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Vážení spoluobčané !
Často se setkávám s do-

tazy, proč v souvislosti 
s městským úřadem někdy 
mluvíme o samosprávě, jin-
dy zase o státní správě. Pro-
to jsem se rozhodl věnovat 
této věci dnešní sloupek. 

Samosprávu volí obča-
né v obecních volbách. Jejím nejvyšším orgánem 
je zastupitelstvo města, dalšími pak rada města, 
starosta a místostarosta. Rozsah působnosti samo-
správy je striktně vymezen zákonem o obcích. Za-
tím co pro občana platí zásada „co není zákonem 
zakázáno, je dovoleno“, obce musí ctít zásadu „co 
není zákonem vymezeno, není dovoleno“. Kromě 
spousty jiných věcí je činnost samosprávy zamě-
řena na dvě základní oblasti: správa obecních 
fi nancí a nakládání s obecním majetkem. K prak-
tickému naplňování svých rozhodnutí pak potřebu-
je určitý počet úředníků. V našem případě jsou to 
pracovníci odboru fi nančního a školství a odboru 
správy majetku a výstavby města. Těmto úřední-
kům mají orgány samosprávy právo ukládat úkoly 
a kontrolovat a usměrňovat jejich činnost.

Holický městský úřad neslouží však jenom 
samosprávě. Protože patříme mezi obce s rozší-
řenou působností, vykonává úřad i přenesenou 
působnost v oblasti státní správy. K tomu slouží 
odbory správní, sociální, dopravy, odbor životní-
ho prostředí a stavební úřad a živnostenský úřad. 
Úředníci těchto odborů vykonávají úkony jménem 
státu a ve své práci se řídí jen příslušnými zákon-
nými předpisy. Samospráva nemá právo do jejich 
činnosti zasahovat, natož ji jakýmkoliv způsobem 
ovlivňovat. Je proto zcela zbytečné odvolávat se 
proti jejich rozhodnutí k zastupitelstvu, radě nebo 
starostovi. Odvolacím orgánem je ve většině pří-
padů krajský úřad. Samospráva může jenom roz-
hodnout, jaké činnosti státní správy na úřadě bu-
dou a kolik úředníků je bude vykonávat.

Pro úplnost informace uveďme, že stát na vý-
kon státní správy městu přispívá a kromě toho 
všechny vybrané správní poplatky plynou do 
městské kasy. Činnost úřadu řídí tajemník, který 
je nadřízeným všem úředníkům a za chod úřadu 
odpovídá starostovi.

Když jsme u těch dotazů, tak ještě jeden. Řada 
z vás si nepochybně všimla, že nám opět nejdou 
světelné hodiny na náměstí. Bohužel hodinář, kte-
rý je uměl spravit, již nežije a další si s nimi nevědí 
rady. Proto rada uložila tajemníkovi zjistit mož-
nosti instalace nových hodin.

Přeji vám pěkný a slunečný květen. A pokud 
vám bude příznivě nakloněn, tak ten měsíc lásky 
nemusíte ukončit jeho posledním dnem. Rovněž 
vám přeji úspěšnou volbu nového parlamentu. Inu, 
co si zvolíme, to budeme mít. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Vinohrady, Divadlo V Řeznické, Holice

HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945 * 2010
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, okolí a českých i sovětských partyzá-
nů. Shromáždění se koná na místním hřbitově u památníku padlých 

VE STŘEDU 5. KVĚTNA 2010 V 17 HODIN

Irský dramatik Martin McDonagh napsal 
v roce 1996 tragikomeii „Kráska z Leenane“. 
Jeho drama získalo v Irsku velký ohlas, hra 
i herci v roce 1998 obdrželi řadu prestižních 
ocenění. Autor se zároveň stal „zázračným 
dítětem současné světové dramatiky“, zájem 
projevil divadelní svět. U nás v pražském „Di-
vadle na Vinohradech“ (v titulních rolích Lu-
cie Juřičková a Jana Hlaváčová), v „Divadle 
V Řeznické“ (Jana Staňková a Nina Divíško-
vá), v holickém kulturním domě si hru vybrali 
místní ochotníci. – McDonaghova citová tra-
gikomedie je nejednoduchá, těžká, trpká, kru-
tá, nesoucí ssebou mentalitu Irů a drsnost této 
země. Proč po tomto tématu sáhla režisérka Jit-
ka Juračková? Pravděpodobné vysvětlení – hra 
se jí zalíbila, „svému“ ansámblu věřila, doufala 
v pochopení věrného a vyspělého obecenstva. 
Riskla to! Soudím sice, že vyčerpala přízeň 
„boha divadla“ na několik sezon, výsledek však 
byl vynikající. – Hra je o to těžší, že autor uvá-
dí na scénu pouhé čtyři představitele: stárnou-
cí Maureen, její despotickou matku Mag, po-
hledného souseda Pat Dooleye a jeho mladého 
bratra Raye. Břemeno úspěchu leží především 
na představitelkách hlavních rolí. Jejich životní 
vztahy, ze kterých – zdá se – není úniku, pře-
cházejí v neuvěřitelnou tragedii. Na tom je po-
stavena celá zápletka. Lída Voříšková jako dce-
ra Maureen a Líba Straková, její matka, se do 
syrovosti (i surovosti) děje ponořily veškerým 
svým umem, spojeným s citem a pochopením. 
Byl to prvotřídní koncert dvou tak rozdílných, 
a přitom si tak podobných charakterů, který 
nemohl nechat žádného diváka bez vnitřního 
pohnutí. Charakterizuje to výrok diváka, který 
jsem při odchodu zaslechl ve foyeru: „Člověče, 
to byla kláda. Věříš, že já jsem obě ty ženské 
– jak nakonec skončily – litoval?“ Komentáře 
jistě netřeba. Petr Hlavatý (soused – nápadník) 
v současné ochotnické kondici je schopný za-

hrát výborně cokoliv, což také učinil. Radek 
Vondrouš (jeho bratr Ray), stále ještě patří-
cí k nováčkům, rozhodně nezklamal. A ještě 
něco. Dnes si již nelze představit ani u ochot-
níků úspěch hry bez „neviditelného zázemí“. 
Patří mu stejný vavřín. – Takže kritika žádná? 
Nikoliv, snad jenom připomínka. Četl jsem, že 
hra je směsí komedie a tragického příběhu. Hu-
mor tam skutečně nechybí. Snad by bylo dobré 
se do oněch momentů „více položit“. Divák by 
se spíše osmělil a také si trochu oddechl. – Di-
vadelní soubor KD Holice přináší již desítky 
sezon svým příznivcům z města i okolí pravi-
delně – minimálně ve dvou premiérách – hrsti 
rozptýlení, pohody, humoru, ale i zamyšlení. Je 
dobře, že každá premiéra ochotnické inscenace 
je zařazována do abonmá, současně je vybrán 
termín reprízy. Viděl jsem premiéru v sobotu 
10. dubna 2010, doporučuji každému sympati-
zantu holických ochotníků, aby si v kalendáři 
zapsal pátek 7. května. Stojí to za to, i když 
budete odcházet trochu posmutnělí nad osudem 
oněch irských žen. Jenom irských? Možná - než 
dojdete domů – se vám vybaví velmi podobné 
tragédie, které máme někdy „za humny“......

Miloslav Kment 

(Poznámka k divadelnímu představení holic-
kých ochotníků převzata z regionálního tisku  
„Pardubický Patriot“ ze 26. dubna t. r.)

SLOVO STAROSTY
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Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu 
na úseku péče o rodinu a dítě, sociálně právní 
ochrany dětí, péče o občany starší a zdravotně 
i tělesně postižené, zprávu o činnosti sociální 
komise, žádost Školní jídelny Holice (bude 
řešeno po hospodářském výsledku za I. čtvrt-
letí 2010), žádosti o pronájem vývěsních skří-
něk u autobusového nádraží (všechny stávající 
skříňky jsou pronajaté), vyčíslení nákladů za 
odstranění sněhu z městských budov a součas-
ně uložila vedoucí fi nančního odboru zahrnout 
do nejbližší rozpočtové změny snížení polož-
ky „opravy místních komunikací“ o částku 
240 000 Kč, převedení částky 110 000 Kč do 

položky „údržba bytového fondu“, převedení 
částky 70 000 Kč do položky „údržba nebyto-
vých domů“, převedení částky 60 000 Kč do 
položky „údržba školních budov“ a schválila 
uvolnění částky 19 000 Kč z rezervy na škol-
ství na opravy střešních prvků školních budov 
po letošní zimě. V souvislosti se záležitostmi 
Mateřské školy Staroholická rada projednala 
výsledky hloubkové kontroly a přijala potřebná 
opatření. Rada města schválila smlouvu o nein-
vestičním příspěvku z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na národní přehlídku jed-
noaktovek,odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města za II. pololetí roku 2009, plán 

údržby bytových a nebytových domů a škol-
ních budov na rok 2010, seznam akcí v rámci 
oprav místních komunikací, chodníků a veřej-
né zeleně zajišťovaných dodavatelsky na rok 
2010, převod částky 720 000 Kč u Technických 
služeb Holice z rezervního do investičního fon-
du za účelem nákupu vysokozdvižné plošiny, 
bezplatné použití městského znaku při ražbě 
pamětních plaket Sborem dobrovolných hasičů 
Holice. Rada neschválila vybudování samostat-
né kotelny pro školní jídelnu, uložila starostovi 
města podat na odbor dopravy Pardubického 
kraje žádost o omezení nákladní dopravy v uli-
ci „K Zastávce“.

Rada města schválila pořadník uchazečů 
o přidělení obecního bytu platný pro II. čtvrtletí 
roku 2010, pronájem části pozemku ve Sme-
tanově ulici paní Olze Jiroutové z Holic, zve-
řejnění záměru pronájmu části pozemku v ka-
tastrálním území Holice v Čechách, v lokalitě 
Muška a zveřejnění záměru odprodeje části po-
zemku v místní části Kamenec, nepožadovat od 
škol a školských zařízení zřizovaných městem 
zasílání záznamů o úrazu, rozšíření osob, které 

mohou přijímat prohlášení snoubenců o uza-
vření manželství (oddávat) o zastupitele Jose-
fa Bartoníčka, neschválila zveřejnění záměru 
odprodeje části pozemku v Josefské ulici, do-
poručila zastupitelům schválit zřízení věcného 
břemene za účelem uložení telekomunikačního 
zařízení na pozemku v ulici Staroholická, vzala 
na vědomí zprávu o činnosti odboru životního 
prostředí a stavebního úřadu, plnění usnesení č. 
58 d) ze dne 22. 3. 2010 a plnění usnesení č. 69 

ze dne 22. 3. 2010, nařídila příslušným pracov-
níkům při přidělení účelové dotace z rozpočtu 
města uzavřít s příjemcem vždy smlouvu, a to 
i pro účelové dotace přidělené příspěvkovým 
organizacím města, uložila tajemníkovi měst-
ského úřadu projednat možnost umístění no-
vých hodin na budově čp. 2 na náměstí T. G. 
Masaryka, komisi dopravy a veřejného pořádku 
předložit návrh dopravního značení v Puškino-
vě ulici.

Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Zprávy z jednání Rady města Holic dne 22. března 2010

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 19. dubna 2010

Sbor dobrovolných hasičů opět v plné zbroji

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 7. dubna 2010

Rada města vzala na vědomí zprávu o sta-
vu na úseku veřejného pořádku a dopravy, též 
o činnosti komise dopravy a veřejného po-
řádku, správního odboru na úseku přestupků, 
zprávu o plnění usnesení č. 58 c) ze dne 22. 
3. 2010 a zprávu o přípravě zasedání zastupi-
telstva města dne 3. 5. 2010. Rada schválila 
2. rozpočtovou změnu na rok 2010, ceník za 
zneškodnění odpadu pro občany města Holic 
ve sběrném dvoře Holice takto: asfaltové směsi 
– 1 500 Kč /t , odpady s příměsí azbestu (izolač-

ní materiál nebo stavební odpad) – 2 200 Kč/t, 
dřevo obsahující nebezpečné látky (s olejovými 
nátěry apod.) – 2 800 Kč/t, dřevo – stavební od-
pad – 2 100 Kč/t, pneumatiky na osobní auta do 
průměru 17“ a pneu motocyklové – 30 Kč/kus, 
ostatní pneumatiky – 3 200 Kč/t. Dále schvá-
lila na základě výsledků poptávkových řízení 
zhotovitele akcí oprava chodníku v Družstevní 
ulici a oprava chodníku na rohu ulic Holubova 
a Tyršova, Technické služby Holice, převzetí 
záštity nad 21. Mezinárodním setkáním radio-

amatérů v Holicích ve dnech 27.–28. 8. 2010, 
pracovní cestu Mgr. Pavla Hladíka a Ing. Vla-
dislava Brandy do družebního města Strzelce 
Opolskie ve dnech 4.–6. 6. 2010, doporučila 
zastupitelstvu schválit odprodej pozemku v uli-
ci 1. Máje z majetku města, uložila starostovi 
města předložit zastupitelům návrh na udělení 
Cen města Holic a řediteli Technických služeb 
Holice předložit návrh na nové značení basket-
balového hřiště v městské sportovní hale.

Je to nedávno, co si výjezdní jednotka Sboru 
doborovolných hasičů v Holicích libovala, že jsou 
vždy připraveni v plné pohotovosti i vybavenosti 
k jakémukoliv zásahu. Toto tvrzení sice zůstalo 
v platnosti, avšak ..... Stávají se věci neočekáva-
né, nepředvídané a neovlivnitelné. Tak se stalo 
i v tomto případě. Při jednom z výjezdů v únoru 
t.r. došlo k havarii motoru a čerpadla u nejdůle-
žitějšího hasičského vozu – cisterny a stříkačky 
LIAZ CAS 25. Pohromu bylo nutné ihned řešit 
a síly k tomu spojilo nejen město a hasičský sbor, 
ale i další ochotné a šikovné „ruce“. Především 
rada města rozhodla uvolnit z rozpočtové rezervy 
předpokládanou částku na nezbytnou opravu ve 
výši 250 000 Kč. Úspěšně dopadla také jednání 
s vedením Střední školy automobilní v Holicích 
o demontáži kabiny a opravě motoru, opravu 

čerpadla bylo nutné svěřit odborné fi rmě požární 
techniky z Peček, která vyšla též ochotně vstříc. 

Díky ochotě zmíněných partnerů a také díky 
nemalé práci členů sboru oprava trvala pouhých 
15 dnů. Je zřejmé, že i v kritických situacích stále 
platí staré české pořekadlo: „Když se ruka k ruce 
vine, pak se dílo podaří! Díky patří všem, kteří se 
zasloužili o to, že místní výjezdní jednotka sboru 
je opět v plné zbroji. Ještě malý dodatek. Vzhle-
dem k systému motoru a příslušenství tohoto 
speciálního hasičského vozu musí být pro zajíž-
dění motoru a techniky najeto cca 1 500 km. Tento 
nejednoduchý úkol zůstane již na posádce sboru, 
ovšem navíc – při spotřebě vozidla 50 l/100 km 
a současných cenách pohonných hmot – bude nut-
né nalézt v rezervách dalších více než 22 000 Kč 
k úhradě těchto nákladů.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  • UDÁLOSTI
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Informace o volbách do Poslanecké sněmovny PČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 28. května 2010 
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 29. května od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:

Okrsek číslo Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):
Volební místnost

1  Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), Polní,
Kulturní dům Tyršova 
Holice

2  Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce,
Gymnázium Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí

3  Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého k rest.
ZŚ Holubova Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova

4  Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku,
MŠ Pardubická Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská, 

5  Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského,
ZŠ Komenského Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova,
 Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz

6  5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova,
Dům chovatelů Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova, Staroholická
 (od Nádražní k čp. 41)

7  Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova,
ZŠ Staré Holice Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)

8 v místní části Kamenec a Podlesí
Kadeřnictví
na Podlesí

9 v místní části Koudelka
Koudelka –
restaurace

•  Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které po-
užije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je 
ve volební místnosti v době konání voleb.

•  Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a před-
loží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.

Možnost hlasovat na voličský průkaz v ČR, popř. v zahraničí.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu může hlasovat na 
voličský průkaz na území ČR v jakémkoliv volebním okrsku. Již dnes lze požádat obecní úřad pří-
slušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, jednak písemnou žádostí 
opatřenou ověřeným podpisem voliče – musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 
21. května. Požádat lze i osobně, a to až do 26. května do 16.00 hod. Obecní úřad vydá voličský 
průkaz nejdříve 13. května a předá ho osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, popřípadě jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné volit při volbách do 
Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě také na takto vydaný voličský průkaz. 
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí vydává voličský průkaz příslušny zastupitelský úřad, na 
základě podané žádosti.
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz, 
na serveru Českého statistického úřadu na adrese www.volby.cz budou výsledky voleb a je 
tam i archiv všech minulých voleb.

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

Otevření Sběrného dvora Holice – 
ceník za zneškodnění odpadu pro 
občany
V pátek 23. dubna 2010 byl uveden do zkušeb-
ního provozu nově vystavěný a zařízený Sběrný 
dvůr Holice. Sběrný dvůr bude sloužit pro obča-
ny Holic i pro právnické osoby – fi rmy k ulože-
ní veškerého typu odpadů. Provozní doba bude 
stávající, tzn. v pondělí a v pátek bude dvůr 
otevřen od 13 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 13 
hodin. Na sběrném dvoře budou moci občané 
odevzdávat v rámci zpětného odběru i elektro-
odpady, včetně baterií a světelných zdrojů, pro-
tože budeme zapojeni do kolektivních systémů, 
které zajišťují odběr těchto komodit. Tato služ-
ba bude pro občany bezplatná.

Na sběrném dvoře bude možno bezplatně ode-
vzdávat i tzv. odpady nebezpečné (např. barvy, 
ředidla, oleje a znečištěné obaly), které byly 
zatím zajišťovány formou mobilních sběrů dva-
krát ročně. 
Naproti tomu odložení stavebních a izolačních 
materiálů s azbestem, materiálů asfaltových, 
ale také pneumatik a znečištěného dřeva (např. 
ze staveb), jejichž likvidace nás stojí nemalé 
prostředky bude zpoplatněno. Proto rada města 
stanovila pro tyto komodity následující ceník:
asfaltové směsi za 1500 Kč/t, odpady s pří-
měsí azbestu (izolační materiál nebo sta-
vební odpad) za 2200 Kč/t, dřevo obsahující 
nebezpečné látky(s olejovými nátěry apod.) 
za 2800 Kč/t, dřevo jako stavební odpad za 
2100Kč/t, pneumatiky na osobní auta do 
průměru 17“ a pneu motocyklové za 30Kč/
kus a pneumatiky ostatní za 3200 Kč/t.
Pro právnické osoby bude platný ceník TS Ho-
lice, který bude vycházet z aktuálního ceníku 
smluvní fi rmy, bude tam započtena i manipula-
ce a další náklady TS.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků – duben 2010:
Lucie Dvořáková Pod Parkem 1111
Eliška Kučerová Tyršova 728
Ondřej Bartoníček Tylova 1175
Štěpán Bíbl 5. května 793
Sára Pavlasová Na Mušce 1025
Zuzana Havlíková Ottmarova 1206
Vojtěch Skalický Lohniského 1133
Veronika Jonášová Josefská 6
Sebastian Krajčí Na Balkáně 405
Petr Sopoliga Družstevní 878
Matyáš Svatoš Ottmarova 1149
Simona Kobrová Mládežnická 920
Josef Šrámek Staroholická 345
Dominik Šmíd Dudychova 1176

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 3. května 2010 v 18 hodin se bude konat v klubovnách kulturního domu zasedání 
Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2009, projed-
nání projektu protipovodňových opatření a obecně závazné vyhlášky o daních a o odpadech. 
K rozhodnutí zastupitelů bude předložena rozpočtová změna a zastupitelstvo bude informová-
no o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Zastupitelstvo vybere z navržených kan-
didátů ty, kterým bude udělena Cena města Holic. Pravidelným bodem budou také převody 
nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčast-
něných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů. 

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Městská knihovna
Já nezabloudím, studenti mi 
pomohou
Městská knihovna v Holicích nabízí 
zájemcům z řad veřejnosti možnost vy-
zkoušet si práci s internetem a sezná-
mit se s elektronickou poštou ve dnech 
17. 5.–21. 5. 2010. Počítače budou k dis-
pozici v půjčovních dnech knihovny. 
Zájemci si mohou rezervovat místa pří-
mo v městské knihovně nebo na tel.č. 
466 682 092, kde také získají podrobněj-
ší informace.
V tomto měsíci přijede do knihovny na 
besedy se žáky zdejších ZŠ a gymnázia 
spisovatelka Ivona Březinová. Povídat 
si budou hlavně o její knížce „Básník 
v báglu“, věnované Karlu Hynku Má-
chovi, který by se letos dožil 200 let.
Blíží se Den dětí a konec školního roku, 
a proto knihovna připomíná, že v jejích 
prostorách v půjčovních dnech nadále 
pokračuje prodej nových dětských knih. 
Využijte tuto možnost a obdarujte své 
dítě knížkou od nás.
Půjčovní dny včetně přístupu k interne-
tu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Anna Boříková

Holub odletěl do Moskvy
Dr. Emil Holub je věren své cestovatel-
ské profesi i mnoho desítek let po své 
smrti a je stále na cestách. Přesněji ře-
čeno na cestách je výstava s exponáty 
z jeho cest. Po loňské úspěšné prezentaci 
v Českém domě v Bruselu a po několi-
ka zastávkách v městech naší republiky, 
opět míří za hranice. Tentokráte je to na 
východ, do hlavního města nejmocnější 
země na našem kontinentu. V Moskvě 
probíhají v těchto dnech současně dvě 
výstavy. 22. dubna byla zahájena první 
z nich v knihovně FILI, o den později 
otevřela delegace města Holic vernisáží 
podobnou akci v Českém centru. Obě vý-
stavy potrvají do konce května.

Kulturní kalendář na měsíc květen 2010

DIVADLO – velký sál
datum hodina program vstupné
7. 5. 19.30  Kráska z Leenane
   Repríza holických ochotníků. Hra z irského venkova plná drsných okamžiků, ale 

i humoru a nadhledu. Příběh matky a stárnoucí dcery, dvou žen, které se vzájem-
ně potřebují, ale současně vedou trvalý boj o svou osobní svobodu.

   Hrají: Lída Voříšková, Líba Straková, Petr Hlavatý a Radek Vondrouš.
   Režie: Jitka Juračková 80 Kč
15. 5. 19.30  Výběr toho nejlepšího
   Travesti show v podání souboru Královny noci 180Kč 

KLUB „U Holuba“
datum hodina program vstupné
1. 5. 20.00 Večer plný jazzu, latiny a dixielandu
   Hrají: JG Dix – Holice a Black Velvet – Pardubice 50 Kč
14.5. 20.00 Rockový večer
  Hrají: Na Rovinu – Dolní Roveň a Rufus – Litomyšl 50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
4. 5. 19.30  Doktor od Jezera hrochů
   Repríza komedie Zdeňka Trošky podle slavné stejnojmenné knihy Miroslava 

Švandrlíka.
   Režie: Zdeněk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další.
   Žánr: Komedie, délka 102 minut 70 Kč
11. 5. 17.00 Percy Jackson: Zloděj blesků
   Percy Jackson je napůl člověk, napůl bůh, jeho skutečným otcem je Poseidon. 

Nejvyšší z bohů Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající 
blesky…

   Režie: Chris Colubus Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan 
a další.

   Žánr: Fantasy, dobrodružný, délka 118 minut  70 Kč 
25. 5. 17.00  Planeta 51
   Obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem. Idylku ruší jen strach z mimo-

zemské invaze. Jejich obavy se naplní, když astronaut NASA přistane s vesmír-
nou lodí.

   Žánr: Animovaná komedie, délka 97 minut  60 Kč 
25. 5. 19.30 Jarmareční bouda
   Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. 

Jedná se o několik příběhů, které se vzájemně prolínají. Velice netradiční fi lm 
založený převážně na obrazovém vidění světa.

   Režie: Pavel Dražan, Hrají: Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Dan Bárta, Hana Baro-
ňová a další.

   Žánr: Drama – do 15 let nepřístupno Délka 84 minut  65 Kč
1. 6. 19.30  Nine
   Exelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují této fi lmové 

verzi proslulého brodwayského muzikálu. Film nás zavede do Benátek, kde se 
režisér Contini snaží dokončit fi lm. 

   Režie: Rob Marshall, Hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren a další.
  Žánr: Muzikál, délka 120 minut  70 Kč 

VÝSTAVY
„Josef Janek – Obrazy“ 

Galerie v KD Holice od 1. 5. do 27. 5.
„Výstava“ 

dětí z výtvarného oboru ZUŠ v Holicích, oddělení Dašice a Sezemice
Vitríny KD – 1. poschodí 3. až 25. května

AKCE DUBEN–KVĚTEN
Palackého 38, Holice

tel. 466 920 672

SLEVY
SAMOZABARVOVACÍCH 

ČOČEK TRANSITIONS 
do výše 25%

BARVY–LAKY „Vondroušová“
Vysokomýtská 333, Holice

Specializovaná prodejna barev, laků, malířských potřeb. 
Míchání interiérových a fasádních nátěrů, lazur na dřevo,

syntetických emailů na kov na tónovacím automatu na počkání!!
!! AKCE od 1. 4.–31. 5. 2010 AKCE !! 

!!! Luxol palisandr – 2,5 l = 239 Kč + dárek !!!
Tel., fax: 466 681 014, e-mail: vondrousova@tiscali.cz

Prodejní doba: PO–PÁ: 8.00–17.00 h. SO: 8.00–11.00 h.

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
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Taneční studio Hany Flekrové a Tancklub Holice zve děti, mládež a do-
spělé na tyto akce:
18. června – V rytmu 2010 – show dance od 18.00 hod. velký sál KD, 
společné vystoupení na závěr školního roku. I letos se můžete těšit na naše 
taneční bonbonky, v podobě netradičních tanečních čísel.
7.–14. srpna – letní tábor v Bělči nad Orlicí. VIII. ročník: tancování, 
cyklistika, pestrý program a zajímaví hosté. Pro holky i kluky, pro děti 
i mládež, pojeďte s námi, čeká Vás super týden! Chceš-li aktivně strávit 
týden v krásném prostředí, naučit se nové tance, poznat nové lidi, je 
to přesně pro tebe! Že neumíš tančit? My tě to naučíme. Stačí se jen 
přihlásit!
Velké podzimní taneční – pro mládež středních škol a učilišť. Výuka 
společenských tanců a společenského chování. Vše zábavnou formou 
zpestřené o zajímavé taneční hry, soutěže. A hlavně se s dalšími vrstev-
níky, budete setkávat po třináct večerů. Společně budete prožívat taneční 
lety i pády, neopakovatelnou atmosféru a možná i první lásky. Zahájení 
17. září, závěrečný ples 11. prosince. Přihlášky již od 1. března do 8. září, 
zvýhodněné kursovné při úhradě do 25. června!
PŘIJDTE SE S NÁMI POBAVIT A ZATANCOVAT SI. TĚŠÍME SE NA 
VÁS! 
Přihlášky a další informace: WWW.TSHF.CZ

Místní organizace České strany sociálně demokratické v Holicích zve 
širokou veřejnost k účasti na 

OSLAVÁCH 1. MÁJE – SVÁTKU PRÁCE V HOLICÍCH.

Přijďte v sobotu 1. května 2010 v 10 hodin na prostranství před kul-
turním domem. Přivítá vás Dechová hudba KD Holice, Taneční studio 
Hany Flekrové, promluví k vám a pohovoří s vámi činitelé, zastupitelé 
a poslanci ČSSD. Budete vítáni!

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

Spolužáci Občanské a měšťanské školy chlapecké v Holicích – roč-
ník 1929 – se sejdou letos již po jedenadvacáté na sjezdu v sobotu  
29.  května 2010  mezi 11.00 až 11.30 hodinou v tradiční hospůdce 
Motorest –Hradecká v Holicích.

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

Ve čtvrtek 15. dubna se místní fi rmě TOM service vydařil „Den otevře-
ných dveří“, zaměřený na služby motoristům i na osvětové prvky pro mlá-
dež. Akci navštívilo více než osmdesát motoristů z Holic a okolí, kteří 
využili možnosti kontroly brzd na moderní válcové zkušebně, správné 
činnosti tlumičů pérování, test elektroinstalace a kontrolu pneumatik na 
vozidle. Tyto služby byly poskytované především se zaměřením na bez-
pečnost silničního provozu. Návštěvnící měli možnost shlédnout nově 
otevřený autoservis osobních vozidel a pneuservis s možností nákupu no-
vých pneumatik různých značek i typů a dalšího autopříslušenství.
Podstatnou součástí dne byl doprovodný program, který zajistili přísluš-
níci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Patřily k němu 
ukázky první pomoci při dopravní nehodě a vyprošťování z havarované-
ho automobilu za použití moderních metod a pomůcek. Dále se do akce 
zapojila pojišťovna GENERALI, která se ujala předvádění vozu se simu-
látorem nárazu při rychlosti 30 km/hod. a rovněž demonstrovala návštěv-
níkům převrácení vozidla, což si mohl každý zájemce sám vyzkoušet. 
Velmi zvídavými návštěvníky byli žáci 8. a 9. tříd holických základních 
škol a studenti Střední školy automobilní v Holicích. Hlavně jim patřila 
zmíněná výchovná část a oni se též velmi ochotně zapojili do předvádění 
zraněné posádky havarovaného automobilu.

(mkm)

Z největší akce, které se může tělesně postižený sportovec zúčastnit, se 
26. března vrátil Olda Jelínek. 

Oldo, jaká byla na hrách atmosféra?
„Závodím 5 roků a samozřejmě na větších závodech jsem nikdy nebyl. 
Atmosféra byla skvělá, proběhla i setkání se závodníky z jiných zemí. 
Bohužel všechno trochu kazilo počasí. Když právě nepršelo, tak sněžilo 
nebo foukal silný vítr. Na počasí jsme měli smůlu, neustále se měnily 
termíny jednotlivých závodů, takže se ani nedaly moc plánovat tréninky 
na jednotlivé discipliny, takže např. před závodem ve slalomu jsem neměl 
projetou jedinou slalomovou bránu, což je pro daný závod moc důležité. 
Naopak jsem trénoval SG, což není před slalomem moc vhodné. 

Jaké byly samotné závody?
„Závodili jsme na stejných kopcích jako zdraví lyžaři za velice složitých 
podmínek. Tratě byly prudké, ledovaté a dost rozbité. Ve slalomu jsem 
byl z 54 účastníků 23., v super G 24., což je pro mě dobrý výsledek, přes-
tože jsem očekával trochu lepší umístění, ale vzhledem k veliké konku-
renci v mojí kategorii jsem asi spokojený. Při obřím slalomu pršelo, byla 
špatná viditelnost, neustále oddalovali start druhého kola, čekali jsme na 
startu promočení zhruba 2 hodiny, takže do závodu jsem nastoupil totálně 
ztuhlý zimou, což se promítlo mým pádem v 6. bráně 2. kola, škoda, pro-
tože závod jsem měl z prvního kola dobře rozjetý a vypadalo to i na umís-
tění ve dvacítce. To samé mě potkalo v superkombinaci. Sjezd jsem po 
tréninku vzdal, jelikož místo tří tréninkových jízd, jsme měli možnost jet 
vzhledem k časové tísni pouze jednu, což je na tak náročné trati opravdu 
málo, navíc trať byla po předcházejících závodech v obřím slalomu a SG 
docela dost rozbitá, takže by to bylo nebezpečné. Mé předpoklady pak 
dodatečně potvrdil samotný závod, ve kterém popadalo v naší kategorii 
zhruba 12 lidí a několikrát musel dokonce vzlétnout vrtulník, což nikdy 
nevěstí nic dobrého.“

Měli jste čas se podívat do Vancouveru nebo na jiné sporty?
„Právě kvůli tomu, že se neustále měnil program, tak jsme moc času 
neměli. Byli jsme se podívat ve vesničce Whistler, moc hezká. Do Van-
couveru jsme se dostali až poslední den. Je to pěkné město v americkém 
stylu, žije tu spousta našich krajanů a má krásné okolí. Z jedné strany 
hory a z druhé oceán. Dovedl bych si představit tam žít. Na ostatní sporty 
jsme se nestihli podívat.“

Jaké máš plány na příští sezonu?
„ V následující sezoně se zúčastním MS v Sestriere, kde mám možnost si 
vyjet nominaci na další paralympijské hry v Soči. To představuje umístě-
ní v jedné disciplíně do 16. místa, což pro mě není nereálné, a pak budu 
startovat i v závodech EP, kde chci potvrdit dobrými umístěními svoji 
neustále stoupající výkonnost. Hodně záleží i na tom, zda se mi podaří 
zajistit fi nancování přípravy na další sezonu, což obnáší zhruba 160 000 
Kč, část mám pokrytou různými dotacemi z pardubického kraje, města 
Holic, a také od sponzorů. Tímto bych jim chtěl všem poděkovat, avšak 
i přes tuto podporu si zhruba polovinu prostředků hradím ze svých zdrojů, 
což je opravdu dost vyčerpávající záležitost.“

Petr Kačer

Olda Jelínek je doma Taneční pozvánka

Firmě TOM service Holice
se zdařil „Den otevřených dveří“

Holice,�Hradecká�ul., Po�-�Pá�7.00�-�17.00

mob.:�777�152�090,�tel.:�466�683�105

ZDÍCÍ�MATERIÁLY�-�HELUZ,�POROTHERM,�YTONG
ZTRACENÉ�BEDNĚNÍ,�DLAŽBY,�LEPENKY

SÁDROKARTONOVÉ�KONSTRUKCE

TEPELNÉ�IZOLACE�ORSIL,�SCHWENK
POLYSTYRENY,�ZATEPLOVACÍ�FASÁDY

V�SOBOTU�OTEVŘENO 7.00�-�11.00

DOPRAVU�ZAJISTÍME

SLEVY
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Zateplovací�fasády�za VÝHODNÉ�CENY

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Ve dnech 16.–21. 3. se vydala skupina deseti žáků naší školy společně 
se žáky dalších tří škol na zájezd do Velké Británie. Akce proběhla ve 
spolupráci s DDM Holice.
Po dni stráveném v autobusu a na trajektu studenty čekala náročná prohlíd-
ka Londýna. V dalších dnech žáci navštívili univerzitní město Cambridge, 
středověký Rochester a hrad Hever. Zajímavá byla prohlídka vojenského 
letiště v Duxtonu, příjemným osvěžením výlet lodí do Greenwich.
Děti spaly v anglických rodinách, kde dostaly i večeři a snídani, což je 
nutilo konverzovat v angličtině.
Pěvecký soubor žáků druhého stupně se zúčastnil krajské přehlídky sborů 
v Chrudimi, odkud si přivezl čestné uznání. Opět děkujeme pánům Kala-
nošovi a Bidlovi za kytarový doprovod.

Mgr. Blanka Málková

Měsíc duben probíhal v naší mateřské škole v duchu „Kdo si hraje, ne-
zlobí“. Jedno celé dopoledne byla pro děti připravena známá stavebnice 
Geomag. Ve sluníčkové třídě se postupně vystřídaly děti z celé školky 
a nejméně s tisíci kousky stavebnice tvořily různé hvězdy, věže, domy…
Do naší MŠ přijela také divadélka s pohádkami „Veselé muzicírování“ 
a „Kuře Cupity“.
30. dubna přiletí na naši školní zahradu mnoho čarodějnic a čarodějů na 
„čarodějnický slet“.
Paní učitelky s dětmi pilně nacvičují a zkouší na školní akademii, na kterou 
vás všechny srdečně zveme. Bude se konat 27. května 2010 od 16 hodin 
v KD Holice.
Děti se také těší na školu v přírodě, letos bude od 4. do 10. června v Peci 
pod Sněžkou.
Pomalu se blíží i závěr školního roku, který zakončíme programem „Dob-
rodružství rytíře Očka“.

MŠ PardubickáVe dnech 21.–26.března 2010 zažila naše škola další etapu spolupráce 
s Gymnáziem Willibalda Glucka z bavorského Neumarktu. Celá akce 
je podporována Česko-německým fondem budoucnosti. Dva dny jsme 
pracovali ve škole. Němečtí studenti navštívili naše žáky během výuky 
stejně jako my je na podzim v Neumarktu a především se všichni spo-
lečně podíleli na tvorbě současného slovníku mládeže, porovnávali stu-
dentský život na obou gymnáziích, soutěžili, připravovali si prezentace 
ze znalostí o našem regionu. Společně jsme navštívili Prahu a ve čtvrtek 
Kutnou Horu. Němečtí studenti i pedagogové tak měli možnost poznat 
mnoho z naší národní historie. A co nás zaujalo nejvíce? Zodpovědný 
a tvůrčí přístup studentů. Ne, nejedná se o fráze. Studenti se skutečně 
snažili co nejlépe reprezentovat naši školu, starali se o své německé ka-
marády i v době svého volného času a podnikali společně další aktivity. 
I nám, učitelům, zůstanou jenom samé pěkné vzpomínky.Za přínosnou 
a spolupráci našich a německých studentů patří poděkování pedagogům 
naší školy Mgr. Ludmile Preclíkové, Mgr. Janě Doskočilové a RNDr Ji-
římu Dvořáčkovi.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel gymnázia

Měsíc květen patří mezi měsíce, které jsou plné překvapení, a to nejen pro 
naše děti, ale i pro rodiče a širokou holickou veřejnost.
Jen co se stačíme rozhlédnout po krásné přírodě a užít si trošku teplejších 
dnů, začíná velká příprava na jednu z největších akcí naší školy. Proč 
největší? Do ní se totiž zapojí úplně všechny naše děti. Školní akademie 
13. 5. od 16.00 hodin v Kulturním domě města Holic. V programu se 
představí děti ze všech tříd školky.
V předsálí si budete moci prohlédnout výstavu prací našich dětí.
19. 5. od 15.00 hodin proběhne na zahradě naší školy ZAHRADNÍ 
SLAVNOST a my se rozloučíme s předškoláky, kteří budou pasováni na 
školáky. Samozřejmě, že nebude chybět program pro děti, o který se po-
starají Standa a Vanda. 
Závěr května bude patřit škole v přírodě, která se uskuteční v Peci pod 
Sněžkou v chatě Logla. Vzhledem k tomu, že prostředí i okolí děti dobře 
znají, začínají se těšit již nyní.
Více informací na: www.msholice.sweb.cz.

Mateřská škola Holubova

Naše škola se přihlásila do projektu VOLBA POVOLÁNÍ v Pardubickém 
kraji. Projekt je spolufi nancován evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. Základním cílem projektu je zvýšení zájmu 
žáků základních škol o studium technických oborů a tím zvýšení počtu 
kvalifi kovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce.
V rámci tohoto projektu byla vyhlášena literární soutěž a soutěž o nejlep-
ší vlastní výrobek. Na naší škole proběhlo základní kolo literární soutěže 
žáků 8.–9. tříd. Do základního kola se přihlásili celkem 34 žáci se svými 
anketami a úvahami na téma: „Volba povolání se zaměřením na technicky 
orientované obory“. Sedmičlenná komise učitelů vyhodnotila 3 nejlepší 
práce – ankety Sáry Špačkové a Ondřeje Reichla (9. roč.) a úvahu Jana 
Sochora (8. roč.). Tito žáci byli odměněni drobnými cenami a postupu-
jí do okresního kola. Do okresního kola také postoupili 3 nejlepší žáci 
v soutěži FINANČNÍ GRAMOTNOST pro základní a střední školy. E. 
Krčálová (9. A), L. Pardubský (9. B) a B. Bažantová (8. A) a společnými 
silami vybojovali 2. místo.

Mgr. L. Fléglová

A NA ZÁVĚR POZVÁNKA….
Vážení rodiče, babičky, dědečkové, bývalí žáci a učitelé,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na naši 
vesmírnou akademii.

Koná se ve dnech 18. a 20. května v kulturním domě
vždy od 18.00 hodin.

Všichni z Holubovy školy

Květnová překvapení v MŠ Holubova

Projekt VOLBA POVOLÁNÍ

Návštěva gymnázia
z bavorského Neumarktu

MATEŘSKÁ ŠKOLA PARDUBICKÁ INFORMUJE

Novinky ze ZŠ v Komenského ulici

MATEŘSKÉ ŠKOLY  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY  • OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Tato stránka „Holických listů“ je mimořádně věnována událostem ko-
lem odboje proti nacistickým okupantům za 2. světové války a povstání lidu 
v Holicích v květnu roku 1945. Zdůrazňuji, že jde v rámci 65. výročí pouze 
o stručný výtah těchto událostí, jehož cílem je poskytnout základní informa-
ce pro generace, které toto období nezažily.

Odbojová činnost
V Holicích se od počátku soustřeďovala ilegální činnost především v ru-

kou městských činitelů. Iniciátory byli řídící učitel František Pilný a ředitel 
záložny a starosta města Antonín Pfeifer. Připravili první šestičlenný ilegál-
ní národní výbor, spolupracovala s nimi většina českého četnictva, obecní 
policie, hajní a lesníci, lékaři, učitelé, živnostníci, příslušníci vlasteneckých 
organizací – legionáři, sokolové, junáci, sportovci, hasiči a další občané. 
Kromě toho působilo v Holicích a okolí několik dalších odbojových sku-
pin. Ilegální národní výbor sledoval činnost německých úřadů, opatřoval 
policejní přihlášky, pracovní knížky, potraviny, šatstvo pro ilegálně se 
pohybující osoby, navazoval potřebné styky, opatřil falešné doklady pro 
anglické parašutisty, vystavil policejní přihlášky pro Valčíkovu skupinu. 
Kontaktována byla odbojová skupina „Velký Josef“ a „pararoj“ kapitána 
Michajlova u Borohrádku. V posledním roce války byly navázány kontakty 
s 5. oddílem partyzánské skupiny Mistra Jana Husi, působícím v lesích na 
Holicku. Ten rok přinášel městu i značné svízele průchodem kolon civilních 
válečných uprchlíků, které muselo město přechodně umístit. Problémem 
byly též obrovské kolony zubožených sovětských válečných zajatců, kte-
rým se občané snažili poskytnout stravu, nápoje, oblečení. Napjatou situaci 
zesilovala i situace s odstavenými vagóny na trati Moravany – Borohrádek. 
Vagóny byly naloženy rozmanitým materiálem – surovým cukrem, lihem, 
textilem .... To se stávalo zdrojem nepříjemností i tragických konfl iktů. Ko-
nec války se však blížil hodinu za hodinou.

Předvečer povstání
Městská správa v dohodě s ilegálním národním výborem nabádala ob-

čany k trpělivosti. Objevovaly se snahy o zamalování německých nápisů 
a vyvěšování národních vlajek. Lidé se srocovali do skupinek, debatovali, 
stoupala nervozita. Výbor se snažil telefonicky zjišťovat situaci v okolních 
městech, vývoj v regionu důkladně mapovala i četnická stanice. V podve-
čer (v pátek 4. května) se představitelé národního výboru setkali se zástupci 
partyzánů. Ti informovali o posledních bojových akcích, městští činitelé 
popisovali občanské nálady. K dalšímu vývoji velitelé 5. oddílu sdělili, že 
vítají jakoukoliv pomoc při konečných bojích, ovšem že nejsou nakloněni 
pokusu o povstání ve městě. Doporučovali vést boj z okolních lesů. Národ-
nímu výboru se dal k dispozici sbor dobrovolných hasičů i další dobrovol-
níci, v pohotovosti zůstali příslušníci četnictva. Zprávy přicházely z poš-
tovního úřadu, kde zaměstnanci odposlouchávali telefonáty. Lidé vyčkávali 
u rozhlasových přijímačů, málokdo šel tuto noc spát v klidu a bez starostí.

Sobota 5. května
Podstatným momentem se stalo volání pražského rozhlasu: Praha po-

vstala proti okupantům! Občané se shromažďují na náměstí, lidé odstraňují 
německo-české fi remní nápisy, téměř na všech domech se objevují českoslo-
venské státní vlajky. Na radnici probíhají porady s četnictvem, zároveň jsou 
vyslány spojky k vedení 5. oddílu partyzánské brigády M. J. Husi s úkolem 
požádat partyzány o spoluúčast na dalším rozhodování. Jejich velení opět 
doporučuje boje mimo město. Po příchodu bojových partyzánských oddílů 

však převládají emoce, hrozí nebezpečí živelných akcí. Vedení města a par-
tyzánů proto vyhlašuje z budovy radnice otevřené povstání. Zbraně schop-
ní mužové jsou vyzváni k účasti, vojenským velitelem města je jmenován 
ppor. v záloze Bohumil Faltys. Probíhá odzbrojování německých hlídek 
u vagónů, z nádraží jsou přinášeny zbraně, munice, centrem velení a zbroj-
nicí se stává radnice. Hlídky z řad občanů a partyzánů zaujímají pozice, 
odzbrojují německé vojáky. Vyvstává vážný problém: odzbrojení němec-
ké posádky v „Kečkemétu“ (Hirschově továrně). Pošta odpojuje posádku 
od telefonického spojení, ovšem ta má radiové spojení a vysílá potřebné 
informace do Vysokého Mýta, sídla silných německých útvarů. Útok na 
továrnu je bezúspěšný, navíc s prvními ztrátami na životech. Rostou střety 
s přijíždějícími německými oddíly, přibývá raněných i obětí, je rozhodnu-
to použít zátarasy na přístupových silnicích. Velení nasazuje pozorovací 
službu na věž kostela, pevný řád dostává bezpečnostní, požární a zdravotní 
služba. Od Ostřetína a přes Staré Holic se do města snaží prorazit několik 
aut s německými osádkami, pokusy jsou odvráceny. Další přijíždějící vozi-
dla od Vysokého Mýta se již vyhýbají bojům a vracejí se ihned zpět. Velení 
povstalců usuzuje, že se vracejí k německému velitelství s žádostí o pomoc. 
Také „Kečkemét“ nadále odmítá jakékoliv ústupky. První den boje se chýlí 
ku konci, těžké chvíle město ještě čekají. Velení posiluje hlídky, kontroluje 
výzbroj, zásoby, prověřuje spojení, umožňuje bojovníkům alespoň chvíle 
neklidného spánku. 

Neděle 6. května a dny další
Nedělní ráno přináší silný pohyb německého vojska na silnici od Vy-

sokého Mýta. Jedenáct německých nákladních aut s několika sty vojáků 
se blíží k okrajovým částem Holic. Nacisté spíše vyčkávají, pozorovací 
stanoviště hlásí, že k Mýtu se vrací osobní auto. Domněnky o přivolávání 
posil potvrzuje i německé pozorovací letadlo „čáp“, kroužící nad městem. 
Velení povstalců posiluje hlídky, je činěn pokus umístit na výhodná místa 
obrany děla, objevená na vagónech. Nadále se projevuje nedostatek zbraní. 
Je rozhodnuto ke všem hlídkám přidělit partyzány, kteří mají více zkuše-
nosti z válečných bojů. Posíleno je pozorovací stanoviště na kostelní věži. 
Před jednou hodinou po poledni se dává do pohybu silný trestný oddíl ně-
meckého vojska. Formace cca dvou tisíc mužů zastavuje asi kilometr od 
města a v zápětí přilétají tři bitevní letadla Focke Wulf. Smrští kulometné 
palby útočí na vše živé, shazují několik bomb, které zasahují stanoviště 
u železniční trati, náměstí, radnici a některé domy. Palba z letadel směřuje 
na ohniska odporu, zahání bojovníky do úkrytů. Lokální bitva je svedena 
mezi útočícími letadly a osádkou kostelní věže. Ta nakonec jedno letadlo 
sestřelí, druhé poškodí. Po skončení náletu útočí na město plně ozbrojené 
trestné komando. Obráncům se nedostává sil, zkušení partyzáni radí k ústu-
pu. Daří se jim část bojovníků odvést do lesů. Přesto na místě umírá se 
zbraní v ruce nejeden z hrdinů. Nacisté postupují tvrdě, bezohledně, likvi-
dují všechna ohniska odporu. Kdo je dopaden se zbraní v ruce, nedostává 
se mu slitování. Ženy a děti nesmějí z domovů, většina mužů je vyhnána 
na silnici k Vysokému Mýtu a střežena pod hlavněmi zbraní. Někteří z nich 
musí okamžitě odstranit zátarasy na přístupových silnicích. Část mužů je 
jako rukojmí odvezena do vysokomýtské posádky, další jsou uvězněni pod 
strážemi v sokolovně. Je vysloveno strašné varování: stačí jeden výstřel 
a všichni budou popraveni! Nadchází noc z neděle na pondělí, plná hrůzy, 
nejistot, nezměrného bolu nad ztrátou nejbližších. Hořící radnici není do-
voleno hasit, je vyhlášena pracovní povinnost, příkazy k odevzdání zbraní 
a další rozkazy charakteru stanného práva. To vše pokračuje i druhý den, 
v pondělí 7. května, kdy je povoleno alespoň shromažďovat a identifi kovat 
oběti na místním hřbitově. Jedině rychlý postup Rudé armády nedává na-
cistům čas k dalším odvetným opatřením. – V úterý 8. května 1945 mizí 
z města směrem na západ poslední zbytky nenáviděných okupantů. Pro-
skakují první zprávy o kapitulaci nacistů, z lesů se vracejí ozbrojené oddí-
ly, které zaujímají stanoviště v opuštěné Hirschově továrně. Urychleně se 
schází revoluční národní výbor a činí první opatření k obnově života města. 
Nadšení a radost je zkalena smutkem nad 58 oběťmi povstání, ukládanými 
k věčnému spánku na místním hřbitově. Dochází k téměř neskutečnému 
paradoxu: občané se v hlubokém zármutku loučí s první skupinou hrdinů 
nad společným hrobem, aby vzápětí s jásotem přivítali prvního Rudoarměj-
ce – průzkumníka, který přijel na koni až na hřbitov!

Miloslav Kment

Odboj proti okupantů a povstání v květnu 1945

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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Holický basketbal

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Jak již bývá tradicí u sportovních klubů, tak i Tenisový klub Holice na 
své březnové valné hromadě hodnotil minulou sezonu a seznámil členy 
s akcemi v sezoně 2010.
V roce 2009 se mistrovských soutěží smíšených družstev zúčastnila dvě 
družstva dospělých a jedno seniorské družstvo. 
I přes umístění na posledních příčkách byly některé zápasy odehrány 
s velmi dobrými výsledky a prohry 4:5 jsou vždy provázené smůlou. Pro 
rok 2010 je do „Pardubické krajské soutěže smíšených družstev B“ při-
hlášeno pouze jedno družstvo dospělých, které má za cíl postoupit do 
vyšší soutěže. V soutěži seniorů je rovněž přihlášeno jedno družstvo.
Největším úspěchem v minulé sezoně byla účast našeho dorostence Jiřího 
Mansfelda na „Pardubické juniorce“, který je zároveň současným vice-
mistrem halového oblastního východočeského přeboru.
Sezona 2010 byla zahájena 17. dubna okresním přeborem dorostenců. 
V letních měsících budou na holických kurtech pořádány tři celostátní 
žákovské turnaje, kterými navážeme na úspěšné pořádání v sezoně 2009. 
Velice nás mrzí již dvouletá absence žákovského družstva v mistrovských 
soutěžích. V nastávající sezoně se chceme zaměřit na práci a péči s mlá-
deží. 
Z těchto důvodů zveme zájemce o tenis k zápisu do tenisové školy pro 
děti do 10 let, která bude zajištěna kvalifi kovanými trenéry. Zápis pro-
běhne 3. května 2010 v 15 hodin na tenisových kurtech, kde budou zá-
roveň podány další informace.
Ve dnech 17.–18. 4. 2010 se uskutečnil na tenisových dvorcích TK Holice 
Meziokresní přebor Pardubického kraje v dorostu.
Zúčastnilo se 10 dorostenců pardubického kraje. 
Ve dvouhře z domácích hráčů nejdále postoupil Jiří Mansfeld, který ve fi -
nále podlehl hráči Tesla Pardubice Danielu Knofl íčkovi 6.2, 6:2. Ve čtyř-
hře zvítězila dvojice D. Knofl íček–P. Langr (hráč LTC Pardubice) nad 
dvojicí TK Ústí nad Orlicí T. Zářecký–K. Hubner 7:6, 6:0.

Milena Vohralíková

A mužstvo – Krajský přebor:
17. kolo: Holice–Svitavy 1 : 3, 18. kolo: Stolany–Holice 3 : 0, 19. kolo: 
Holice–Srch 6 : 0, 20. kolo: Lanškroun–Holice 2 : 0, 21. kolo: Holice–Česká 
Třebová 0 : 0
B mužstvo – I. B třída: 
16. kolo: Holice–Bítovany 1 : 0, 17. kolo: AFK Chrudim B–Holice 2 : 1

Východočeská liga mužů – 10. 4. 2010 BVK Holice–BK Přelouč 71:88
Eichler 23, Trojan 22, Diepold 18, Welsch 3, Pávek a Šrámek po 2, Valenta 1
BVK Holice–Tesla Pardubice „B“ 72:85
Eichler 34, Trojan 23, Diepold 9, Šrámek 4, Welsch 2
Oblastní přebor juniorů U18 – 28. 3. 2010 Chrudim–BVK Holice 50:89
Pašťalka 40, Jechura 18, Lošťák a Samek po 9, Kašpar 5, Bahník a Procházka po 4.
Chrudim–BVK Holice 74:96
Pašťalka 23, Bahník 17, Lošťák 16, Jechura a Procházka 11, Pataj 8, Samek 6.
Oblastní přebor žáků U14 – 31. 3. 2010 BK Pardubice „B“–BVK Holice 
64:20
Lošťák, Michálek a Nechvíle po 6, Hadaš 2.
BK Pardubice „B“–BVK Holice 88:21
Lošťák 8, Michálek 5, Hadaš 3, Nechvíle a Říha po 2, Havelka 1.
Oblastní přebor starších minižáků U13 – 9. 4. 2010 BK Pardubice „A“–BVK 
Holice 134:29
Tomášek 9, Branda, Janoš a Zahradníček po 4, Horký, Kašpar, Venclák a Welsch 
po 2.
BK Pardubice „A“–BVK Holice 127:10
Tomášek 6, Kašpar a Zahradníček po 2.
Oblastní přebor mladších minižáků U12 – Výsledky prvního fi nálového tur-
naje o přeborníka Východočeské oblasti mladších minižáků z Josefova:
BVK Holice–Josefov 62:55
Tomášek 24, Horký 12, Kašpar 9, Válek 6, Zahradníček 4, Mycak 3.
BVK Holice–BK Pardubice 32:105
Tomášek 9, Zahradníček 5, Šenk 4, Kašpar 3, Hloušek, Mycak, Štěpánek, Válek, 
Welsch  2.
BVK Holice–Hradec Králové PP 70:54
Tomášek 27, Horký a Zahradníček po 10, Mycak 6, Válek 5, Kašpar, Šenk 
a Welsch po 4.
Výsledky fi nálového turnaje mladších minižáků U12 z Pardubic – BVK Ho-
lice–Josefov 64:37
Janoš, Venclák a Zahradníček po 10, Tomášek a Válek po 8, Horký 6, Kašpar 4, 
Mycak 2.
BVK Holice–BK Pardubice 42:83
Tomášek 14, Horký a Zahradníček po 7, Janoš 6, Kašpar 3, Válek a Welsch po 2, 
Venclák 1.
BVK Holice–Hradec Králové PP 55:24
Tomášek a Venclák po 12, Zahradníček 8, Kašpar 7, Horký 6, Válek 4, Janoš 3.

Nejmladší basketbalisté BVK Holice do dvanácti let obsadili stejně jako v mi-
nulé sezóně druhé místo v Oblastním přeboru za týmem BK Pardubice – 
stříbrnými medailisty z loňského Mistrovství České republiky. Druhé místo 
holických minižáků ve Východočeské oblasti znamená postup na Mistrovství 
ČR, které se hraje ve dnech 14.–16. května 2010 v Klatovech, kde budou ob-
hajovat loňské 10. místo v České republice ve své věkové kategorii.

OPRAVY MALÉ A ZAHRADNÍ TECHNIKY
TERRA – VARI                   BRIGGS & STRATTON

VÁCLAV LUCKÝ
VEGA

Podlesí 51, Holice
tel: 466 923 828, mob: 607 737 948, e-mail: vari51@seznam.cz

V neděli 2. května vstoupí ženy TJ Jiskra Holice do jarní části Krajské sou-
těže ve volejbale. Úvodní dvojzápas absolvují na kurtech ŽSK Třemošnice. 
Ve čtrnácti podzimních kolech nasbíraly holické ženy 27 bodů za třináct 
vítězství a pouze jedinou prohru, což je zařadilo jednobodovým náskokem 
na první místo průběžné tabulky před hráčky Hvězdy SKP Pardubice. 
Soupiska pro jarní část: Pavlína Barvová, Hana Bydžovská, Lenka Hájko-
vá, Marie Hybšová, Kateřina Chmelová, Veronika Kühnelová, Jana Maj-
cová, Lenka Thérová, Pavla Picková, Iva Skálová, Iva Šumpíková.
Rozlosování:
  2. 5. ŽSK Třemošnice–Jiskra Holice
  8. 5. Jiskra Holice–SK Slatiňany B
15. 5. Sokol Nasavrky–Jiskra Holice
22. 5. Jiskra Holice–Chrudim
29. 5. Hvězda Pardubice–Jiskra Holice
  5. 6. Jiskra Holice–Rosice
12. 6. Tesla Pardubice–Jiskra Holice
Začátky utkání v 10.00 a 13.00 hodin.

Tenisová sezona začíná

Ženský volejbal

Fotbal ve výsledcích

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


