
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížila doba svátků velikonočních. 
Sice ji znovu budeme trávit v  komorním duchu, 
pouze se svými nejbližšími, ale doufejme, že se 
za těmito dílčími osobními oběťmi již blýská na lep-
ší časy.
Doba velikonoční je dobou, která vždy byla spojená 
s radostným očekáváním – křesťané očekávají v tuto 
dobu zmrtvýchvstání Krista, židé v těchto dnech sla-
ví svátky Pesach, které připomínají vyjití z  otroctví 
a cestu ke svobodě, i ateista v těchto dnech radostně 
očekává a těší se z probouzení půdy a země. Jak se 
píše „… ať se tma ve světlo promění…“. A tmu ve svět-
lo promění i záře malé svíce. A tím malým světlem 
může být v životě našich blízkých každý z nás.

Přeji nám všem, aby nás velikonoční čas neminul, ale 
aby námi prošel a my jím.

Ondřej Výborný

Holické listy
ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC XVII. ROČNÍK / DUBEN 2021

Výročí města
Už neskutečně dlouhou dobu žijeme ve zvláštním 
čase. Nemůžeme se navštěvovat, sportovat, neko-
nají se žádné společenské a kulturní akce, nemůže-
me společně slavit ani žádná výročí, i když by bylo 
určitě co.

Chtěl bych tímto připomenout největší letošní výročí 
našeho města, a to 685. výročí první písemné zmín-
ky o Holicích, tehdy ještě nazývaných jako Ekleins-
dorf. Ale připomeňme si, jak to všechno začalo. První 
písemná zmínka je z 9. dubna 1336, kdy dobrodružný 
král Jan Lucemburský (* 10. srpna 1296, † 26. srpna 
1346) v peněžní tísni zastavil tvrz a městečko Chvoj-
no i s přilehlými vesnicemi – Ostřetínem, Bělečkem, 
Albrechticemi, Poběžovicemi, Ředicemi, Rovní a Ho-
licemi, Pertholtovi, vyšehradskému proboštovi, Jin-
dřichovi a Janovi, bratřím z Lipé za 2 000 kop grošů. 
Tolik první písemná zmínka o existenci Holic.

Asi první a  rozhodně největší oslavy výročí našeho 
města probíhaly v roce 2002, tedy v roce 666. výro-
čí. Prakticky celý rok se konaly různé akce zaměřené 
k  tomuto výročí. Například 21. června se ve velkém 
sále kulturního domu konal koncert Filharmonie 

Hradec Králové a Academia trio Praha za řízení holic-
kého rodáka Jaroslava Šafaříka. Účastníci koncertu 
si vzpomínají, že po úvodních osmi taktech vypadla 
elektrická energie vlivem silné vichřice, a koncert byl 
dohrán v náhradním termínu 6. září 2002.

Hlavní akce proběhly ve dnech 28.–30. června 2002. 
Z  těch nejvýznamnějších jmenujme třeba otevření 
zrekonstruovaného náměstí, město dostalo k užívá-
ní nový městský znak a prapor, byla vydána příleži-
tostná pohlednice i poštovní razítko k výročí 666 let, 
v  KD byla zahájena výstava holických výtvarníků 
a  v  sokolovně asi dosud největší a  zatím nepřeko-
naná, souborná výstava historie Holic – Holické pro-
měny. U stadionu se jel závod historických kol, konal 
se i  fotbalový zápas holických zastupitelů proti ho-
lickým hostinským a obchodníkům. Městem prošel 
historický průvod s družinou krále Jana Lucembur-
ského, který ke  všem přítomným pronesl zdravici, 
a celá řada dalších akcí.

Doufejme, že současná situace se už co nejdříve za-
čne zlepšovat a dovolí nám konečně všechny aktivi-
ty, které nám jsou dnes zapovězeny. Buďme negativ-
ní, ale s pozitivní myslí!

Václav Kment
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Zpráva z jednání Rady 
města Holic 22. února 2021
V posledním únorovém týdnu se již tradičně v pon-
dělí sešla rada města. Zde vám přinášíme výběr těch 
nejdůležitějších usnesení z jednání.
Rada města schválila hospodaření všech příspěv-
kových organizací města za rok 2020. Schválila také 
převod finančních prostředků z výsledku hospoda-
ření příspěvkových organizací do  jejich fondů dle 
předloženého návrhu.
Během jednání rada města vydala několik doporu-
čení či nedoporučení k zasedání zastupitelstva, kte-
ré proběhlo v druhém březnovém týdnu.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 1. března 2021

Rada města schválila na tomto jednání jediné usne-
sení. Jedná se o uzavření smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor s Oblastní charitou Pardubice v čp. 38, 
ul. Palackého, ev.č. 209 o  celkové výměře 78,27 m2 
na dobu určitou od 1. března 2021 do 31. března 2022 
za snížené nájemné 20,66 Kč / m2 z důvodu podpo-
ry sociálního programu města spojeného s činností 
charitativní péče.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 8. března 2021

Další jednání rady města proběhlo na  městském 
úřadu druhé březnové pondělí. Výběr nejdůležitěj-
ších usnesení vám přinášíme níže.
Rada města Holic schválila odměny ředitelů příspěv-
kových organizací města za  II. pololetí roku 2020. 
Na vlastní žádost odvolala z funkce tajemnice majet-
kové a bytové komise Lenku Kovaříkovou a jmenovala 
na její místo Vendulu Valendovou. Do čela stavebního 
úřadu pak rada města jmenovala Helenu Sedlákovou.
Radní schválili také podání žádosti o dotaci vypsané 
Pardubickým krajem na pořízení nabíjecí a servisní 
cyklostanice.

Zpráva z jednání Rady 
města Holic 15. března 2021

Dosavadní poslední jednání rady města před uzá-
věrkou Holických listů proběhlo v  kulturním domě 
před zahájením zasedání zastupitelstva. Během jed-
nání rada schválila 5. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2021 a udělila zastupitelstvu doporuče-
ní i nedoporučení ve věcech projednávaných na ná-
sledném jednání.
Rada města schválila také spolupráci pro zajišťování 
Senior TAXI na rok 2021.

Veškerá usnesení ze zasedání rady jsou ke stažení 
na webových stránkách města >> www.holice.eu.

Zpráva z jednání 
Zastupitelstva města 
15. března 2021
ZUŠ Karla Malicha hostila letos poprvé jednání za-
stupitelstva. Přinášíme vám opět souhrn nejdůleži-
tějších usnesení, jejich kompletní přehled najdete 
na www.holice.eu v sekci Město a úřad > Dokumenty 
města.
Zastupitelstvo města Holic schválilo 3. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2021 včetně navr-
žených změn. Schváleny byly také smlouvy na od-
kup budovy a  pozemku bývalé Komerční banky 
na náměstí za 11 500 000 Kč, kam by se měla po re-
konstrukci přesunout chirurgická ordinace, kte-
rá by tak získala bezbariérový prostor, navíc blíže 
k rentgenu.
Na jednání byla také schválena účetní závěrka měs-
ta Holic, celoroční hospodaření města a  závěrečný 
účet města, vše za rok 2020. Dle doporučení finanč-
ní komise byly také schváleny finanční dary v celko-
vé hodnotě 120  000 Kč pro dobročinné organizace. 
Dále zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlou-
vy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu města ve  výši 
2 390 000 Kč na rok 2021. Konkrétní částky pro jed-
notlivé spolky a kluby najdete v souboru s komplet-
ními usneseními.
Z  jednání také vzešlo schválení přípravy projekto-
vé dokumentace na  rekonstrukci Městské sportov-
ní haly a  kulturního domu. Zastupitelstvo schválilo 
umístění plastiky k 100. výročí republiky na náměstí 
T. G. Masaryka v parku před cukrárnou Valma, jejímž 
autorem je holický rodák František Juračka.
Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku 
o  nočním klidu. Jejím předmětem je stanovení vý-
jimečných případů, kdy nemusí být noční klid do-
držován a v jakém čase. Výjimky se týkají tradičních 
veřejnosti přístupných akcí, jako je 
třeba pálení čarodějnic, silvestrovská 
noc nebo městské slavnosti.
Záznam z  jednání najdete opět 
na YouTube kanále Záznamy zasedá-
ní Zastupitelstva města Holic.



Svoz bio odpadu
7. dubna 2021 začíná letošní svoz bio odpadu. Bio 
odpad bude vyvážen každý týden. 

Platba místního poplatku 
za komunální odpad
Od 29. března 2021 je možné zaplatit za komunální 
odpad hotově nebo kartou přímo na MěÚ Holice. 
Prosíme přesto občany, aby vzhledem k  aktuální 
epidemiologické situaci upřednostnili bezkontakt-
ní platbu příkazem k úhradě z pohodlí domova. 
Pokud takovou možnost nemáte, bude do odvolá-
ní pro platby v  hotovosti otevřeno okénko poda-
telny od prodejny Quanto. Pro platbu kartou bude 
v úřední dny otevřena pokladna a v úterý a čtvrtek 
budete moci zaplatit kartou i  hotově v  již zmíně-
ném okénku.
Jestli se rozhodnete platit online můžete si vy-
generovat variabilní symbol k  platbě třeba hned 
na webových stránkách:
www.holice.eu/mesto-a-urad/e-
-sluzby/poplatky/.
Případně se na  stránky dostane 
rychle pomocí QR kódu a vašeho 
chytrého telefonu. 

Rekapitulace svozu odpadu
Tuhý domovní odpad (TDO) se aktuálně vyváží jed-
nou za  14 dní v sudý týden, u určených bytových 
domů každý týden. Každých 14 dní v lichém týdnu 
budou i nadále sváženy popelnice na plast a papír. 
Bio odpad bude svážen každý týden od 7. dubna 
2021.
Výjimka ve  svozu TDO nadále zůstává u  velkých 
bytových domů, kde je objednaný týdenní svoz. 
Jedná se o následující domy:
Na  Mušce 1020, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1030, 1031 | Ottmarova 1166, 1204, 1205, 1206, 1218, 
1219, 1220, 1249, 1166 | Lohniského 1132, 1133, 1134 | 
Holubova 46, 749, 761, 792, 838, 844, 846, 847, 848, 
890, 897, 953, 959 | Tyršova 764 | Dukelská 775, 778, 
801 | Náměstí T. G. Masaryka 2, 9, 18, 19, 23, 27 | Bratří 
Čapků 61 | Josefská 815, 843 | Pardubická 407, 857 
| Družstevní 879, 954, 955, 956 | Hradecká 107, 377 
Na Balkáně 421 | Pod Parkem 315 | Staroholická 14.

Konkrétní svozové dny jsou od měsíce ledna ur-
čeny následovně:
LICHÝ TÝDEN
úterý + středa – PAPÍR
čtvrtek + pátek – PLAST
středa – TDO výše uvedené bytové domy
SUDÝ TÝDEN
středa až pátek – TDO (standardní dny jako nyní)

 

BVK Holice, z.s. dementuje 

článek „Grantový program 

BV elektronik pomůže 

organizacím na Holicku“

V únorovém čísle přinesly Holické listy infor-
maci o grantovém programu firmy BV elek-
tronik, s.r.o. Jako autoři tohoto článku byli 
uvedeni MAS Holicko, o.p.s. a BV elektronik 
s.r.o. V  článku je zmínka, že v  rámci tohoto 
grantového programu obdržel BVK Holice, 
z.s. částku 12 000 Kč.

Jako předseda BVK Holice, z.s. musím ovšem 
tuto informaci odmítnout. Ano, do  grantové 
výzvy jsme se přihlásili a vypracovali projekt. 
Následně jsme byli MAS Holicko, o.p.s. infor-
mováni, že náš projekt uspěl a  dostaneme 
částku 12 000 Kč. 

V otázce uzavření smluvního vztahu a vypla-
cení peněz jsme se měli obrátit na zástupce 
firmy BV elektronik, s.r.o., pana Jaromíra Loh-
niského. Učinili jsme tak. Pan Lohniský nám 
poslal smlouvu, kterou jsme řádně podepsali 
a osobně doručili zpět do BV elektronik, s.r.o. 
Tím ovšem vše skončilo. Smlouva podepsaná 
ze strany BV elektronik, s.r.o. se nám už zpět 
nevrátila a finanční částku jsme také neobdr-
želi. Obrátili jsme se tedy s dotazem na zpro-
středkovatele grantového programu MAS Ho-
licko, o.p.s. Odtud nám bylo odpovězeno, že 
v této záležitosti už víc udělat nemohou.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se vý-
konný výbor BVK Holice, z.s. rozhodl reagovat 
tímto článkem na  nesprávně zveřejněnou 
skutečnost v únorovém vydání Holických lis-
tů, že BVK Holice, z.s. obdržel od BV elektro-
nik, s.r.o. částku 12  000 Kč na  podporu spor-
tovní přípravy dětí. 

Pavel Welsch
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Péče o děti 
zaměstnanců IZS 
a dalších v praxi
Od  zavedení posledních opatření jsou opět v  zá-
přahu dvě centra pro výkon péče o děti od 2 do 10 
let pro potomky zaměstnanců specifikovaných na-
řízením vlády. Jedná se především o děti zdravot-
níků, policistů nebo jiných zaměstnanců kritické 
infrastruktury. V  našem městě tuto službu nabízí 
Dům dětí a mládeže (DDM) pro děti školou povin-
né a Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek pro 
děti před zahájením školní docházky. „Výkon péče 
o děti“ – zní to jasně a jednoduše. Jaká je ale realita 
mi osvětlila vedoucí RVC Holoubek Milena Vohralí-
ková a ředitel DDM Pavel Hojka.

Na jaře loňského roku probíhala péče o děti jen v Ho-
loubku. Na podzim naopak fungoval v této oblasti jen 
DDM. Od  nového roku a  následného zavření mateř-
ských škol jsou na plné obrátky v provozu obě zařízení. 
Do  RVC Holoubek pravidelně v  tuto chvíli dochází 
až jedenáct dětí, které tu dle domluvy s rodiči mo-
hou trávit téměř celý den – od  šesté hodiny ranní 
až do  půl páté odpoledne. Režim se přizpůsobuje 
právě možnostem rodičů. V jednom týdnu dokonce 
Holoubek fungoval i v sobotu. Program dětí probíhá 
ve standardním režimu mateřské školy, s kterým má 
sama paní ředitelka bohaté zkušenosti. Po příchodu 
si děti volně hrají, pak se nasvačí a poté nastává pra-
videlný program, od  kterého se odvíjí téma celého 

dne. Kromě procházek, výtvarné činnosti nebo třeba 
vyprávění mají chůvy na starost i práci s předškolá-
ky, kterých se týká povinnost distanční výuky.
S  distanční a  online výukou se především potýkají 
v DDM. Od 8.00 do 11.45 se u nich učí až dvaadvacet 
žáků. Budova Domu dětí a  mládeže je tak využita 
na maximum. Každé dítě má svou místnost, kde pro-
bíhá vyučování. Kdo ale někdy DDM navštívil, určitě 
tuší, že dvacet dva místností jistě nemá. Proto bylo 
pro výuku žáků 1. a 2. tříd zřízeno druhé pracoviště 
v  družině ZŠ Komenského. Pavel Hojka si spolu se 
svým týmem vytvořil za celou dobu fungování sys-
tém, díky kterému vše šlape jako hodinky. Dětem ka-
ždý den ráno po příchodu měří teplotu, po celý den 
nosí roušky a zaměstnanci respirátory. Díky tomu se 
také zdárně vyhýbají případnému uzavření praco-
viště. Přispívá k tomu jistě i spolupráce s holickými 
dobrovolnými hasiči, kteří každý týden dezinfikují 
budovu DDM i družinu na ZŠ Komenského. Zaměst-
nanci se také v obou zařízeních pravidelně testují.

Kromě péče o ratolesti zaměstnanců, bez kterých se 
svět neobejde ani v  této utlumené době, však obě 
zařízení dělají, co mohou i mimo jim vymezené po-
vinnosti. V Holoubku pořádají online školení, kurzy, 
a  dokonce i  oblíbený pěvecký kroužek už funguje 
na  síti. Pavel Hojka je zase v  čase, který mu zbývá, 
k  ruce několika seniorkám – chodí jim na  nákupy, 
do lékárny, případně je odveze, kam je třeba.
Na závěr snad už jen slova ředitele DDM: „Jsme rádi, 
že můžeme být v dnešní době prospěšní.“ A my vám 
děkujeme, že jste.

Barbora Štěpánová
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Novinky roku 
2021 ve městě 
i online

Co se v našem městě bude v roce 2021 měnit 
a budovat? Zastupitelé města na svých jedná-
ních posvětili svými hlasy například následu-
jící stavební a jiné akce. Dokončit by se měly 
rekonstrukce kaplí ve Smetanově ulici a také 
na hřbitově, před dokončením je výstavba vý-
tahu v budově čp. 1042 U Kapličky. V průbě-
hu jara bude také instalována naučná stezka 
Od  Holuba k  Malichovi. V  zeleni na  náměstí 
najde umístění plastika od Františka Juračky 
k  výročím republiky. Kompletní rekonstruk-
cí projdou všechny pomníky připomínající 
holické povstání. Nově bude pro veřejnost 
otevřeno dětské hřiště u  dětského domova 
v Husově ulici. Druhou etapou završíme revi-
talizaci Sokolského parku, kde se bude reali-
zovat nejen nová dlažba u Sokolovny, ale i re-
tenční nádrž na zadržování dešťové vody a její 
následné využití pro zalévání v parku. V Měst-
ském parku budou nově instalovány mlatové 
cesty a  zrekonstruováno veřejné osvětlení. 
Smetanova ulice dostane nový povrch, stej-
ně tak dojde k opravám chodníků například 
v  ulici 1. máje, nebo v  MŠ Pardubická. Vel-
kou investicí je i nákup budovy po Komerční 
bance, kam by se měla přesunout například 
ordinace chirurgie. V budově polikliniky pro-
běhne výměna oken. Další investice potečou 
také do oprav škol a školských zařízení, inves-
továno bude do vybavení technických služeb. 
V  případě získání dotace bude realizováno 
workoutové hřiště. S výhledem do budoucna 
budou realizovány projektové dokumentace 
např. na rekonstrukci kulturního domu, spor-
tovní haly, ulice Puškinova, lávky za  Tekou, 
nebo skateparku.
Bližší informace o těchto a dalších akcích rea-
lizovaných z rozpočtu města a za přispění do-
tací získáte na  nových webových stránkách 
města, kde jsou nově zveřejňovány kompletní 
materiály, o kterých jednají zastupitelé, nebo 
i  rozklikávací rozpočet města. Vše najdete 
na původní adrese www.holice.eu.
Jak vidíte, je toho mnoho a já doufám, že se 
nejen tyto akce podaří dokončit ke spokoje-
nosti občanů našeho krásného města.

Ondřej Výborný

Jak letos dopadli Tři 
králové?

Ještě jednou bychom 
rádi poděkovali všem, 
kdo letos přispěli do  Tří-
králové sbírky. Ohlížíme 
se zpět, jak jsme do  po-
slední chvíle čekali, zda 
budeme moct chodit 
dům od  domu. Poté při-
šlo konečné rozhodnu-
tí, že z očí do očí se letos 
koledovat nebude a  my přijdeme o  vaše uvítání 
a úsměvy. Narychlo jsme vymýšleli, kam všude by-
chom umístili pokladničky. Nakonec se v tomto ne-
tradičním ročníku vybralo více než 45 000 Kč, což 
je opravdu krásný výsledek. Z toho kolem 15 000 Kč 
byl výnos z  jedné kasičky, kterou vozil P.  Radek 
Martinek (místní farář) mezi třemi kostely – Holi-
cemi, Ostřetínem a  Vysokým Chvojnem. Víme, že 
někteří z  vás přispěli také online, a  proto holický 
příspěvek do  sbírky bude ještě o  něco vyšší. Při-
spět na bankovní účet pro Oblastní charitu Pardu-
bice můžete až do 30. dubna 2021, a to na č. účtu 
66008822/0800, variabilní symbol 77705020.

 2017 2018 2019 2020 2021 21 vs. 20
Holice
Výnos (Kč) 75 990 95 500 82 537 76 916 45 414 -41 %
Pokladny (ks) 25 27 25 27 17 -37 %
Oblastní charita Pardubice
Výnos (Kč) 1 009 447 1 245 772 1 286 371 1 210 724 579 749 -52 %
   z toho online - - - - 87 299
Pokladny 425 427 447 403 351 -13%
% Holice/OCH Pce 7,5 % 7,7 % 6,4 % 6,4 % 7,8 %

Tabulka znázorňuje vývoj výnosu od roku 2017, a to 
pro Holice a celý region, který zaštituje Oblastní cha-
rita Pardubice (stav sbírky k 11. březnu 2021 – celkový 
součet u OCH Pardubice se může ještě změnit právě 
díky online příspěvkům). I když byl meziročně výnos 
v Holicích o více než 40 % nižší, není to pro nás důvod 
ke smutku, spíše naopak – jsme vděční a máme ra-
dost, že i v těchto nelehkých časech budeme schop-
ní podpořit smysluplné projekty, zejména paliativní 
ambulanci, která je součástí domácí hospicové péče, 
rozšíření pečovatelské služby a  služby pro rodiny 
s dětmi. Více informací o Domácí zdravotní péči Ho-
lice, Domácím hospici Andělů strážných Holice nebo 
Pečovatelské službě Holice naleznete na www.par-
dubice.charita.cz. 
V roce 2022 se těšíme, že vám snad už budeme moct 
zazpívat a popřát před vašimi dveřmi.

Oblastní charita Pardubice
 ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Muzeum slaví
Koncem měsíce dubna tomu bude již 55 let, 
kdy byl slavnostně otevřen Památník Dr. Emi-
la Holuba. Zásluhu na vybudování památníku 
měl nejen ředitel kulturního domu Miloslav 
Kment, ale i archivář František Ottmar, Fran-
tišek Hejl Mračovský a hlavně holičtí občané, 
kteří se v  Akci „Z“ na  stavbě podíleli. Město 
Holice tak po 64 letech od úmrtí Dr. Emila Ho-
luba splnilo jeho velký sen – mít vlastní muze-
um. Do tří sálů se podařilo soustředit unikátní 
památky na život a dílo Dr. E. Holuba a  jeho 
ženy Růženy. Na  instalaci první stálé expozi-
ce se podílelo zoologické oddělení Národního 
muzea v čele s dr. Otakarem Štěpánkem. Pů-
vodní expozice sloužila svým návštěvníkům 
až do roku 2010, tedy dlouhých 44 let. Nového 
zpracování konceptu muzea se ujal architekt 
David Vávra. Získali jsme tak novou, interak-
tivní, návštěvníky velmi kladně hodnocenou 
expozici. Obzvláště nás těší oblíbenost muzea 
u  dětí, které mnohdy rodiče těžko přemlou-
vají k odchodu. V roce 2012 došlo k přejmeno-
vání památníku na Africké muzeum Dr. Emila 
Holuba. Do dnešní doby nás navštívilo již přes 
1  520  205, dovolím si napsat spokojených, 
návštěvníků. Co na  závěr našemu muzeu 
popřát? Snad hodně štěstí při vládním roz-
volňování v letošním roce, aby sezóna mohla 
proběhnout tak, jak jsme zvyklí a s vámi vše-
mi se budeme těšit na viděnou v té naší malé, 
holické Africe.

Petra Hrubanová

Na fotce je jako druhý zprava Miloslav Kment, 
první ředitel KD Holice

 
POD ČAROU 
Jan Vodňanský

Psal se rok 1978, možná 1977, to už si přes-
ně nepamatuji. Co si ale pamatuji, že v naší 
republice úspěšně řádila normalizace. Kdo 
nešel s  námi, šel proti nám. To bylo pěkné 
heslo, co? V  té době jsem pobýval v  Pra-
ze a  snažil se pochopit základy ekonomie 
na Vysoké škole ekonomické. Bohužel jsem 
je dostatečně nepochopil, přesto na tu dobu 
vzpomínám rád. Jednoho dne jsem si na ko-
leji všimnul ručně napsaného plakátu, že 
ve  vedlejší budově večer vystoupí dvojice 
Vodňanský – Skoumal. Nebudu to protaho-
vat. Ve společenské místnosti pro zhruba sto 
lidí se nás tísnil trojnásobek a zážitek to byl 
neskutečný. Vždyť jsem si mohl na ty dva té-
měř sáhnout, jak byli blízko.

Psal se rok 2016 a  můj strýc Jan se chystal 
oslavit osmdesáté narozeniny. Napadlo mě, 
že pro něho přichystám malou oslavu a  po-
zvu jeho přátele, mezi které se mimo jiné řadí 
i Jan Vodňanský. S panem Vodňanským jsem 
se kvůli této akci dvakrát sešel v Kavárně Lu-
cerna a opět to byl nezapomenutelný zážitek. 
Krásně jsme si popovídali a vždy náš celkem 
dlouhý rozhovor skončil u politiky. A jak plály 
vášně, byli jsme čím dál hlučnější, což zname-
nalo, že pohledy většiny přítomných končily 
u našeho stolu a já si užíval svých pět minut 
slávy a cítil se jako celebrita. V Lucerně s Vod-
ňanským – co víc si přát. Ještě ve vlaku jsem 
měl na tváři přihlouplý úsměv, který mi zajistil 
prázdné kupé a pokoj od průvodčího. 
Píše se rok 2021, a  pokud existuje nebe, ko-
nečně v  něm bude velká sranda, i  když to 
mohlo ještě chvíli počkat. 

Petr Kačer

Městská knihovna 
Holice – vzpomínka
Dne 8. března 2021 nás náhle opustila naše 
dlouholetá kolegyně, knihovnice paní Rado-
slava Moravcová. V Městské knihovně v Holi-
cích byla zaměstnaná téměř čtyřicet let. Její 
profesionální přístup jistě ocenil každý ná-
vštěvník městské knihovny. Proto věnujme 
paní Radce tichou vzpomínku. Bude nám 
všem chybět.

Eva Moravcová
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Na rovinu 
o duševním zdraví 
a nemoci

V České republice každý pátý člověk trpí duševním 
onemocněním, jako jsou schizofrenie, deprese, bi-
polární afektivní porucha aj. V  době pandemie 
se psychické zdraví Čechů zhoršuje. Nové studie 
ukazují, že se nyní s psychickými problémy potýká 
každý třetí člověk. Takové onemocněním omezuje 
nejen nemocné, ale důsledky dopadají i na ostat-
ní členy rodiny. Jak takovou situaci řešit? Důleži-
té je mít správné informace a  sdílet s  ostatními 
lidmi zkušenosti, jak vše zvládli. Takovou možnost 
vám přináší iniciativa NA ROVINU, kterou realizuje 
Národní ústav duševního zdraví. V  době vládních 

omezení nabízí možnost online setkání a vzdělává-
ní, po skončení pandemie bude možnost i osobních 
setkání. 

Jaké vzdělávání je v nabídce?
Pro lidi s  duševním onemocněním jsou připravené 
online programy: představení metody Zotavení, be-
seda Moje jméno není diagnóza a Můj kufřík péče 
o duševní zdraví.

Pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocně-
ním jsou připravené online programy: představení 
metody Zotavení, beseda Nejsme v tom sami a Moje 
pomoc má své hranice.

Neváhejte a obraťte se na regionální specialistky ini-
ciativy NA  ROVINU pro Pardubický kraj, které vám 
sdělí bližší informace. Sledujte www.facebook.com/
iniciativaNAROVINU a www.narovinu.net
Leona Hovorková, leona.hovorkova@nudz.cz, tel.: 
+420 605 128 091
Alžběta Šustr Feyfarová, alzbeta.sust@nudz.cz, tel.: 
+420 775 141 989

Monika…
Všichni asi víte, že Monika Vondroušová již není mezi 
námi. Přesto je třeba začít tím, že na sklonku loňské-
ho roku se přehnala Holicemi, a nejen Holicemi, vlna 
solidarity a lidskosti, když se podařilo během několi-
ka málo dní vybrat peníze na přístroj Simeox, který 
jí měl pomoci zlepšit život. Dík patří všem, kteří se 
na sbírce podíleli a nejlépe jej vyjadřují slova Moni-
činých rodičů:
„Vážení dárci, přátelé, kamarádi, dobří lidé, prostě 
všichni, koho náš příběh oslovil. Chceme Vám tou-
to cestou všem velice poděkovat za  Vaši pomoc 
při sbírce na přístroj Simeox pro naši dceru Monču. 
Velmi si vážíme Vaší pomoci. Doba je nelehká, vše 
se zdá složitější. Jak je vidět, pro Vás všechny ne. 
Za čtyři dny se podařilo všechny peníze vybrat. Ne-
skutečné. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Děkuje-
me také Doniu za zprostředkování této sbírky. Vůbec 
jsme netušili, že může někdo takto perfektně a pro-
fesionálně fungovat. Vybrané peníze budou použity 
na nákup přístroje Simeox, který naší dceři umožní 
lepší odkašlávání, a na náhradní filtry, které se musí 
měnit. Díky Vám všem se Monča už brzy zase s plna 
plic nadechne. Děkujeme Zbyněk, Ivana a  Monča 
Vondroušovi“.

Ne všechny příběhy však končí šťastně. Monice bo-
hužel nebyla dána možnost, aby jí přístroj vylepšil 
život. 21. února nás zdrtila smutná zpráva, že Monika 
podlehla své nemoci a odešla nahoru mezi anděly. 
Zůstane však navždy v  našich srdcích. Přístroj osi-
řel. Nezůstane však bez využití. Rozhodnutím rodi-
ny bude věnován Klubu cystické fibrózy v Praze, aby 
pomohl zlepšovat jiný mladý život.

Luděk Kaplan
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Kalendárium
1. dubna 1906 (115 let)
V  Holicích byl založen losový spolek Štěstěna. 
Z dvoukorunových měsíčních příspěvků se kupovaly 
losy a případné výhry se dělily.
1. dubna 1951 (70 let) 
Proběhlo slavnostní otevření nové budovy Místního 
národního výboru. Z velkorysého projektu holického 

rodáka arch. Karla Dudycha byla však postavena jen 
boční část do Holubovy ulice a  teprve v  roce 2004 
dostala budova dnešní podobu.
1. dubna 1971 (50 let)
Sloučením Melioračních družstev Pardubice a Holi-
ce a Zemědělského stavebního sdružení Pardubice 
vzniklo Okresní zemědělské stavební sdružení se 
střediskem v  Holicích. Tím byl položen základ bu-
doucího „Agrostavu“.
5. a 6. dubna 1931 (90 let)
V těchto dnech hostovala v Holicích AC Sparta Praha 
amatéři. V prvním utkání Holice porazily Spartu 5:1, 
o den později prohrály 0:1.
7. dubna 1921 (100 let)
V Holicích se narodil MUDr. Miloslav Salavec, ordinář 
pro revmatologii na I. interní klinice Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové.
9. dubna 1336 (685 let) 

První písemná zmínka o  Holicích. Král Jan Lucem-
burský zastavil tvrz a  městečko Chvojno s  přilehlý-
mi vesnicemi Pertholtovi, proboštovi na Vyšehradě 
a Jindřichu a Janovi, bratřím z Lipé za 2 000 kop gro-
šů pražských. Holice jsou v těchto zápisech uváděny 
jako osada pod názvem Ekkleinsdorf.
10. dubna 1876 (145 let)
Byl položen základní kámen školy v Komenského uli-
ci a v říjnu téhož roku zde začalo vyučování.
13. dubna 2011 (10 let)
Oblastní charita Pardubice otevřela v Holicích – Du-
dychově ulici nové Rodinné vzdělávací centrum Ho-
loubek.
14. dubna 1866 (155 let)
Místní knihovna, zřízená již v roce 1845 péčí studentů 
a  J. J. Křičenského (* 10. listopadu 1812, † 16. dubna 
1886), byla předána do správy města.
15. dubna 1816 (205 let)
V Holicích narodil František Horyna, krejčí, všestran-
ný hudebník, kapelník, učitel hudby a  zakladatel 
místní dechové hudby. Zemřel 26. srpna 1882 v Ho-
licích.
15. dubna 1931 (90 let)
Ministerská rada schválila povýšení městyse Holice 
na město Holice.
23. dubna 1931 (90 let)
Když bylo jasné, že se Holice stanou městem, požá-
dali radní o změnu názvu města na České Holice. Na-
vrhované přejmenování nikdy neprošlo.
24. dubna 1906 (115 let) 
Holice byly připojeny ke státní telefonní síti.
25. dubna 1931 (90 let)
Vláda ČSR povýšila městys Holice na město Holice. 
Bylo totiž zjištěno, že Holice figurují jako město (do-
konce i okresní) již od poloviny 19. století, ale neexis-
tuje žádný doklad o tom, že by v minulosti k povýše-
ní došlo.
30. dubna 1966 (55 let)

Byl slavnostně otevřen Památník Dr. Emila Holuba, 
kterého se také zúčastnila Antonie Hegerliková – fil-
mová představitelka Růženy Holubové. Během první 
sezony přišlo na 11 200 návštěvníků.

Václav Kment

HISTORIE
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Jarní tvoření 
v Artykadle
Dovolte nám ohlédnutí za  měsí-
cem březnem, kdy se v Artykadle 
děly věci. Po uzavření škol a ma-
teřských školek jsme přemýšleli, 
jak dětem (a nejen jim) tuto dobu 
zpestřit a rozjasnit. Rozhodli jsme 
se proto uspořádat cyklus online 
tvoření zdarma. Obrovský zájem 
o  úvodní keramické tvoření nás 
mile překvapil. V  rámci tvoření 
jsme vyráběli jarní misku na ose-
ní se zkušenou lektorkou Šárkou 
Janů. Před samotným tvořením 
jsme vám zdarma nabídli mož-
nost si vyzvednout keramickou 
hlínu. Rozdalo se vše, přes 60 kg 
hlíny. Po  živém vysílání se nám 
v Artykadle sešlo nakonec 73 krás-
ných mističek, které se po vypále-
ní (též vysíláno online), vrátily zpět 
zdobit vaše domovy. Také bychom 
vám všem rádi poděkovali za milé 
dárečky, které nás moc potěšily.
Další online tvoření zdarma pro 
všechny následovala. V  druhém 
březnovém týdnu jste s  námi 
na  síti malovali rozkvetlé kosatce 
s  lektorkou Hankou nebo tvořili 
loutku. Velký zájem u dětí vzbudil 
kurz vědeckých pokusů s Honzou, 
který se konal v pondělí 15. března. 
Připojeno bylo na  70 kamer, děti 
si vyzkoušely fyzikální a chemické 
pokusy, u kterých jim stačily běžné 
věci z  domácnosti. Spíše pro ma-
minky a  babičky bylo určeno on-
line tvoření korálkových náhrdelní-
ků. Velikonocemi inspirované bylo 
zdobení vajíček barevným voskem 
a  poslední březnové tvoření s  va-
jíčky a  látkou pro všechny jsme si 
naplánovali na 29. března.
Velikonoční téma je i  předmětem 
naší výzvy pro všechny děti, kte-
ré rády fotí. Nejpozději do 6. dub-
na nám na email info@artykadlo.cz 
zašlete až tři vaše fotografie na vol-
né téma, cokoli budete mít chuť 
a radost vyfotit. Prosíme vás pouze 
o pojmenování zaslaných fotografií 
vaším jménem a příjmením (např. 
JanNovak1). Dne 8. dubna v  18.00 
se připojte na  společné fotogra-
fické setkání a  popovídání si nad 
zaslanými fotografiemi. Z těch nej-
lepších pak uspořádáme výstavu 
na dvorku před Artykadlem.

Pokud bude i v měsíci dubnu pla-
tit nařízení pro uzavření škol a ško-
lek, jsme rozhodnuti zpříjemnit 
vám všem pobyt doma formou 
online tvoření zdarma i  nadále. 
Pro aktuální rozpis akcí sledujte 
prosím náš Facebook. Těšíme se, 
až se potkáme osobně!

Dita Valachová 
a Míša Kaplavková

Aktivní gymnazisté
Je to už rok, co byly školy, až 
na krátké výjimky, uzavřeny a na-
plno se rozjela výuka online. Na sa-
motném začátku jsme si vůbec 
neuměli představit, že i  po  roce 
budeme ve stejné situaci. Nicmé-
ně se tak stalo. Mluví se o rostoucí 
deziluzi, apatii či zhoršení psychi-
ky. A to se v první řadě týká našich 
nejmladších, gymnaziální studen-
ty nevyjímaje. Není to ale případ 
většiny, mnozí mladí v  sobě na-
opak objevili nové zdroje a  lehce 
se přizpůsobili. Za to jim rozhodně 
patří pochvala a povzbuzení.
A právě měsíc březen s probouzejí-
cím se jarem mnohé nabudil k no-
vým aktivitám. Uvedu aspoň pár 
příkladů. Benedikt Mrázek vyhrál 3. 
místo v  nejvyšším kole Filozofické 
olympiády. Další studenti finišu-
jí v  přípravách kolektivní soutěže, 
i když zatím jen v podobě kvízů či 
esejí, kterou vyhlásila Europa Se-
cura ve  spolupráci s  Armádou ČR 
a proběhne v několika kolech. Ne-
jen žáci nižšího gymnázia chystají 
své individuální příspěvky do  sou-
těže Krajského centra primární 
prevence při Pedagogicko-psycho-
logické poradně v  Ústí nad Orlicí, 
tentokrát velmi hravé a  kreativní 
s  výstižným názvem Deník týhle 
doby aneb offline v online. Studen-

ti zde mají ukázat, jak nyní žijí, co 
se nového naučili, vyzkoušeli, a  to 
nejlépe bez digitálních technologií. 
Zvláště mladší ročníky se chtějí pre-
zentovat, tak uvidíme, jaký bude 
nakonec výsledek. Vrcholí i přípra-
vy na  další klání, za  zmínku určitě 
stojí Antropologická soutěž (pořá-
dá Univerzita Pardubice) s  téma-
tem postcovidové doby, která má 
opět nejen literární formu, ale zahr-
nuje i výzkumy, dotazníky, fotogra-
fie či videa. Uvidíme, jak si další žáci 
povedou ve Slavkovském memen-
tu či Terezínské iniciativě.
Pochvalu zaslouží i studenti spole-
čenskovědního semináře ve 3. roč-
níku. I  když pracují na  seminár-
ních pracích a SOČ, jejichž termín 
dokončení se nezadržitelně blíží, 
aktivně se zapojili i do online před-
nášky a besedy o Blízkém východu 
a současném Izraeli. Akce probíha-
la pod záštitou Cemach a  dozvě-
děli jsme se mnoho zajímavých 
informací. Izrael je nám v  mnoha 
ohledech velkým příkladem – 
v hospodaření s vodou, nových vě-
deckých objevech, v budování do-
pravní sítě a nejnověji i ve zvládání 
covidové epidemie.
Velký úspěch zaznamenal i  pro-
gram, který si pro náš seminář 
připravil Euroskop se sídlem v Par-
dubicích. Role moderátora se ujal 
administrátor a  průvodce návštěv 
v  sídle Evropského parlamentu 
v  Bruselu – Jan Řebřina. Pozvání 
přijala Markéta Franková, vedou-
cí oddělení evropského a  českého 
překladatelství, která studenty se-
známila s  programy zaměřenými 
na  cestování po  zemích Evropské 
unie, přidala i zajímavosti ze součas-
ného Bruselu, nejen z  oblasti kul-
tury, a  neopomněla zdůraznit ani 
důležitost studia jazyků. O  svých 
zkušenostech nejen s  progra-
mem Erasmus pohovořil i  její bý-
valý stážista Václav Kyllar, student 
anglistiky a  politologie Univerzity 
Karlovy v Praze, který dnes pracuje 
v  ekonomickém a  hospodářském 
výboru Evropského parlamentu. 
Program se zaměřením na  dialog 
EU s  mládeží bude mít za  14 dní 
pokračování, mezi pozvanými je 
i europoslankyně Dita Charanzová 
a další (jistě zajímaví) hosté.

Mgr. Eva Pýchová, 
učitelka společenských věd
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Historie holického basketbalu
V  roce 2004 jsme vydali 
první vzpomínkový alma-
nach, ve  kterém jsme se 

pokusili připomenout široké veřejnosti některé udá-
losti spojené s historií basketbalu v Holicích, důležitá 
data a  také jména hráčů či členů klubu. V  dovětku 
v  tehdy vydaném almanachu jsme pak vyzvali pa-
mětníky ke spolupráci na jeho případném doplnění. 
Jsme rádi, že se objevila pozitivní odezva, díky které 
můžeme historii basketbalu v Holicích posunout až 
do  roku 1958. Získali jsme písemný dokument, kte-
rým je Výroční zpráva TJ Jiskra Holice v  Čechách 
za rok 1958. Tato zpráva obsahuje zmínku o založení 
nového oddílu basketbalu, jehož členové začali pro-
vozovat tuto míčovou hru v  holické sokolovně, kde 
byly předtím instalovány konstrukce s  koši, a  hned 
v  tomto roce se přihlásili do  tehdejšího 1. kola kraj-
ského přeboru. V této soutěži se postupně utkali se 
Sokolem Chrudim, Dynamem Pardubice, Sokolem 
Přelouč, Lokomotivou Česká Třebová, Sokolem Čá-
slav a Jiskrou Litomyšl. 

Historie basketbalu v Holicích
Z  let bezprostředně následujících po  roce 1958 se 
dosud žádné písemné materiály nepodařilo nalézt, 
a  tak další provozování této míčové hry se datuje 
na základě ústního podání dosud žijících pamětníků. 
Z  jejich vzpomínek vyplývá, že basketbal se na ho-
lické sportovní scéně začíná objevovat v  60. letech 
minulého století jako součást hodin tělesné výcho-
vy na základních školách a postupně se přirozenou 
cestou přenesl i  na  místní střední školu a  učiliště. 
Jedinou možností, kde hrát, byla stará sokolovna. 
Basketbal, jako míčová hra mezi mládeží oblíbená, 
se rovněž hrál v  rámci všeobecného cvičení v  tzv. 
„sokole“. V  průběhu 70. let se uskutečnilo několik 
prvních přátelských utkání mezi studenty místního 
gymnázia a SOU dopravního. V téže době se od roku 
1971 studenti gymnázia pravidelně zúčastňovali stře-
doškolských her v  basketbalu. V  roce 1973 obsadili 
v okresním finále středoškolských her 2. místo a po-
stoupili do krajského finále, kam již však tehdejším 
vedením školy nebyli uvolněni. V barvách gymnázia 
v té době mimo jiné hráli Václav Málek, Robert Říha, 
Ladislav Effenberk, Zdeněk Štross, Luděk a  Evžen 
Kaplanovi, Lubomír Svoboda a další. 
Největšími propagátory basketbalu v hodinách těles-
né výchovy a při cvičeních v „sokole“ byli učitelé tělo-
cviku Bohuslav Michalec a Bohuslav Schneidervint. 
V rámci sokolského cvičení se z této generace hraní 
basketbalu věnovali Pavel a  Josef Welschovi, Pavel 
Teplý, Miroslav Pacovský, Václav Vojtěch, Pavel Frolík, 

Miloš Komárek, Miloš Poledno, Jan Čoltko, František 
Vojtěch, Petr Hašek, Jan Kopecký, Vladimír Kučera, 
Jiří Tobiášek a další.
„Sokol“ bylo tehdy lidové označení pro ZRTV (základní 
a rekreační tělesná výchova). Odbor ZRTV byl součás-
tí Tělovýchovné jednoty Jiskra Holice. Největší po-
chopení pro hraní basketbalu v rámci sokolského cvi-
čení měl mladý cvičitel Václav Vojtěch. Podmínky pro 
basketbal v  holické sokolovně byly špatné – kluzké 
parkety, malé rozměry hřiště, tyče na šplh byly umís-
těny v  prostoru hřiště, radiátory ústředního topení 
téměř zasahovaly do hrací plochy a všemu domino-
valy prkenné desky s viklajícími se koši, kterým hráči 
říkali „lapače“. I přes tyto nevyhovující podmínky chuť 
do basketbalu v Holicích rostla. Přibývali další hráči, 
zejména z mladších ročníků tehdejší hráčské gene-
race, kterými byli Petr a  Přemek Pekáčovi, Martin 
Bahník, Petr a Luděk Půlpánovi, Pavel Dvořák, Pavel 
Hojka, Zdeněk Huňáček, Roman Murdych a další. 
Prvním významným mezníkem v historii holického 
basketbalu se stal 25. prosinec roku 1979, kdy byl ofi-
ciálně uspořádán 1. vánoční turnaj. Zúčastnilo se ho 
dvacet hráčů rozdělených do  čtyř týmů. Z  důvodů 
malého hřiště v sokolovně se hrálo systémem čtyři 
proti čtyřem. Ve dvou následujících letech se turnaj 
nekonal v důsledku nedostatku uhlí pro vytápění so-
kolovny. Druhý ročník se tedy odehrál až v roce 1982, 
opět 25. prosince, a to i přes skutečnost, že i v této 
zimě nebylo uhlí na  vytápění sokolovny. Hrálo se 
za podmínek jako na venkovním hřišti a účastníkům 
šla při hře pára od úst. Turnaje se zúčastnilo již celkem 
šest týmů – ZRTV 1, ZRTV 2, ZRTV 3, SSM (Socialistický 
svaz mládeže), HSC (Had švih klub – soukromá parta 
sportovních nadšenců) a družstvo výrobního závodu 
TOS Holice. Ve finále turnaje zvítězilo družstvo ZRTV 
3 ve složení Lubomír Svoboda, Vítězslav Trojan, Miloš 
Poledno a Josef Welsch nad družstvem TOSu 34:31. 
Družstvo TOSu hrálo ve složení Pavel Welsch, Miro-
slav Pacovský, Karel Pávek a bratři Stanislav a Václav 
Mládkovi. Zdařilý průběh celého turnaje a překonání 
nepříznivých klimatických podmínek se stalo im-
pulsem do  příštích let, kdy následovala nepřetrži-
tá řada těchto turnajů konaných vždy 25. prosince. 
Postupem času se z turnajů stala sváteční slavnost 
pro všechny generace holických basketbalistů, kdy 
se všichni sejdou a  jednotlivé týmy se vytvoří vždy 
losováním ze všech věkových kategorií stávajících 
i bývalých hráčů včetně žen. Ve vánoční atmosféře si 
pěkně zasportují a na závěrečné večerní taneční zá-
bavě svoje setkání řádným způsobem oslaví. Nepře-
tržitá řada těchto turnajů trvá doposud a v letošním 
roce 2021 se bude konat již jeho 40. ročník.

Pokračování příště…

Pavel Welsch, Lubomír Svoboda, Luděk Kaplan
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