. uč. Viktor Martinek), Marek Pavíček – klarinet (p. uč. David Langášek) 
a Tomáš Pavíček – Trombón (p. uč. František Machač). Opět se v určitém 
ohledu jedná o zcela mimořádnou událost, kterou naše škola nepamatuje. 
V následujících měsících bude naši školu čekat především další akce v po-
době interpretačních kurzů a tvůrčích dílen pro naše žáky, při nichž na naší 
škole přivítáme celou řadu vynikajících učitelů či výkonných umělců. Dále 
připravujeme celou řadu výchovných koncertů či animačních programů pro 
naše žáky a věříme, že touto činností dokážeme vybudovat v Holicích takovou 
ZUŠku, na kterou budeme všichni hrdí.

Mgr. art. František Machač

Díky projektu OPVK, v němž je naše škola zapojena, jsme 
mohli uspořádat interpretační kurzy pro naše žáky. Tohoto 
úkolu se s bravurou zhostili vynikající hráči a pedagogové 
pardubické konzervatoře Anna Hronová a Petr Saidl. Ten-
to dvoudenní seminář měl u dětí a našich pedagogů velký 
ohlas a určitě to nebyla poslední akce tohoto druhu na naší 
škole.

ZUŠ Holice pořádala dne 27. 2. 2014 již tradičně okresní kolo ve hře na ky-
taru. Této soutěže se účastnilo více než 50 soutěžících. Soutěž se konala 
v malém sále KD Holice. Kytarový maratón začal ráno v 9 hodin a celko-
vé výsledky jsme si mohli vyslechnout v 19:30. Základní uměleckou školu 
Holice reprezentovalo 8 soutěžících, kteří s mnohem většími pardubickými 
školami v konkurenci obstáli, když získali čtyři třetí místa a dvě druhá místa. 
Ovšem o největší úspěch naší školy se postaral Jan Čonka (p. uč. Viktor Mar-
tinek), který v příštím roce bude již navštěvovat kytarové oddělení pardubické 
konzervatoře. Jan Čonka nejenže vyhrál svoji věkovou kategorii, postoupil 
do krajského kola a získal zvláštní ocenění za vynikající interpretaci skladby 
Rumba Štěpána Raka, ale stal se i s největším bodovým ziskem absolutním 
vítězem okresního kola. Na své vítězné tažení navázal 25. 2. v Pardubicích, 
kde svoji kategorii opět vyhrál a postoupil do ústředního kola. Tento postup 
se stal obrovskou událostí, jelikož se jedná o účast ZUŠ Holice v celostátním 
kole po dlouhých 26 letech. Proto mu budeme všichni držet palce, aby svým 
umem přesvědčil i porotu v celostátním kole 8.–9. 5. 2014 v Novém Strašecí.
 Mgr. art. František Machač

Interpretační kurzy ve hře na kytaru
a Okresní kolo ve hře na kytaru v Holicích

Literárně-dramatický obor opět v Holicích

Možná si všichni holičtí občané ještě nestihli všimnout, že po letech byl zno-
vu otevřen při Základní umělecké škole v našem městě i literárně-dramatický 
obor. Tvoří ho dvě oddělení – mladších a starších žáků. Výuka je zaměřena 
především na dramatické etudy rozvíjející dětskou fantazii, slovní a herecký 
projev nebo pantomimické vyjadřování a improvizaci. V oddělení mladších 
žáků pracujeme s prstovými maňásky, hrajeme loutkové divadlo, převlékáme 
se do masek a kostýmů. V letošním roce chystáme pro děti z mateřské školky 
loutkové představení – pohádku O Koblížkovi, ke které jsme si sami vyrobili 
loutky z keramiky. Máme za sebou úspěšné vystoupení v kulturním domě, 
kde jsme pro rodiče sehráli pohádku O veliké řepě, v současnosti nacvičujeme 
představení Vilo, vilko, které jsme si upravili a „zmodernizovali“ podle před-
lohy pohádky Boudo, budko. 
Se staršími žáky se v současnosti věnujeme spíše literatuře. Nacvičujeme ho-
rorovou scénku na motivy básně Polednice od Karla Jaromíra Erbena, k níž 
jsme si vyrobili i strašidelné masky a kostýmy. Máme za sebou i první re-
citační vystoupení, neboť jsme v galerii kulturního domu recitováním básní 
o Africe slavnostně zahájili výstavu hudebních nástrojů školy Svítání. Všichni 
žáci se podílejí na vydávání literárně-dramatického časopisu Bageta. Mladí 
reportéři přispívají do kulturní, hudební, zábavné rubriky, zkoušejí vytvářet 
křížovky, komiksy, reklamy, interview, psát básničky nebo recenze na fi lmová 
představení. V tomto měsíci pracujeme již na třetím vydání Bagety a hlavním 
tématem bude cestování. Zkrátka, práce se slovem, mluveným i psaným, sou-
časné děti i v době počítačů stále baví (díkybohu) a rozvíjí jejich schopnost 
živě a spontánně mezilidsky komunikovat.

Mgr. Edita Macků, učitelka LDO

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Výtvarný obor ZUŠ Holice má v současnosti přes 150 žáků. Výuka probíhá 
jak v Holicích, kde vyučuje Mgr. Edita Macků, tak na detašovaných pracovi-
štích v Sezemicích, Dašicích a Býšti, kde působí Mgr. Stanislava Honsová. 
Žáci si při studiu osvojují základní výtvarné techniky, jako je kresba, malba 
a grafi ka, ale i netradiční postupy, jako je akční tvorba, body art nebo napří-
klad meditativní malba.

Věnujeme se také keramické tvorbě, která žáky velmi baví. V letošním roce 
škola zakoupila několik kvalitních fotoaparátů, nově tedy také s dětmi foto-
grafujeme v přírodě, učíme se o historii fotografování, o kompozici fotogra-
fi e. Žáci digitální fotografi e upravují na počítači nebo s nimi dále výtvarně 
pracují. Vyzkoušeli jsme si například metodu zmizáže, proláže nebo roláže, 
kdy žáci propojují fotografi i s výtvarným tvořením. Učíme se také o různých 
výtvarných epochách a probíráme zábavnou formou pomocí prezentací na po-
čítači a pracovních listů dějiny umění. Žáci si pak sami zkouší malbu nebo 
kresbu v duchu určitého období. Velký úspěch mezi žáky měla v poslední 
době malba na malířských stojanech, kdy jsme na malířské plátno zachytili 
impresionistické zátiší. Plátna budou v nejbližší době k vidění ve vitrínách 
v 1. patře kulturního domu v Holících. 

Několikrát za rok také navštěvujeme výstavy. Jezdíme pravidelně na exkurzi 
do Východočeské galerie v Pardubicích, kde pro nás na pardubickém zámku 
připravují odborní lektoři tzv. animační program, ve kterém si děti nejen pro-
hlédnou výstavu, ale zároveň se i samy výtvarně zapojí a dostatečně výtvar-
ně vyřádí. Letos jsme absolvovali již dva takové animační programy, jeden 
na téma Komiksy, druhý program byl věnován holickému rodáku, výtvarní-
ku Karlu Malichovi. Tvorba pana Malicha žáky velmi inspirovala. V březnu 
dokonce probíhala v galerii kulturního domu v Holicích výstava žáků ZUŠ 
Holice s názvem Pro Malicha. Žáci se pokusili po vzoru tvorby pana Malicha 
zachytit vlastní pocity a sny, zároveň ale také svůj vztah k přírodě a ke krajině 
v okolí Holic. Panu Malichovi se naše výtvory velmi líbily.

Mgr. Edita Macků, učitelka VO

Práce výtvarného oboru na detašovaných pracovištích je velikou výhodou 
pro děti. Nemusí nikam jezdit, učitel přijede za nimi. Rozvrh výuky se snaží-
me přizpůsobit mnoha faktorům (odjezdy autobusů dojíždějících dětí, návaz-
nost na ostatní aktivity, skloubení začátku výuky pro různé věkové skupiny). 
Podmínky pro práci sice nejsou takové jako na hlavní budově v Holicích, 
ale to dětem nevadí. Má to sice svá úskalí, když se vezou výrobky na výpal 

do pece, že se občas něco ulomí, ale zatím jsme si s tím vždy věděli rady. 
Práce dětí se vystavují především v místě jejich výuky, ať je to už ve škole 
nebo v kulturním domě. V letošním a příštím školním roce máme pro děti 
připravené výtvarné kurzy. Budou věnovány drátování, keramice a arteterapii.

Mgr. Stanislava Honsová, učitelka VO

Výtvarný obor ZUŠ Holice

Kulturní dům v Dašicích

Kurz drátování pro děti z Býště

Totem od dětí ze Sezemic

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Naše škola podporuje nadané žáky
Minulý měsíc se uskutečnilo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro 
děti a mládež, který pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMA-
VET společně s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice. V minu-
lém čísle jsme si kladli otázku, zda některý z pěti postupujících projektů 
našich žáků má šanci na vítězství. Nyní už známe odpověď. První místo 
získal Lukáš Picek, žák šestého ročníku, s projektem Tajemství klavíru. 
Za odměnu pojede na týdenní stáž do Paříže. Série vítězných projektů 
tedy nebude přerušena. V minulých šesti letech se do města pod Eiffelo-
vou věží podívalo dvanáct žáků naší školy.
Naše škola podporuje rozvoj počítačové gramotnosti
V tomto měsíci začal pracovat na naší škole počítačový kroužek pro žáky 
3. a 4. třídy. Nabídky zatím využilo 16 žáků.
Naši žáci jsou úspěšní v soutěžích
„Právo na každý den“ je název soutěže, kterou pořádá každým rokem 
pod záštitou Krajského úřadu Pardubice městská policie. Tým naší školy 
ve složení Nikola Kořínková, Katka Černá, Kryštof Šimek a David Černý 
vybojoval v okresním kole 3. místo. 
Naši žáci se zapojují do kulturního dění v našem městě i v okolí
Pěvecký sbor Radost přijal pozvání domu pro seniory SIMEON v Horním 
Jelení a připravil program pro babičky a dědy v rámci dne otevřených 
dveří v tomto zařízení.
Žáci a žákyně naší školy Kryštof Šimek, Vít a Ondra Šustkovi, Julie Kap-
lanová, Vojta Petzný, Kristýna a Kája Beranovi, Marie Šebková, Eliška 
Hofmanová a Aneta Michálková zazářili na „prknech, která znamenají 
svět“ na holickém jevišti v hudební pohádce Tři princezny na vdávání.
Na měsíc červen pro vás připravujeme akademii.

Naše škola cestuje a podporuje tak výuku cizích jazyků
V květnu mají naši žáci možnost jet do školy v přírodě v italském Caorle.
V letošním roce po dvou letech bohužel končí aktivity žáků v klubu 
Comenius. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo šest výjezdů žáků 
a učitelů spojených s návštěvou partnerských škol, s možností porovnat 
způsoby výuky a komunikovat v anglickém jazyce.
Tématicky byly akce zaměřeny na ekologii a zdravý životní styl. 
Na konci března se žáci Kryštof Šimek a David Černý podívali do se-
veroanglického města Durham. V květnu se uskuteční poslední výjezd, 
tentokrát do Polska. Dvouletá práce na projektu Comenius byla příno-
sem pro žáky i učitele. 

Mgr. Blanka Málková

Žáci naší školy se zúčastnili krajského kola výtvarného a literárního sou-
těžního projektu Evropa ve škole. Soutěž je určena žákům a studentům 
všech stupňů a typů základních i středních škol a školských zařízení. Zá-
kladní myšlenkou této soutěže je propagovat mezi dětmi, žáky a studenty 
ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit 
spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evro-
panství a k demokratickému evropskému myšlení.
Letošní rok je v Česku vyhlášen Rokem české hudby, což je mimořád-
nou kulturní událostí, která se připomíná již od roku 1924. Rok 2014 
je Evropským rokem vědy. Naši literáti se ve svých slohových pracích 
zabývali tématy Čím je pro mne hudba a Vynálezy budoucnosti. Úspěchu 
se dočkal Lukáš Prokop ze 7. A se sci – fi  povídkou Mé setkání s vědou, 
který získal 2. místo, a Jakub Dojčán z 8. A s úvahou Hudba, který skončil 
na 4. místě a získal čestné uznání. Oba postupují do republikového kola. 
Gratulujeme.

Mgr. Lenka Jandová Prokešová

V květnovém vydání Holických listů bychom se rádi pochlubili úspěchy 
našich studentů v uplynulých jarních měsících. V březnu jsme bodovali 
především na poli románských jazyků, neboť Barbora Valášková (7. C) 
vyhrála krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce a Natálie Kři-
čenská (5. C) si odnesla prvenství ve stejném druhu soutěže, jenže ten-
tokrát ve španělštině. Obě děvčata budou reprezentovat naši školu v ce-
lostátním kole v Praze. Nutno dodat, že našim studentům patřila i další 
pěkná medailová umístění v těchto soutěžích, což nám dává jistou naději 
na zopakování úspěchu v příštím roce. Do té doby si budou naši fran-
couzštináři a španělštináři ověřovat svoje znalosti i mimo školní lavice 
– v květnu proběhne výuka ve španělském jazyce v Orlických horách, 
v červnu jedeme do Švýcarska a v září pak do Španělska.
Pozadu nezůstali ani matematici – v mezinárodní soutěži Matematický 
klokan skončili naši studenti ze 6742 soutěžících z celého Pardubické-
ho kraje ve dvou z šesti vyhlášených kategorií na medailových postech, 
a to konkrétně Zdeněk Sháněl (8. C) a Štěpán Šafr (2. C). Podobně se 
dařilo i našim programátorům (Antonín Vlach, Jan Skála, Vojtěch Vlach, 
Zdeněk Doležal), kteří ve svých kategoriích postoupili v soutěži Mladý 
programátor do celostátního kola ve Strakonicích. Při této příležitosti by-
chom rádi vyzdvihli příkladnou péči již zmíněného Tondy Vlacha o ge-
neraci našich nejmladších programátorů, jimž se týden co týden ve svém 
volném čase věnuje.
Nezbývá než poděkovat všem soutěžícím za příkladnou reprezentaci ško-
ly a popřát jim co nejlepší výsledky v celostátních kolech!
Kromě soutěží nás v těchto dnech začínají zaměstnávat i státní maturitní 
zkoušky, jejichž písemná část proběhne 2., 5. a 6. května, ústní pak v týd-
nu od 19. května. Letos poprvé obdrží naši maturanti z iniciativy školy 
kromě maturitního vysvědčení i tzv. „dodatek k osvědčení“ v angličti-
ně, jenž je ofi ciálním a mezinárodně uznávaným dokladem o znalostech 
a dovednostech maturanta z gymnázia. Dodatek k osvědčení spolu s ja-
zykovým pasem, životopisem a eventuálně i dokladem o mobilitě tvoří 
tzv. Europass, který poskytuje zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím 
celé EU přehledné informace o jeho držiteli. Slavnostní akt předávání 
proběhne v aule Gymnázia Dr. Emila Holuba ve čtvrtek 29. května.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Úspěch žáků Holubovky
v projektu Evropa ve škole

Novinky ze ZŠ Komenského

Úspěchy holických gymnazistů

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Na začátku dubna se padesátičlenná výprava Střední školy automobilní vy-
dala na cestu do Itálie, naším cílem bylo blíže poznat tamější automobilní 
průmysl. První den jsme nejprve podnikli tour po továrně Ferrari, která nás 
překvapila tím, jak hodně se v továrně dbá na ekologii a potřeby zaměst-
nanců. Poté jsme se podívali na závodní okruh a dozvěděli se něco o jeho 
historii. Nejvíce zajímavostí jsme si mohli prohlédnout v muzeu Ferrari, 
které se stejně jako továrna nachází v Maranellu. Z Maranella jsme zamířili 
do Modeny, kde jsme viděli úžasné muzeum Enza Ferrariho, který se právě 
v Modeně, nádherném historickém městečku, narodil. U muzea Enza Fe-
rrariho jsme si mohli prožít pocit národní hrdosti, neboť architektem tohoto 
nevšedního stavebního skvostu je Jan Kaplický. Navečer jsme pak přejeli 
do místa ubytování v Bologni. Tam nás čekalo příjemné povídání s naším 
bývalým absolventem Ing. Lukášem Snopkem, který si na nás udělal čas 
po náročném pracovním dni v továrně Ferrari, kde momentálně pracuje 
jako konstruktér – karosář závodních vozů Ferrari. Pro studenty bylo se-
tkání s ním velmi inspirativní a motivující, povídání probíhalo na odborné 
úrovni. Druhý den naše nadšení italskými vozy pokračovalo prohlídkou 
muzea Lamborghini, v němž zaměstnanci umožnili studentům díky jejich 
velkému zájmu nahlédnout i pod kapoty některých vozů, což zde není ob-
vyklou praxí. Děkujeme CK Royal za pomoc s organizací exkurze.

Mgr. Radka Dojčánová

Již léta je zvykem, že každé dva roky připraví naše škola pro rodiče i ho-
lickou veřejnost vystoupení – školní akademii. Většinou se koná ke konci 
školního roku jako vyvrcholení naší práce. Vždy jsme se snažili, aby aka-
demie měla jednotný námět (olympijská, evropská, kosmická, hledající 
talenty,…) Letos jsme sáhli k jinému termínu i námětu. Akademie dostala 
charakter oslavy jara, přírody, lásky a Velikonoc. Na jevišti kulturního 
domu se roztančila kuřata i berušky, kluci s pomlázkami, děti nás proved-
ly velikonoční Perníkovou chaloupkou i Krkonošskou pohádkou. Úspěch 
sklidil i králičí hop v podání králíka Vildy a 5. A, pekaři i úprava hitu 
Modrá je dobrá. Ve druhé části nás překvapili naši žáci v hudební skupině 
Crash Test a taneční skupině Dow. Poslechli jsme si i úspěšné povídky 
možných budoucích spisovatelů a také teenagerovské zpracování Paši-
jových her. Příjemně nás rozesmáli žáci nejstarších ročníků, kteří nám 
s recesí sobě vlastní vypodobnili různé formy lásky. A na závěr jsme ob-
divovali tanečnice – gejši z tanečního klubu Apel. 
Každé vystoupení mělo svoje kouzlo a všem, kteří se na přípravě podíleli, 
patří velký dík.

Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

Svátky jara – Velikonoce – jsme si pořádně užívali. Velikonoce jsou svát-
ky nového života, příroda se probouzí a mění se doslova před očima. Naše 
příbuzné vždy potěší, když je obdarujeme vlastnoručně vyrobenou ve-
likonoční dekorací. Vyfouknutá vajíčka začínáme sbírat s dostatečným 
předstihem, abychom jich měli dostatek. Sázelo se obilí, semínka květin, 
zaujalo nás barvení a zdobení vajíček netradičním materiálem (kokosem, 
červenou čočkou, pohankou, rýží, vločkami a dalšími netradičními tech-
nikami). Ve spolupráci s rodiči se také uskutečnil ,,Zelený den v MŠ“.
Děti přicházely do třídy v zeleném oblečení a v tento den se také pekli 
tradiční ,,Velikonoční jidášky“. Moc nám chutnalo.
Konec dubna byl ve znamení kouzel a těšení se na tradiční akci na zahradě 
MŠ – ,,Čarodějnický rej“. Dopoledne na děti čekaly hry, soutěže, tanečky, 
průvod, vyhlášení ,,Nejkrásnější čarodějnice“ a samozřejmě ochutnávka 
opékaných párků. Při realizaci všech těchto akcí je nutná spolupráce s ro-
diči, vzájemný kontakt, který ovlivňuje úspěšnost úsilí při výchově dítěte. 
A na co se můžeme těšit v květnu?
Další akcí, která má dlouholetou tradici a na kterou se můžeme těšit je tra-
diční ,,DĚTSKÝ DEN“, který se uskuteční 17. května 2014 od 14.00 v are-
álu MŠ Staroholická. Na akci zveme děti, rodiče, širokou veřejnost.
Další velkou plánovanou akcí, která se uskuteční ve spolupráci s paní Sou-
keníkovou, bude návštěva u záchranářů v Hradci Králové. Pozvání na ukáz-
ku záchranářského vrtulníku bude pro děti velkým zážitkem. Děti si ho 
prohlédnou, vyfotografují se, budou pozorovat, jak záchranáři nasedají.
Těšit se také mohou na pohádky, sportovní hry na zahradě a další aktivity.
Přejeme Vám krásné májové dny!

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ

SŠA hlásí – byli jsme ve Ferrari!!

MŠ STAROHOLICKÁ – MÁJOVÝ ČAS Akademie ZŠ Holubova
tentokrát v jarním kabátu

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

Africké nádoby s hlasem ze SVÍTÁNÍ
rozezněly Holice

V sobotu 5. dubna se uskutečnilo v restauraci Na Trandě „Setkání har-
monikářů“. Akce proběhla pod záštitou města Holic a zahájil ji starosta 
Ladislav Effenberk. Z celé republiky přijelo 28 harmonikářů, více než 
200 nadšeným posluchačů zazpívala i paní Zavadilová z Brna, kterou 
znají diváci televize Šlágr. Poděkování za zorganizování prvního setkání 
harmonikářů v Holicích patří panu Antonínu Janebovi, který také tento 
pětihodinový program uváděl. Program je natočen na DVD a u pana Ja-
neby (na tel. 775 122 915) je možno si disk za 10 Kč na dva dny zapůjčit.

(red)

Ve středu 2. dubna 2014 od 18 hod se v galerii Kulturního domu města 
Holic uskutečnila vernisáž výstavy Africké nádoby s hlasem ze SVÍTÁNÍ, 
která je doplněna fotografi emi Tomáše Kubelky. Mezi hosty na vernisáži 
byla ředitelka školy a senátorka Mgr. Miluše Horská, která výstavě po-
skytla svou záštitu, starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberk a další 
významní hosté. Vernisáž zahájili básní s africkými motivy žáčci literárně 
dramatického oboru ZUŠ Holice, na exotickou vlnu naladil přítomné Aleš 
„Aldaman“ Fuchs, následovalo muzikoterapeutické vystoupení školy 
MLIMA JUA s doprovodem absolventa školy SVÍTÁNÍ klarinetisty Pav-
la Diblíka. Celým podvečerem provedla hosty herečka Východočeského 
divadla Lída Vlášková.
Výstavu, která je prodejní, pořádá Kulturní dům města Holic ve spoluprá-
ci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s.. a mohli jste ji 
zhlédnout do 28. dubna. (red)

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vás 
v měsíci květnu srdečně zve na další veřejné čtení 
v rámci akce „Celé Česko čte dětem“. Tentokrá-
te se zaposloucháme do tvorby Jindřicha Balíka 
v podání paní Libuše Strakové a to 15. 5. 2014 
v 16.30 hodin.
V pátek 23. 5. 2014 od 15 hodin Holoubek ve svém 
centru pořádá Dětský den, na který vás též srdečně 
zveme. Na programu bude skákací hrad, oblíbená ukázka „králičí hop“, 
různé pohybové a výtvarné aktivity, malování na obličej a děti se mohou 
těšit i na sladkou odměnu a malé občerstvení.
Herna v Holoubku je denně otevřena od 8.30 do 11.30 hodin pro děti 
i rodiče.
Baby studio je každý lichý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.
Těšíme se na vás milé děti a rodiče.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek.

Květen v MATAPE plný počítačových dovedností a anglického jazyka
Pátý vzdělávací cyklus projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ vstupuje 
v měsíci květnu do své druhé poloviny. K tématům osobního rozvoje (aser-
tivita, time management, prezentační dovednosti atd.) a angličtině přibudou 
počítačové dovednosti. Účastnice se naučí vytvářet a pracovat s dokumenty 
v programech Word, Excel, PowerPoint. Objeví a seznámí se s inovativním 
sdíleným prostředím Google Apps. Součástí MATAPE jsou i otevřené kurzy 
pro veřejnost, aktuální nabídka je na webových stránkách projektu.
Vzdělávací projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ bude realizován 
do června 2015. Podrobné informace o projektu a výstupy z projektu, 
příručka Slaďování rodinného a pracovního života a video Rodina a prá-
ce jsou na 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 cen-
trum Holoubek, Dudychova 782, Holice. Kontakty: mobil 603 566 141, 
e-mail: vladimira.krejcikova@matape.cz.

KVĚTEN V HOLOUBKU

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C12

Po vzniku Československé republiky se 16. 12. 1918 rozhodlo holické 
zastupitelstvo kolektivně rezignovat. Protože nové volby se měly uskuteč-
nit v červnu 1919, bylo rozhodnuto situaci neřešit volbou, ale na překleno-
vací období jmenovat obecní správní komisi, do jejíhož čela byl ustanoven 
JUDr. Alexander Vaníček. 

Volby v roce 1919 se již uskutečnily podle nového volebního zákona. 
Hlavní novinkou bylo odstranění majetkového rozdělení voličů a hlasovací 
právo bylo všeobecné, rovné, tajné a přímé. Volit mohli všichni muži a ženy, 
kteří dosáhli 21 let věku a měli v obci trvalé bydliště alespoň tři měsíce. Volen 
mohl být občan, který v obci bydlel alespoň jeden rok a dosáhl věku 26 let. 
Volební právo právnických osob zaniklo. Volební období bylo čtyřleté, v roce 
1933 bylo prodlouženo na šest let. Z nabídky politických stran a seskupení 
mohli voliči vybrat 36 členů obecního zastupitelstva. Tento počet se prakticky 
udržel až do roku 1954. Z řad zastupitelů se volila obecní rada a starosta (jeho 
volba musela být potvrzena vyšším úřadem). Zastupitelstvo mohlo ustavit 
i odborné komise, z nichž dvě byly povinné – fi nanční a letopisecká (k vedení 
obecní kroniky). Systém samosprávy se v podstatě během meziválečné doby 
neměnil, příslušné pozměňovací zákonné předpisy se týkaly především hos-
podaření obcí, které se stále více dostávaly do dluhů. 

V době tzv. druhé republiky a protektorátu byla samospráva značně ome-
zena. Zasedání rady a zastupitelstva byla čím dál tím více řidší a ke konci 
války dostali starostové pokyn svolávat obecní orgány pouze „dle potřeby“. 
Uprázdněná místa v zastupitelstvu byla obsazována jmenováním, později 
však zůstávala prázdná, a tak i v Holicích bylo od roku 1944 zastupitelstvo 
zcela nefunkční a veškerý výkon samosprávy spočíval na starostovi. 

Výraznou změnu přinesl rok 1945, kdy vznikly nové orgány – národní 
výbory. V nich se sloučila státní správa a samospráva. Místní národní výbory 
se tak staly nejnižší složkou státní správy a na území své působnosti rozho-
dovaly prakticky o všem. Hlavním orgánem bylo plénum, které rozhodovalo 
o nejdůležitějších záležitostech. Ze svého středu volilo radu, která uváděla 
rozhodnutí pléna v život, ale měla i rozhodovací pravomoci a řídila úřednický 
aparát. Členové rady byli zároveň referenty, což znamenalo, že stáli v čele 
referátů a rozhodovali o záležitostech náležejících do jejich agendy. Referenti 
měli významné postavení a například bezpečnostnímu referentovi v prvních 
letech podléhaly i orgány Sboru národní bezpečnosti. Jako poradní orgány si 
mohlo plénum zvolit i příslušné komise. 

Sloučením státní správy a samosprávy v podstatě funkce samosprávy po-
stupně zanikla. Prvním zásahem do smyslu samosprávy bylo podřízení vyšší-
mu stupni národních výborů (ONV, KNV). Po roce 1948 se přestalo respek-
tovat komunální vlastnictví a národní výbory hospodařily s majetkem státu, 
který jim byl svěřen do správy. Od roku 1950 se pak obecní rozpočty staly 
součástí státního rozpočtu. Tím prakticky už až do roku 1990 nemůžeme o sa-
mosprávě mluvit. Komunistická teze, že „národní výbory jsou státní orgány 
samosprávného charakteru“ je věcně zcela nesmyslná. 

Přestože zákonný předpis o národních výborech z roku 1945 deklaroval, že 
jejich složení bude na základě voleb, žádné až do roku 1954 však neproběhly. 
První národní výbor byl složen tak, že čtyři povolené politické strany do něj 
nominovali po devíti členech. Při obnově národních výborů v roce 1946 bylo 
postupováno při přidělování mandátů podle výsledku květnových parlament-
ních voleb. V Holicích to znamenalo, že komunisti dostali 12, sociální demo-
kraté 10, lidovci a národní socialisté po 7 mandátech. Další změny přinesl 
únor 1948, kdy akční výbor Národní fronty provedl personální čistky, a řada 

členů národního výboru byla vyměněna. I v dalších letech se členové národ-
ního výboru měnili bez voleb. Změny byly prováděny na veřejných schůzích 
a o nových členech se hlasovalo veřejně (aklamací). K výkonu jednotné státní 
správy byla v roce 1949 zřízena funkce tajemníků. Tajemník byl pomocný 
a výkonný orgán předsedy a řídil úřední aparát MNV. Později byl tajemník 
volen z řad poslanců a vedle předsedy byl druhým uvolněným funkcionářem. 

Mírné politické uvolnění po Stalinově a Gottwaldově smrti v roce 1953 
přineslo v květnu 1954 po 16 letech první obecní volby. Je však třeba napsat 
„volby“, protože proběhly již zcela v komunistickém totalitním duchu. Měs-
to bylo rozděleno na 40 volebních obvodů a v každém se volil jen jeden pře-
dem určený kandidát Národní fronty na funkci poslance. Při volbách v roce 
1964 byl jejich počet zvýšen na 59, v roce 1976 na 60 a v roce 1986 na 65 
(dodatečnou volbou v roce 1989 jich bylo dokonce 66). 

Volby v roce 1954 přinesly i změny v organizaci národních výborů. Místo 
referátů byly zřízeny odbory, v jejichž čele již nestál člen rady, ale odborně 
zdatný úředník. Volební období bylo stanoveno na tři roky, v roce 1960 na čty-
ři roky a v roce 1971 na pět let. Volby připravované na rok 1968 se vzhledem 
k vnitropolitické situaci nekonaly, a tak se většině poslanců prodloužilo vo-
lební období na sedm let. Poslední zákon o národních výborech byl schválen 
v roce 1967 a s menšími úpravami platil až do roku 1990.

Po politických změnách přinesl rok 1990 návrat k samosprávě obcí a od té 
doby si mohou voliči vybrat z nabídky politických stran a hnutí, jakož i nezá-
vislých kandidátů, 21 zastupitelů, kterým nejvíc věří, že budou pracovat čtyři 
roky pro zdárný rozvoj města. 

Na závěr opět přehled představitelů města. Starostové: MUDr. Čeněk 
Zemánek (1919-1923), Josef Kňourek (1923–1927), Ing. Josef Flanderka 
(1927–1929), Josef Zeman (1929–1931), Josef Hlaváček (1931–1939), Anto-
nín Pfeifer (1939–1945); předsedové místního (od roku 1960 městského) ná-
rodního výboru: František Pilný (1945-1946), Vojtěch Beránek (1946–1948), 
Emanuel Smolák (1949–1950), Rudolf Hájek (1950–1957), Jaroslav Kořínek 
(1957–1960), Oldřich Čečka (1960–1976), Jan Cablk (1976–1981), Stanislav 
Sedláček (1981–1990), Ing. Jaroslav Skála (1990). 

Pavel Hladík

SAMOSPRÁVA DO ROKU 1990 (závěrečná část seriálu o samosprávě)

  

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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Východočeská liga mužů:
BK Darren Chrudim B – BVK Holice
57 : 63 (18:10 31:30 45:48)
Eichler 25, Voráček 11, Trojan a Tylchrt 10, 
Welsch Michal 4, Oliva 2, Tušl 1
SK Týniště nad Orlicí – BVK Holice
49 : 75 (14:20 23:38 45:56)
Trojan 24, Tylchrt 14, Eichler 11, Joska 9, Vorá-
ček 6, Kolář a Oliva po 4, Tušl 2
BVK Holice – TJ Svitavy C
115 : 43 (22:1 55:15 87:30)
Trojan 24, Eichler a Šrámek po 19, Voráček 
a Joska 13, Oliva 9, Kolář 8, Welsch Michal 6, 
Tylchrt 4
Nadstavbová část východočeské ligy skončila 
posledními třemi koly. Holičtí muži ani v těch-
to utkáních neprohráli a stanovili tak klubový 
rekord, když dlouhodobou část východočeské 
ligy vyhráli s bilancí 22 vítězství a žádná pro-
hra. V době, kdy čtete tyto řádky, je již odehrá-
no i závěrečné Final four o postup do celostátní 
2. ligy, které se hrálo ve dnech 26. a 27. dubna 
2014 v Holicích. O podrobnostech z toho fi ná-
lového turnaje východočeské ligy přineseme 
informace v příštím čísle holických listů.
Liga Kadetů U17:
BVK Holice – SAM BŠM Brno
36 : 72 (13:12 20:37 30:56)
Welsch Marek 16, Beránek 14, Zeman a Samo-
el po 3
SAM BŠM Brno – BVK Holice
52 : 42 (14:10 17:19 32:32)
Welsch Marek 18, Samoel 11, Beránek 6, Ze-
man 4, Mycak 3
BK Opava – BVK Holice 

108 : 48 (30:0 59:25 83:36)
Welsch Marek 37, Mycak 6, Janoš 5
Sokol Karviná – BVK Holice
118 : 42 (26:10 57:22 88:34)
Welsch Marek 22, Mycak 12, Janoš 6
Holické kadety postihla v závěru sezony smůla 
v podobě četných zranění a nemocí. Ke dvěma 
ligovým utkáním s Brnem museli nastoupit jen 
se šesti hráči. Do Opavy a Karviné pak odjíždě-
li pouze s pěti hráči, když tři hráči zůstali doma 
v posteli s horečkami a tři z důvodu zranění. 
O výsledcích utkání tak bylo předem rozhodnuto.
Oblastní přebor starších žáků U15:
Holičtí starší žáci skončili po dlouhodobé části 
východočeského oblastního přeboru na třetím 
místě a toto místo obhájili i v závěrečném tur-
naji Final four, který se hrál ve Svitavách. 
Semifi nále: BK Kara Trutnov – BVK Holice
42 : 38 (8:10 17:21 34:32)
Štěpánek 14, Šenk 11, Hloušek 8, Vrbický 4
O třetí místo: Jiskra Havlíčkův Brod – BVK 
Holice
38 : 51 (13:14 19:30 26:42)
Štěpánek 22, Hloušek 12, Vrbický 7, Šenk 4, 
Pařízek, Svatoš a Maršálek 2 
Oblastní přebor minižáků U12:
Holičtí minižáci do 12 let skončili po dlouho-
dobé části východočeského oblastního přebo-
ru ve skupině Jih na prvním místě a postoupili 
do závěrečného turnaje Final four, v němž se 
o titul přeborníka východočeského oblastního 
přeboru utkala první dvě družstva ze skupin 
Jih a Sever. Holičtí minižáci po přesvědčivém 
semifi nálovém vítězství na Novou Pakou pak 
jen těsně podlehli ve fi nále favorizovaným mi-
nižákům BK Pardubice na jejich palubovce. 
Finálové utkání bylo velmi vyrovnané, přines-
lo spoustu vstřelených bodů a pěkných akcí 
na obou stranách. Všichni přítomní se shodli, 
že bylo ozdobou vyvrcholení v souboji o letoš-

ního přeborníka východočeské oblasti v této 
kategorii. 
Semifi nále: BVK Holice – Sokol Nová Paka
81 : 52 (20:12 42:20 53:37)
Dvořák 28, Tran Hai Son 16, Mrázek 14, Půl-
pán 10, Horký Filip 8, Chmelík 5
Finále: BK Pardubice – BVK Holice
89 : 83 (24:25 54:42 70:63)
Dvořák 44, Tran Hai Son 15, Mrázek, Chmelík 
a Půlpán 8
Oblastní přebor minižáků U11:
Holičtí minižáci do 11 let skončili stejně jako je-
jich o rok starší spoluhráči po dlouhodobé části 
východočeského oblastního přeboru ve skupině 
Jih na prvním místě a postoupili do závěrečné-
ho turnaje Final four, v kterém se o přeborní-
ka východočeského oblastního přeboru utkali 
první dvě družstva ze skupin Jih a Sever. Ho-
ličtí minižáci nenechali nikoho na pochybách 
o svých dobrých výkonech po celou sezónu, 
neboť ani jednou neprohráli a po dvou přesvěd-
čivých vítězstvích v semifi nále a fi nále získali 
titul přeborníka východočeské oblasti. 
Semifi nále: BVK Holice – Baskeťáci Sokol 
Josefov
100 : 45 (34:7 52:18 74:34)
Mrázek 30, Horký Filip 24, Chmelík 20, Půlpán 
18, Štěrovský 6, Lhoták 2
Finále: BVK Holice – SŠB Pardubice
74 : 48 (25:10 51:22 64:38)
Mrázek 20, Chmelík 19, Horký Filip 18, Půlpán 
13, Štěrovský 4
Ve dnech 16. až 18. května 2014 se společ-
ný tým minižáků U11 a U12 zúčastní turnaje 
ve družebním městě Strzelce Opolskie, kde 
změří síly se svými polskými vrstevníky kate-
gorie U13.

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).

V dubnu se po zimní přestávce rozjela letošní 
sezóna hasičských soutěží v požárním sportu. 
S vervou se do klání hned od začátku vrhla 
i soutěžní družstva Sboru dobrovolných hasi-
čů Holice. V sobotu 5. dubna se ženské druž-
stvo rozjelo do Březhradu. „Zúčastnily jsme se 
Memoriálu Miroslava Pekárka a bojovaly jsme 
v konkurenci deseti ženských a devatenácti 
mužských týmů,“ říká Jana Marková, startující 
na pozici pravého proudu. První jarní start se 
holickým dívkám podařil. „Máme za sebou in-
tenzivní zimní trénink, a přestože v našem týmu 
startovala jedna členka vůbec poprvé, žádných 

zádrhelů jsme se nedopustily,“ pokračuje Mar-
ková. Ostatně výsledný čas 26,76 vteřin zařadil 
holické hasičky v jejich kategorii na medailo-
vou třetí pozici. „Rychlejší byli jen zástupci 
Dubence a vítězných Hrobic,“ dodává „levý 
proud“ Pavlína Rybínová.
O týden později, v sobotu 12. dubna, se do klá-
ní v požárním sportu zapojila také obě žákovská 
družstva holických dobrovolných hasičů. „Za-
vítali jsme do Rokytna na tradiční Rokytenskou 
míli. Na start se postavilo družstvo mladších 
(na snímku) a starších žáků. Na rozdíl od jiných 
závodů má Rokytenská míle různé zvláštnosti. 
Například štafeta se běhá v počtu pěti místo čtyř 
členů,“ popisuje vedoucí mladších žáků Robert 
Pivka. A jak naše omladina zabodovala? „Starší 
žáci se umístili na třináctém z devatenácti míst, 
ale mladší žáci se opravdu vyznamenali. Byť 
skončili na čtvrtém místě, tedy těsně pod stupni 
vítězů, nechali za sebou dalších jedenáct druž-
stev,“ pochvaluje si výkon svěřenců starosta 
Sboru dobrovolných hasičů Holice Vít Binko.
Další soutěžní boje či memoriály čekají míst-
ní hasičské reprezentanty téměř každý víkend, 
a to až do konce října.

Lukáš Peška

Hasiči zahájili soutěžní sezónu a hned vybojovali pohár

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží
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Cyklistický oddíl Bike 
Freaks Holice pořádá 
ve dnech 1. a 8. května 
2014 v areálu motokro-
sového depa v Poběžo-

vicích závody, určené pro všechny děti a mládež. 
Je připraveno celkem 16 kategorií, počínaje od-
rážedly pro nejmenší, až po dorostence do 18 let.

Po loňské úspěšné premiéře, kdy se závodů zú-
častnilo celkem 296 závodníků, je letošní závod 
1. května zařazen do 10dílného seriálu závodů 
Hledá se vítěz, jehož patronem je olympijský 
vítěz Jaroslav Kulhavý.
Přihlášení na závody a více informací na www.
v6-zavody.cz (startovné zdarma) nebo v místě 
závodu od 8.30 hod.

První poděkování patří všem, kteří se nějak po-
díleli 12. dubna na sběru veškerého kovového 
odpadu a papíru. Vaším přispěním jste pomohli 
holickému fotbalu.
A druhé?
Práce s mládeží, jak na úrovni žáků, tak i doros-
tu začíná nést své ovoce. Vše je patrné z výsled-
kových tabulek. Roste nám zde nové podhoubí 
holického fotbalu. Vyvrcholením jara, by měly 
být v červnu dva fotbalové turnaje. JUNKER’S 
CUP mladších žáků a 44. ročník Memoriálu L. 

Vojíře starších žáků. Zimní příprava a příchod 
nových hráčů se též zúročuje ve výsledcích „A“ 
mužstva. Fotbal na krajské úrovni se hraje hlav-
ně pro diváky. Je to fenomén, při jehož sledová-
ní se můžete odreagovat od denních starostí, dát 
si s přáteli klobásku a pivo, ale hlavně vidět ten 
svůj domácí tým.
A to je to druhé poděkování. Za vaši přízeň 
a zvýšenou návštěvnost na fotbalových utká-
ních zde v Holicích.
 Vladimír Faltys

HOLICKÝ MEDVĚD
2. ročník veřejného závodu horských kol pro děti a mládež

DTJ Holice – kulečník

Dvojnásobné poděkování SK Holice

Fotbal SK Holice – mistrovská utkání

Tenisová sezona začíná

Výsledky 17. ročníku turnaje v karambolu – 
trojbanu:
1. Josef Sedlák 12 bodů
2. Karel Kačírek 10
3. Martin Syrový 9
4. Petr Kras 9
5. Miloš Hájek 8
6. Michal Syrový 8
7. Tomáš Kučera 7
8. Jakub Hendrych 4
9. Zdeněk Štros 4

A muži
SK Holice – H. Městec 3:0 branky: Chvála 2, 
Václavek
Litomyšl – SK Holice 3:6 Kopřiva a Michalec 
2, Václavek, Jiráský
SK Holice – Hlinsko 1:0 Václavek
Dolní Újezd – SK Holice 0:0
B muži
SK Holice B – Rosice 0:0
Sezemice – SK Holice 3:1 Englich, 
SK Holice B – Rohovládová Bělá 2:1 Skalic-
ký, Černý
A dorost
Ústí n. O. – SK Holice 4:2 Lát, Vrátil
SK Holice – H. Městec 7:0 Klouček 3, Bareš 
2, Vrátil, Stárek
H. Jelení – SK Holice 0:4 Vrátil 2, Stárek, Her-
man
B dorost
Prosetín – SK Holice B 1:4 Klouček 2, Saifrt, 
Braun
Sezemice/Chvojenec – SK Holice B 3:4 bran-
ky: Bareš, Svoboda, Saifrt, Stehlík
SK Holice B – Rváčov/Hlinsko 3:1 Vrátil 2, 
Stárek
Žáci
Letohrad – SK Holice 1:0
SK Holice – Litomyšl 4:1 Skutil 3, Morávek

M. Třebová – SK Holice 0:6 Křtěn 4, Moravec 
V., Shejbal

Domácí mistrovská utkání na květen:
A muži
NE 5. 4. v 17. 00 hod. SK Holice – Svitavy B
SO 17. 5. v 17.00 hod. SK Holice – Letohrad B
SO 31. 5. V 17.00 hod SK Holice – Chrudim B
B muži
NE 18. 5. v 17.00 hod. SK Holice B – Zámrsk
NE 1. 6. v 17.00 hod SK Holice B – Dobříkov
A dorost
 SO 3. 5. ve 14.00 hod.SK Holice – Dolní Újezd
SO 17. 5. ve 14.00 hod SK Holice – Choceň
SO 31. 5. ve 14.00 hod. SK Holice – M. Tře-
bová
B dorost
Ne 18. 5. ve 14.00 hod. SK Holice B – Živani-
ce/ Bohdaneč
SO 31. 5.v 10.00 hod. SK Holice B – Bukovka
Žáci A
SO 3. 5. v 9.30 SK Holice – Přelouč
SO 17. 5. v 9.30 hod. SK Holice – V. Mýto
SO 24. 5. v 9.30 hod SK Holice – Třemošnice
Žáci B
NE 11. 5. ve 14. 30 hod. SK Holice – FK Par-
dubice 1899
NE 25. 5. ve 14.30 hod. SK Holice B Nemošice 

Jak již bývá tradicí u sportovních klubů, tak 
i Tenisový klub Holice hodnotil minulou sezonu 
2013.
V roce 2013 se mistrovských soutěží smíšených 
družstev zúčastnila tři družstva – družstvo starší-
ho žactva, dospělých a družstvo seniorů. Velkého 
úspěchu dosáhlo družstvo staršího žactva, které 
v Pardubické krajské soutěži 1. třídy A zvítězilo.
Sezona 2014 byla na holických kurtech zahájena 
7. dubna. Tenisový klub Holice byl pověřen orga-
nizací meziokresních přeborů v kategorii mužů. 
Již 3 května se uskuteční první mistrovské utkání 
družstev a utkání budou pokračovat podle rozlo-
sování až do konce června.
V nadcházející sezoně se tenisté TK Holice zú-
častní mistrovských utkání ve čtyřech kategoriích.
Starší žactvo bude obhajovat vítězství v Pardu-
bické krajské soutěži 1. třídy A, družstvo dospě-
lých je zařazeno v Pardubické krajské soutěži 
1. třídy B a senioři ve Východočeské soutěži se-
niorů. Po delší pauze bude opět bojovat o cenné 
body v Pardubické krajské soutěži A také druž-
stvo dorostu.
Ve dnech 23.–25.8 pořádá náš tenisový klub ce-
lostátní turnaj dorostu. Turnaje se zúčastní i 5 
domácích hráčů. Během září budou bojovat o své 
body do celostátního žebříčku na holických kur-
tech také žáci a žákyně staršího žactva. Celostátní 
turnaj žáků se koná ve dnech 6.–7. 9. a turnaje se 
zúčastní i holická naděje Adam Kačírek. Holické 
hráčky Kateřina Černá, Veronika Jiroutová, Tere-
za Vlasáková a Adéla Kubíková se zúčastní celo-
státního turnaje starších žákyň, který bude rovněž 
na holických kurtech 20.–21. 9.
Tenisová škola pro děti do 10 let bude zahájena 
ve středu 5. 5. 2014 v 15 hod.
Informace k objednávání kurtů pro rekreační 
hráče budou zveřejněny na informační tabuli klu-
bovny TK Holice na kurtech a případně na tele-
fonním čísle 605 704 603.

Milena Vohralíková

originální interiéry 
návrvrhyhy   v   v   vybaybaybaybavveeení   rní   rní   rní   realealealealizizizacace

www.thenz.cz
HOLICE v Čechách

inspirace pro vaše bydlení na 2010 m2

OBKLADY již od 100 Kč za m2 
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